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إسالمية ديب توقّع مذكرات
تفاهم جديدة مع املدينة
العاملية للخدمات اإلنسانية
ومركز إرادة للعالج والتأهيل
يف اليوم الثاين لديهاد وقعت دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب مذكريت تفاهم؛ األوىل مع
املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية ،وهي إحدى مبادرات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العاملية،
وتهدف هذه االتفاقية إىل تعزيز عالقات الرشاكة
االسرتاتيجية بني الطرفني كتسهيل عمل املنظامت
اإلنسانية الدولية التي تعمل يف ديب من خالل املدينة

«إسالمية ديب» و «مؤسسة

مراكز األمرية هيا بنت الحسني

وطني اإلمارات» توقعان مذكرة

الثقافية اإلسالمية تنظّم فعالية

تفاهم يف ظالل ديهاد »2018

«ربيعنا ممتع ومفيد» ألكرث من

تشارك دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
يف معرض ومؤمتر ديب الدويل لإلغاثة والتطوير
(ديهاد)2018

 140طالباً وطالبة
بحضور سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين
املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

العاملية للخدمات اإلنسانية ،يف إطار اختصاص إسالمية

من خالل عرضها ألهم مبادراتها ومشاريعها يف ميدان

بديب افتتحت إدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية

ديب وإرشافها عىل جمع التربعات يف إمارة ديب،

العمل الخريي.

اإلسالمية التابعة للدائرة بفرعيها يف املزهر وأم الشيف

ومتويل األنشطة اإلنسانية والخريية وأعامل اإلغاثة
التي تقدمها تلك املؤسسات للغري ،حيث تعنى الدائرة
باإلرشاف والرقابة عىل جمع التربعات سواء داخل حدود
املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية أو خارجها.
وأكد أحمد درويش املهريي املدير التنفيذي لقطاع
العمل الخريي يف إسالمية ديب أن هذه املذكرة
وبنودها الحديثة تهدف إىل الدعم الخريي لهذه
املؤسسات العاملية ،وما تؤول إليه تربعاتها كصندوق
األثر اإلنساين العاملي ،الذي يتوىل رصف التربعات
العينية والنقدية لغايات متكني جاهزية االستجابة لحاالت

وقد زارت صاحبة السمو املليك األمرية هيا بنت الحسني
حرم صاحب السمو حاكم ديب منصة الدائرة يف املعرض
واطلعت عىل أحدث ما تعرضه الدائرة وتشارك فيه.
وقال الدكتور عمر الخطيب املدير التنفيذي لقطاع
ن الدائرة
الشؤون اإلسالمية واملدير العام باإلنابة :إ ّ
تويل اهتامماً خاصاً لهذا املعرض املتميز فهي داعم
ومؤسس ومرشف يف ميدان العمل اإلنساين واإلغايث
الخريي ،ولها مشاركات واسعة عىل املستويني املحيل
والدويل ،اإلقليمي والعاملي.
من جهته أكّد أحمد درويش املهريي املدير التنفيذي

الطوارئ وسد الثغرات اإلنسانية.
وقد وقع املهريي مذكرة التفاهم عن الدائرة ،ووقعها
عن الطرف اآلخر السيد جوسيبي سابا املدير التنفيذي
للمدينة العاملية للخدمات اإلنسانية بحضور عدد من
املعنيني من الجهتني.
كام وقعت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعالج والتأهيل ،وتهدف
هذه املذكرة إىل تعزيز الدور املنوط بكل من الطرفني،
والتعاون املشرتك يف تقديم الخدمات التخصصية
ألصحاب اإلرادة ممن يعنى املركز بعالجهم من إدمان
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ،للعمل املشرتك عىل
تأهيلهم لالندماج باملجتمع بحسب اختصاص كل طرف.

لقطاع العمل الخريي :تسعى الدائرة إىل تعزيز تنمية
املساعدات اإلنسانية تجاه األطراف ذات الحاجة ،من

تدريب العاملني يف املركز لالندماج إلكرتونياً بربنامج
إمارات الخري الذي تقدّمه الدائرة.

للمدارس .حيث حرصت إدارة املراكز بفرعيها عىل تعزيز
املعرفة لدى األبناء ،واستثامر جميع وسائل الرتفيه
واإليضاح لتحبيب الطالب والطالبات بعلوم العربية
والقراءة وأساليبها ،وتحقيق جميع ما يسهم يف بنائهم
فكرياً وسلوكياً ولغوياً وعلمياً عىل اختالف املراحل
العمرية املشاركة ،وبالتعاون مع مركز أفق اإلبداع.
وشملت الفعالية الطالبات من الصف األول االبتدايئ إىل
الثاين عرش .أما الطالب فمن الصف األول إىل الرابع.

للمشاريع ذات الصلة املبارشة ،أو التي تشرتك يف النتائج
مع أغراض هذا املعرض.

املشاركني من خالل األنشطة والربامج املختلفة ،والتي

إننا نحرص من خالل هذه املشاركة عىل تعزيز ريادة
ديب يف إيصال رسالة اإلسالم املعتدلة ،التي تدعم
تنمية اإلنسانية ،وتحفظ وجودها ،وتقدّم اإلغاثة

تستمر ألربعة أيام ،وشملت كيمياء التحريات ،والكهرباء
املبهجة ،والرسم عىل املاء ،والروبوتيك ،وإعادة
التدوير ،والتصوير بالهاتف.

عىل مستوى العامل ،كام نسعد يف مشاركة الجميع

باإلضافة إىل ورشة (عىل خطى زايد) ،ودروس يف تعلّم

لتحقيق مساعيهم يف بناء جسور التعاون بني مختلف

القرآن الكريم ،واالطالع عىل األذكار وأوقاتها وأعددها.

املؤسسات املحلية والدولية ،والسيام تلك املشارِكة يف
تلبية احتياجات املترضرين من األزمات والكوارث ،أو تلك

العمل الخريي يف الدائرة :ستقدّم إسالمية ديب يف

والدراسات التي يتوىل املركز تقدميها ،وسترشف عىل

الفعالية بالتزامن مع شهر القراءة ،واإلجازة الفصلية

إقامتها لهذه الفعالية عدة أمور ،منها تعزيز مهارات

نقص التنمية يف هذه املجاالت ..

الكريم ألصحاب اإلرادة ،وكذلك ستدعم متويل األبحاث

وقالت حمدة املهريي مديرة إدارة املراكز :جاءت هذه

خالل خططها االسرتاتيجية وأفكارها وإرشافها ودعمها

وقال أحمد درويش املهريي املدير التنفيذي لقطاع

التي يوفرها املركز ،وستدعم مسابقة تحفيظ القرآن

من  140طالباً وطالبة.

وأشارت املهريي :إىل أن املراكز قد حققت من خالل

املساهمة يف تصحيح وإصالح اآلثار السلبية املرتتبة عىل

ضوء هذه املذكرة ،دعمها للخدمات الصحية والعالجية

فعالية «ربيعنا ممتع ومفيد» ،واستهدفت من خاللها أكرث

وقد شهد سعادة الشيباين إقامة بعض الفعاليات ،كام
ول يف أروقة وصفوف املراكز ،وبادل الطالب والطالبات
تج ّ
التحية واألسئلة املتنوعة ،واستمع إىل رشح تفصييل
وة ،ومستوى اإلقبال
لحيثيات الفعالية ،وأهدافها املرج ّ

وأشار املهريي إىل أن الدائرة تعرض من خالل مشاركتها

عليها ،والتفاعل مع فقراتها ،والفئات العمرية املشاركة

يف املعرض مبادرتيها الفائزتني يف 10xعىل مستوى

فيها؛ مثمناً جهود املراكز يف بناء الثقافة ،وتعزيزها

حكومة ديب ،األوىل (املؤسسة الخريية االفرتاضية):

يف أبناء وبنات اإلمارات.

والتي تحرص الدائرة من خاللها عىل إيصال املتربع
باملحتاج حول العامل دون الحاجة اىل وسيط ثالث ،مستندا ً
بذلك إىل تكنولوجيا الذكاء االصطناعي لدراسة مدى

وقد وقع املذكرة عن إسالمية ديب سعادة أحمد

استحقاق الحاالت (املحتاجني) عوضاً عن التدخل البرشي،

املهريي املدير التنفيذي لقطاع العمل الخريي ،وعن

وكذلك إىل تكنولوجيا البلوكتشني لضامن استحقاق

املركز الدكتور محمد حسن فائق .

املعنيني للحصول عىل تلك املساعدة ،وتوفري الوقت،

واختتمت الجولة بالصور التذكارية لجموع الطالبات والهيئة
اإلدارية للمراكز مع سعادة املدير العام.

وصحة دراسة الحاالت ،وعدم ازدواجية الرصف ،وحفظ
كرامة املحتاج ،وحصول املحتاج عىل التربع وفق املعايري
الدولية
أما املبادرة الثانية فهي (اإلفتاء االفرتايض) من خالل
نظام خبري لإلفتاء ،وهو قائم عىل تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي ،إلعادة صياغة آلية تقديم الفتاوى الرشعية،
وتوفري قنوات مبتكرة ،ورسعة استجابة تقديم الفتاوى
بتكنولوجيات الواقع االفرتايض واملعزز ،وإتاحة االستفادة
من الفتاوى املؤرشفة ،التي تصل إىل آالف الفتاوى
الرشعية املعتمدة ،وتسهيل الوصول إىل املعلومات
مبنصة متاحة عاملياً عىل مدار العام ،مبعدل  ٢٤ساعة
يف اليوم ،وسبعة أيام يف األسبوع ،وباللغتني العربية

هيئة كبار العلامء يف إسالمية
ديب تعقد اجتامعها األسبوعي
بحضور سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين

واإلنجليزية.
باإلضافة إىل عرضنا للمرشوع القائم واملستدام (إمارات
الخري) الذي حققنا من خالله ربط جميع املؤسسات
إىل العاملية.

املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب ورئيس هيئة كبار العلامء يف الدائرة؛ عقدت

واملناقشات والحوارات التي تقام يف ظالل هذا املعرض،

الهيئة اجتامعها األسبوعي لعرض القضايا ذات األهمية

وتطلع عىل التوجهات الجديدة الدعمة للمشاريع الخريية

واملستحدثة ،وتلك املحالة من إدارة اإلفتاء يف الدائرة،

اإلنسانية وآليات تشغيلها عاملياً ،وكل ما من دوره يسهم

والتي بحاجة إىل مزيد من الدراسة لجزئياتها ،وإيجاد

يف دعم خدمات التوريد والريادة فيها،

األدلة الرشعية ومذاهب الفقهاء املعتربة؛ لبيان الحكم
الرشعي املتعلّق بها.

وأن منصة إسالمية ديب تتيح لآلخرين التواصل معنا ،من
مقدمي املساعدات ،أو الجهات املعنية من الرشكات
جع عىل التواصل بني
والقطاعات الحكومية األخرى وتش ّ

وقد عرضت الهيئة يف اجتامعها مجموعة من القضايا
واملسائل ،وتم التوصل إىل إصدار الفتاوى الخاصة بها،
واعتامدها ،ولعل من أبرزها :تحديد جنس الجنني بالطرق
الطبية الحديثة ،والضوابط الرشعية يف ذلك .كام ب ّينت
الهيئة ضوابط األخذ بالفتاوى عن طريق الذكاء الصناعي،

املعنيني املحليني واإلقليميني.
لنمثّل النموذج الخريي واملعريف والعميل الجاد يف
دعم املحتاجني ،من خالل مشاريعنا ونتائجنا يف هذا
الحدث العاملي بكافة مجاالته وآفاقه.

ووضعت  9ضوابط رشعية ملالمح االعتامد عىل الذكاء

وقد وقعت إسالمية ديب مع مؤسسة وطني اإلمارات

الصناعي باعتباره الرديف للمفتي.

مذكرة تفاهم يف ظالل أعامل املعرض ،انطالقاً من حرص

جه سعادة الشيباين برضورة حضور جميع املفتني
وقد و ّ
املواطنني يف الدائرة -الفئتني الرجال والنساء -الجتامعات
الهيئة ،من أجل تطوير خرباتهم ،وتعزيز إمكاناتهم
يف التعامل مع الفتاوى وأدلتها ،ومسائلها ،ودراسة
مشكالها ،وتعزيز دربتم عىل ذلك.

شامالً للمؤسسات اإلسالمية
ومراكز تحفيظ القرآن عىل
مستوى اإلمارة

الخريية بديب إلكرتونياً لتوحيد الجهود وتحويل اإلنجازات

وبي املهريي أن الدائرة تشارك يف العروض
ّ

الحلول املناسبة لها ،واملصادقة عليها يف ضوء

إسالمية ديب تنظم اجتامعاً

الطرفني عىل تعزيز التعاون بينهام ،وتحقيق سياسة

نظّمت إدارة املؤسسات اإلسالمية بدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي بديب اجتامعاً شامالً لجميع
املؤسسات اإلسالمية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم عىل
مستوى ديب ،وقد حرض االجتامع أكرث من  150شخصية
إدارية ومتخصصة من جميع الجهات.
وترأس االجتامع السيد جاسم الخزرجي مدير إدارة
املؤسسات اإلسالمية واملدير التنفيذي لقطاع الشؤون
حب مبديري املراكز
اإلسالمية يف الدائرة ،الذي ر ّ
بي أجندة االجتامع التي
واملؤسسات واإلداريني فيها .ثم ّ
عالجها بالرشح والتفصيل واإلجابة عىل أسئلة الحضور،
والتعقيب عىل مداخالتهم مبا يتناسب وتوجيهات الدائرة
وتطلعاتها.
وجاء االجتامع عىل ستة محاور؛
األول :عرض الخارطة االسرتاتيجية للدائرة ، 2021-2018
والتي جاءت نتيجة اجتامعات مكثفة ودراسات ميدانية مع
الجهات ذات العالقة سنة . 2017

ديب يف الشؤون اإلسالمية ،وتأصيل قيم االنتامء

والثاين :رشح وتفصيالت قرار املجلس التنفيذي رقم ( )26

واملواطنة ،والتكامل املؤسيس لالرتقاء بالعمل الوطني

لسنة 2013م.

واملجتمعي مبا يتناسب مع خطط الطرفني.

والثالث :استعراض دور املؤسسات اإلسالمية ومراكز

وقّع املذكرة عن إسالمية ديب الدكتور عمر الخطيب

تحفيظ القرآن الكريم وأنشطتها ،والتأكيد عىل دورها

باإلنابة عن سعادة مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية

الديني واملعريف واملجتمعي.

والعمل الخريي ،ووقعها عن وطني اإلمارات سعادة رضار
حميد بالهول الفاليس املدير العام للمؤسسة.

والرابع :رشوط وضوابط التعيني يف املؤسسات اإلسالمية
ومراكز التحفيظ
والخامس :معايري التقييم للحصول عىل مكرمة صاحب
السمو حاكم ديب رعاه الله.
السادس :معايري التقييم السنوي للمؤسسات اإلسالمية
ومراكز التحفيظ.
وأكد الخزرجي خالل اللقاء عىل رضورة تعزيز التعاون بني
جميع الجهات للوصول إىل تحقيق املحور الرئيس لقطاع
الشؤون اإلسالمية ،الذي تنتظم تحته إدارة املؤسسات
اإلسالمية يف الدائرة ،وهو «ريادة إسالمية عاملية»،
عىل املستويني املحيل والدويل اإلقليمي؛ ويتأىت ذلك
من خالل تحقيق النموذج اإلسالمي السمح ،وترسيخ قيم
املجتمع الحضاري السعيد للهوية الوطنية اإلسالمية،

مجلس الشؤون التنفيذية
تسلّمت دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب شهادة
املواصفة الدولية لنظام إدارة
االبتكار ،من رشكة (لويدز ريجسرت
كوالتي آشورانس ليمتد/
) MEA1108495

وإقامة منصة عاملية لخدمة القرآن والفتوى الرشعية
والبحث العلمي ،وهذه كلها ال تنفصل عن عمل ومهام

بإسالمية ديب يعقد اجتامعه

مراكز التحفيظ وكذلك املؤسسات اإلسالمية.

األول لعام 2018

كام أشار إىل أنواع املتعاملني الذين يتم تقديم الخدمات

برئاسة سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين
املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب ،وبحضور جميع املديرين التنفيذيني ومديري
اإلدارات يف الدائرة؛ تم عقد االجتامع األول ملجلس
الشؤون التنفيذية يف الدائرة لسنة .2018
وقد عرض خالل االجتامع تقرير املراجعة اإلدارية

لهم كعامة املسلمني ،وغري املسلمني ،واملؤسسات
اإلسالمية ومراكز التحفيظ ،وهذه تظهر بالخطوات
الهادفة التي أقدمت الدائرة عىل تفعيلها يف املجاالت
الفكرية وامليدانية واإللكرتونية والتطبيقية وأثرها
املرصود يف ذلك؛ لتحقيق رؤى املؤسسات ومراكز
التحفيظ التي ترشف عليها الدائرة.
ن إسالمية ديب ترشف عىل  38مركز تحفيظ
ويشار إىل أّ ّ
للقرآن الكريم ،و  18مؤسسة إسالمية عىل مستوى

ن الدائرة تط ّبق نظام اإلدارة
وتؤكّد هذه الشهادة أ ّ

واالسرتاتيجية لعام  ،2017والذي يتضمن إنجاز الخطط

املعتمد دولياً يف مجال تقديم الخدمات اإلسالمية،

التشغيلية ،وإنجاز مؤرشات األداء ،وكذلك تقرير إنجازات

ورعاية املساجد ،وإصدار البحوث اإلسالمية والفتاوى،

مجلس رؤية الشباب يف الدائرة ،وإنجازات خطة التوعية

وقد نُظّم االجتامع عىل مرسح مركز محمد بن راشد

وتنمية العمل الخريي ،مع تقديم الخدمات املساندة.

الدينية لعام .2017

للثقافة اإلسالمية التابع إلسالمية ديب يف الربشاء.

تعليم «العربية» للجاليات غري
الناطقة بها مبركز محمد بن راشد
للثقافية اإلسالمية

اإلمارة.

اللغة العربية ،وكيفية النطق بحروفها للجاليات غري الناطقة
بها من املسلمني الجدد وغري املسلمني ،وتشمل محارضات
الدورة تعليم النطق بالحروف العربية وكيفية كتابتها ،من
خالل استخدام جميع وسائل اإليضاح من األشكال واأللوان
واألصوات والرسوم لتقريب معانيها للمتعلمني ،وترغيبهم
يف استخدامها خالل حياتهم اليومية ،وإعانتهم عىل

ينظّم مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع لدائرة

تركيب عباراتها ،وطرق قراءتها؛ خدمة للعربية ،وإسهاماً

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب دورات يف تعلّم

يف نرش الثقافة اإلسالمية عىل مستوى الجاليات بديب.

مركز االتصال  800600خالل  24ساعة  7أيام يف األسبوع
رؤيتنا :الوجهة الريادية اإلسالمية والخريية املستدامة
رسالتنا :نرش وتعزيز قيم الوسطية اإلسالمية وتنمية العمل الخريي وعامرة املساجد وفقاً ألفضل
املامرسات العاملية
قيمنا :اإلخالص  -اإلتقان  -الشفافية

