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نقاشات بناءة بين
الشؤون اإلسالمية
وبلدية دبي

الشؤون اإلسالمية
تكرم  386من
بدبي ّ
موظفيها

استقبل سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

برعاية وتكريم سعادة المدير العام لدائرة الشؤون

الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية

اإلسالمية والعمل الخيري بدبي الدكتور حمد بن

ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي في مقر الدائرة

في الدائرة؛ أقامت دائرة الشؤون اإلسالمية

والعمل الخيري بدبي سعادة المهندس حسين

بالممزر ،وحضر االستقبال األستاذة منى محمد

بالحصا المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي

في الشؤون اإلسالمية ،وجاءت هذه الزيارة لتعزيز

ما تقدمه بلدية دبي إلى الجهات الحكومية ،وإلثراء
الجهود المشتركة القائمة بين المؤسستين.

وقال الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي :تعزز

الشؤون اإلسالمية
بدبي تشارك بـ
«ديهاد» وتعتمد 3
مشاريع خيرية على
مستوى اإلمارة

الشيخ أحمد الشيباني ،وبحضور المدراء التنفيذيين

شاركت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري
بدبي في معرض ديهاد .2015

حفلها السنوي لتكريم موظفيها الحاصلين على
مؤهالت علمية خالل مدة عملهم في الدائرة،

وتزامنا مع حضور الدائرة المميز في معرض ديهاد

وكذلك تكريم ذوي الخدمة الطويلة منهم ،وقد

وجه سعادة الدكتور حمد بن الشيخ
لهذا العام؛ ّ

المكرمين  386موظفاً من مختلف الفئات
بلغ عدد
ّ

أحمد الشيباني المدير العام للدائرة إلى اعتماد

الوظيفية ،وذلك في حفل كبير مهيب أقيم على

ثالثة مشاريع خيرية على مستوى اإلمارة ،وقعها

مسرح ملتقى زايد بن محمد العائلي في منطقة

عن الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي

الخوانيج األولى بدبي.

اللقاء مع سعادة حسين ناصر لوتاه بمناقشات بناءة

وقال الدكتور حمد الشيباني المدير العام للدائرة :إن

يمكن أن يضاف إليه ،أو يتصور بشأنه من التحديث

وتثمن جهودهم في
على اختالف إنجازاتهم،
ّ

تتعلق بموقع مبنى الدائرة الرئيس في الممزر ،وما

الدائرة تتقدم بشكرها لهذه الكوكبة من الموظفين

والعمارة ،وتبادل الطرفان الرؤية في ضرورة توفير
وما تراه الدائرة مناسباً لها في دبي ،وتم التأكيد

إلى الجمهور والعالم ،وحرصهم على تفعيل دورها

طويلة في سبيل إيصال رسالة الدائرة السامية

العام للدائرة تنفيذ مشروع “السقيا المتنقلة”

على التنسيق المسبق في مسألة اختيار األراضي
وكذلك ما يتعلّ ق بإقامة المشاريع ذات الصلة

نحتفل اليوم ونحتفي بأبنائنا الموظفين؛ فإننا نؤكّ د

بالعمل الخيري على مستوى اإلمارة.

وقالت منى محمد بالحصا المدير التنفيذي لقطاع

الدعم المؤسسي في الدائرة :تمحورت المناقشات
في أطر تخدم في حيثياتها أعمال المؤسستين

ومشاريعهما ذات العالقة ،وتفتح اآلفاق لتحقيق
األثر اإليجابي على المستويين القريب والبعيد،

وقد جدد سعادة المدير العام للدائرة شكره لبلدية
قدمته من دعم
دبي ممثلة بمديرها العام؛ لما ّ

ملموس في إنشاء ملتقى زايد بن محمد العائلي

التابع للدائرة ،إذ يمثل هذا الملتقى بكيانه الثقافي
والترفيهي ،وبما يقدمه من فعاليات ونشاطات

متنوعة على مستوى إمارة دبي؛ صرحاً عائلياً مميزاً

على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الذي يبدأ العمل به منتصف شهر أبريل المقبل

ويستمر إلى نهاية ديسمبر من العام الجاري .وتم

مكانتها بين المؤسسات والدوائر الحكومية ،وإذ

توكيل تنفيذ المشروع إلى شركة متخصصة في

مجال التموين الغذائي في اإلمارة ،وتحت إشراف

وحسن الثناء
على هذه اإليجابية في شكر الناسُ ،

فريق من مكتب شؤون الزكاة والصدقات بالدائرة،

على جهودهم وتقديرهم بعد شكرنا لله تعالى على

ويستهدف المشروع أكثر من ( )700.000ألف

فيض نعمه ،وإمداد كرمه في النجاحات المتالحقة

مستفيد من العاملين في األجواء الخارجية بمختلف

للدائرة بمختلف الميادين ،ونستلهم هذه المعاني

أعمالهم ،في مناطق اإلمارة ،ويشمل توزيع

النبيلة في الشكر من قول النبي الكريم صلى الله

( )4.000آالف وجبة متكاملة يومياً  ،تحتوي على

اس)؛
الله َم ْن َل َي ْشكُ ُر النَّ َ
عليه وسلم(َ :ل َي ْشكُ ُر َ

المأكوالت والعصائر الطبيعية ،والمياه.

أوال وآخراً على توفيقه وتأييده .ثم
فالشكر لله ً

لقيادتنا الرشيدة المعطاءة على رعايتها الكريمة

واعتمد سعادته مشروع “سقيا المساجد” ،وقد تم

في الدائرة .ثم لسائر كوادرنا اإلدارية والعاملين

ويهدف المشروع إلى توريد عبوات مياه مبردة

اختيار أفضل الشركات المصنعة للمياه للقيام بذلك،

للشؤون اإلسالمية والعمل الخيري وللعاملين

بقطاعاتها الثالثة على حرصهم وخدمتهم وتميزهم،

داخل مساجد اإلمارة؛ خدمة للمصلين ،ويقع ضمن

المستويات الريادية.

بالدائرة ،حيث تتم تغطية أكثر من ( )150مسجداً

وعملهم الدؤوب من أجل الوصول إلى أسمى

المري مديرة إدارة
وقالت شيخة بنت سلطان
ّ

المشروع قد حقق نجاحاً في سنة  2014بتوزيع

قرابة مليونين ونصف المليون عبوة مياه ،وهذا

في الدائرة تبذل جهوداً استثنائية كل عام من أجل

يعني أن نسبة الزيادة في  2015تسجل ارتفاعاً

تكريم الموظفين في الدائرة ،وقد شمل التكريم

بنسبة  150بالمائة عن العام السابق.

في هذا العام فئتين من الموظفين؛ الفئة األولى:
من الحاصلين -خالل مدة عملهم في الدائرة-

وأضاف المرزوقي :وقد وقعت إسالمية دبي

على المؤهالت العلمية (الدكتوراه ،الماجستير،

اتفاقية مع «شركة اتصاالت» لتخصيص بعض

البكالوريوس) وعددهم  22موظفاً في الدائرة.

األرقام المتعلقة بالرسائل النصية ( ،)SMSخدمة

للجمهور من أجل تسهيل توريد التبرعات والصدقات

أما الفئة الثانية في التكريم ،فشملت أصحاب

والزكاة إلى الدائرة ،وكذلك تنمية لألعمال الخيرية

الخدمة الطويلة في الدائرة ،حيث تم تكريمهم في

التي تقوم عليها الدائرة في اإلمارة.

ضوء فترات خدمتهم ،وهم ثالث فئات؛ فئة (10

إلى  19سنة) ،وفئة ( 20إلى  29سنة) ،وفئة (30

تماشياً مع توجه دولة اإلمارات العربية المتحدة

نحو االبتكار؛ شاركت دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري بدبي في معرض اإلنجازات

الحكومية لهذا العام 2015م بمجموعة من

المبادرات الرائدة والذكية المبتكرة في المجالين
اإلسالمي والخيري على مستوى إمارة دبي
والدولة.

تبرعت الدائرة بمبلغ ( )200.000ألف درهم
كما ّ

من خالل برنامج أبواب الخير؛ لمساعدة الحاالت

سنة فأكثر).

المعسرة المعروضة في البرنامج .وقد سبق للدائرة

المري :إن هذا الحفل المهيب جاء نتيجة
وأضافت
ّ

عمل متواصل لإلدارات المعنية بهذه الفعاليات في
الدائرة ،ومتابعة مباشرة من سعادة منى محمد

والظهور الالئق بالدائرة في مثل هذا التتويج

الكبير لموظفيها ،باعتبارها الدائرة المعنية األولى
بالشؤون اإلسالمية في إمارة دبي.

ويشار إلى تنوع التكريم في هذا الحفل بين

شهادات تقديرية تذكارية ،ومكافآت مالية ،وأخرى
تضمن فعاليات متنوعة،
وأن برنامج الحفل
عينيةّ .
ّ
وأنشطة ترفيهية وتراثية ميدانية ،وسحوبات،
وأسئلة ثقافية شملت عموم الحاضرين من
الموظفين والجمهور.

دورة في األحكام
الفقهية للمرأة
بمراكز األميرة هيا
بنت الحسين الثقافية
اإلسالمية في دبي

كبيرة من أجل تحول مساراتها وآلياتها العملية إلى
وصوال إلى تقديم خدماتها والتعامل
إلكترونية
ً

مع الجمهور إلكترونياً ؛ إذ أطلقت الدائرة مجموعة

من الخدمات واألنظمة الذكية الشاملة التي

تغطي أغلب مناحي الحياة الدينية ،واإلنسانية،
واالجتماعية ،والمعرفية ،والخدمية ،من خالل

موقعها اإللكتروني  ، www.iacad.gov.aeكما

أقامت مراكز األميرة هيا بنت الحسين الثقافية

وفرت جميع طلبات الخدمات إلكترونياً .

اإلسالمية فرع أم الشيف بدبي دورة ليوم واحد

وكل واحدة من هذه الطلبات ،أو الخدمات

سهلة ،وهي بمجموعها تعزز من تواصل الجمهور

وتمهد تقديم خدماتها بأسلوب عصري
مع الدائرة،
ّ
حديث.

كما شاركت الدائرة أيضاً في التطبيق الذكي

لمبادرة إمارات الخير ،هذه المبادرة التي تعد

في األحكام الفقهية التي تتعلق بالمرأة المسلمة،

هيا بنت الحسين الثقافية اإلسالمية باإلنابة :جاءت
الدين ،وبما يتعلق
اإلدارة في توعية المرأة بأحكام ِّ

أصدرت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

العمل الخيري ،باعتبارها أول نظام إلكتروني في

الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أجل العمل

وقالت هناء الفالسي مديرة إدارة مراكز األميرة

وتؤكّ د على مقومات النجاح الحقيقي

الدائرة ،وهو كتاب مهم يسلط الضوء على عالقة

تحت مظلة واحدة ،بسياق متكامل؛ خدمة لسائر

مستوى إمارة دبي.

بناء على خطط
هذه الدورة التعريفية بأحكام المرأة ً

مشروعاً رائداً على مستوى دولة اإلمارات العربية

العالم يربط الجمعيات والمؤسسات الخيرية

استهدفت من خاللها تثقيف  120امرأة على

إسالمية دبي تصدر
«كلمات إلى الشباب»
بدبي “ كلمات إلى الشباب” للشيخ محمد سعد

المتحدة والمنطقة العربية والعالم في مجال

ماضية بمبلغ  3مليون درهم إماراتي.

في الدائرة ،التي حرصت على إنجاح هذا الحفل

بنسبة  % 100لخدمات الدائرة ،حيث بذلت جهوداً

طلباتهم ،وفق إجراءات قانونية معتبرة ،وخطوات

تقديم الدعم للبرنامج على مدار ثالث سنوات

بالحصا المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي

ومن بين تلك المبادرات المهمة :التحول الذكي

اإللكترونية تتيح للمتعاملين مع الدائرة تنفيذ

خطة عام  2015لمكتب شؤون الزكاة والصدقات

في دبي ،بقرابة  7ماليين عبوة مياه ،علماً بأن

الموارد البشرية في الدائرة :إن كوادرنا البشرية

إسالمية دبي تشارك
في معرض اإلنجازات
الحكومية 2015
بخمس مبادرات ذكية
مبتكرة

تنفيذها خالل العام الجاري .2015

الزكاة والصدقات في الدائرة :اعتمد سعادة المدير

الديني والثقافي واالجتماعي في المجتمع ،وتعزيز

أو تخصيصها من الوقف إلقامة المساجد عليها،

لقطاع العمل الخيري في الدائرة؛ على أن يتم

وقال علي حسن المرزوقي مدير مكتب شؤون

التطوير الذاتي ،وتشكر عطاءهم على مدار سنين

األراضي لمكاتب الدائرة الخارجية في منطقة حتا

األستاذ جمعة عبيد الفالسي المدير التنفيذي

بالنساء تحديداً ؛ قدمها الدكتور عبد الله الكمالي،
وضح من خالل مقدماتها أهمية طلب
الذي ّ

خلف الله الشحيمي ،باحث أول بإدارة البحوث في

توسع في عدة مسائل
العلم الشرعي وفضله .ثم ّ

مهمة تحتاج إليها المرأة المسلمة كمسائل تتعلق

الشباب مع الله تعالى والنفس واألسرة والمجتمع.

باإليمان بالله تعالى ،وضرورة تعلق القلب بالله

وجل ،وأخرى تتعلق بالطهارة والصالة كصفة
ّ
عزّ

وقال عادل جمعة مطر مدير إدارة البحوث في

الدائرة :جاء هذا الكتاب بطبعته األولى ،في()222

وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ،وأكد على

وشاركت الدائرة بمبادرة التطبيق الذكي الجديد

لفئة الشباب ،ولغيرهم من الموجهين والتربويين،

وتحدث عن زينة المرأة وحجابها .ثم أتيحت الفرصة
ّ

أتاحته لألجهزة الذكية العاملة بهذا النظام؛ خدمة

العمرية ،وينبه الشباب إلى أهمية بناء عالقة

بكفاءة عالية

مراعاة أوقات الصالة وصفتها في السفر واإلقامة،

صفحة من القطع المتوسط .وهو كتاب مهم

يشخص فيه المؤلف أخطر احتياجات هذه المرحلة
ّ

إلبداء األسئلة والنقاش في حيثياتها ،لبيان ما

ووصوال إلى أرقى المستويات والمعايير
للجمهور،
ً

حقيقية مع الله تعالى ،ويبصرهم بضرورة إصالح

وعرج المحاضر في ختام دورته على تربية
الدورةّ .

العربية واالنجليزية وخاصية الترجمة .وخاصية

ويبين أصول هذه
والجيران واألصدقاء والمجتمع،
ّ

لمصحف الشيخ مكتوم بنظام آندرويد ،حيث

العالمية .وقد وفرت من خالله استخدام اللغتين

التفسير لآليات الكريمة ،وخاصية تكرار اآليات ،مما

يساعد المستخدم على عملية التعلم وحفظ القرآن
الكريم.

وشاركت بنموذج المسجد األخضر والذكي من

خالل تطويرها لمعايير بناء المساجد ومرافقها

في اإلمارة ،للوصول بها إلى أرقى المواصفات

أشكل على الحاضرات مما تم تناوله في هذه

األبناء الهادفة في إطار التعاليم الشرعية المعلومة

النفس ،وكيفية استدامة هذه العالقة مع األسرة

في هذا الباب.

العالقات ،وضرورة إصالحها ،وآثار صالحها ،أو

وانتهت الدورة بتكريم الضيف المتحدث ،وتوزيع

فسادها على حياة الشباب ،وهو يهدف بذلك إلى

ثقافتهن
كتب الدائرة على جميع الحاضرات؛ لتعزيز
ّ

األخذ بأيديهم وإيضاح طريق االستقامة أمامهم،

الدين ،ورفع مستوى اإلقبال على طلب
بأحكام ِّ

وتعريفهم بأساليب الحياة الطيبة ومفهومها في

العلم ،واالنتفاع بنتاج األمة من العلوم والمعارف

ضوء تعاليم القرآن الكريم والسنّ ة والسيرة النبوية.

في الماضي والحاضر ،ولتحسن المرأة في التخطيط

كما وأصدرت الدائرة رسالة أخرى للشيخ الشحيمي

مستقبال علمياً
لنفسها فتبني لذاتها وأبنائها
ً

الهمة المحفزة التي
على ضرورة أن يجمع المرء بين
ّ

وسائر مؤسسات المجتمع.

وأكملها فنياً وهندسياً  ،وإدخال المعايير الصديقة

بعنوان “ النجاح همة واستقامة” أكّ د من خاللها

( المباني الخضراء ) ،ومعايير تخص شريحة ذوي

تصل بصاحبها إلى النجاح ،وإلى العلم الصحيح النافع

للبيئة ضمن المواصفات األساسية لبناء المساجد
االحتياجات الخاصة كعنصر فاعل ونابض في

كيان المجتمع المسلم ،وذلك لالرتقاء بمظاهر

المساجد ضمن البيئة العمرانية والحفاظ على

الهوية اإلماراتية ،كمسجد خليفة التاجر في منطقة
بور سعيد ،وهو مسجد جامع بمستويين علوي

وسفليُ ،بني على الطراز المحلي ،ويتسع لـ()3.788
مصلياً ومصلية؛ إذ يعد من المساجد النموذجية

على مستوى الدولة والمنطقة باعتباره صديقاً

للبيئة ،واعتمد في بنائه على المواد المتوافقة

مع موارد الطاقة المتجددة ،ونظام العزل الحراري،

وصمم على أساس ترشيد استهالك الطاقة ،والحد

من استخدام الغاز المستنفذ لطبقة األوزون في

يبصر صاحبه بأساليب النجاح ،وسبيله الحق،
الذي ّ
وغايته ،وثمرته.

وعملياً مشرقاً  ،وتنتفع بمعرفتها وجهودها األسرة

وأقيم حفل تعريفي باإلصدارين على مسرح الدائرة

إسالمية دبي تطلق
حملة (احتواء) 2015م

والمهتمين بقضايا الشباب واألسرة ،وأساليب

انطالقاً من رؤية دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

بمقرها الرئيس في ممزر دبي ،وتم توزيعهما على

جمهور الحاضرين من العلماء والمفتين والباحثين،
النجاح .وأردفت الجلسة التعريفية بمداخالت ثناء

الخيري بدبي وريادتها في العمل اإلسالمي

تقدمه الدائرة للمجتمع في هذا االتجاه ،من عديد
ّ

الشيباني المدير العام للدائرة إطالق هذه الحملة

والخيري ،أعلن سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

وإطراء على جهود الباحث في كتابيه ،وعلى ما

بالتعاون مع شركائها من الجهات الرسمية كشرطة

اإلصدارات التي أخرجتها ،وهي تعالج قضايا النفس

دبي ،ومنطقة دبي التعليمية ،وجمعية توعية

والشباب والمرأة وكبار السن واألسرة والمجتمع.

ورعاية األحداث ،وهيئة المعرفة والتنمية البشرية،

أجهزة تكييفه

وتم تشكيل فريق إداري وميداني الحتواء الطلبة

أما المبادرة المهمة األخرى فهي المنصة الذكية

واألحداث ممن وقعوا في مشكالت وعقبات كان

تعزيز هذه الخدمة وإتاحتها للجمهور؛ من خالل

إدارة مشكالتهم األسرية ،والتغلب عليها ،وليكونوا

لها األثر في حياتهم وسلوكياتهم ،لتمكنهم من

للفتاوى اإللكترونية؛ إذ اجتهدت الدائرة من أجل

المنصات الذكية التي أودعت في بعض موالت دبي

أفراداً قادرين على التوازن في مواجهة التحديات

المفتين في الدائرة إلكترونياً  ،وله حق اختيار وسيلة

مدرسة خاصة وحكومية في دبي .ثم تدرس

المعاصرة على أن تستهدف المرحلة األولى 13

ومطاراتها ،وهي تتيح للمستفتي توجيه سؤاله إلى

ضوابطها وإجراءاتها الشاملة وعالجاتها المجدية
في حال آتت ُأكُ لها؛ ليتم تعميمها على مستوى

اإلجابة على استفساره؛ إما بالبريد اإللكتروني ،أو
الرسائل النصية ،أو المكالمة المباشرة.

اإلمارة.

وهكذا فإن الدائرة حريصة على تطوير برامجها في

وقالت يسرى القعود مديرة إدارة التثقيف والتوجيه

المجاالت اإلسالمية والخيرية على المستويين
المحلي والعالمي ،من خالل يقينها بعظيم

المسؤولية الدينية واإلنسانية التي تقوم بها ،وهي
في الوقت نفسه تحتم عليها مضاعفة جهودها

للقيام بما هو أشمل وأحسن وأكثر تميزاً  ،وتبعث
في المجتمع روح الثقة الدينية تخطيطاً وفكراً

وميداناً لنكون رقماً عالمياً مبدعاً ومبتكِ راً في هذا
المجال.

ويشار إلى أن منصة الدائرة المشاركة باتت قبلة

لزوار المعرض من كبار المسؤولين والمهتمين؛ إذ زار

المنصة سعادة وزير االقتصاد وعدد آخر من مدراء

الدوائر الحكومية في الدولة ووقفوا على مبادراتها

تعاون بين الشؤون
اإلسالمية وجمارك
دبي في مجال اإلرشاد
االجتماعي األسري

الديني في الدائرة :تهدف هذه الحملة إلى إكساب

 53سائحاً يعتنقون
اإلسالم خالل مهرجان
دبي للتسوق 2015

الجديد -وخاصة فئة الطلبة-باالستخدام األمثل

والتوجيه الديني في دائرة الشؤون اإلسالمية

ذوي االختصاص ،لتوحيد الجهود المبذولة في

طلبة وطالبات المراحل التأسيسية -الحلقة الثانية-
والمرحلة الثانوية ،واألحداث أيضاً تلك الطرق

المثلى الستخدام األجهزة الذكية ،واالحتياطات
الالزمة في التعامل معها .وكذلك توعية الجيل

لقنوات التواصل االجتماعي ،والتواصل مع الشركاء

أعلن قسم المسلمين الجدد بإدارة التثقيف

والعمل الخيري بدبي عن إحصائية المسلمين الجدد

توعية المجتمع .وكذلك احتواء وتأهيل الطلبة ذوي

أقيمت بالتعاون مع إدارة مركز الريف مول بدبي،

ساخن مجاني الحتواء األحداث الذين يعانون من

في فعالية القسم –الحوار القيم للشعوب – التي
والذين بلغ عددهم  53مسلماً ومسلمة.

المشكالت المسجلة في شرطة دبي .وتدشين خط
مشكالت حياتية .على أن ينفذ برنامج الحملة خالل

العام الجاري  2015م.

وبهذا اإلنجاز الكبير خالل موسم سياحي واحد؛

ويشار إلى أن شركاء الدائرة المتعاونين في هذه

يظهر استثمار القسم للمناسبات السياحية

والتجارية في اإلمارة ،ومشاركات الدائرة الفاعلة

الحملة قد أوفدوا إلى مقر الدائرة بالممزر ممثلين

لكسب السائحين إلى سماحة هذا الدين الحنيف،

والخدمات التي ستقدمها إلنجاح هذه الحملة،

العظيمة ذات األثر اإليجابي على الفرد وسلوكه،

دبي .وتم عرض شعار الحملة وخطواتها على

الشؤون االسالمية والعمل الخيري بالتعاون مع

ضمن الجهود المشهودة لإلدارة التثقيف والتوجيه

المتعلقة بذلك.

واختبارات متنوعة تعزز ثقة المرأة بنفسها،

االستراتيجية المدروسة لعام .2015

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت دائرة

اللجنة النسائية بجمارك دبي ورشة عمل مجانية

حسن من تواصلها االجتماعي ،وثقافة مواجهتها
وتُ ّ

عنهم تكلموا عن إمكانات مؤسساتهم وتطلعاتها،

بالمحاضرات التثقيفية ،والمطبوعات التعريفية

وتحفيز عنصر اإلقناع لديهم ،والسيما بتعاليمه

واألسرة والمجتمع وبنائهما الرصين ،وكلها تقع

الديني في الدائرة ،وبرامجها التوعوية ،وخططها

وتحقيق ثمارها اإليجابية على مستوى مدارس
الحاضرين ،واإلجابة على أسئلة وسائل اإلعالم

للمشكالت األسرية ،وكانت تحت شعار «كيف أكون
مرشدة في بيتي».

وقالت يسرى سعيد القعود مديرة إدارة التثقيف
والتوجيه الديني في الدائرة :جاءت هذ الورشة

بمبادرة من قسم االستشارات الدينية في اإلدارة؛
لبناء اتجاه إيجابي نحو الذات ،وتوسيع توظيف

الشخصية النسوية في اإلرشاد األسري ،وقد

استضفنا إلنجاح هذه الفعالية األستاذة منى

عبد الله الصقر مديرة مركز إصالح ذات البين في

لتقدم خالصة ما لديها من تجارب العمل
الكويت،
ّ
الميداني والمخزون المعرفي في هذا االتجاه.
وأضافت القعود :لقد استهدفت هذه الورشة

موظفات الجهات المحلية واالتحادية والجمهور

العام من النساء ،وتم التنسيق المسبق بشأنها
مع اللجنة النسائية بجمارك دبي ،حيث أقيمت

بمقر الجمارك على قاعة الفرضة ،وحضرتها أكثر من
 133امرأة  .وقد وزعت على الحاضرات في اختتام

هذه الورشة مجموعة من إصدارات دائرة الشؤون

اإلسالمية والعمل الخيري المتعلقة بمجال التوعية
واإلرشاد األسري.

الجمعيات الخيرية المعتمدة في إمارة دبي
الجمعيات/المؤسسات المعتمدة
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية
Mohamed bin Rashid Charitable Humanitarian Foundation

الموقع االلكتروني

هاتف المكتب

العنوان

w.w.w.mbrch.ae

009714-2339666

منطقة الممزر-شاطئ الممزر -بجوار ندوة الثقافة والفنون
Al Memzer - Beside Dubai culture & arts center

009714-3988668

دبي شارع المنخول بناية نشوان
Al Mankhool Street – Nashwan Bld

www.daralber.ae

009714-3185000

شارع الشيخ زايد -منطقة المنارة بجوار مسجد الفتان
Bur Dubai - Al Rolla Street - Al Fattan Mousq

www.dubaicharity.org.ae

009714-2682000

شارع الرقة-خلف مسجد الكاز
Al Rigga Road - Behind Alqaz Mousq

/http://www.beitalkhair.org

009714-2675555

دبي-القصيص-النهدة 2
)Al Qusais - Al Nahda (2

009714-3709949

عود ميثاء في المستشفى األميريكي دبي
Oud Maitha in American Hospital

009714-2117485

ديرة – بور سعيد – بناية الشعلة ( النابودة ( مكتب 808
Deira Port saeed – Clock Tower Round About - Al Shoalla Building
(Naboodah( Office 808

هيـئة آل مكتوم الخيـرية
Al Maktoum Foundation
جمعية دار البر
Dar Al ber Society
جمعية دبي الخيرية
Dubai Charity Association
جمعية بيت الخير
Beit Al khair Society
مؤسسة الشفاء الخيرية
Al Shifa Charity Establishment
مؤسسة دبي اإلسالمي اإلنسانية
DIB Foundation
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
Dubai Foundation For Women and Children

DIBFoundation@dib.ae
www.dfwac.ae

009714-6060300

دبي دوار العوير
Dubai - Aweer roundabout

matrooshi@emaar.ae

009714-3673333

داون تاون اعمار سكوير  -بناية 3

www.rcuae.ae

009714-4194900

أم الرمول بجانب مبنى برنامج زايد لإلسكان
Umm Al Ramool - Near by Sheikh Zayed Housing Programme Bld

مؤسسة البركة الخيرية
Al Barakah Charitable Society

009714-2682662

شارع االتحاد بناية بالحصا
Al Ettihad road – Balhasa Bld

مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية
Easa Saleh Al Gurg Charity Foundation

009714-2106640

ديرة شارع بني ياس برج عيسى صالح القرق رقم  1الطابق األرضي
Deira - Baniyas - Easa Saleh Al Gurg Tower No. 1 - Ground Floor

www.mobh.group.com

009714-2821191

منطقة القرهود بجوار محطة ميترو
Al Garhoud - Beside Al Garhoud Metro Station

مؤسسة نور دبي
Noor Dubai Foundation

www.noordubai.ae

009714-2197209

هيئة الصحة بدبي  -عود ميثاء 1
Dubai Health Authority

دبي العطاء
Dubai Care

www.dubaicares.ae

009714-4504550

مدينة دبي الطبية  -المنطقة  - 7مبنى رقم 16
Dubai Health Care City,District 7,Building16

مؤسسة إعمار الخيرية
emaarfoundation
هيئة الهالل األحمر دبي
(Red Crescent )Dubai

مؤسسة محمد عمر بن حيدر الخيرية
Mohammad Omar Bin Haider Charity Establishment

مؤسسة طيران االمارات الخيرية
Emirates Airline Foundation
مؤسسة تراحم الخيرية
Trahim Foundation
مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية
Majid Al Futtaim Charity Foundation
مؤسسة خلف بن أحمد الحبتور لألعمال الخيرية
Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation

قائمة الجمعيات
الخـيـرية المعتمدة

009714-7082306 www.emiratesairlinefoundation.org
www.tarahum.ae

009714-2848000

009714-2094603 www.majidalfuttaimfoundation.com
www.kahfoundation.org

لإلبالغ عن المتسولين عبر الرقم
( )04 2036385( )04 6095555

009714-3949887

مبنى طيران االمارات  -شارع المطار
Emirates Airline Building

الراشدية  -شارع  A33فيال رقم  10بالقرب من مركز شرطة الراشدية
Al Rashidiya, St A33 Villa 10 Near the police station

دوار الساعة-بورسعيد-برج ماف سيتي سنتر الطابق 10
Deira-Clock Tower Round About MAF Tower 10 F

جميرا ،الصفا  1في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب
& Jumairah, Al Safa 1 in Al Farooq Omar Ibn Al Khattab Mosque
Center

