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استعدادا ً لشهر
رمضان فريق متابعة
املشاريع املوسمية
يوحد القيمة املالية
لزكاة الفطر وإفطار
الصائم ،وابتداء قيمة
كسوة العيد

إسالمية ديب تؤكّد
عىل حقوق النبي
صىل الله عليه
وسلم عىل أمته من
خالل دورة علمية
ومحارضات متنوعة
وهادفة

نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

أقامت إدارة التوجيه واإلرشاد يف دائرة الشؤون

بديب اجتامعاً تنسيقياً ،حرضه ممثلون عن

اإلسالمية والعمل الخريي بديب دورة علمية

الجمعيات الخريية العاملة يف اإلمارة وخارجها،

تحت شعار “حقوق النبي صىل الله عليه وسلم

وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق يف عدد من

عىل أمته” مبسجد راشد بن مكتوم يف الورقاء

املشاريع الخريية املقبلة.

األوىل ،وتضمنت مجموعة من املحارضات

وقال سعادة الدكتور حمد الشيباين املدير
العام للدائرة ،إن اللقاءات التي يتم تنظيمها
ملمثيل املؤسسات والجمعيات الخريية ،تأيت

الشؤون اإلسالمية
بديب تحتفل باليوم
العاملي للكتاب
وتؤكّد عىل بعض
القضايا يف الفقه
والحديث والحقوق
يف سعي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي املتميز إىل خدمة العلم النافع ،ونرش
املعرفة ،وبث الثقافة املعتدلة املفيدة
يف املجتمع ،ولتعزيز دور املعلومة والكتاب
الهادف لدى جمهور من املهتمني واملثقفني؛
أقيمت جلسة ثقافية عىل مرسح دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي بديب مبناسبة مرور

املتنوعة والهادفة ذات األثر اإليجايب عىل

الذكرى السنوية لليوم العاملي للكتاب ،وقد

الفرد واألرسة واملجتمع استقطبت جمهورا ً

استضافت إدارة البحوث يف الدائرة إلحياء هذه

كبريا ً عىل مستوى إمارة ديب.

املناسبة الدكتور عز الدين بن زغيبة رئيس قسم

ضمن منهجية واضحة ،تهدف إىل تعزيز أثر

وقال أحمد سعيد محمد سامل مدير إدارة

الدراسات والنرش والعالقات الثقافية مبركز

املشاريع الخريية يف املجتمع ،وبالنتيجة زيادة

التوجيه واإلرشاد باإلنابة :جاءت هذه املحارضات

جمعة املاجد للثقافة والرتاث بديب الذي تكلّم

كفاءة العاملني فيها ،وتحقيق رضا املتعاملني،

تستهدف أعامرا ً مختلفة من الذكور واإلناث،

يف أهمية العلوم واملعارف والتأليف ،وصناعة

أولئك الذين وثقوا بهذه املؤسسات ،وأوكلوها

وتؤكد عىل مسألة تعد من أصول ديننا الحنيف،

الكتب ،وأهمها وأسامها علوم القرآن ،وكتابة

توصيل تربعاتهم إىل مستحقيها من املحتاجني،

وهي التعامل مع سيدنا رسول الله صىل الله

املصحف الرشيف ،ومراحل تطور كتابته وطباعته،

إضافة إىل أولئك املستفيدين من املساعدات.

عليه وسلم يف ضوء ما أمر الله به ،واالطالع

وتفسريه والرشوح املنبثقة عليها ،واهتامم

عىل حقوقه الحسيّة واملعنوية ،والسيام عىل

األمة الحافل عىل سائر مستوياتها واختالف

وأضاف الشيباين :إن سعي الدائرة للتنسيق
الدائم بني الجمعيات ال يقترص عىل الجمعيات
يف إمارة ديب فحسب ،بل ميتد ليشمل
الجمعيات العاملة يف الدولة ،وتلك الراغبة يف
التعاون واملشاركة عىل مستوى املبادرات
واملشاريع التي تديرها الدائرة ،وأكد أن االجتامع
جاء بهدف توحيد قيمة بعض املشاريع الخريية
التي تقدمها الجمعيات للجمهور ،كإفطار
الصائم ،وزكاة الفطر ،وكسوة العيد ،مشريا ً
إىل أن توحيد مثل هذه الخدمات يسهم يف
كسب ثقة املتعاملني مع الجمعيات وتعزيز
مصداقيتها يف املجتمع.
هذا وقد اتفق املجتمعون ممن ميثل الهالل
األحمر اإلمارايت فرع ديب ،وجمعية بيت الخري،
وجمعية اإلحسان الخريية ،وجمعية دار الرب،
وجمعية ديب الخريية عىل توحيد القيمة
املالية لزكاة الفطر لتصبح ( 20درهامً) ،أما قيمة
إفطار الصائم فاتفقوا عىل ( 15درهامً) ،وتم
االتفاق عىل قيمة الكوبون للمساهمة يف
كسوة العيد ،حيث تبدأ من ( 40درهامً).

أمته إىل قيام الساعة ،حيث احتوت هذه الدورة

أجيالها بالعلم والفكر والتنمية املعرفية،

العلمية عىل مجموعة من األنشطة التوعوية

والتأليف ،وقد حرض الجلسة التعريفية الثقافية

التي تؤكّد عىل (حقوق النبي صىل الله عليه

بعض أمئة املساجد واملهتمني من املوظفني،

وسلم عىل أمته) ،إذ ق ّدم يف ضوئها الشيخ

واختتم اللقاء بتكريم ابن زغيبة عىل جهوده

خالد إسامعيل الواعظ يف الدائرة محارضة

يف إثراء اللقاء باملخترص املفيد من اإلشارات

أكّد من خاللها عىل تعزير املكانة النبوية يف

التاريخية والفكرية ،وسربه لعمليات تطوير

القلوب ،وتعظيمها يف األلسن ،ورضورة األدب

التأليف والعناية بالكتاب.

معها يف السلوك .وجاءت محارضة الشيخ عزيز

ويف ضوء اهتامم دائرة الشؤون اإلسالمية

فرحان العنزي يف ذات املناسبة تبني أجر توقري

والعمل الخريي يف ديب بالكتاب ورصد حاالت

آل بيت النبوة ،وحفظ مكانة أزواج النبي أمهات

احتياجه مجتمعياً؛ أصدرت إدارة البحوث فيها

املؤمنني رضوان الله عليهن.

ثالثة إصدارات جديدة يف حقوق املولود يف
اإلسالم ،ويف الفقه والحديث.

ومعلوم أن حفظ الحقوق يشمل حفظ مكانة
النبي عليه الصالة والسالم ،والقيام بحقه،

وقال عادل مطر مدير إدارة البحوث يف الدائرة:

ومراعاة حقوق أزواجه وآل بيته ،ويستوجب

جاءت هذه اإلصدارات لتلبي حاجة املجتمع،

كذلك أن يتع ّرف املسلم عىل أصحابه صىل

وتعالج بعض قضاياه التي رصدت يف اإلدارة وتم

الله عليه وسلم؛ ليقوم بحقوقهم ريض

معالجتها يف هذه االنتاجات العلمية ،وكذلك

الله عنهم ،وهذا ما تناوله الشيخ عمر سعد

من خالل االطالع عىل الرتاث وتوعية الناس مبا

يف محارضته؛ إذ حث عىل توقري أصحاب

يف املكتبة اإلسالمية من إصدارات وأخطاء

النبي ،ورضورة إحياء ذلك يف قلوبنا وأبنائنا،

وقع فيها البعض أثناء تناولهم للموضوعات،

وترغيب املسلمني يف االطالع عىل سريتهم

أو إخراجهم لجهود السابقني .وجاء اإلصدار

وأكّد سعادة املدير العام للدائرة عىل أهمية

حسن سلوكهم ،وقوة صلتهم
وشامئلهم ،و ُ

االلتزام باملواصفات الرشعية مع املحافظة

بالله تعاىل وبرسوله صىل الله عليه وسلم؛

عىل الجودة العالية للمساعدات املقدمة

لنسلك جميعاً سبيلهم الحق ،ونعيش عىل

للمحتاجني ،وتم تشكيل فريق من ذوي الخربة
واالختصاص ،يجمع يف عضويته أعضاء من

وحب رسوله
أثرهم ،وترث قلوبنا حب الله تعاىل،
ّ

عليه السالم ،وأهل بيته وأصحابه رضوان الله

الجمعيات الخريية ومن الدائرة ،يُعنى مبعاينة

عليهم أجمعني.

األول يف تعزيز (حقوق املولود يف اإلسالم)،
للدكتور موفق ياسني قطيفاين باحث أول يف
اإلدارة ،إذ تناول املؤلف هذا املوضوع بالرشح
والتوضيح ،وأكّد عىل حقوق املولود يف
اإلسالم ،بأسلوب سهل ميرس ،يتامىش مع
سائر مستويات القراء ،وحرص عىل االبتعاد عن

املواد الغذائية ،ورفع التقارير بأفضل املنتجات

العبارات املتخصصة التي تناولتها كتب الفقه،

وأجودها ،وكذلك قامئة بأسامء املوردين

ويصعب فهمها عىل كثري من الناس .ويعترب

واألسعار؛ ليتم تعميمها عىل الجمعيات كلها.

قل االهتامم به ،بل اختلط
هذا املوضوع مام َّ
فيه الثابت من الحق مع الشائع من الباطل أو
اآلراء الخاصة ،ودارت حوله أوهام وتصورات
غريبة عن مجتمعاتنا وقيمنا النقية؛ فجاء
هذا الكتاب كاشفاً عن تلك األوهام ،ومذكرا ً
باملفاهيم والسلوكيات الرشعية الصحيحة التي
البد أن نتعامل بها مع املولود.
أما اإلصدار الثاين :فكان يف الفقه اإلسالمي

الشؤون اإلسالمية
بديب تتبنى نرش
ثقافة العمل الخريي
من خالل مبادرة « زرع
ومثر “
يف خطوة بناءة نحو الريادة وإشاعة ثقافة

العمل الخريي عىل مستوى اإلمارة والدولة
تتوجه إدارة املؤسسات الخريية يف دائرة

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

وبتوجيهات مبارشة من سعادة الدكتور حمد بن

الشيخ أحمد الشيباين املدير العام للدائرة نحو

بناء ثقافة رصينة ملفاهيم ومشاريع العمل

الخريي من خالل بثها يف املؤسسات التعليمية

تحت عنوان (حكم اإلثبات بالقرائن واألمارات

مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية
اإلسالمية نشاطات
متنوعة وزيارات
متميزة

وضوابط األخذ بها يف املستجدات) لسامحة
الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبري
مفتني ،ومدير إدارة اإلفتاء يف الدائرة،
والدكتور سيف الجابري ،وجاء هذا الكتاب يف
( )88صفحة من القطع الوسط ،ويعد إصداره
فرصة لجمهور القراء من املفتني والفقهاء
والباحثني واملتطلعني إىل املعرفة ،حيث تركزت
صفحاته عىل بيان القرائن القوية والضعيفة
التي يتوقف عليهام اإلثبات يف قضايا الناس

استقبلت مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية

املختلفة ،وكالهام ينتج عنهام اإلقرار الذي هو

اإلسالمية صاحبة السمو األمرية ثروت الحسن من

سيّد األدلة يف هذا املجال ،ومبا أن القرائن

اململكة األردنية الهاشمية يف زيارة لتعزيز

أصل يف الرشع عىل مستوى الكتاب والسنة
ٌ

األوارص ،واالطالع عىل النشاطات ذات الطابع

وعمل األمة؛ فإنها مع العلم الحديث أصبحت من

النسوي عىل مستوى اإلمارة والدولة والوطن

أهم الدالئل التي يجري العمل بها يف مختلف

العريب ،واطلعت عىل املراكز والدارسات

البلدان ،وال شك أن األمة اإلسالمية هي أقدر

ومناهج التدريس فيها ،وكانت يف استقبالها

األمم عىل االستفادة منها ترشيعاً وتطبيقاً،

سعادة شيخة بنت سلطان املري مديرة إدارة

ومن هنا حرصت الدائرة عىل إبرازها من خالل

املوارد البرشية يف الدائرة ،وروية بنت خليفة

هذا اإلصدار لتفتح اآلفاق أمام املهتمني بعلم

الكتبي مديرة إدارة مراكز األمرية هيا بنت

القرائن ،وتؤسس لتطوير اإلنتاج فيه.

الحسني الثقافية اإلسالمية باإلنابة ،وبعض
موظفات املراكز املتواجدات عىل رأس عملهن

أما اإلصدار الثالث؛ فهو التفاتة تسلط الضوء

فيها ،واستُقبلت األمرية الزائرة مبجموعة

عىل الرتاث ،وتوجه عناية القراء إىل كتاب مهم

القصائد الرتحيبية ،وقُ ّدمت لها هدية تذكارية

يف مكتبة الحديث ،وهو (الآللئ املنثورة يف

مبناسبة الزيارة الكرمية ،وبدورها قدمت صاحبة

األحاديث املشهورة) لإلمام الزركيش ،وقد

لقطاع العمل الخريي يف الدائرة :حولنا هذه

السمو األمرية ثروت الحسن هدية للمراكز من

حرصت إدارة البحوث عىل إصدار هذه الرسالة

صنع ذوي اإلعاقة من اململكة األردنية .

للدكتور عبد الحكيم األنيس كبري باحثني أول يف

للقطاع إىل مشاريع ومبادرات يف خطوة نحو

ويف سياق آخر قام وفد من موظفات مراكز

لطالب املدارس يف القطاعني الحكومي

والخاص بالتعاون مع منطقة ديب التعليمية من

خالل مبادرة زرع ومثر.

وقال جمعة عبيد الفاليس املدير التنفيذي

التوجيهات يف ضوء الخطط االسرتاتيجية

تنمية فكر العمل الخريي عىل مستوى اإلمارة،

واستهدفنا يف هذه املرحلة طالب املؤسسات

التعليمية من خالل مبادرة زرع ومثر ،التي

تهدف إىل نرش ثقافة العمل الخريي يف الفئة
الطالبية من خالل توعية الطالب بالقوانني وآلية

العمل يف هذا املجال ،وإقامة املحارضات يف

مختلف املدارس بالتعاون مع قطاعي الشؤون

اإلسالمية والدعم املؤسيس يف الدائرة ،وتم

اصطحاب الطالب لتوزيع املياه عىل العامل

مبشاركات ميدانية تنمي فيهم املبادرة وروح

العمل الخريي.

وأضاف الفاليس :لقد جاءت هذه املبادرة لدعم
وتنمية ونرش ثقافة العمل الخريي بني الطلبة،

وزرع روح التعاون والعطاء بني الطالب والطالبات

باختالف أعامرهم ومستوياتهم االجتامعية،

وكذلك لتشجيع املدارس يف إمارة ديب عىل

التربع للمشاريع االنسانية عن طريق األنشطة

التوعوية واملحارضات وامللتقيات ،وتعزيز

دور الرشاكات بني الجهات الحكومية والخاصة

والجهات التعليمية ،والرتكيز عىل املشاريع ذات

األثر اإليجايب ،وخاصة داخل الدولة ،ونرش الوعي

الخريي يف كافة القطاعات بالتربع للجهات

الخريية املرخصة من قبل الدائرة ،والتعريف

بدور دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي،

والتوعية باملامرسات الخاطئة وآثارها يف جمع

التربعات.

اإلدارة ،باعتبارها لبنة مهمة يف التعامل مع
الكتب القدمية ،من أجل بناء ثقافة حديثية لدى

األمرية هيا بنت الحسني الثقافية اإلسالمية

الجمهور ،و ِ
ن هنا كانت أهميتها وقيمتها؛ إذ
م ْ

التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

ونسخه الخطية،
تناولت بالدراسة عنوان الكتاب،
َ

الخريي بديب بزيارة إىل «مركز ند الشبا

ومنهج مؤلفه ،ومصادره ،وأثره فيمن جاء بعده،

للسيدات بديب» بهدف تعزيز سبل التعاون

وطبعته املتداولة ،وبعض امللحوظات عليها .ثم

بني املركزين يف األمور التي تتعلق باملرأة

تطرقت الرسالة إىل إشكالية الوهم يف نسبة

وتطويرها معرفياً واجتامعياً ،وكذلك التعريف

هذا الكتاب إىل غري مؤلفه .وجاءت يف ()80

بدور مراكز األمرية هيا يف املجتمع ،وبيان

صفحة من القطع الصغري.

مجاميع الربامج واألنشطة املتميزة التي تقع
ضمن خطط املراكز لسنة  ، 2015وأبدت إدارة
مركز ند الشبا للسيدات تعاونها  ،وترحيبها
بهذه املبادة والزيارة التي تم من خاللها

ﺣﻜﻢ ا0ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ وا&ﻣﺎرات
وﺿﻮاﺑﻂ ا&ﺧﺬ ﺑﻬﺎ  9اﳌﺴﺘﺠﺪات

وضع أطر جديدة للتعاون البناء بني اإلدارتني
من أجل تطوير عمل املرأة وتقدميها لنفسها
وأرستها ومجتمعها ،وتعزيز إسهامها يف بناء
رصح الدولة الحضاري عىل اختالف املستويات
التعليمية واالجتامعية والعمرية ،واتضح للوفد
الزائر طبيعة عمل مركز ند الشبا للسيدات ،حيث
يغلب عليه طابع الدراسة النظامية ،وتم يف

ا/ﻣﺎم اﻟﺰرﻛﺸﻲ وﻛﺘﺎﺑﻪ

ضوء ذلك مناقشة عدة أمور منها« :برنامج

اﻟﻶﻟﺊ اﳌﻨﺜﻮرة

املرشوع الديني» و» مناهج الربامج العلمية»

 9ا&ﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺸﻬﻮرة

و»الدورات العلمية الرشعية» وبقية األنشطة
الثقافية.
ويشار إىل أن إدارة مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية اإلسالمية قامت بنشاطات

ن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
ويشار إىل أ ّ
الخريي قد أطلقت ع ّدة مشاريع تستهدفها

املبادرة؛ كمرشوع السقيا املتنقلة ،وهو توزيع
وجبات غذائية للعامل يف فرتة الصيف ،إذ تم

من خالله استهداف أكرث من ( ) 500.000عامل.
وكذلك مرشوع سقيا املساجد من خالل وضع

ثالجات تحتوي عىل املياه داخل املساجد ،وقد

تم استهداف ( )50مسجدا ً وسيتم رفع العدد
إىل ( )200مسجد .واملرشوع الثالث :اطعام

ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻟﻮد
 9ا0ﺳﻼم

متنوعة يف هذه الفرتة ،منها ما هو عىل
املستوى الداخيل ملوظفيها والدارسات يف
أروقتها ،حيث قامت بتنظيم رحالت ترفيهية
لكبار السن ،وأخرى تثقيفية لفئة السيدات من
األميات والجامعيات ،واملهتامت إىل أماكن
يرفهن فيها عن أنفسهن ،ويجددن همة العمل،
حسن
والبحث العلمي ،والتزود باملعرفة ،و ُ
اإلقبال عىل العلوم.

الطعام ،بتوزيع ( )500وجبة غداء عىل العامل
يف كل يوم جمعة ،ويلحقها مرشوع إفطار

الصامئني ،من خالل عمل خيمة رمضانية مربدة

إلقامة اإلفطار – ،وبعض النشاطات كاملحارضات،
واملسابقات ،والجوائز لـ( )2000شخص يومياً.

إسالمية ديب تختتم
الدورة الرابعة يف
إدارة الحلقات القرآنية
للذكور
اختتمت إدارة املؤسسات اإلسالمية بدائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف

ديب دورتها الرابعة يف «فن إدارة الحلقات

وإعداد املحفظني واملدرسني» الخاصة مبراكز

التحفيظ واملؤسسات اإلسالمية املرخصة

يف إمارة ديب ،باستضافة أحمد محمد أبو

السعود ،املدرب املعتمد من البورد األمرييك

يف التنمية البرشية واملرشف الفني يف

مرشوع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم ،بهدف

رفع املستوى الفني والتخصيص للمحفظني

واملدرسني يف ضوء خطط اسرتاتيجية وأهداف
واضحة.

وقال عادل حسن املرزوقي مدير إدارة

املؤسسات اإلسالمية باإلنابة :أقيمت الدورة

خالل أربعة أيام عمل يف الفرتة الصباحية بقاعة

التدريب مبركز عبيد الحلو لتحفيظ القرآن الكريم
فرع العوير ،واستهدفت ( )50محفّظاً ومد ّرساً،

جاءت ضمن مرشوع التواصل مع املؤسسات

واملراكز اإلسالمية ،لتعزيز التواصل بني اإلدارة
واملراكز ،وكذلك املراكز بعضها البعض ،ورفع

مستوى املراكز الدينية باإلمارة من الجانب

الفني ،ونقل املعرفة ،وكذلك ملواكبة التطور

العلمي والفني يف هذه العمليات ،وبالنتيجة

إسالمية ديب تجدد
إطالق سقيا املاء
املتنقلة عىل
مستوى اإلمارة

برعاية الشؤون
اإلسالمية يف ديب
انطالق برنامج اليوم
الريايض للجالية
الفلبينية املسلمة

يف إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب لتنمية
العمل الخريي باإلمارة ،وتعزيز اهتاممها بفئة
العامل ،وحرصها عىل نرش قيم الرتاحم يف
املجتمع؛ يقوم مكتب شؤون الزكاة والصدقات
يف الدائرة بنشاط استثنايئ عىل مدار سبعة

انطلقت فعاليات برنامج اليوم الريايض

أشهر قادمة يف ضوء مرشوع سقيا املاء

للجالية الفلبينية املسلمة برعاية دائرة

املتنقلة.

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
بالصالة الرياضية ملدرسة أسامء بنت النعامن

وقال جمعه الفاليس املدير التنفيذي لقطاع

النموذجية ،وتم اختيار يوم الجمعة لتفعيل

العمل الخريي يف الدائرة :يتجدد بفضل الله

هذه األنشطة عىل مستوى الجالية املسلمة

تعاىل نشاط سقيا املاء املتنقلة عىل مستوى

وغري املسلمة يف اإلمارة.

اإلمارة ،ملا يلقاه هذا املرشوع من متابعة
مبارشة من قبل سعادة الدكتور

وقالت هدى خلفان الكعبي رئيسة قسم

حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام

املسلمني الجدد يف إدارة التثقيف والتوجيه

للدائرة ،حيث تنطلق أعامل هذه املرحلة

الديني بالدائرة :جاء اإلعالن عن هذه اليوم

الجديدة من «مرشوع سقيا املاء املتنقلة»

الريايض وانطالق فعالياته ابتدا ًء من  24أبريل

عىل مستوى إمارة ديب يف  19أبريل

الجاري؛ لتجسيد روح الشعور باآلخر ،ومبادلة

الجاري ،وتستمر إىل  30نوفمرب  ،2015وفق

الخربات وتطوير املواهب بني أبناء الجالية

الخطة املرسومة لهذا املوسم ،وهي

ن لهذه
الفلبينية ،تحت رعاية الدائرة ،وال شك أ ّ

توزيع( ) 700.000ألف عبوة مياه ،مبعدل

اللقاءات دورها الكبري يف تعزيز التآلف بني

( )4.000آالف وجبة غذائية يومياً ،موزعة

املسلمني الجدد من أبناء الجالية الواحدة،

عىل أربع سيارات؛ تصل إىل املستفيدين يف

وكذلك مد جسور تواصلهم مع غريهم،

مواقع عملهم ،وتتكون من املياه ،والعصائر،

ومنحهم الثقة من خالل تبني أنشطتهم

والبسكويت ،والسندويشات ،والفطائر املتعددة

الثقافية واملعرفية ،والرياضية ،وتشجيعهم
عىل إقامتها ،وتوفري وسائل إنجاحها ،وال شك

املذاق.

أن حرص الدائرة عىل احتواء املسلمني الجدد،

وأضاف الفاليس :إن جهود الدائرة يف خدمة

وتنمية مشاريعهم وأنشطتهم ،وكذلك دعوة

اإلنسانية كبرية ،وهي ترفد مبادرة أيادي ديب،

غريهم إىل اإلسالم وسامحته وقيمه وأخالقه

والسيام يف إحياء روح الرتاحم والحث عليه،

وحضارته؛ يعد من أهم أعاملها التي تنشط

والشعور باآلخر يف ضوء الرشيعة اإلسالمية،

إلنجازها عىل أحسن وجه.

وإعانته عىل ألواء الحر والجوع والعطش ،وهي
إذ تبادر يف ذلك؛ فإنها توفر الفرصة أمام

اإلسهام يف تقديم مستويات وخدمات أفضل

اآلخرين من املورسين يف استثامر أبواب الخري

للطالب والطالبات املنتسبني للمراكز فيام يتعلق

املفتوحة ،وقبول التربعات يف هذا االتجاه من

بالتحفيظ والتدريس.

الخدمات رعاية لهذه الفئات التي أوىص بها
اإلسالم ،مث ّن الجهود املبذولة يف تكرميها

وأشار يوسف اليتيم رئيس قسم ترخيص

ن الدورة تقع
ومتابعة املؤسسات اإلسالمية :إ ّ

واإلحسان عليها.

ضمن مرشوع (تنمية التواصل مع العاملني
يف املراكز واملؤسسات اإلسالمية) ،وقد

أكّد املحارض من خاللها عىل كيفية التعامل

مع الحاالت الخاصة ،وفن التواصل مع الطالب،
وكيفية إدارة الحلقة بإبداع واحرتاف ،لحفظ

القرآن الكريم وإتقانه ،وإخراج أجيال محبة للقرآن

الكريم.

كام اشتملت الدورة عىل محاور رئيسة كنموذج

التكوين ،الذي نبه من خالله عىل عيوب الرتبية
والتعليم ،وطرق عالجها ،وكيف يكون املد ّرس
عاالً ،وكيف نحرتف املهارات الالزمة للتعليم،
ف ّ

وكيفية احرتاف طرق إدارة الحلقة بأقل مجهود،

وأنواع الحلقات ،وكيفية كتابة الخطط للطالب ،ثم

ورش العمل الخاصة بالحفظ ومتابعته.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ
المﻮﻗﻊ اﻻلﻜتﺮونﻲ

ﻫاﺗﻒ المﻜتﺐ

الﻌﻨﻮان

الﺠمﻌيات/المﺆسسات المﻌتمﺪة

w.w.w.mbrch.ae

009714-2339666

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

ﻫيـﺌة آل مﻜتﻮم الﺨيـﺮﻳة
Al Maktoum Foundation

009714-3988668

دﺑﻲ ﺷﺎرع اﻟﻤﻨﺨﻮل ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻧﺸﻮان
Al Mankhool Street – Nashwan Bld

ﺟمﻌية دار الﺒﺮ
Dar Al ber Society

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

مﺆسسة مﺤمﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل مﻜتﻮم لﻸﻋمال الﺨيﺮﻳة واإلنسانية
Mohamed bin Rashid Charitable Humanitarian Foundation

ﺟمﻌية دﺑﻲ الﺨيﺮﻳة
Dubai Charity Association

إسالمية ديب تتسلم
«مصىل العيد»
مبنطقة الربشاء
الثانية
تسلمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب « مصىل العيد» يف منطقة
الربشاء الثانية ،وهو مسجد جامع إلقامة صالة
العيد ،قامت ببنائه بلدية ديب.
وقال الدكتور محمد سعيد بن دعار املهريي
مستشار الخدمات والصيانة ورئيس لجنة استالم
املساجد يف الدائرة :بُني املسجد الجامع
مبساحة ( )363000ألف قدم مربع ،ويتسع حرمه
لـ( )37000ألف مصلٍ  ،وللمسجد ( )6أبواب خارجية
تحيط به.
من جهود بلدية ديب،
وأضاف املهريي :إننا نث ّ
وإنجازاتها املثمرة يف هذا االتجاه ،وحرصها
عىل التعاون مع الدائرة يف توفري أحسن
األماكن وأوسعها؛ خدمة لبيوت الله تعاىل،
وراحة للمصلني يف اإلمارة.

ﺟمﻌية ﺑيﺖ الﺨيﺮ
Beit Al khair Society
مﺆسسة الﺸﻔاء الﺨيﺮﻳة
Al Shifa Charity Establishment

009714-3709949

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻲ دﺑﻲ
Oud Maitha in American Hospital

DIBFoundation@dib.ae

009714-2117485

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

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 ﻟﻺﺳﻜﺎن
Umm Al Ramool - Near by Sheikh Zayed Housing Programme Bld

مﺆسسة الﺒﺮﻛة الﺨيﺮﻳة
Al Barakah Charitable Society

009714-2682662

ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد 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 اﻷرﺿﻲ
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 دﺑﻲ اإلسﻼمﻲ اإلنسانية
DIB Foundation
مﺆسسة دﺑﻲ لﺮﻋاﻳة الﻨساء واﻷﻃﻔال
Dubai Foundation For Women and Children
مﺆسسة إﻋمار الﺨيﺮﻳة
emaarfoundation
ﻫيﺌة الﻬﻼل اﻷﺣمﺮ دﺑﻲ
)Red Crescent (Dubai

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

مﺆسسة ﻃيﺮان اﻻمارات الﺨيﺮﻳة
Emirates Airline Foundation
مﺆسسة ﺗﺮاﺣﻢ الﺨيﺮﻳة
Trahim Foundation
مﺆسسة ماﺟﺪ الﻔﻄيﻢ الﺨيﺮﻳة
Majid Al Futtaim Charity Foundation
مﺆسسة ﺧلﻒ ﺑﻦ أﺣمﺪ الﺤﺒتﻮر لﻸﻋمال 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
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ملتقــى أفضــل الممارســات اإلنســانية الثالــث
The 3RD Best Humanitarian Practice Forum

ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات  -ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر
Emirates Airline Building

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ  -ﺷﺎرع  A33ﻓﻴﻼ 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

