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تكاتف مجتمعي

لتأسيس مركز غسيل الكلى بدبي

لتحميل
النـشرة

حمد بن سوقات:
زايد كان بحرًا من 

العطاء

مذكرة تعاون مع 
"محمد بن راشد 

للطب«"

وتقرؤون أيضًا..



هكذا أرادها زايد..

للتواصل االجتماعي

ال يوجد فقر بين المواطنين في دولة اإلمارات حسب المعايير الدولية للفقر، لكن الدخل 

قد ال يسعف البعض، ليعيش حياة تليق بما وصل إليه شعب اإلمارات من كفاية ورفاه، 

بفضل قيادة رشيدة، همها األول واألخير أن ترقى بمعاش شعبها وفكره وطموحاته.

ولم يكن مفاجئاً أن يتدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا، ليأمر بتوفير كافة احتياجات المواطن 

بل  فوري،  وبشكل  معاناته،  عن  معبراً  إذاعة عجمان  على  اتصل  الذي  المزروعي،  علي 

الدخل،  إثرها، لبحث أوضاع فئة محدودي  الوزراء على  ويخصص سموه جلسة مجلس 

بوزارة  اجتماعياً  باحثاً  بتعيينه  ويوجه  المجلس،  لحضور جلسة  نفسه  المزروعي  ويدعو 

تنمية المجتمع، قائالً: »تتحرك الدولة عندما يتوجع مواطن.. هكذا أرادها زايد«.

ويعكس هذا الحدث حالة التواصل والتفاعل بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن في مختلف 

المواقف والظروف، وحرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم لمواطنيها، 

وإنصافهم وإسعادهم في كافة متطلبات الحياة.

المحدود في مقدمة  الدخل  الخير« قد وضعت شريحة ذوي  كانت »بيت  وعلى خطاها، 

التكافل  برامج  خالل  من  هؤالء،  منها  يعاني  التي  الثغرات  سّد  على  وعملت  أولوياتها، 

بأوضاع  النهوض  يتضمن  الذي  والحاالت،  األسر  وإسعاد  الشهري  والدعم  المجتمعي 

بظروف  تمر  التي  لألسر  عاجلة  مساعدات  وتقديم  الدخل،  ومحدودة  المتعففة  األسر 

قاهرة أو طارئة، سواء كانت تتعلق بالتزام مالي أو دين مستحق، فضالً عن إسعاد هذه 

األسر بدعم سلتها الغذائية، أو توفير المستلزمات المنزلية أو صيانة منزلها أو استكمال 

متطلبات إسكانها، يضاف إلى هذا ما تقدمه الجمعية لهذه األسر في رمضان والعيدين من 

دعم مضاف.

»هكذا أرادها زايد«.. عنوان كبير لحملة نبيلة، أطلقتها الحكومة لدعم محدودي الدخل، 

وتأكيد انحيازها للمواطن واإلنسان.
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من أقوال الشيخ زايد
أبنــاء  وبعزيمــة  هللا  مــن  بتوفيــق  نجحنــا  “لقــد 

الوطــن فــي تحقيــق الخيــر والســعادة ألبنــاء الوطــن 

بعــد أن تغيــر كل شــيء.. كيــف كنــا فــي الماضــي؟ 

الكثيــر،  بذلنــا  لقــد  الحاضــر؟  ـفـي  أصبحنــا  وكيــف 

كثــر ممــا تصورنــا، ألن هــذا  ووصلنــا بالدولــة إـلـى أ

مــا أراده الخالــق لنــا بعــون مــن عنــده”.

زايد الخير

الــدول،  إدارة  ـفـي  الســعادة  ثقافــة  العالــم  يكتشــف  أن  قبــل 

ويختــرع لهــا يومــاً يحتفــل العالــم فيــه بالســعادة، أدرك المغفــور 

بــن ســلطان آل نهيــان،  بــإذن هللا تعاـلـى - الشــيخ زايــد  لــه - 

طيــب هللا ثــراه، قيمــة الفــرح والســعادة فــي حيــاة شــعبه، وقــال 

ـفـي حديــث مصــور نشــرته حصريــاً قنــاة الظفــرة *: »واجبنــا أن 

التــي  األشــياء  الغريــب، ونحــدث  المســتحيل، ونعمــل  نعمــل 

اللمــس..« وضــرب  أو  بالنظــر  تفــرح اإلنســان، وتســره إن كان 

تكــن  لــم  التــي  »الزراعــة«..  ذلــك  عـلـى   – هللا  رحمــه   - مثــالً 

حاضــرة ـفـي حيــاة اإلمــارات قبــل توليــه الحكــم، إال عـلـى نطــاق 

محــدود جــداً ببعــض مــزارع النخيــل ـفـي العيــن.

وتعكــس هــذه النظــرة عبقريــة الحكــم واإلدارة فــي وجــدان رجــل 

للحيــاة  بــأن  ألهمتــه  الذكيــة  فطرتــه  لكــن  الصحــراء،  ـفـي  نشــأ 

كثــر ســعادة ورفاهيــة، وأطيــب طعمــاً مــن هــذه الحيــاة  وجوهــاً أ

القاســية التــي يعيشــها شــعبه.

وتقــول الروايــات الموثقــة أن الشــيخ زايــد، رحمــه هللا، اســتقدم 

الخبــراء الزراعييــن مــن الــدول العريقــة فــي هــذا المجــال، وطلــب 

منهــم أن يضعــوا لــه خطــة للنهــوض بالزراعــة وزيــادة الرقعــة 

باســتحالة  أجمعــوا  المحيطــة،  للبيئــة  وبعــد مســح  الخضــراء، 

ذلــك، لطبيعــة األرض والطقــس وقلــة الميــاه، لكــن الشــيخ زايــد 

صاحــب الهمــة العاليــة واإلرادة الطموحــة رفــض جوابهــم، وقــرر 

أن يقهــر المســتحيل، ووفــر لهــم كل مــا طلبــوه لتجاربهــم، طالبــاً 

منهــم أن يجتهــدوا بتطويــر زراعــة النخيــل، وزيــادة رقعــة الغابات 

مــن األشــجار التــي تنمــو عــادة فــي الصحــراء، وتجربــة زراعــة أنــواع 

مــن النباتــات والخضــراوات، وانطلقــت ورشــة التخضيــر، لتتــوج 

بمعجــزة عــادت بالســعادة علــى شــعب اإلمــارات.

وبفضــل جهــود أبنــاء اإلمــارات المخلصيــن، اســتطاعت الدولــة 

قهــر الظــروف الصعبــة، وتحقيــق مــا اعتبــره الخبــراء مســتحيالً، 

أمــام  تتراجــع  والصحــراء  تتســع،  الخضــراء  الرقعــة  فبــدأت 

اللــون األخضــر، وانتشــرت المســاحات الواســعة مــن الغابــات 

كل  مــن  والنباتــات  األشــجار  ومالييــن  والحدائــق  والمــزارع 

األنــواع، وانتشــرت الحدائــق الخضــراء، وحدثــت طفــرة هائلــة فــي 

زراعــة النخيــل وتطويــر األنــواع ذات المــردود االقتصــادي الجيــد، 

كثــر مــن 80 مليــون نخلــة. ويوجــد ـفـي اإلمــارات اليــوم أ

الســعادة مــن  ـفـي صناعــة  الخيــر  زايــد  إرادة  ذلــك مثــال عـلـى 

توفيــر  ـفـي  متســارعة  خطــوات  تبعهــا  البيئــة،  تطويــر  خــالل 

بالصحــة،  واالرتقــاء  التعليــم،  وتطويــر  مواطــن،  لــكل  اإلســكان 

وزيــادة الخدمــات الذكيــة، وتدفــق الســياحة، وزاد دخــل الفــرد 

العشــر  الــدول  بيــن  دخــالً  األعـلـى  اإلمــارات  دولــة  لتصبــح 

األولــى فــي العالــم، وتحقــق مســتويات غيــر مســبوقة فــي مؤشــر 

العالــم. مســتوى  عـلـى  الســعادة 

https://www.youtube.com/watch?v=oXaCn0Wkj7w *

حتى ال ننسى..

زايد.. وصناعة الفرح
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تكاتف مجتمعي
لتأسيس مركز غسيل الكلى بدبي

وتم توقيع االتفاقية ضمن معرض اإلنجازات الحكومية، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث وقع عن الجمعية عابدين طاهر 
العوضي، مدير عام »بيت الخير«، كما وقعها كل من معالي حميد القطامي، رئيس مجلس اإلدارة، المدير العام لهيئة صحة دبي، ود. حمد 
الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، وعبدهللا بن زايد الفالسي، بصفته المدير التنفيذي لجمعية دار البر، 

وأحمد محمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية.

وتهدف االتفاقية إلى التضامن من أجل إنشاء مركز حديث لغسيل الكلى، لتوفير أفضل سبل الوقاية والعالج من أمراض الكلى، وخاصة 
كات التعاون والتكامل المجتمعي، بما يخدم استراتيجية حكومة دبي، ويحقق أهدافها المرجوة،  لدى المرضى المعسرين، وتجسيد شرا

وتوفير أفضل الخدمات الصحية واالجتماعية واإلنسانية، من خالل تكامل األدوار والتعاون المثمر بين هيئات ودوائر ومؤسسات دبي.
المجتمعية، من  الجهود  في  للمشاركة  الجمعية  توجهات  المبادرة ضمن  »تأتي هذه  قائالً:  المناسبة،  في هذه  لنشرتنا  العوضي  وصرح 
أجل النهوض بالفئات األقل دخالً، ورفع المعاناة عن المرضى المعسرين من مرضى الكلى تحديداً، الذين يحتاجون لجلسات الغسيل 
المكلفة والمهمة لحياة المرضى، من خالل مركز طبي حديث ومجهز، يوفر أحدث الخدمات الطبية، وفق أرقى معايير الجودة والرعاية 
الصحية، وهو إضافة جديدة لجهود الجمعية في دعم الجهود الصحية، حيث تقدم الجمعية أيضاً مشروع »عالج« للمرضى المقيمين، 
الذي أنفق عام 2017 مبلغ 4.4 مليون درهم، وهو أحد المشاريع التي نالت »بيت الخير« بموجبها شهادة اآليزو للمسؤولية المجتمعية«.

الخيري، وقعت »بيت  العام والعمل  العمل  بين قطاعي  والتكامل  التعاون  الخير، وعلى قاعدة  زايد  لمبادرات عام  استجابة 
الخير« على اتفاقية تأسيس »مركز لغسيل الكلى« لدعم المرضى محدودي الدخل، وذلك بالتعاون المشترك بين كل من هيئة 

الصحة ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيريبدبي، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، بكلفة 30 مليون درهم.

يد
م زا

عا
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كة المجتمعية بين الطرفين،  وقعت »بيت الخير« مذكرة تعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من أجل تعزيز الشرا
وتحقيق المصالح المشتركة في خدمة المجتمع المحلي، لدعم التعليم في المجال الطبي من خالل النشاطات والمشاريع الخيرية الممكنة.

ووقع المذكرة الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بينما وقعها عن »بيت الخير« عابدين 
التعليم  المشترك في مجال دعم  بالتعاون  المذكرة  الجانبين، وتقضي  المسؤولين من  العام، بحضور عدد من  المدير  العوضي،  طاهر 
األكاديمي في مجاالت التخصصات الطبية، وذلك من خالل مشروع الطالب )تيسير( الذي تنفذه الجمعية، والتي ستعمل من جانبها على 
التعاون في دراسة الحاالت المتعثرة المستحقة للمساعدة، وتقديم الخبرات الالزمة التي تمتلكها في مجال التطوع والعمل الخيري بكافة 

أشكاله وبرامجه لتعزيز ودعم القدرات التعليمية في المجاالت الطبية. 
 

وأشاد عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« بدور الجامعة في دعم مسيرة التعليم الطبي داخل الدولة، وقال: »نحن سعداء 
بتوقيع هذه االتفاقية التي تعزز جهود جمعية بيت الخير في دعم التعليم، وقد أفردت الجمعية مشروعاً خاصاً بالطلبة الجامعيين، لدعم 
كمال مسيرتهم التعليمية، وذلك كجزء من المسؤولية المجتمعية المشتركة  المعسرين منهم، وتغطية احتياجاتهم حتى يتمكنوا من إ
بيننا، لثقتنا بأن جهود الجامعة في هذا المجال، ستعود بالتقدم والنماء على مسيرة اإلمارات الصحية، وبذلك نعمل سوياً على توظيف 

مفهوم الوقف في إيجاد الحلول التنموية لمجتمعنا في هذا المجال المهم والحيوي لمستقبل اإلمارات”. 

من جانبه صرح الدكتور عامر أحمد شريف، مدير الجامعة قائالً : »تحرص الجامعة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، ويسعدنا التعاون 
مع جمعية بيت الخير التي تمثل نموذجاً في العمل الخيري واإلنساني، لدعم القدرات التعليمية في المجاالت الطبية، وتمكين الطلبة 
كاديمي  الموهوبين من تحقيق رسالة الجامعة في النهوض بمستوى الصحة في دولة اإلمارات والمنطقة، من خالل تقديم نظام صحي أ

كب التطورات العالمية لخدمة الفرد والمجتمع”. شامل يتبنى االبتكار منهجاً، ويتفاعل مع المتطلبات الوطنية، ويوا

مذكرة تعاون
مع «"محمد بن راشد للطب"«



العــدد6
160

"بيت الخير" تنفق 14.4 مليون درهم عليهم في 2017

أوصى القرآن الكريم باأليتام، فشدد على احترام حقوقهم وصيانتها، وقد ساوى صلى الله وعليه وسلم كافل اليتيم بنفسه الشريفة، كما أوصى 
باحتضان اليتيم وتعويضه النفسي عن حنان األب، وحّض على حمايته ورعايته وصيانة حقوقه، وإسعاده بكل السبل المتاحة، وتعزيز ثقته بنفسه 

وبمجتمعه. 

اهتمام الدولة باأليتام

مشاريع األيتام في"بيت الخير"

يحظى األيتام والقصر ومن في حكمهم باهتمام كبير في دولة اإلمارات، حيث أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب هللا ثراه، مبدأ التراحم والترابط المجتمعي، وسارت القيادة الرشيدة على خطاه في رعايتهم واالهتمام بهم.

وفي العام 2015 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه هللا، »مبــــادرة اإلمارات لصلة األيتام والُقّصر«، رسمت للعاملين في الحقل الخيري واإلنساني منهج عمل متكامل، للنهوض 

بهذه الفئة المهمة في المجتمع.

واستجابة للتوجيهات القرآنية والهدي النبوي الكريم، وضعت »بيت الخير« كفالة األيتام ورعايتهم في صلب مشاريعها، وأطلقت 

العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى توفير الرعاية والكفالة لأليتام، وفيما يلي أهم المشاريع:

الخير«  »بيت  خصصت 
برنامجاً متكامالً لكفالة ورعاية 
األيتام المواطنين، وقد ضمت 
بالتعاون  الخير  عام  في  إليهم 
اإلسالمي«  »اإلمارات  مع 
أم  من  الوافدين  األيتام 
األيتام  عدد  ليصل  مواطنة، 
العام  نهاية  حتى  المكفولين 
الماضي 1830 يتيماً، يتبعون 
 859 يكفلهم  أسرة،   532
كافالً، ومجموع ما أنفقته على 
رعايتهم 10,955,800 درهم.

مشروع «صندوق 
األيتام«

التمويل  توفير  إلى  يهدف  مشروع  وهو 
التي  اليتيم  احتياجات  لمواجهة  الالزم 
من  اليتيم  انتقال  مع  باستمرار  تتطور 
وصوالً  المراهقة  إلى  الطفولة  مرحلة 
لمرحلة الشباب، ويعد هذا الصندوق رافداً 
»بيت  ترعاهم  الذين  األيتام  لدعم  مادياً 
الذكر حتى يدخل  اليتيم  إذ ترعى  الخير« 
سوق العمل، واليتيمة األنثى حتى تتزوج.
األيتام  إسعاد  على  الجمعية  أنفقت  وقد 
احتياجاتهم من صندوق  وترفيههم ودعم 
 3.529.902 مبلغ   2017 عام  في  األيتام 
النشاطات  لتمويل  أنفقت  درهم، 
الترفيهية، وتغطية رحالت العمرة، وإقامة 

الدورات التعليمية، وغيرها من نشاطات.

عيدية 
اليتيم

المحسنون  يقدمها  نقدية  هدية  وهي 
الفطر  عيدي  اقتراب  مع  لأليتام 

واألضحى.

كسوة 
اليتيم

لشراء  نقدي  بدل  تقديم  ويتضمن 
عيد  بمناسبة  لليتيم  جديدة  مالبس 
يدره  ما  عائد  من  األضحى،  أو  الفطر 
»مشروع قديمكم جديدهم« الذي يقوم 
تدوير  لشركات  القديمة  المالبس  ببيع 

المالبس.

مبادرة عون 
لدعم األيتام

أطلقت »بيت الخير« مبادرة 
الخير  عام  نهاية  مع  جديدة 
لدعم  »عون«  بعنوان 
وذلك  األيتام،  احتياجات 
خاص  جوال  رقم  إفراد  عبر 
24 ساعة،  لمدة  يتوفر  لهم، 
الطارئة  االحتياجات  لتلقي 

والعاجلة لهم وألسرهم.

إسعاد األيتام        منهج ثابت في اإلمارات

مشروع كفالة 
ورعاية األيتام

يد
ى زا

ط
 خ

ى
عل
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أهل  من  نبيل  رجل  مع  اليوم  حوارنا 

نهضة  عاصر  مخضرم،  ووجيه  الخير، 

المغفور  يد  على  انطالقتها  منذ  دبي 

له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 

رحمه هللا، وشهد قيام دولة اإلمارات 

بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  يد  على 

سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه.. وهو 

قبل هذا من جيل النخبة، الذي درس 

الشيخ  أيام  األحمدية  المدرسة  في 

القرآن  معين  من  ونهل  نور،  محمد 

واألدباء  بالشعراء  واختلط  الكريم، 

من  األول  الرعيل  ورافق  والحكماء، 

بناة دبي، فنشأ نشأة نبيلة، واسترعى 

نبوغه وخلقه الكريم حاكم دبي، الشيخ

الشيخ زايد لم يكن له مثيل من قبله، ولم أر له مثيالً من بعده، كان بحراً من العطاء، وكان يقول لنا »لن أسامحكم إذا سمعتم عن فقير أو يتيم أو صاحب 

حاجة، ولم تخبروني عنه، حتى أساعده« وكان يقول: »ال أريد أن أرى مواطناً بدون سكن، وال أريد أن أسمع عن مواطن مديون، فهذه مسؤوليتكم، وأمانة في 

أعناقكم، وعليكم أن تبلغوني دائماً بأحوال المواطنين«.  كان ديدنه دائماً العطاء ومساعدة اآلخرين.

سعادتكم كنتم من القريبين من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، كيف تذكرون الشيخ زايد 
اليوم، طيب الله ثراه؟

وحديث الذكريات مع رائدي نهضة اإلمارات المغفور لهما راشد وزايد، رحمهما الله

- زايد كان بحرًا من العطاء، ولم أر له مثياًل قبله أو بعده، وكان يقول «لن 

أسامحكم إذا علمتم بصاحب حاجة ولم تخبروني« 

- راشد كان رجل سياسة وإدارة ممزوجة بالحكمة والحلم واإلنصاف أما 

زايد فكان رجل دولة، صنع من اإلمارات أعجوبة العالم

- رافقت مسيرة «"بيت الخير«" منذ انطالقتها على يد أخي جمعة الماجد 

والمرحوم محمد  عبدالله القاز، وأعجبني اهتمامها بالوقف  

بن سوقات:

حوار مع الشاعر والوجيه حمد بن سوقات

خير
ل ال

ه
أ

فتى  وهو  فريقه،  إلى  فضمه  سعيد،   بن  راشد 

يافع لم يبلغ الثامنة عشر من عمره بعد، وظل في 

صحبته حتى وفاته عام 1990،رحمه هللا. 

وحدث أن التقاه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

في  يكون  أن  منه  وطلب  راشد،  الشيخ  عزاء  في 

فريقه المقرب، لما سمعه عنه من إخالص وحنكة 

عمره  رفيق  اختيارات  بذكاء  ولمعرفته  وخبرة، 

للشعر  بحبه  سمع  قد  كان  وألنه  راشد،  الشيخ 

شغف   – هللا  رحمه   - له  كان  حيث  والقصيد، 

بالشعر والشعراء.

القامة  هذه  للقاء  سعت  الخير«  »بيت  نشرة 

الفريدة بعطائها وتاريخها، فاستقبل وفد الجمعية 

تفيض  التي  الراضية،  واالبتسامة  بالترحاب، 

طيبة وصفاء، مرحباً برئيس الوفد، سعيد مبارك 

المزروعي، نائب المدير العام، وكان هذا الحديث 

ورؤيته  المؤسسين،  لآلباء  صحبته  حول  الشائق 

لمسيرة الخير في عام زايد الخير..
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لقد رافقت مسيرة »بيت الخير« من البدايات، عندما انطلقت على يد أخي 
تأسيسها  عند  للجمعية  رصد  الذي  القاز،  محمد  والمرحوم  الماجد،  جمعة 
وأعجبني  الخيرين،  كل  الجمعية  حول  التف  وقد  هللا،  رحمه  كبيراً،  مبلغاً 
اهتمامها باألوقاف، إذ دعوني يومها لدعم وقف الكرامة، فلم أتردد، وما زلت 
على صلة بالجمعية، أتابع أخبارها، وأثق بأدائها، وقد سعدت بما حققته من 
سمعة داخل الدولة، وسعدت أكثر بفوزها مؤخراً بجائزة أفضل أداء خيري في 
الوطن العربي، ويسرني أن أشارك في حملتها التي أطلقتها بمناسبة رمضان، 

داعياً المولى عز وجل لها بالتوفيق.

المواقف والحكايات كثيرة.. فال أذكر يوماً أنه رّد سائالً، وكان يعطي أكثر مما 
أنه اصطحبني في رحلة إلى العين،  كان يتوقعه صاحب الحاجة، وأذكر يوماً 
فكان كلما مر بمجموعة من النساء الكبيرات على الطريق، ينزل من السيارة، 
ويسألهن عن أحوالهن، ويقدم لهّن العطايا، وشكى له مساعده يوماً عن رجل 
يأتي من جانب دولة عمان المحاذية لمدينة العين، ليقطف الرطب اليانعة 
من مزارعه كل يوم، وأخبره بأنهم منعوه من االقتراب من المزارع ثانية، لكن 
الرحب  على  ويخرج  يدخل  دعوه  تمنعونه؟  ولماذا  منكراً:  قال  زايد  الشيخ 

والسعة، حتى ولو )خرف( النخيل كله، وحمله معه!.

وعندما رافقناه في رحلته للعالج في أمريكا، والتي استغرقت بضعة أشهر، 
رأينا الكثير من كرمه ومواقفه اإلنسانية، فأثناء إقامته في المستشفى، علم 
ويترددون  المستشفى،  هذا  يزورون  والمسلمين  العرب  من  مجموعة  بأن 
على ذويهم ومعارفهم من المرضى، وأن بعضهم يقطن في الفنادق المجاورة 
بأن يفتح المستشفى مطعمه  أوامره   - للمستشفى، فأصدر – رحمه هللا 
لمرتاديه على نفقته الخاصة ليالً ونهاراً، ولم يقتصر الطعام على العرب فقط، 

بل شمل الزوار على اختالف دياناتهم وجنسياتهم.

لو تروون لنا بعض المواقف التي لمستم فيها هذه 
المعاني في شخصية الشيخ زايد، رحمه الله؟

 45 قرابة  راشد  الشيخ  صحبة  في  سعادتك  عشت 
عامًا،   14 قرابة  زايد  الشيخ  صحبة  في  وعشت  عامًا، 

فكيف ترى الرجلين؟

الشيخ راشد كان يبدو رجل سياسة وإدارة ممزوجة بالطيبة والحكمة والحلم 
واإلنصاف، وأذكر أن رجالً زاره يطلب شيئاً، وألح في العطاء وتمادى في الحديث 
معه حتى غضبنا، وكدنا نزجره لجرأته مع الشيخ، لكنه - رحمه هللا - منعنا، 
في  ونحن  بإنصافه،  فأمر  انتهى،  حتى  له  يسمع  واستمر  الصبر،  منا  وطلب 
عجب من هذا الحلم وهذا الخلق الرفيع، وقد عشت مع الشيخ راشد إلى أن 
توفي، رحمه هللا، فرأيت فيه التواضع والعدل والهدوء والصبر، كان رحمه هللا 
يجلس معنا على األرض، وال يحب أن يتميز عمن حوله، وكان الشيخ راشد 
يحب الشعر أيضاً مثل أخيه الشيخ زايد، وكان عنده ما يمكن أن نطلق عليه 

رمضان شهر الخير واإلحسان، وقد اختلفت األحوال بين الزمن األول وهذا 
الخير  أهل  وكان  بعضاً،  بعضهم  يعرفون  الناس  كان  الماضي  في  الزمان.. 
في ذاك الزمان يجتهدون في البحث عن أصحاب الحاجة، وال سيما في بداية 

لهم  ليقدموا  واأليتام،  واألرامل  المحتاجين  بيوت  على  ويترددون  رمضان، 
المساعدة بأنفسهم، لكن الدنيا تطورت اليوم وزادت أعداد الناس، وأصبح 
عمل الخير منظماً، فصار الشيوخ والتجار والمحسنون، يضعون عطاءهم في 
زال  الخيري ما  المحتاجين، فالعمل  لتوزعها على  الموثوقة،  الجمعيات  أيد 
أصيالً ومستمراً بنفس روح الفزعة والعون والتكافل التي جبل عليها أهل 

اإلمارات، لكن اختلفت الظروف واألساليب.

نحن نقف اليوم على أعتاب رمضان المبارك، فكيف 
ترى رمضان بين األمس واليوم؟

سعادتك من األصدقاء الداعمين لجمعية بيت الخير، 
كيف ترى عطاء الجمعية اليوم؟
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اليوم مجلس شورى، فيه العديد من أعيان وتجار دبي، فكان يستمع آلرائهم، 
ويستشيرهم فيما ينوي فعله.

أما الشيخ زايد، فكان بحراً من العطاء، وكان رجل دولة، صنع من اإلمارات 
دولة قوية وحديثة، وكان يحب الزراعة، ويصر على تطويرها، فروض الصحراء،  
وحولها إلى جنات، وجعل من اإلمارات ورشة للبناء، وأغدق على المواطنين 
اإلمارات  وصارت  اليوم،  عليه  نحن  ما  إلى  وصلنا  حتى  اإلمارات،  خير  من 

أعجوبة الدنيا حضارة وحداثة وإنسانية.



العــدد
1609

ســـمــــــــــــــا المــجــد والــــتـــــــــاريـــخ والــــنــــــــهـــــــــــا      بــــــزايـــــــــد علــــى كـــــل شــــهـــــم ومـــفـضـــالــــي

شـــــــــيـخ إذا ضـــــاقت صــــــدور الـمـجـــــــــالـس      وأبـــــــدى بـــــــرايــــه أيــــــدو لــــــــه باإلكــــــمــــالـــــــي

شــــــــــيـخ يـــقــــول الـــحـــــق مــــــن مــــفــــهــــومـــه      ويـــقـــــــول حـــــــق وال عـــــلــــــــيــــه إشـــــكــالـــــــــــــي

شـــــــــيــخ عــــــــــــطـــاه هللا فــــــــــــهــــــم وهـــيــــــــبـــــة      وللخـــــــــــيــر ســـــــبـــــاق فــــــي كـــــــــل حالـــــــــــــــــي

شـــــــيـخ إذا مـــــــــــــدت يــمـــيـــــــــــنــــه بالعـــــــــــطــــا      يـــــفــــــــرح كــــــــــــمـــــا الــمـــعـــاطـــــي بالــمـــالـــــــــي

شــــــــيـخ بــنى للمــــجـــــد والــمــــجـــد لـــــه بــنـى      رايــــــــات عــــــــز شـــامخــــــــات لــــــــه إجــــــاللــــــــي

يــــا بـــو الـــــــيـتـــــــامــــى واألرامــــــــــــــل كـــــلـــــــــــــهـــا      وكـــــم مديـــــون شـــلت حمـــــــــلـــه باإلكمــالــي

هــــــــــذه فعـــــــــــــايــل مـــــا يرومـــــــــهــا غــــــــــــــيرك       يا زاكـــــي الجـــــدين يـــا ابـــن األفضــالــــــــــــــــــي

هيــــــــهـات مـثـــــــــــــلك يجــــــــود بـــــــه الـدهــــــــــــــر       ال فــــــي حاضرنـــــــا وال بعـــــــد فــــي التـالــــــــــي

وأصـبــــــــحـــت كــالــــطـــــود عــالـــــــين عــــــــــــالــــي شمرت يا زايد بمجدك وجودك عن المال      

حـــــــــــزت العقــــــــــــــل والـــــــــــــــراي والـــفـــكــــــــــــــر       وترسم سياسة راسخة لجيلك واألجيالي

مـــــا عــنـدنــــــا شــــــئ نــكــافـــيـك مـن عـــــندنـــــا       إال الدعـــــــــــــــــاء لــك عنــد ربــنـــــــــا العالـــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــج مـن يحـــــــــــبــــه باالفضــالـــــي ــــجـْــــــــَت يـــــــا زايـــــــــــــــــد للخــــــــــــــيــر كلـــــــــــــــــــــه       وهللا ُيوفِّ ُوفِّ

كــــــــــم واحــــــــد عنــــــــده مــن المــــــال فايــــــض      لكن ما يصخي وال يعطي شئ من مالـي

يكــــــــــنـــــز لغـــــــــــــيـــــره مســــــكـــــــين مــــــــــــا درى       ومـن بعد عينـــه مـا بيـن فارس وخيالــــــــــي

حـرمــــــت نفســــــــك يـــــــــا فتى مـــــــن مــــــالــك       وال جــــــدمـت لــك شــــــــــئ فـــــي الــــتـــالـــــــــــــي

يا ســـــــــــــــامـع صــــــــــــــوتـي ادعــــــــــــــو لزايــــــــــــــــد       وادعـــــــــــو لزايـــــــــد عـــــد مـــــا هــــــــل الهاللـــــــــي

وادعــــــــــــو لــــــه علـــــى كـــــل فــــــرض وســـــــــنه       وادعــــــــــــو لــــــه علـى كـل مـا انهل همالــــــــــي

هــــــــــــــــذا وصلـى هللا علـى هــــادي البـــشـــــر       شـــــــــــــفاعـــــــــنا يــــــــــــوم العبـــــــــــــاد اذهالـــــــــــــــي

نشكرك على حسن االستقبال، ونشكرك على إهدائك لنا دواوينك الشعرية، ونود 
نعلم  ونحن  الله،  رحمه  زايد،  في  أنشدت  مما  بعٍض  بسماع  اللقاء  هذا  نختتم  أن 

أنك أنشدت الكثير.. 

حمد بن سوقات
السبت 4-٨-2001

تمت

العدد
1579
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محاكم دبي تدعم األنشطة الخيرية في عام زايد

قامــت محاكــم دبــي بتقديــم الدفعــة األولــى مــن عائــد »وقــف الجامعــات« الــذي تقدمــه ســنوياً، بنســبة ثابتــة مــن 

إيجــارات المحــالت التجاريــة التــي تقــدم الخدمــات فــي مبانيهــا، وذلــك عــن الربــع األول مــن عــام 2018، والتــي 

التزمــت بــه دعمــاً لمشــروع »تيســير« الــذي تنفــذه الجمعيــة لدعــم الطلبــة الجامعييــن المعســرين.

وأعرب عابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت الخير« عن شــكره لمحاكم دبي على التزامها بمبدأ المســؤولية 

المجتمعيــة وتفعيلهــا لالتفاقيــة القائمــة بينهــا وبيــن الجمعيــة، وأثنــى علــى حــرص موظفيهــا علــى جمــع عائــدات 

»وقــف الجامعــات« فــي األوقــات المحــددة، التزامــاً بــروح العمــل اإلنســاني، وإلنجــاح هــذا الوقــف الفريــد.

مــن جانبــه قــال ســعادة طــارش عيــد المنصــوري، مديــر عــام محاكــم دـبـي: “يمثــل وقــف التعليــم للجامعــات حاجــة مجتمعيــة تنمويــة، تســاعد األســر 
المحتاجــة علــى بنــاء مســتقبل أفضــل ألبنائهــا، ومــن ثــم بنــاء مســتقبل أفضــل للمجتمــع، مــن خــالل أجيــال متعلمــة قــادرة علــى العطــاء، ومــا نقدمــه اليــوم 
يعتبــر عطــاًء ذا أثــر بعيــد متعلــق بتعزيــز الفــرص التعليميــة للجميــع، ونأمــل أن يكــون وقــف الجامعــات عنصــراً تنمويــاً مؤثــراً فــي المجتمــع” مضيفــاً: “أن 

وقــف الجامعــات يعــزز الــدور المجتمعــي للمحاكــم، ويســهم فــي إحيــاء الوقــف، وتشــجيع المؤسســات الحكوميــة«.
واســتلم شــيك المبلــغ عــن »بيــت الخيــر« نشــوان محمــد ســعيد، مســؤول االتصــال الخارجــي فــي الجمعيــة، حيــث قدمــه لــه عبدالرحيــم حســين أهلــي، 
مديــر إدارة الشــؤون الماليــة واإلداريــة، بحضــور ســلطان الســويدي، رئيــس قســم العالقــات العامــة وإســعاد المتعامليــن، وإيمــان عبدالجليــل عبدالرحيــم، 

رئيــس شــعبة العالقــات والتســويق المؤسســي.

وتقدم ريع "وقف الجامعات" لبرنامج التعليم ت
بي

ر ال
خبا

أ

وقــام ســعيد مبــارك المزروعــي، نائــب المديــر العــام، بزيــارة محاكــم دبــي، وقــدم إلدارتهــا شــهادة شــكر وتقديــر، لمبادرتهــا بدعــم النشــاط الخيــري للجمعيــة، ودفــع 

عائــدات الوقــف فــي موعدهــا، ودعــم عمــرة األيتــام، التــي أطلقتهــا الجمعيــة بمناســبة عــام زايــد الخيــر.
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وقــام أحــد المحســنين بالتكفــل بتغطيــة تكاليــف العمــرة لعــدد مــن األيتــام، 

بينمــا تكفلــت محاكــم دبــي بعمــرة عــدد آخــر، ونــوه ســلطان الســويدي، رئيــس 

فريــق »إســعاد الموظفيــن« الــذي جمــع تبرعــات دعــم عمــرة األيتــام، بــأن هــذه 

األنشــطة والبرامــج تمــت بمســاهمات مــن موظفــي محاكــم دبــي، والمتعامليــن 

كــد علــى أهميــة تكاتــف الجهــود المشــتركة لدعــم التنميــة االجتماعيــة  معهــا، وأ

باعتبارهــا مســؤولية وطنيــة وأولويــة اســتراتيجية.

واســتقبال  بتوديــع  العــام،  المديــر  نائــب  المزروعــي،  مبــارك  ســعيد  وقــام 

الدفعــة األولــى فــي مطــار دبــي، والتــي بلغــت 20 يتيمــاً مــع مشــرفيهم، وجلهــم 

مــن األيتــام الشــباب واليافعيــن، مؤكــداً عـلـى حــرص الجمعيــة عـلـى إســعاد 

األيتــام الذيــن ترعاهــم.

 وتدعم رحلة عمرة لـ 20  يتيمًا

ضمــن خطتهــا ـفـي عــام زايــد إلســعاد األيتــام، وتوفيــر فــرص 

التثقيــف والترفيــه لهــم، تزمــع جمعيــة بيــت الخيــر تنظيــم 

عــدد مــن رحــالت العمــرة لأليتــام المســجلين فيهــا، والذيــن 

كــز الجمعيــة  يبلــغ عددهــم 1824 يتيمــاً مســجالً فــي أفــرع ومرا

عبــر اإلمــارات المختلفــة.
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موظفــو  شــارك  البشــرية،  بالمــوارد  لالرتقــاء  االســتراتيجية  ضمــن خطتهــا 
ومتطوعــو »بيــت الخيــر« فــي العديــد مــن الــدورات والــورش التدريبية، أهمها:

اإلمارات  مصرف  مع  بالتعاون  المجتمع  تنمية  وزارة  نظمتها 
بدبي،  وتناولت  متطلبات  قوانين  وأنظمة  مواجهة  غسل  المركزي 

 األموال  ومكافحة  تمويل اإلرهاب في  الدولة  والمعايير  الدولية.

شارك عدد من موظفي »بيت الخير«، في دورة »روح االبتكار« التي 
الدكتور  القّصر، وقّدمها الشيخ  نّظمتها مؤسسة األوقاف وشؤون 

عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي.

وهي ورشة تدريبية موجهة لمدراء المراكز ومسؤولي األقسام حول 
الخبيرة  أدارتها  وتطبيقاتها،  وأهدافها  وأهميتها  الحوكمة  مفهوم 

عائشة خليفة السويدي.

ألقاها الشاعر والباحث التراثي سلطان خلفان بن غافان، استعرض 
ماضي  في  األفراد  بين  سادت  التي  التراحم  ومظاهر  معاني  فيها 
اإلمارات، وتطرق إلى دور السنع كمفهوم إماراتي يطلق على مجموعة 
الفزعة  مفاهيم  على  خاص  بشكل  وركز  والتقاليد،  العادات  من 

والتطوع والتكافل، أهم أعمدة العمل الخيري.

موظفاً   26 بمشاركة  البلوشي،  عبدهللا  بنت  منيرة  الدورة  قدمت 
إدارة  معوقات  مع  التعامل  من  المشاركين  لتمكين  ومتطوعاً، 

الوقت وطرق التخلص منها.

األوردو،  بـلغة  المستخدمين  مهارات  تنمية  على  الدورة  ركزت 
وقّدمتها د. فرح أكبر محمد أكبر، لتعزيز التواصل مع المتعاملين 

بلغة األوردو.

محاضرة إحياء التراحم والسنع

إجراءات مواجهة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب

ورشة الحوكمة في العمل الخيري

دورة «روح االبتكار«

العمل الخيري بـلغة األوردوالتعامل مع ضغوط العمل وإدارة الوقت

تكثيف الدورات التدريبية

ت
بي
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تكريم المندوبين المتميزين

مندوبيهــا  الخيــر«  »بيــت  كّرمــت 
المتميزيــن للعــام 2017، وذلــك ضمــن 
الحفل الســنوي الذي أقامته بالتعاون 
حيــث  بدـبـي،  بــاالس  جــود  فنــدق  مــع 
وّزع شــهادات التقديــر علــى المتميزيــن 
عابديــن طاهــر العوضــي، المديــر العــام 
األســتاذ،  عبــدهللا  بحضــور  للجمعيــة، 

العــام. المديــر  مســاعد 

كــز، مديــر مركــز حتــا، بحضــور الملتقــى األســري الســادس عشر،  شــاركت كل مــن حليمــة الظنحانــي، مدير شؤون األفــرع، ومــوزة المطيوعــي، نائب مدير شؤون المرا
كــز التنميــة األســرية التابعــة للمجلــس األعلــى لشــؤون األســرة بالشــارقة، تحت شــعار »باألخــالق ُتبنــى األمــم«. الــذي نظمتــه إدارة مرا

شــاركت »بيــت الخيــر« ببرنامــج العمــل التطوعــي، الــذي نّظمتــه كليــات التقنيــة العليــا بدبــي، 
ويضم مبادرات تطوعية متنوعة، بالتعاون مع جهات ومؤسســات حكومية وخاصة، حيث 
عــرض علــي صالــح، نائــب رئيــس قســم العالقــات العامــة وإســعاد المتعاملين، أبرز مشــاريع 
الدكتــور عبداللطيــف الشامســي، مدير مجمع كليــات  الخيــر« وبرامجهــا، بحضــور  »بيــت 

التقنية العليــا، والدكتــور خالــد الحمــادي، مديــر كليــات التقنيــة للطــالب بدبــي.

كينــج  برجــر  مــع مطاعــم  بالتعــاون  الخيــر«  نظمــت »بيــت 
ومكتبــة المجــرودي، رحلــة ترفيهيــة لأليتام إلى حديقة زعبيل، 
شــملت 60 يتيمــاً مــن مركــزي العويــر والبرشــاء، حيــث توّجــه 
األطفــال إلــى مخيــم الديناصــورات، واســتمتعوا بالمســابقات 

ووجبــات العشــاء، والهدايــا الرمزيــة التــي وزعــت عليهــم.

رحلة لأليتامالعمل التطوعي في «تقنية دبي«

المشاركة بالملتقى األسري 1٦
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شعبان  في  وسنبدأ  المستفيدة،  األسر  قوائم  وحصر  التحضيرات  كافة  من  انتهينا 

بتوزيع المير الرمضاني، ونأمل في عطاء أفضل وأكبر هذا العام بمناسبة عام زايد الخير.

نشرة »بيت الخير« التقت حليمة عبدهللا الظنحاني، مدير شؤون 

األفرع، وحاورتها حول آخر المستجدات..

فما  بشؤونه،  يقوم  مدير  الجمعية  أفرع  من  فرع  لكل  كان  إذا 
الذي اقتضى استحداث منصب مدير شؤون األفرع؟

منصب مدير شؤون األفرع استحدث عام 2015 لتنسيق عمل أفرع الجمعية 

االزدواجية في  الجديدة، لتعمل بروح واحدة ولتجنب  الرؤى والتوجهات  وفق 

آل مكتوم  هيئة  مراكز  األفرع وعمل  بين عمل  وللتمييز  األفرع،  بعض  عمل 

الخيرية، التي تتشرف الجمعية بإدارتها وفق التفاهم القائم بين الجانبين، إذ 

هناك أيضاً مدير لشؤون المراكز.

لبعض  الجغرافية  األطراف  تكون  وأحياناً  متداخلة  فاإلمارات  تعلمون  وكما 

اإلمارات أقرب لفرع في إمارة أخرى أو لمركز، فتلحق الحاالت الواردة منه للفرع 

أو المركز األقرب، كما في منطقة مصفوت التابعة إلمارة عجمان، وتم إلحاقه 

بمركز حتا للقرب والجوار المكاني، وهكذا..

ما هو عدد المستفيدين من أفرع الجمعية، في عام 2017 وكم 
بلغت قيمة المبالغ التي أنفقها كل فرع؟

الجمعية  أفرع  عبر  الجمعية  عطاء  من  استفادت  التي  والحاالت  األسر  عدد 

29576 أسرة وحالة، أما حجم اإلنفاق، فبلغ في فرع دبي 12.9 مليون درهم، 

استفادت منها 9860 أسرة وحالة، وبلغ مجموع ما تم إنفاقه في فرع الفجيرة 

رأس  فرع  إنفاق  وبلغ  وحالة،  أسرة   8288 منه  استفادت  درهم،  مليون   9.6

الخيمة 6.8 مليون درهم، استفادت منها 6319 أسرة وحالة، وأخيراً بلغ مجموع 

ما أنفقه فرع عجمان 6.4 مليون درهم، استفاد منها 5109 أسرة وحالة.

لمنصبك  تنتقلي  أن  قبل  الفجيرة،  فرع  إدارة  في  خبرتك  من 
الجديد، ماهي أهم العقبات التي تواجه مدراء األفرع عادة؟

العقبات قليلة بشكل عام، ولكن هناك أحياناً استعجال من طالبي المساعدة 
في طلب العون،  دون أن يقدموا بيانات كافية ألخذ قرار المساعدة المناسبة، 

فنضطر إلرسال الباحثات لتحري أوضاع األسرة ميدانياً، وأحياناً تكون بعض هذه 
األسر في أماكن نائية وبعيدة، ولكن باحثاتنا بفضل هللا يقمن بدورهن على الوجه 

األكمل ويرفعن تقارير واضحة وموثقة، تساعدنا في تقرير المساعدات الالزمة.

المساعدات  بتسليم  يقمن  اللواتي  هن  الباحثات  أن  نجد  أحيانًا 
المساعدة  وحجم  نوع  تقرر  التي  هي  فهل  المساعدة،  لطالبي 
التي يستحقها طالب المساعدة، أم أن األمر له ضوابط ال نعرفها؟

الباحثة ترفع تقريرها للجنة مستقلة لتقرير المساعدات وفق معايير موحدة 
التي  المساعدة  تصرف  أو  إضافية،  معلومات  تطلب  وقد  الجمعية،  تتبعها 
أوصت بها الباحثة، أما كون الباحثة تسلم المساعدة للحالة، فهذا عمل إجرائي 
نلجأ إليه في األفرع التي يكون الكادر فيها محدوداً، لكن المساعدات كما شرحت 
لكم تمر بمراحل وضوابط موحدة، وال يتم صرف أي مساعدة مالية أو عينية 
إال بقرار صادر عن لجنة عليا موحدة على مستوى الجمعية للبت في الطلبات، 
وتصرف المساعدات المالية بشيكات موقعة من شخصين مخولين بالتوقيع، 

بعد أن تصادق اإلدارة على قرار المساعدة وفق األصول.

والهيئات  والمؤسسات  المجتمعات  مع  األفرع  عالقة  ترون  كيف 
المحلية؟

كافة أفرع الجمعية على عالقة جيدة وتنسيق دائم مع مختلف هيئات وإدارات 

المجتمع المحلي كل حسب اختصاصه، ونسعى دائماً للمشاركة في الفعاليات 

الخيرية واإلنسانية والمجتمعية في اإلمارات التي نتواجد فيها، والحمد لله فقد 

حققت »بيت الخير« مصداقية ومكانة متميزة تجعل األبواب دائماً مفتوحة لنا، 

وهناك قدر من النجاح في هذا المسعى،  يتعلق بنشاط الفرع نفسه وحيوية 

األعضاء العاملين فيه.

ماهي تحضيرات األفرع لحملة رمضان هذا العام التي انطلقت تحت 

شعار «وسنزيد المحسنين« وهل تم تحديد هدف لإلنفاق لكل فرع؟

مع حليمة عبدالله الظنحاني
مدير شؤون أفرع «بيت الخير«

بدأت جمعية بيت الخير في دبي عام 1989، وتوسع نشاطها الخيري، 
العربية  اإلمارات  لدولة  الشرقي  والساحل  الفجيرة  إمارة  إلى  ليصل 
المتحدة، فأنشأت الجمعية فرعاً لها في دبا الفجيرة عام 1998، وأصبح 
عمل الجمعية موزعاً بين فرع دبي، الذي يحمل العبء األكبر، وفرع 
الفجيرة الذي يستقبل طلبات المساعدة في الفجيرة والساحل الشرقي 
ومناطق الشارقة القريبة من اإلمارة، وفي عام 2000 افتتحت الجمعية 
فرعاً ثالثاً في إمارة رأس الخـيمـة، لتستوعب اإلقبال على خدماتها في 
معظم اإلمارات الشمالية، وأخيراً تم افتتاح فرع عجمان، الذي تأسس 

حديثاً في2013 مع تزايد الحاالت واألسر المسجلة في إمارة عجمان.

وار
ح
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«من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا 

فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة«

حظي أداء »بيت الخير« باهتمام وثقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، حفظه 
هللا، الذي كان قد بدأ بتأسيس هيئة آل مكتوم الخيرية عام 1997م، فأوكل نشاط الهيئة في اإلمارات إلى الجمعية، 
لتقوم بإدارتها وفق ما تعتمده من معايير، وقد طبقت الجمعية معايير الجودة على إدارتها لمراكز الهيئة، فتوجت 
هذه الجهود بحصول المراكز على شهادة عام 2011، وتم تجديد هذه الشهادة في مارس عام 2015، لدقة اإلجراءات، 

ومستوى األداء، ونوعية المستفيدين، كما تم تجديدها للمرة الثالثة عام 2017.

الجودة ورحلة «اآليزو«

حساب 
الصدقات

حساب 
الصدقات

80022554

AE 910240002520511714301
002520511714301

AE 150500000000012888870
12888870

أو من خالل

الهاتف الذكي

على التطبيق:

االتصال مباشرة على الرقم

أو اإليداع في حساب «أبو ظبي اإلسالمي«

أو في حساب «دبي اإلسالمي«

في العام 1989م قامت نخبة من رجال األعمال واإلحسان في دبي، بمبادرة إنسانية هدفت إلى تأسيس جمعية نفع عام للعمل الخيري، واجتهدوا 

في بناء نموذج خيري، يتجاوز مرحلة المبادرات الفردية والفزعات اآلنية، التي كانت تطبع العمل الخيري آنذاك، وبدأوا بما تبدأ به المشاريع الخيرية 

التقليدية، ثم أخذوا يطورونها، للوصول إلى أرقى الممارسات..

واجتمعت إرادة المؤسسين األوائل على أن  تكون »بيت الخير« متميزة في مسيرتها وأدائها، ووضع مجلس إدارتها 
تحقيق سياسة الجودة ضمن أهداف الجمعية، لتحقق قفزتها الحاسمة في التطوير مع بداية األلفية الثالثة، حيث 
نجحت في الحصول على شهادة الجودة »اآليزو” وفق متطلبات المواصفة الدولية 9001 عام 2003 منفردة بين 

الجمعيات الخيرية داخل الدولة.

أساليبها  من  وتحدث  الجودة،  متطلبات  وفق  إجراءاتها  تضبط  وجعلت  الجودة،  مستوى  على  الجمعية  حافظت 
وخدماتها للمستفيدين، ونجحت في الحصول على التجديد المتكرر لشهادة اآليزو في األعوام 2009، 2012، 2015 .

أول شهادة للجودة

التجديد المتكرر لآليزو

«اآليزو« للمراكز

«اآليزو« للمسؤولية المجتمعية

مسّن عاجز عن دفع تكاليف العالج
عمره ) ٨3 ( سنة، يعيش وحيدًا طريح الفراش

يعاني من مضاعفات سكتة دماغية

ويعجز عن تسديد
٨٦527 درهم كلفة العالج

للتبرع:

وم
الي

س و
ألم

ن ا
بي

لما أنجزته الجمعية في السنوات األخيرة من مشاريع ذات بعد اجتماعي، استحقت »بيت الخير« شهادة  ونظراً 
2015، وتعد هذه الشهادة التي  26000، وذلك في عام  اآليزو للمسؤولية المجتمعية، طبقاً لمتطلبات المواصفة 
لجهودها في  تتويجاً  الدولة،  داخل  واإلنسانية  الخيرية  والجمعيات  المؤسسات  الجمعية عن غيرها من  بها  تتفرد 

خدمة المجتمع ودعم التعليم والعالج والبيئة.

فزعة
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الفجيرة،  فرع  مدير  الظنحاني،  جواهر  زارت 
الفرع،  مدير  نائب  السالمي،  عائشة  ترافقها 
حيث  الفجيرة،  دبا   - الخيرية  الفجيرة  جمعية 
الفرع،  مسؤول  خميس،  عائشة  استقبلتهما 
وخديجة الظنحاني، المسؤولة عن األسر المنتجة، 
تمت  كما  الجهتين،  بين  التعاون  بحث  وتم 
خالل  تنفيذها  سيتم  التي  المبادرات  مناقشة 

عام زايد بالتنسيق بين الجانبين.

من  وفداً  الفرع،  نائب مدير  السالمي،  استقبلت عائشة 
مدرسة أم حكيم األنصارية، ترأسته األستاذة علياء جابر، 

كاديمي، لبحث سبل التعاون في عام زايد. مرشد أ

عام زايدزيارة «الفجيرة الخيرية«

نظــم فــرع رأس الخيمــة بإشــراف مديرتــه شمســة حضــوب، يومــاً تثقيفيــاً وتوعويــاً للعامليــن فيــه، وذلــك بتدريبهــم علــى 
آليــات إطفــاء الحرائــق، وطــرق اســتخدام طفايــات الحريــق، بالتعــاون مــع شــركة نافكــو لألنظمــة والســالمة.

نظمــت بلديــة دبــي رحلــة ترفيهيــة إلــى ســفاري دبــي شــملت 20 يتيمــاً مــن مركــز البرشــاء، حيــث قضــى األيتــام يومــاً ممتعــاً، وعاشــوا أجــواء الحيــاة البريــة، 
وشــاهدوا أنوعــاً مــن الحيوانــات األليفــة والمفترســة.

يوم تثقيفي

رحلة لأليتام

فرع عجمان

مهرجان عجمان لأليتام
شــارك فــرع عجمــان فــي فعاليــات مهرجــان عجمــان لأليتــام، تلبية 
لدعــوة مجلــس تنســيق العمــل الخيــري بعجمــان، حيــث تمــت 

زيــارة وزارة تنميــة المجتمــع برفقــة مجموعــة مــن أيتــام الفــرع.

برئاســة  الخيــر«  »بيــت  وفــد  قــام 
شــؤون  مديــر  الظنحاـنـي،  حليمــة 
شــاكر،  أميــرة  رافقتهــا  األفــرع، 
بزيــارة  باإلنابــة،  عجمــان  فــرع  مديــر 
أعمــال  ســيدات  مجلــس  إـلـى  وديــة 
عجمــان، وكانــت باســتقباله، رئيــس 
المجلــس، الدكتــورة آمنــة خليفــة آل 
علــي، بحضــور عبيــر عيــد فــرج، مديــر 
المجلــس، ومريم عبــد الرحيم، إداري 
تنفيــذي، حيــث تــم االطــالع علــى آخــر 
مســتجدات التعــاون بيــن الطرفيــن.

زيارات

فرع رأس الخيمة

فرع الفجيرة

مركز البرشاء

كز
مرا

وال
ع 

فر
األ

ار  
خب
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بكلمة  المهيري  ابتسام  وصف  يمكن  ال 
وموقعها  وأدوارها  مثابرتها  تختصر  واحدة 
في العمل بمركز العوير، طوال عشرة أعوام، 
الحاالت،  تستقبل  اجتماعية  باحثة  بدأتها 
أوضاعها،  حول  المفصلة  الدراسات  وتعد 
واجتهادها  إخالصها  بعد  تقّلدت  حتى 
فأصبحت  متقدماً،  موقعاً  بالعمل  وتميزها 
على  محافظة  وظّلت  المركز،  مدير  نائب 
ونشاط  بحيوية  الودودة،  شخصيتها  مالمح 
ذهني الفتين، لم تغيرهما ضغوطات العمل.

الجاد،  بالعمل  المهيري  ابتسام  تؤمن 
وتعرضت  الحياة،  تجارب  من  واالستفادة 
لعديد من التحديات، ولكن تجاوزتها بفضل 
خبرتها وبعد نظرتها لألمور، ومع مرور األيام 
الخيري  للعمل  البارز  الدور  كانت تستشعر 
في النهوض بالمجتمع، فهي تجد أنه ال أهم 
لديه  تتوفر  ال  لمن  العيش  رمق  سد  من 
أبسط مقومات الحياة، وتسعى من موقعها 
لتوصي  الحاالت،  دراسات  على  لالطالع 
للمستحقين،  والكافية  الالزمة  بالمساعدة 
أحد  تسمع  عندما  غامرة  بسعادة  وتشعر 
المحتاجين يدعو لها بالخير، بعد أن تستقبله 
وال  حاجته،  بتسليمه  وتوصي  عنه،  وتخفف 
سيما أن بعض الحاالت التي تتقدم بطلب 
كافة  بياناتها  تقّدم  أن  تقبل  ال  المساعدة 
للباحثات، نظراً لحساسية الموضوع، وأحياناً 
المركز،  في  المسؤولين  أحد  عن  يسألون 
ليعرضوا عليه تفاصيل الطلب، فتتلطف في 
استيعابهم، وتجتهد في تحصيل اإلجابة على 

استفساراتهم.

 بعد فضل هللا عز وجل عليها، تشعر ابتسام 
المهيري باالمتنان والتقدير نحو إدارتها، التي 
منحتها كامل الثقة، وكّرمتها مع المتميزين 
الحج،  فريضة  لتأدية  وأوفدتها  عدة،  مرات 
مع  محنتها  في  مساندتها  عن  تتوقف  ولم 
عن  للتغيب  واضطرارها  والدتها  مرض 
العمل الصطحابها لتلقي العالج في الخارج، 
وتؤكد أن الوقت قد حان لرد الجميل.. و”هل 

جزاء اإلحسان إال اإلحسان”.

خلف األضواء

ابتسام ماجد خليفة المهيري

المتبرعة الصغيرة
اســتقبل مكتــب تمويــل حتــا الطفلــة عليــاء 
ســالم البــدواوي، مــن مواطنــي حتــا، وهــي 
تحمــل حصالــة خاصــة بهــا للتبــرع لصالــح 

مشــاريع الجمعيــة.

تكريم الداعمين
مــن  مجموعــة  حتــا  تمويــل  مكتــب  كــّرم 
الجهــات الداعمــة لمشــاريع »بيــت الخيــر«، 
التنفيــذي، وإدارة مركــز  أبرزهــا: المجلــس 
دائــرة  وإدارة  الحكوميــة،  للخدمــات  ســند 

بعجمــان.  والتخطيــط  البلديــة 

بحث التعاون
زارت كل من وفاء السعدي، نائب مدير المركز، وفاطمة السعدي، باحثة اجتماعية، 
مركز البرشاء الصحي، حيث استقبلتهما مديرته الدكتورة علياء محمد رفيع، بحضور 
كلثم الجسمي، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة، حيث تم التعريف ببرامج ومشاريع 

»بيت الخير«، وأهدافها اإلنسانية.

مركز العوير

فعالية صحية
نظمتها  التي  والعالجية،  الوقائية  بالبرامج  العوير  مركز  أيتام  من  مجموعة  شاركت 
مؤسسة نور دبي للعيون بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حيث أتيحت فرصة فحص 
والوقائية  الطبية  والتوجيهات  المناسب،  العالج  وتلقوا  وألمهاتهم،  لأليتام  العيون 

المفيدة.

شهر القراءة
شاركت مدير المركز مريم صالح بحضور فعاليات مكتبة »اقرأ واستمتع«، بمناسبة 
إدارة  رئيس مجلس  2018، حيث استقبلتها وداد بوشنين،  زايد  القراءة في عام  شهر 
للكاتبة  حوارية  ندوة  بحضور  المركز،  مدير  نائب  ماجد،  ابتسام  شاركت  كما  المكتبة، 
مريم المزروعي، أقيمت تحت شعار »بالقراءة حياتنا أفضل«، لمناقشة كتابها »زايد 

وتعليم المرأة في أبوظبي«.

مركز حتا
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In 1989, an elite group of Dubai businessmen 

association that operates exclusively for UAE 
people, and adopts the latest technical and 
administrative tools. Named "Beit Al Khair" 

the ministerial decree (1989/41). The founders 

of fellow citizens and assisting anyone in need for 
help once they prove eligible.

Assuming leadership in providing outstanding 
humanitarian services nationwide as per the best 
practices

1. To provide cash and in-kind allowances to 
vulnerable people in the UAE through innovative 
programs and projects
2. To support indigent students in all levels of 
education
3. To cooperate with all entities nationwide in 
promoting social responsibility towards the UAE 
society
4. To adopt innovation and creativity in running 

improving the indicators of family solidarity and 
community cohesion, and coping with all that 
ends in achieving the UAE Vision 2021

Donors may give their zakat or charities at the Society external counters and charity boxes all over the 

to collect them in person.

1 Vision 

2 Message 

3 Values

4 Programs and Projects

How to donate:

UAE to UAEBeit Al khair Society

1. Complying with the rules of Islamic Sharia and 
UAE laws that streamline charitable work
2.  Brining happiness to the most vulnerable families 
and segments of the society
3. Being fair in disbursing allowances and impartial 
to all applicants
4. Being transparent and honest in spending and 

 On the road to leadership

Best Charity Performance in the Arab World Prize, 2017

Sharjah Award for Voluntary Work, third time, 2016

Emirates Social Award - NGO category, 2015

Distinguished Society Award, fourth time, 2015

ISO Certi�cate for Social Responsibility, 2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, 2015

First nationwide to introduce monthly bank debit cards for listed 

bene�ciaries, First to introduce a project on recycling used clothing 

“Give old stu� new life”, First to invent Ramadan Meer or Foodstu� 

Packages, First to use a special barcode in stocktaking charity boxes, First 

to introduce school coupon.

0037 0726 1001 803

Emirates Islamic

AE72 0340 0037 0726 1001 803
Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

AE15 0500 0000 0001 2888 870
1 2888 870Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

AE13 0500 0000 0001 2888 809
1 2888 809Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

AE64 0240 0025 2051 1714 302
0025 2051 1714 302Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

AE91 0240 0025 2051 1714 301
0025 2051 1714 301Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

AE69 0240 0025 2051 1717 801
0025 2051 1717 801Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

Treatment Account: Sadakat Account - Care of orphans:
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      Q: Would you tell us some of the situations that 
reflect the personality of Sheikh Zayed, God have 
mercy on him?

There are so many dumbfounding situations and stories. He never 
refused to assist anyone in need for help, and always gave more 
than expected. We were once in a trip to Al Ain when we passed by 
some old women. He got out of the car, checked their conditions, 
and gave them money. An assistant of his complained about a 
man who came from Oman to pick up ripe dates from his farms in 
Al Ain every day. Sheikh Zayed asked his assistant to welcome him 
and let him carry whatever he wanted even if he finished all the 
dates rather than preventing him from approaching the farms.

When we accompanied him in his months-long treatment journey 
to America, we were touched by his white hands during his stay 
at the hospital. When he knew that some Arabs and Muslims were 
on frequent visits to their relative patients, and some of them 
were staying at nearby hotels, he ordered the hospital restaurants 
to remain open and offer food for visitors day and night at his 
own expense. The food was served not only to the Arabs, but the 
visitors from all religions and nationalities.

      Q: You have accompanied Sheikh Rashid for 
about 45 years, and accompanied Sheikh Zayed 
for 14 years. How do you see these men?

Sheikh Rashid was a man of politics and administration mixed with 
goodness, wisdom and ambition. Once, a man visited him and 
impolitely requested so many things. He kept talking with him for a 
long time until we got angry. He asked us to be patient, continued 
hearing him patiently, and ordered him to be generously assisted. 
I lived with Sheikh Rashid until he died. He was so humble, fair, 
quiet, and patient. He used to sit with us on the ground, and liked 
to be equally treated like one of us. He was fond of poetry like his 
brother Sheikh Zayed. He had his Consultative-like council where 
dignitaries and merchants of Dubai used to gather and voice their 

concerns. He used to consult them about his future plans.
Sheikh Zayed was a sea of giving. He was a man of state. He turned 
the UAE into a strong and modern country. He loved farming and 
insisted on developing it. He turned the desert into vast gardens. 
He made the UAE a building workshop and generously helped 
them. He turned the UAE into a miracle of the world in terms of 
civilization, modernity and humanity.

        Q: The holy month of Ramadan is 
approaching. How different is Ramadan in the 
past and present?

A: Ramadan is a month of giving, but things have changed from old 
days. People used to know each other better, and philanthropists 
spared no effort to dig for vulnerable people, particularly in the 
beginning of Ramadan. They used to personally visit the needy, 
widows and orphans to help them. But, things have changed and 
the numbers of indigent people have increased.  Charitable work 
has become more organised that the Sheikhs, merchants and 
benefactors now trusted the charity associations to distribute their 
alms. Charity work, compassion, and solidarity are deeply-rooted in 
the UAE, but conditions and the ways of giving have changed. 

      Q: You are one of the main supporters of 
Beit Al Khair. How do you see the association's 
procession of giving these days?

A: I have witnessed the early beginnings of “Beit Al Khair” since its 
inception by my brother Juma Al Majid and the late Mohammed Al 
Kaz who donated a large amount of money for the Society. They 
were supported by all philanthropists. I liked their passion about 
endowment. They invited me to participate in the Endowment 
of Karama, and I did. I am still in good relation with it since then. I 
follow its news and have trust in its performance. I was so pleased 
with its reputation nationwide. I was happier with its recent prize 
for the best charitable performance in the Arab world. I am pleased 
to participate in its Ramadan campaign, and wish it the best.
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An interview with UAE Poet and Dignitary Hamad bin Sougat
Memories with leaders of UAE progress

The late Rashid and Zayed, God have mercy on them

Bin Sougat:
Zayed was a sea of giving I have never seen; he used to say 
“I shall never forgive you if you did not tell me about an 
indigent you knew about
Rashid was a man of politics and his administration was 
mixed with wisdom, tolerance and justice, while Zayed 
was a man of state who turned the UAE into the miracle of 
the world
I have witnessed the early beginnings of “Beit Al Khair” 
since its inception by my brother Juma Al Majid and the late 
Mohammed Al Kaz; I liked their passion about endowment 

of Dubai builders. His brilliance and ethics encouraged 
the Dubai Ruler Sheikh Rashid bin Saeed to ask him to 
join his close team though he was still under 18, but he 
remained in his company until his death in 1990.

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan met him at the 
funeral of Sheikh Rashid and asked him to be part of 
his close team because of his dedication, wisdom and 
expertise, let alone his trust in the perfect choices of 
his companion Sheikh Rashid, let alone Bin Sougat’s 

passion about poetry and poets.

“Beit Al Khair” periodical has had the honour to meet 

with this great personality known for his history of 

giving. He welcomed the Society delegation headed by 

Saeed Mubarak Al Mazrooei, Deputy General Director 

of Beit Al Khair Society. His words about the founding 

fathers and his vision about the procession of giving in 

the Year Zayed were so inspiring to the attendees.

Q: You were close to the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. How do 
you remember these days?

A: I have never seen anyone like Sheikh Zayed. He was a sea of giving. He used to say: “I shall never forgive you if you heard about a poor 
person, an orphan or anyone in need for help, and did not tell me to help him.” He also said: “I do not want to see a citizen without a 
house. I do not want to hear about a debtor. This is your responsibility. You should keep me informed about the conditions of citizens. 
He was always accustomed to giving and helping others.

We are honoured this time to interview 
a noble man of the people of charity; 
a veteran who witnessed the progress 
of Dubai since its inception by the late 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum. 
He also witnessed the foundation of the 
UAE by the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan. He was of the elite generation 
who studied at the Ahmadiya School 
at the time of Sheikh Mohammed Noor 
where he studied the holy Quran. He was 
accompanied by poets, writers, wise men, 
and the first generations 
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Let’s always remember Sheikh Zayed quotes

Zayed of Giving
Of Sheikh Zayed’s sayings:
“We have succeeded, with God’s blessing 
and people’s determination to bring 
happiness to the nationals. Everything 
has changed. Howe were we in the past? 
How have we become now? We have 
exerted much effort and far exceeded 
our aspirations. This is what the Creator 
gratefully wanted to give us.”

Before the world discovered the culture of happiness 
in the management of countries and inventing a day to 
celebrate happiness, the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, realized the value of joy and happiness in 
the life of his people. In an interview with Al Dhafra TV 
channel, he said: "It is our duty to do the impossible, 
do odd things, and do things that make people happy 
if they look at or touch." Setting an example, he said 
agriculture was very limited in the UAE and there were 
only few palm groves in Al Ain before he took power.

This vision reflects the genius of governance and 
management in the conscience of a man who grew up in 
the desert, but his clever instinct inspired him to work for 
a happier, more luxurious, and easier life than the harsh 
his people were leading.

Sheikh Zayed hired agricultural experts from countries 
with long experience in the field. He asked them to 
develop a plan for promoting agriculture and increasing 
green area. Having surveyed the environment, they 
agreed it was impossible due to the land nature, tough 
weather and scarce water. Sheikh Zayed, with firm 
determination and aspiration, asked them to strive to 
develop the cultivation of palm trees, increase the forest 
area of   the desert trees, try to grow some plants and 
vegetables, and start a greening workshop. This has been 

finally crowned with a miracle that brings happiness to 
the UAE people.

Thanks to the sincere efforts of the people of the UAE, the 
country m anaged to overcome the difficult conditions 
and achi e ve what the experts once considered 
impossible. The green area began to expand and large 
parts of  the desert have become greener. Vast forests, 
farms, gardens, millions of trees and plants of all kinds, 
and gree n  gardens spread everywhere. A quantum 
leap has  been recorded in palm cultivation with the 
developm e nt of species with good economic returns. 
Today, t h e UAE has more than 80 million palm trees.

This is a n example of the determination of Zayed Al 
Khair in  bringing happiness through the development 
of the environment. This was followed by the provision 
of a house for every citizen, development of education 
and health, increase of smart services, flow of tourism, 
and hike of income that the UAE has become among the 
highest 1 0 income earning countries worldwide, and 
jumped high to unprecedented rankings in the global 
happiness index.
(ENDS)
A link to agriculture in the life of Sheikh Zayed

* https://www.youtube.com/watch?v=oXaCn0Wkj7w

Zayed, the Happiness Maker

Let’s always remember

العدد26
160



Aisha Al-Hammadi
Manager of Media Section

Dr. Imad Zaki
Chief Editor

Tahani Al Hemyari
Editor

Ahmad Shalabi
Afnan Al-Kasadi

Shahid Samuel

Media Department

General Supervision

The Executive Supervise

Editiorial Chief

Technical design 
and production

Photography

Correspondences

Sociel Media

Abdeen Taher Al-Awadi
General Manager

Saeed Mubarak Al Muzruei
Deputy General Manager

Abdullah Al-Ustath
Assistant General Manager

Editorial

Poverty has no room among UAE citizens as per international standards. 
However, the income of some may be insufficient for them to live a prosperous 
life as is the case with their counterparts. This is mainly due to the tireless effort 
of the prudent leadership whose first and last concern is to ensure a high 
standard of living for their people, and live up to their dreams and aspirations.

It was not then surprising that His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
ordered all the needs of the citizen Ali Al Mazrouie, who voiced his suffering on 
Ajman Radio, to be immediately fulfilled. He called on the cabinet to discuss 
the situation of the low-income people, invited Al Mazrouie to attend this 
session, and appointed him as a social worker at the Ministry of Community 
Development. He said: “The country takes immediate action when a national 
suffers. “This is what Zayed wanted.”

This incident reflects the effective communication and interaction between 
the prudent leadership and the nationals in all situations, let alone the passion 
of the leadership to provide a decent living for citizens, bring them happiness, 
meet their needs, and ensure justice and equity.

Beit Al Khair, following these steps, has made low-income people its top 
priority and spared no effort to meet their needs through an array of solidarity 
programs, monthly allowances, and happiness schemes for families and 
eligible cases. These are meant to improve the conditions of indigent and low-
income families, and provide them with urgent aids in emergency situations, 
whether due to a financial obligation or debt. These families are also made 
happier and supported with food baskets and household items. They also 
have their houses maintained and get their housing requirements. These are 
added to extra allowances in Ramadan and the two Eids.

"This is what Zayed wanted" is a great title for a noble campaign launched by 
the government to support low-income people and to affirm its bias toward 
citizens and people.

This is what Zayed wanted!

media@alkhair.ae

04 / 2675555

P.O.Box: 55010 Dubai, UAE



الشركاء االستراتيجيون

لتحميل تطبيق 
«بيت الخير«

تدعوكم لدعم حملتها الرمضانية

جمعية بيت الخير

للتبرع

أو االتصال مباشرة على الرقم

أو اإليداع في حساب «أبو ظبي اإلسالمي«

أو في حساب «دبي اإلسالمي«

حساب 
الصدقات

AE 150500000000012888870
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حساب 
الصدقات
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