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كلمة العدد

على خطى زايد الخير..

عـلـى خطــى زايــد الخيــر.. نســتهل عــام زايــد، وكلنــا أمــل وتفــاؤل بــأن صاحــب هــذا العــام، 

بمــا لــه مــن إرث ومكانــة ـفـي وجــدان أهــل اإلمــارات والمقيميــن فيهــا، ســوف يلهــم أهــل 

الخيــر مــن الشــركاء وأصحــاب األيــادي البيضــاء للمزيــد مــن المبــادرات والمواقــف الداعمــة 

إليهــا، بعــد أن  التــي كان الشــيخ زايــد، رحمــه هللا، ســباقاً  للجهــود الخيريــة واإلنســانية، 

أرســى ـفـي قلــوب النــاس، روح العطــاء بــا مقابــل، وعــزز ـفـي مجتمــع اإلمــارات كل القيــم 

والســجايا النبيلــة التــي عــرف بهــا مــن فزعــة ونجــدة وإغاثــة للملهــوف ودعــم للضعيــف 

بغــض النظــر عــن دينــه أو لونــه أو منبتــه.  

لقــد كانــت لفتــة حــب ووفــاء مــن القيــادة الرشــيدة، أن تحيــي بهــذه المبــادرة ذكــرى المغفــور  

لــه بــإذن هللا تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه هللا، فــي ذكــرى مولــده المئــة، 

ـفـي  التــي يشــكلها زايــد  القــدوة،  ـفـي ذات الوقــت كانــت خطــوة حكيمــة الســتدعاء  لكنهــا 

وجــدان كل إماراتــي وكل عربــي، تحفيــزاً للهمــم، واســتلهاماً للــروح التــي بعثهــا فــي إمــارات 

األمــس، لتتوحــد حــول رايــة واحــدة وهــدف واحــد، فتقيــم دولــة راســخة وحضــارة واعــدة 

ـفـي ريادتهــا عـلـى مســتوى  التــي أصبــح أســتاذاً  لــم تســتطع الحداثــة  ومجتمــع حديــث، 

كثــر تمســكاً  المنطقــة، أن تنــال مــن األصالــة التــي جبــل عليهــا، فــإذا بمجتمــع اإلمــارات أ

بقيــم الضيافــة والنجــدة والتكافــل والتضامــن، وإذا بدولــة اإلمــارات تتصــدر دول العالــم فــي 

عطائهــا اإلنســاني، وإذا بخيــر اإلمــارات الــذي شــمل كل إنســان علــى أرضهــا، يمتــد ليصــل إلــى 

كل دولــة محتاجــة وإلــى كل شــعب منكــوب. 

فــي عــام زايــد، نســتحضر إرث زايــد، ونســتذكر مســيرته الفريــدة، ونحيــي ذكــراه فــي وجــدان 

أجيــال ســمعت عنــه، ولــم تعايــش تجربتــه، التــي تعــّد مــن أهــم التجــارب العربيــة اإلســامية 

واإلنســانية فــي اســتثمار اإلنســان، ليكــون خيــر معيــن ألخيــه اإلنســان.
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اإلشراف العام

اإلشراف التنفيذي

التحرير

التصميم واإلخراج الفني

التواصل االجتماعيالمراسالت

عابدين طاهر العوضي
المدير العام

سعيد مبارك المزروعي
نائب المدير العام

عبد هللا محمد األستاذ
مساعد المدير العام 

عائشة الحمادي
رئيس قسم اإلعالم 

د. عماد زكي
مسؤول التحرير

تهاني الحميري
محرر صحفي

أحمـــــــد شــلـــــبي
أفنان الكسادي

شاهد الياس سامويل

قسم اإلعالم

media@alkhair.ae

beetalkhair beet.alkhair beitalkhairchannelbeitalkhair

التصوير

w w w. b e i t a l k h a i r . o r g



من أقوال الشيخ زايد

يــا شــعب اإلمــارات العزيــز لقــد مــرت علينــا 

البعــض  وعـلـى  أهلكــم،  عـلـى  مــر  كمــا  نحــن 

صعبــة  وحيــاة  قاســية  ظــروف  منكــم، 

وحــال عســير، واآلن نحــن ـفـي خيــر مــن هللا 

مــن  جهــداً  تدخــروا  أال  عليكــم  لذلــك  وفيــر، 

طاقــات  مــن  أوتيتــم  مــا  بــكل  العمــل  أجــل 

والتقاعــس  والكســل  وإياكــم  وإمكانيــات. 

بالجهــد  إال  تــدوم  ال  النعــم  فــإن  والتهــاون، 

والنشــاط والعمــل الجــاد، وشــكر هللا وحمــده، 

فــا تخيبــوا ظنــون أهلكــم وأبنائكــم ووطنكــم 

رجــاالً  منكــم  نتوقعــه  حســبما  وكونــوا  بكــم، 

ونســاء،ً تعملــون مــن أجــل بلدكــم وقيمكــم 

وتفــان... جــد  بــكل 

ولــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان فــي أبــو 
ظبــي عــام 1918، ونشــأ نشــأة صالحــة، غرســت 

فيــه االنتمــاء للديــن ولقيــم اآلبــاء واألجــداد.

وتجــرع مــرارة اليتــم عندمــا كان ـفـي العاشــرة، 
التــي  العيــن،  واحــة  إـلـى  والدتــه  مــع  فانتقــل 
أهلهــا،  وحيــاة  الخابــة،  بطبيعتهــا  ســحرته 

وشــب فيهــا راشــداً حكيمــاً، قريبــاً مــن همــوم 

النــاس وآالمهــم، فاختــاره أخــوه الحاكــم إلدارة 

عينــه  ثــم  أبوظبــي،  مــن  الشــرقية  المنطقــة 

اآلبــار،  وحفــر  الينابيــع،  فشــق  للعيــن،  حاكمــاً 

وأنشــأ المبانــي، واقتــرب مــن رعيتــه، فشــاركهم 

منهــم. كرجــل  البســيطة  حياتهــم 

حتى ال ننسى..

زايد
الخير

زايد.. القائد المؤسس

الرمــال،  تحــت  مــن  األســود  الذهــب  وانبثــق 
زايــد  الشــيخ  فأعلــن  والوفــرة،  بالثــروة  واعــداً 
أن هــذا الخيــر يجــب أن يوظــف لارتقــاء بحيــاة 
النــاس ـفـي أبوظبــي، واإلمــارات األخــرى أيضــاً، 
ولــم يلبــث أن اختيــر حاكمــاً إلمــارة أبوظبــي عــام 
1966، فشــهدت اإلمــارة فــي ظــّل حكمــه نهضــة 

ســريعة.

وكان زايــد الخيــر يــرى أن االتحــاد قــوة، فبــادر 
مــع أخيــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، 
حاكــم دبــي، رحمــه هللا، إلــى توحيــد اإلمــارات فــي 
دولــة واحــدة، ولــدت علــى يديهمــا فــي الثانــي مــن 
ديســمبر 1971، واختير الشــيخ زايد أول رئيس 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ليصنــع منهــا 
أمثولــة القــرن، وعندمــا ودعهــا عــام 2004، رحمه 
هللا، كانــت اإلمــارات فــي مقدمــة الــدول العربيــة 

حداثــة وتنظيمــاً وعطــاًء لشــعبها وللعالــم.
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بمناسبة عام زايد
وذكرى جلوسه الثاني عشر حاكمًا لدبي

محمد بن راشد آل مكتوم
يطلق حملة

“شكرًا محمد بن زايد”

وذكرى  الخير،  زايد  عام  انطاق  بمناسبة 

أطلق  لدبي،  حاكماً  عشر  الثاني  جلوسه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

لشكر  وطنية  حملة  هللا،  رعاه  الوزراء، 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان،  آل 

األعلى للقوات المسلحة.

تخصيص  بعدم  سنوات  منذ  وجه  قد  سموه  وكان 
فعاليات احتفالية لهذه الذكرى، واستبدال االحتفاالت 
مهمة  شخصية  لشكر  عام  كل  وطنية  حملة  بإطاق 
وتأثيرها  بفضلها  اعترافاً  المجتمع،  أو فئة من فئات 

ومآثرها في خدمة الوطن.

وقد اختار سموه أن تكون الحملة هذا العام موجهة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لشكر 
للقوات  القائد األعلى  نائب  أبوظبي،  نهيان، ولي عهد 
زايد«،  حيث  المسلحة، بعنوان  »شكراً.. محمد بن 

نشر سموه رسالة شكر معبرة، جاء فيها: T H A N K  Y O U
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أهلنا  اإلمارات..  شعب  أبناء  واألخوات..  »اإلخوة 
وأحبابنا وأبناءنا.. أبناء الوطن.. أينما كنتم.. وفي أي 
مع  المحبة..  ملؤها  تحية  لكم..  تحية  أنتم..  موقع 
وطننا  تاريخ  في  جديد..  وفصل  جديد..  عام  بداية 

الحبيب..
الجديد..  العام  بداية  مع  واألخوات..  اإلخوة  أيها 
وصديقي..  ألخي  الرسالة  هذه  أوجه  أن  أحببت 
بن  محمد  خالد..  بو  أخي  وطريقي...  دربي..  ورفيق 
زايد آل نهيان، حفظه هللا، ورعاه.. وسدد في خدمة 

الوطن خطاه..
أشكره  ال  زايد«..  بن  محمد  »شكراً  له  رسالتي 
لشيء  أشكره  وال  شعبي..  باسم  ولكن  باسمي.. 

شخصي.. بل لوطن يصنع ألجيال بلدي..

فينا.. وظله  زايد  امتداد  زايد ألنك  بن  شكراً محمد 
الباقي بيننا.. شكراً محمد بن زايد ألنك حامي حمى 
الوطن.. وباني حصنه.. وقائد عسكره.. وأسد عرينه..

الشباب..  احتضنت  ألنك  زايد  بن  محمد  شكراً 
البطولة  وزرعت  الوطن..  خدمة  األجيال  وعلمت 

والرجولة والجندية فيهم..

المسيرة.. وأسست  كملت  أ زايد..  بن  محمد  شكراً 
بين  ومكانة  مكاناً  لنا  خت  ورسَّ الجديدة..  للمئوية 

األمم..

كرمت الشهداء.. واحتضنت  شكراً محمد بن زايد.. أ
والفخر  بالعز  ورفعت  أهاليهم..  وواسيت  أبناءهم.. 

راية مجدهم..
وحزمك..  لقيادتك..  شكراً  زايد..  بن  محمد  شكراً 

وعزمك..

شكراً الحتضانك األبناء.. وتقديرك اآلباء.. ومحبتك 
لألمهات.. ودعمك للشباب.

شكراً لك يا بو خالد..

قليلون من يعرفون أنه يعمل 18 ساعة في اليوم من 
أجل اإلمارات.. قليلون من يعرفون أن مّدة إجازته في 

العام ال تتعدى األسبوع..

من  المايين  عشرات  أن  يعرفون  من  قليلون 
العالم يستفيدون من خيره وعطائه  األطفال حول 
قليلون  أي ضجيج..  دون  ومن  بهدوء  يقدمه  الذي 
من يرونه يسهر لياً مع جنودنا المرابطين.. ويراجع 
والمسؤولين..    الخبراء  مع  نهاراً  التنمية  خطط 

لتأمين مستقبل بلدنا لعشرات السنين..

شكراً لك بو خالد على استثمارك في التعليم.. 

شكراً لك على توفير العيش الكريم ألبناء دولتنا.. 

شكراً لك يا بو خالد ألنك أعطيت حياتك من أجل 
هذا الوطن العظيم.

نتوجه أيها اإلخوة واألخوات في الرابع من يناير من 
فئات  من  لفئة  بالشكر  وطنية  حملة  في  عام  كل 
مجتمعنا.. اعترافاً بالفضل لهم.. وعرفاناً بأثرهم في 

حياتنا ومآثرهم في خدمة وطننا..

رسالة شكر  لتوجيه  أبناء شعبنا  ندعو  نحن  واليوم 
كلمة  عبر  لشكره  ندعوهم  الشكر..  يستحق  لمن 
رسالة  طيبة..  لفتة  أو  معبرة..  صورة  أو  مخلصة.. 

شكر ال توفيك حقك يا بو خالد«.

صاحب  بمبادرة  الخير”  “بيت  إدارة  رحبت  جانبها  من 

هللا،  رعاه  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

زايد”،  بن  محمد  “شكراً  حملة  في  مشاركتها  كدت  وأ

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  جهود  وثمنت 

للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان، 

المسلحة، حامي حمى الوطن، وباني حصنه، وقائد جيشه، 

الداخل  في  اإلنسانية  بمبادراته  وأشادت  عرينه،  وأسد 

واهتمامه  والتعليم،  الصحة  دعم  على  وحرصه  والخارج، 

بالمواطنين، ومبادراته التنموية والوطنية.

»بيت الخير« ترحب
T H A N K  Y O U
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»يومحمدان بن محمد يطلق مبادرة

لدبي«

لترسيخ روح 
التطوع 

في 
المجتمع

نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس  بــن راشــد آل مكتــوم،  لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  تجســيداً 

الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه هللا، بضــرورة تعزيــز دور ومفهــوم المســؤولية المجتمعيــة بيــن األفــراد، أطلــق ســمو الشــيخ 

حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وـلـي عهــد دـبـي، رئيــس المجلــس التنفيــذي، مبــادرة »يــوم لدـبـي« التــي 

تهــدف إلــى ترســيخ روح التطــوع مــن خــال تخصيــص أفــراد المجتمــع ليــوم واحــد مــن العــام علــى األقــل لألعمــال 

التطوعيــة ضمــن مختلــف أشــكال األنشــطة التطوعيــة، والتــي مــن الممكــن أن يبــادر بهــا المتطوعــون بتخصيــص 

ـفـي نشــاط تطوعــي مــع مبــادرات  جــزء مــن وقتهــم، وبمــا يتناســب ومواهبهــم أو خبراتهــم العمليــة، أو االنخــراط 

الجهــات أو المنظمــات المختلفــة لخدمــة المجتمــع.

 

عام زايد
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ودعــا ســموه أفــراد المجتمــع إلــى تحفيــز أفكارهــم 

اإللكتروـنـي  الموقــع  ـفـي  والتســجيل  التطوعيــة 

وتقديــم   )www.dayfordubai.ae( للمبــادرة 

المزيــد مــن المبــادرات بمــا يتناســب وتطلعــات 

ومتعاضــد..  متوافــق  مجتمــع  خلــق  ـفـي  دـبـي 

مشــيراً إـلـى أن العمــل التطوعــي واجــب إنســاني 

كافــة،  اإلنســانية  تجــاه  أخاـقـي  والتــزام  ووطنــي، 

ويحمــل مفهومــه قيمــاً أخاقيــة عظيمــة.. مشــدداً 

ـفـي  متأصلــة  التطوعــي  العمــل  قيــم  أن  عـلـى 

كافــة  ـفـي  روحــه  وتجســدت  اإلماراـتـي،  المجتمــع 

متماســك  مجتمــع  خلــق  عــن  وأثمــر  قطاعاتــه، 

واإليثــار. التكافــل  يســوده 

ووجــه ســموه الجهــات الحكوميــة والمؤسســات 

التطوعيــة  الفــرص  بابتــكار  اإلمــارة  ـفـي  العاملــة 

وتوفيــر كافــة ســبل الدعــم والتشــجيع لمختلــف 

وحــث  التطوعــي،  العمــل  وبرامــج  مبــادرات 

أفــراد المجتمــع عـلـى اســتثمار وقتهــم وجهدهــم 

لتحســين حيــاة النــاس، وإحــداث تغييــر ســلوكي 

يجعــل التطــوع جــزءاً مــن نمــط الحيــاة، بمــا يدعــم 

زايــد«  الخيــر« و»عــام  أهــداف وتوجهــات »عــام 

العالميــة  الســاحة  عـلـى  دـبـي  مكانــة  وترســيخ 

معطــاءة.  مدينــة  كأكثــر 

وقــال ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد: »إن قلــوب أهــل اإلمــارات كبيــرة 
الخيــر  أهــل  وألننــا  اآلخريــن..  مســاعدة  إـلـى  دائمــاً  ومبــادرة  للخيــر  ومحبــة 
وانتمائهــم  أهلهــا  والء  مــدى  تجســد  لدـبـي«  »يــوم  مبــادرة  فــإن  والعطــاء 
لمجتمعهــم، كمــا تبــرز الصــورة اإلنســانية لمجتمعنــا، وتدعــم التراحــم بيــن 

أفــراده«. بيــن  المســؤولية  وحــس  الحانيــة  اللمســة  وتؤكــد  النــاس، 

كــد ســمو ولــي عهــد دبــي أن العمــل التطوعــي ركيــزة أساســية لنشــر ثقافــة  وأ
التماســك االجتماعــي بيــن أفــراد المجتمــع، وركنــاً مهمــاً ـفـي تحقيــق نهضــة 
المجتمعــات، كونــه ممارســة إنســانية وســمة حضاريــة تعكــس مــدى رـقـي 
الشــعوب، ورمــزاً مــن رمــوز تقــدم األمــم وازدهارهــا.. مشــدداً ســموه عـلـى 
أن المجتمعــات األكثــر تطــوراً هــي األكثــر احتفــاء بالعمــل التطوعــي واألكثــر 

ممارســة.

سموه يستهل العام الجديد
برسالة صوتية تؤكد على 

أهمية العمل واإلنجاز
وكان ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وـلـي عهــد 
دـبـي، رئيــس المجلــس التنفيــذي، قــد فاجــأ فريقــه مــن موظفــي حكومــة 
الجديــد،  العــام  أول ســاعات  مــع  ونصيــة محفــزة  برســالة صوتيــة  دـبـي 

حثهــم فيهــا عـلـى المزيــد مــن العطــاء ـفـي 2018 .

وقــال ســموه ـفـي الرســالة بمناســبة العــام الجديــد، عــام زايــد: »ال أنظــر 
فيكــم إلــى التزامكــم بمواعيــد الحضــور واالنصــراف للعمــل، وإنمــا أنظــر فــي 
عيونكــم إلــى اإلخــاص والحــب والعطــاء واإلنجــاز فــي فريــق عمــل إيجابــي، 
ال يفــرق بيــن المديــر والموظــف.. فريــق قــادر عـلـى أن يصنــع األفضــل 

للمســتقبل«.

وأضــاف: »بكــم نحقــق وعودنــا لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه 

هللا، متمنيــاً التوفيــق لجميــع الموظفيــن«.

وختــم ســموه: »إخواـنـي وأخواـنـي أنتــم لســتم فقــط عيــال زايــد، بــل أنتــم 
أمــل وحلــم زايــد«.
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المزروعي 
يشيد بنجاح 
الملتقى، 
ويثني على 
دعم الهيئة 
ألصحاب الهمم

كــرم الشــيخ راشــد بــن حمــدان بــن راشــد 
هيئــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  مكتــوم،  آل 
آل مكتــوم الخيريــة »بيــت الخيــر« ضمــن 
عــدد مــن المؤسســات والجهــات الحكومية 
إنجــاح  ـفـي  ســاهمت  التــي  والمجتمعيــة، 
نظمتــه  الــذي  معكــم«  »نحــن  ملتقــى 
»كايــت  ـفـي  زايــد  عــام  بدايــة  مــع  الهيئــة 
 46 نحــو  بمشــاركة  ســقيم«،  أم  بيتــش 
المنتجــة  الهمــم واألســر  جناحــاً ألصحــاب 

والشــابات. الشــباب  ومشــاريع 

وتســلم درع التكريــم عــن »بيــت  الخيــر« 
المديــر  نائــب  المزروعــي،  مبــارك  ســعيد 
بــن  راشــد  الشــيخ  شــكر  الــذي  العــام، 
رئيــس  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  حمــدان 
مجلــس أمنــاء هيئــة آل مكتــوم على جهوده 
الــذي  الملتقــى،  هــذا  وإنجــاح  رعايــة  ـفـي 
يعــد مناســبة ســنوية لتأكيــد دعــم الهيئــة 
والقطــاع الخيــري فــي دبــي لشــريحة أصحاب 
الهمــم، وإبــراز إنتاجهــم وإبداعاتهــم، وتأكيــد 
المجتمــع،  ـفـي  فاعلــة  اندماجهــم كعناصــر 
عروضــاً  الملتقــى  فعاليــات  وتضمنــت 
تراثيــة،  وفعاليــات  لألطفــال،  ترفيهيــة 
ومنتجــات  اليدويــة  للحــرف  وترويجــاً 
المشــاركين بمــا فيهــا المأكــوالت الشــعبية.

هيئة آل مكتوم الخـيرية  تكــّرم »بيت الخـير«
ضمن المشاركين في ملتقى »نحن معكم«

أميــن  غنــام،  بــن  عبيــد  محمــد  شــدد  جانبــه  مــن 
عــام هيئــة آل مكتــوم الخيريــة علــى حــرص الشــيخ 
راشــد بــن حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، علــى دعــم 
الدائــم  وتأكيــده  الفعاليــات،  هــذه  مثــل  ورعايــة 
كريمــة  برعايــة  يحظــون  الهمــم  أصحــاب  »بــأن 
مــن قيادتنــا الرشــيدة، أهلتهــم للتغلــب النفســي 
ـفـي  بقــوة  والمشــاركة  إعاقاتهــم،  عـلـى  والعلمــي 
عـلـى  الدولــة  مكانــة  وترســيخ  بالوطــن،  النهــوض 
الســاحة الدوليــة فــي المجــاالت العلميــة والثقافيــة 

كافــة«. والرياضيــة 

وشــاركت جمعيــة بيــت الخيــر مــن خــال جناحهــا 
فــي فعاليــات الملتقــى، الــذي حظــي بزيــارة الشــيخ 
راشــد بــن حمــدان آل مكتــوم، رئيــس مجلــس أمنــاء 
األميــن  غنــام،  بــن  عبيــد  محمــد  يرافقــه  الهيئــة، 
العــام، بحضــور ســعيد مبــارك المزروعــي، نائــب 
مديــر عــام الجمعيــة، وفاطمــة الدشــتي، مدير مركز 
البرشــاء، ومريــم صالــح، مديــر مركــز العويــر، وعــدد 
نبــذة عــن  المزروعــي  قــدم  الباحثــات، حيــث  مــن 
نشــاط الجمعيــة ـفـي عــام الخيــر، وأهــدى الزائريــن 
بجائــزة  الجمعيــة  بفــوز  خاصــاً  عــدداً  الكريميــن 
ـفـي  خيــري  أداء  ألفضــل  فهــد  بــن  محمــد  األميــر 
كة التــي تجمــع بيــن  الوطــن العربــي، مشــيداً بالشــرا
كــز هيئــة آل مكتــوم الخيريــة، والتــي  الجمعيــة ومرا

أثبتــت جدواهــا فــي تحقيــق الكثيــر مــن اإلنجــازات.

بالتصريــح  المزروعــي  أدـلـى  الزيــارة،  نهايــة  وـفـي 
نجاحــاً  يعــّد  الملتقــى  نجــاح  “إن  قائــاً:  التاـلـي، 
هيئــة  مــع  شــركاء  كوننــا  الخيــر،  بيــت  لجمعيــة 
ـفـي  لهــا  كــز  أربعــة مرا الخيريــة، ونديــر  آل مكتــوم 
الدولــة، هــي العويــر والبرشــاء والليســيلي وحتــا، 
الهيئــة  مــن  خدمــة   2003 عــام  أقيمــت  والتــي 
تلــك  ـفـي  المســاعدة  يحتــاج  ومــن  الوطــن  ألبنــاء 
المناطــق، وذلــك بتوجيــه ســاٍم مــن ســمو الشــيخ 
نائــب حاكــم دـبـي،  بــن راشــد آل مكتــوم،  حمــدان 
وزيــر الماليــة، حفظــه هللا، مؤســس وراعــي هيئــة 
بــن  راشــد  الشــيخ  ودعــم  الخيريــة،  مكتــوم  آل 
حمــدان آل مكتــوم، رئيــس مجلــس األمنــاء.. ونحــن 
عـلـى تعــاون تــام مــع إخواننــا ـفـي الهيئــة، ونهنئهــم 
علــى هــذا اإلنجــاز العظيــم، والــدور الــذي يقــوم بــه 
الطرفيــن،  بيــن  التعــاون  لدعــم  األمنــاء  مجلــس 
عضــو  الصايــغ،  ميــرزا  ســعادة  جهــود  ونقــدر 
إدارة  مجلــس  عضــو  الهيئــة،  ـفـي  األمنــاء  مجلــس 
ـفـي  بالتوفيــق  بــدوره  يقــوم  الــذي  الخيــر«،  »بيــت 
تذليــل الصعــاب إن وجــدت، وتعزيــز التوجيهــات 
الخاصــة لدعــم المســيرة، كمــا نثمــن الــدور البنــاء 
ســعادة  للهيئــة،  العــام  األميــن  بــه  يقــوم  الــذي 

غنــام”. بــن  عبيــد  محمــد 
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برعاية وحضور
الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم:
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للتبرع: عمره 14 عاماً، ويعاني من )إعاقة حركية( وتكسر في الدم
كثر في الشهر ويحتاج لدخول المستشفى مرة أو أ

أمه منفصلة عن زوجها، الذي يعجز عن أداء حقوق األسرة
وتعيش مع ابنها وابنتها في كنف أخيها، الذي يعيل تسعة أشخاص

ولداها محرومان من التعليم بسبب عدم القدرة على تسديد رسوم المدرسة

جمعية بيت الخير
ترجو فزعتكم ومساهمتكم في إنقاذ هذا الطفل المريض
وتوفير حياة كريمة لهذه السيدة، ودعم التعليم لولديها

و »من فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا 
فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة«

حساب الصدقات

حساب الصدقات

معًا نتعاون على الخير
كلفة العالج                   درهم سنويًا
باإلضافة إلى كفالة تعليم الولدين

115,380

80022554

AE 910240002520511714301

AE 150500000000012888870

أو من خالل
الهاتف الذكي
على التطبيق:

االتصال مباشرة على الرقم

أو اإليداع في حساب »أبو ظبي اإلسالمي«

أو في حساب »دبي اإلسالمي«

إلى أصحاب القلوب الرحيمة
فزعة

ساهموا معنا في إنقاذ هذا الطفل 

بهذه  ألقاها  كلمة  في  سموه  كد  وأ

الشيخ  له  المغفور  المناسبة »أن 

على  نور  من  بأحرف  سجل  زايد 

اإلنساني  البشرية  تاريخ  صفحات 

العمل  رائدة  اإلمارات  دولة  اسم 

الخيري ومجاالته المختلفة، وحمل 

على عاتقه مسؤولية نشر السام 

الشعوب،  بين  والتعايش  واأللفة 

الداعية  المبادئ  و  القيم  وإعاء 

لحب الخير، وارتياد طرقه من أجل 

مناصرة الضعفاء والمحتاجين«.

من جانبه قال العوضي في تصريح 

في  يسعنا  »ال  االتحاد:  لجريدة  له 

نتوجه  أن  إال  الخير  بيت  جمعية 

التهاني  التقدير وأحر  بخالص 

آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  لسمو 

نهيان على هذا التكريم، الذي إنما 

هو تكريم لدولة اإلمارات، وإنصاف 

إدارة  في   - هللا  حفظه   - لجهوده 

الصرح  هذا  األحمر،  الهال  هيئة 

الوطنية  الهيئة  وهذه  اإلنساني، 

العريقة، التي نعتز بها جميعاً«.

»بيت الخير« تهنئ
سمو الشيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس 
هيئة الهالل األحمر
بفوزه المشرف بــ »جائزة الخير العالمية«

توجــه عابديــن طاهــر العوضــي، مديــر عــام جمعيــة بيــت الخيــر، 

بخالــص التهنئــة لســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، ممثــل 

الحاكــم ـفـي منطقــة الظفــرة، ورئيــس هيئــة الهــال األحمــر، لفــوزه 

المشــرف بــــ »جائــزة الخيــر العالميــة«، التــي منحهــا مؤتمــر الشــيخ 

زايــد العالمــي الثالــث للســام، الــذي انعقــد مؤخــراً فــي مدينــة كيــرال 

اإلغاثيــة  الجهــود  قيــادة  ـفـي  بــدور ســموه  بالهنــد لســموه، منوهــاً 

لدولــة اإلمــارات عبــر العالــم، والتــي أهلتهــا لتكــون فــي المركــز األول 

بيــن دول العالــم ـفـي تقديــم المســاعدات اإلنســانية واإلنمائيــة. 
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بين األمس واليوم

إطاللة على تطور “بيت 
الخير” خالل 28 عامًا

بداية

بــدأت جمعيــة بيــت الخيــر مســيرتها عــام 1989م علــى يــد نخبــة مــن رجــال األعمــال ووجــوه الخيــر فــي دبــي، اختــاروا أن يخصصوهــا للعمــل الخيــري داخــل الدولــة، 

لمســاعدة كل صاحــب حاجــة علــى أرض اإلمــارات، وقــد نهضــوا بهــذه الجمعيــة، وطــوروا مشــاريعها، حتــى أصبحــت األولــى والرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات 

اإلنســانية المتميــزة وفــق أرقــى الممارســات، وفــازت مؤخــراً بجائــزة أفضــل أداء خيــري علــى مســتوى الوطــن العربــي.

نمــت الجمعيــة وتطــورت مــع األيــام، وأصبحــت مــن أهــم الجمعيــات العاملــة فــي 

دبــي، ثــم فتحــت لهــا فرعــاً فــي الفجيــرة عــام 1998، وآخــر فــي رأس الخيمــة عــام 

2000، وأخيــراً فــرع عجمــان فــي 2014.

حظيــت الجمعيــة بثقــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب حاكــم 

دبــي، وزيــر الماليــة، الــذي كان قــد بــدأ بتأســيس هيئــة آل مكتــوم الخيريــة خــارج 

الدولــة عــام 1997، فــأوكل نشــاطها داخــل الدولــة إلــى جمعيــة بيــت الخيــر، لتاقي 

الــرؤى واألهــداف.

كز خيرية للهيئة في المناطق التي تتركز  في عام 2003 قرر ســموه تأســيس مرا

بدايات متواضعة
وقد كانت بدايات الجمعية متواضعة،  فشــغلت إحدى الشــقق 

الصغيــرة ـفـي منطقــة الرقــة بدـبـي، يعمــل فيهــا مديــر ومحاســب 

وســكرتيرة، وكان عــدد األســر التــي ترعاهــا الجمعيــة وقتهــا حوالي 

70 أســرة فقــط.

الجمعية اليوم

ويعمــل ـفـي الجمعيــة اليــوم حواـلـي 400 موظــف ومتطــوع، تــم 

تدريبهــم عـلـى مختلــف الخبــرات والمهــارات الخيريــة واإلداريــة 

والتطوعيــة منهــم حوالــي 24 كادر إداري و35 باحثــة، وتــم التركيــز 

علــى مشــاركة المــرأة فــي العمــل الخيــري، إذ تشــغل النســاء فــي 

“بيــت الخيــر” حوالــي %45، وتزيــد نســبتهّن فــي المواقــع اإلداريــة 

العليــا إلــى 70%.

تطور الموارد البشرية
م

يو
وال

س 
م

األ
ن 

بي

كثــر األســر والفئــات المســتفيدة مــن الهيئــة، لتوفيــر الوقــت والجهــد  فيهــا أ

علــى المســتفيدين، وتوفيــر خدمــات البحــث االجتماعــي فــي المناطــق التــي 

كز في العوير والبرشــاء وحتا واللســيلي،  يعيشــون فيها، فأنشــئت أربعة مرا

لتتلقــى طلبــات الدعــم والمســاعدة مــن المواطنيــن فــي تلــك المناطق لقربها 

مــن أصحــاب الحــاالت االجتماعيــة والمحتاجيــن للمســاعدة.
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قّدمــت مدرســة الخلفــاء الراشــدين بدـبـي طبقــاً مــن الدراهــم 
التي شــكّلت صورة معبرة بمناســبة عام زايد 2018، بإشــراف 
ســلوى  المتطوعــة  وحضــور  عبدالرحمــن،  صالحــة  المعلمــة 

عبدالمنعــم.

المشاركة في »تكنو ال إعاقة« في البحرينبدء فعاليات عام زايد
بمناســبة اليــوم العالمــي ألصحــاب الهمــم، شــاركت »بيــت الخيــر« فــي مؤتمــر »تكنــو 
ال إعاقــة« الــذي أقيــم فــي مملكــة البحريــن تحــت رعايــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة، حفظــه هللا، وقــد مثلــت الجمعيــة فــي هــذا المؤتمــر، كل مــن نهلــة إبراهيــم 

كــز، وعائشــة معيــوف، مديــر مركــز اللســيلي. األحمــد، مديــر شــؤون المرا
عـلـى   المؤتمــر،  ـفـي  المشــاركون  واالختصاصيــون  واألكاديميــون  الباحثــون  كــد  وأ
تعزيــز العمليــة التعليمــة ألصحــاب الهمــم، مــن خــال توظيــف التقنيــات المســاعدة 
وتفعيــل المصــادر اإللكترونيــة المفتوحــة »MOOC« التــي تتوافــق مــع نــوع اإلعاقــة، 
واســتخدام األلعــاب »VR&AR« كوســيلة رائعــة للتعبيــر والتطويــر الذهنــي لديهــم، 
اإلنســانية  التجــارب  عـلـى  االطــاع  بضــرورة  وأوصــوا  االفتراضــي،  التفاعــل  وتعزيــز 
وتوعيــة تثقيــف المجتمــع باســتخدام األجهــزة المســاعدة للتوحــد، وتوظيــف تقنيــة 
المحــاكاة إلثــراء العمليــة التعليميــة لــدى ألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة، ونــادوا 
الســوريين  الاجئيــن  لدعــم  األطفــال«  أجــل  مــن  »أطــراف  إنشــاء مصنــع  بأهميــة 
ـفـي تركيــا، كمــا أقيــم عـلـى هامــش المؤتمــر معــرض شــاركت فيــه »مدينــة الشــارقة 

اإلنســانية«. للخدمــات 

اليوم العربي ألصحاب الهمم
الحملــة  بحضــور  الفجيــرة،  فــرع  مديــر  الظنحاـنـي،  جواهــر  شــاركت 
التوعويــة ألصحــاب الهمــم، التــي نّظمهــا مركــز دبــا الفجيــرة لتأهيــل 
الهمــم،  ألصحــاب  العرـبـي  اليــوم  بمناســبة  الهمــم،  أصحــاب  ورعايــة 
حيــث تــم تعريــف المشــاركين بكيفيــة التعامــل مع هــذه الفئة، وتوفير 
البيئــة المناســبة لهــا، كمــا تــم تقديــم عــرض بمشــاركة طــاب المركــز.

تكريم فرع الفجيرة
اســتقبلت عائشــة الســامي، نائــب مديــر فــرع الفجيــرة، وفــداً مــن مركــز 
وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة – دبــا، ترأســته ســارة الظنحانــي، وذلــك 
لتكريــم الفــرع ضمــن الجهــات المتعاونــة خــال عــام 2017م، وبحــث 

ســبل التعــاون فــي عــام زايــد.

زيارة استطالعية
اســتقبلت أميــرة شــاكر، مديــر فــرع عجمــان باإلنابــة، وفــداً مــن مؤسســة الشــيخ حميــد 

بــن راشــد النعيمــي الخيريــة، بحضــور موظفيــن مــن الجانبيــن، حيــث هدفــت الزيــارة 

إلــى االطــاع علــى إجــراءات جمعيــة بيــت الخيــر فــي البحــث االجتماعــي، ونظــام البرامــج 

وطبيعــة العمــل فيهــا، والتعــرف علــى الخدمــات التــي تقدمهــا.

تعزيز التعاون في حتا
قــام وفــد مــن مركــز حتــا بزيــارة عــدد مــن المؤسســات المحليــة 
فــي المنطقــة، وذلــك لبحــث ســبل التعــاون المشــترك بنــاء علــى 

المؤسســات  ضمــن  ومــن   ،2018 لعــام  التشــغيلية  الخطــة 
التــي تمــت زيارتهــا مدرســة حتــا للبنيــن، ومدرســة خديجــة بنــت 

خويلــد للبنــات.

رحلة ترفيهية
شــارك 20 يتيمــاً مــن مركــز العويــر بالفعاليــة الترفيهيــة التــي نظمتهــا »بيــت الخيــر« 

بالتعــاون مــع هيئــة الشــباب والرياضــة، حيــث توّجــه األطفــال إـلـى القريــة العالميــة، 

واســتمتعوا باأللعــاب ووجبــات العشــاء، وتــم توزيــع الهدايــا عليهــم، بإشــراف قســم 

قســم  رئيــس  يوســف،  أحــام  وحضــور  المتعامليــن،  وإســعاد  العامــة  العاقــات 

العاقــات العامــة ـفـي الهيئــة.
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مجموع البحوثالبحوث الميدانيةالبحوث المكتبيةالمسجلين الجددعدد الباحثاتالعام

201649936846624445

 2017314235292663937

مركز حتا
كــز للعمــل الخيــري فــي عــدة مناطــق مــن الدولــة، وأوكلــت إدارتهــا واإلشــراف عليهــا  فــي عــام 2003 قامــت هيئــة آل مكتــوم الخيريــة، بتأســيس أربعــة مرا

كــز فيهــا، وهــو مركــز  إلــى جمعيــة بيــت الخيــر، لخبرتهــا وتخصصهــا فــي العمــل الخيــري داخــل الدولــة، وكان لمنطقــة حتــا النصيــب بإقامــة أحــد هــذه المرا
حتــا، الــذي يمتــد بخدماتــه ودعمــه الخيــري لعــدد مــن المناطــق المجــاورة التابعــة إلمــارة دبــي واإلمــارات القريبــة.

دبي: )صعير، سهيلة، السلمي، شعبية المصيف، شعبية جيما، شعبية الظهرة، شعبية حتا(.	§
عجمان: )مزيرع، مصفوت، الخنفرية 1، الخنفرية 2، الصبيغة (.	§
رأس الخيمة: )وادي اصفني، كدرا، شوكة، خضيرة، صفي، وادي القور، رافاق، الحويات، وادي العييلي، المنيعي(.	§
الشارقة: )وادي الحلو، كلباء(.	§
الفجيرة: )أوحلة(.	§

الحاالت التي يخدمها المركز
تخضــع حــاالت األســر والحــاالت المحتاجــة للبحــث االجتماعــي أوالً، حيــث تقــوم الباحثــات ببحثهــا وتصنيفهــا حســب الفئــات الموجــودة، وهــي بشــكل عــام: ضعيفــي 

الدخــل - األيتــام - األرامــل - المطلقــات - كبــار الســن - أســر الســجناء - أصحــاب الهمــم – المرضــى – الحــاالت الطارئــة وغيرهــم.

المناطق التابعة للمركز:

كشف بعدد الحاالت المدروسة خالل عامي 2016 و2017، كما يلي:

والبحــث  التســجيل  خــال  مــن  المحتاجــة،  األســر  حتــا  مركــز  يخــدم 

االجتماعي، وتقديم  المساعدة الازمة، كما يقوم المركز بزيارة كبار السن 

المســتفيدين شــهرياً بشــكل دوري، ال ســيما العاجزيــن عــن الحركــة منهــم، 

وذلــك إلســعادهم والوقــوف علــى وضعهــم الصحــي والمــادي واالجتماعــي.

كمــا يقــوم المركــز باإلشــراف عـلـى األيتــام المكفوليــن لــدى جمعيــة بيــت 

الخيــر والتابعيــن للمركــز، ومتابعتهــم صحيــاً وتعليميــاً، كمــا يتــم الترفيــه 

الجمعيــة،  تنظمهــا  التــي  والفعاليــات  الرحــات  ـفـي  بمشــاركتهم  عنهــم 

المتفوقيــن ســنوياً. األيتــام  وتكريــم 

دعمــت مســيرة  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد  بتقديــم  حتــا  مركــز  وقــام 

التعليــم ـفـي المنطقــة، تراوحــت بيــن الدعــم الماـلـي ونشــر ثقافــة التطــوع 

وتحفيــز الطلبــة علــى العمــل الخيري واإلنســاني، ويحــرص المركز دائماً على 

التواجــد فــي المناســبات والفعاليــات، والتواصــل مــع مختلــف المؤسســات 

والهيئــات الرســمية واألهليــة فــي المنطقــة، ونشــط مؤخــراً فــي تقديــم واجــب 

العــزاء ألســر الشــهداء الذيــن ينتمــون للمناطــق التابعــة للمركــز. 

الخدمات المجتمعية



يقيــن  القلــب  وـفـي  النجــاح،  تــدرك  أن 

بأنـّـك ســتصل ال محالــة، شــرط موجــب 

لتحقيــق األهــداف، مــع التحلــي باإليمان 

تلييــن  عـلـى  الــذات  بقــدرات  الثابــت 

بــل  العراقيــل،  وتجــاوز  الصعــاب 

لارتقــاء..  ســلماً  وجعلهــا 

النجــاح  قاعــدة  أبعــاد  بعــض  تلــك 

لســكرتيرة قســم التمويل، مريم محمد 

الجســمي.

كـّـدت مريــم الجســمي أن  بثقــة ولباقــة أ

النجــاح صناعــة وجهــد ومثابــرة وتفاعــل 

مــع متغيــرات الظــروف الســتخاص مــا 

يؤســس لتطويــر الــذات وبنــاء القــدرات، 

وأنــه باألســاس نتــاج إيمــان الفــرد بــأن 

النبــوغ يكمــن فــي القــدرة علــى اإلنجــاز فــي 

أي مجال وتحت أي ظرف.. وبتمسكها 

مــن  مريــم  تمكّنــت  القاعــدة،  بهــذه 

قســم  ـفـي  المتميــزة  بصمتهــا  وضــع 

التمويــل، الــذي اســتمرت فيــه عشــرة 

أعــوام، شــكلت فيهــا حلقــة الوصــل بيــن 

وكذلــك  األخــرى،  واألقســام  قســمها 

شــعب  بيــن  التنســيق  ـفـي  ســاهمت 

التمويليــة،  والمكاتــب  نفســه  القســم 

تقــوم  المهــام،  متابعــة  إـلـى  وباإلضافــة 

للجمعيــة،  المجاـنـي  الرقــم  عـلـى  بالــرد 

االستفســارات،  كافــة  عــن  لتجيــب 

وتحــّول الحــاالت المتصلــة إلــى القســم 

المعنــي.

تــأِت  لــم  التكريمــات  يقــال أن  والحــق 

إليهــا جزافــاً، فهــي ثمــرة جهــد وتــدرج فــي 

كبــت مريــم الجســمي  المهــام، حيــث وا

المتغيــرات وتأقلمــت معهــا بكفــاءة مع 

تطــور الجمعيــة وانتقــال ملفاتهــا مــن 

الشــكل الورـقـي إـلـى اإللكتروـنـي، وتغيــر 

نظامهــا العــام، ممــا منحهــا ثقــة اإلدارة 

التــي كّلفتهــا مــراراً بتدريــب الموظفــات 

المســتجدات علــى أعمــال الســكرتاريا. 

خلف األضواء

مريم محمد الجسمي

وتدير مركز حتا السيدة موزة المطيوعي، التي أفادتنا 
بآخر التطورات والنشاطات في المركز، حيث قالت:

شيخة الكعبيموزة المطيوعي وفاء الكعبي

جميلة المطيوعي

خلود المياسي

محمد علي الزعابيخليفة عبد الله البلوشيآمنة الكعبي

باحثة اجتماعيةمدير المركز نائب مدير المركز

باحثة اجتماعية

باحثة اجتماعية

مشرف الحاوياتمشرف الحصاالتخدمة عمالء

»كانــت انطاقــة المركــز فــي ســنة 2003، وبفضــل مــن 

تحقيــق  اســتطعنا  المخلصيــن  جهــود  وتضافــر  هللا 

باألســر  النهــوض  منهــا  النجاحــات،  مــن  العديــد 

المحتاجــة لاعتمــاد علــى نفســها، وتفعيــل دور المــرأة 

وتحقيــق  المحتاجــة،  األســر  ومســاعدة  التنميــة  ـفـي 

الطارئــة. احتياجاتهــا  وتلبيــة  متطلباتهــا، 

والمركــز يحــرص دائمــاً عـلـى التواجــد ـفـي المناســبات 

المحيطــة  والمؤسســات  الدوائــر  مــع  والفعاليــات 

وبجهــود  للمركــز،  التابعــة  والمناطــق  بالمنطقــة 

الباحثــات وبتوجيهــات إدارة الجمعيــة، اليــزال العطــاء 

مســتمراً إلــى يومنــا الحالــي فــي رعايــة األســر المتعففــة 

المســتحقة«. والحــاالت 

يونيومايوإبريلمارسفبرايرينايرالشهر

508507502492492492عدد الحاالت

609300608800597600589600591300591300المبالغ

كتوبرسبتمبرأغسطسيوليوالشهر ديسمبرنوفمبرأ

477481481478478474عدد الحاالت

575300579800576900571900571900566900المبالغ

عدد الحاالت المستحقة في مركز حتا خالل عام 2017 
والمبالغ المصروفة للحاالت المسجلة:

مكتب تمويل حتامكتب تمويل حتا
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على خطى زايد

الشاعر سلطان بن غافان
الشــاعر والباحــث التراثــي ســلطان خلفــان بــن غافــان، مــن قدمــاء المتطوعيــن فــي »بيــت الخيــر«   

نشــأ فــي ظــروف صعبــة، وذاق مــرارة اليتــم، فامتلــك حســاً مرهفــاً، جعلــه أقــرب إلــى المســاكين والضعفــاء. 

تــدرج فــي التعليــم، وكان يعمــل ويــدرس، حتــى تخــرج حامــاً شــهادة بكالوريــوس اجتمــاع وخدمــة اجتماعيــة، 

لكــن موهبتــه الشــعرية غلبــت عليــه، وجعلتــه واحــداً مــن أهــم الشــعراء الشــعبيين وحملــة رســالة التــراث فــي 

اإلمارات.

وقــد كانــت ملكتــه الشــعرية ســبباً فــي لقائــه الــذي ال ينســاه مــع الشــيخ زايــد، رحمــه هللا، عندمــا طلبــه – وهــو 

رئيــس الدولــة - إلــى مجلســه عــام 1995، ضمــن كوكبــة مــن شــعراء اإلمــارات، وبعــد أن ســمع رحمــه هللا منــه 

القصيــد، أثنــى علــى شــعره، وأطلــق عليــه لقبــاً مــا زال يعتــز بــه، ويــردده بفخــر، حيــث وصفــه بفاكهــة المجلس، 

كرمــه غايــة اإلكــرام. وأجلســه إلــى جانبــه، وأ

عمــل بــن غافــان ـفـي طفولتــه ـفـي البحــر، وكان شــاهداً عـلـى تطــور مجتمعــه ـفـي إمــارة أم القيويــن، وعــاش 

ذكريــات الزمــن األول كمــا يســميه، وآمــن بقيــم الفريــج وروح الفزعــة، فتغنــى بهــا فــي شــعره، وهــو خيــر مــن 

يحدثك عن ذلك الزمن الجميل، الذي ســادت فيه روح التكافل، حيث كان المحســنون يجدون في البحث 

عــن أصحــاب الحاجــة، ليقدمــوا لهــم المســاعدة بأنفســهم، وغالبــاً مــا تكــون مســاعدتهم فــي الســّر، حتــى ال 

يحرجــوا أصحــاب الحاجــة فــي ســمعتهم أو كرامتهــم. 

علي حسن العاصي
                  مــن أبــرز العامليــن ـفـي حقــول العمــل الخيــري ـفـي اإلمــارات الشــمالية، جعــل مــن فعــل الخيــر 

منهــج حيــاة، يحمــل األمــل للمرضــى والمحتاجيــن، مثلــه األعلــى فــي العمــل اإلنســاني، المغفــور لــه، بــإذن هللا، 

القائــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هللا ثــراه، وهــو ملهمــه ألول عمــل تطوعــي فــي 

مقتبــل حياتــه، عندمــا شــارك فــي مبــادرة »درهــم فلســطين« التــي دعــا إليهــا الوالــد المؤســس، رحمــه هللا، 

فــي العــام 1988.

عمــل مــع العديــد مــن المؤسســات اإلنســانية داخــل الدولــة وخارجهــا، ويــرى أن ســعادته فــي صناعــة األمــل 

للضعفــاء والمعوزيــن، وجذبــه العمــل الخيــري فــي دولــة اإلمــارات بشــكل كامــل، فانهمــك فيــه، وهــو صاحــب 

المقولــة الشــهيرة: »اإلماراتيــون يتنفســون العمــل الخيــري بــدًءا مــن القــادة والشــعب والحكومــة”.

كثــر  يشــغل اآلن منصــب رئيــس لجنــة األســر المتعففــة بــأم القيويــن، التابعــة لجمعيــة دار البــّر، التــي كرمتــه أ

مــن مــرة، حيــث حصــل علــى المركــز األول فــي جائــزة التفــوق الوظيفــي )إجــادة( – فئــة الموظــف المتميــز فــي 

المجــال اإلشــرافي لعــام 2017، وقبلهــا حصــل علــى جائــزة »القيــادي المتميــز لعــام 2015« علــى مســتوى 

الجمعية.

عــرف بحرصــه علــى خدمــة المرضــى، وهــو مديــر “لجنــة أصدقــاء المرضــى فــي أم القيويــن”، وتميــز بتطويــره 

لبعــض الــرؤى الخيريــة مثــل فكــرة »مثلــث العمــل الخيــري« التــي يشبـّــه فيهــا العمــل الخيــري بمثلــث 

قاعدتــه أهــل الخيــر، وضلعــه األيمــن العاملــون فيــه، وضلعــه األيســر الفئــات المســتهدفة، فــإذا إذا توافــرت 

القاعــدة، بمــا تعنيــه مــن تدفــق األمــوال والدعــم، تدفــق الخيــر عبــر العامليــن ليصــل إلــى مســتحقيه، وهو يرى 

أن دولــة اإلمــارات أفضــل مــن طبــق هــذه الرؤيــة، بفضــل القاعــدة العريضــة  التــي توفــرت فيها من أهل الخير 

والداعميــن الــذي يمــدون هــذا المثلــث بالحيــاة. 



العدد
15715

ير
قر

ت حصاد عام الخير 
أهم الشراكات والمبادرات واإلنجازات

منــذ إطالقهــا، رحبــت »بيــت الخيــر« بمبــادرة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه هللا، بإعــالن عــام 
2017 عامــاً للخيــر، فكثفــت مــن نشــاطها الخيــري، وأطلقــت العديــد مــن المبــادرات، وهــي تأمــل فــي تتابــع مــا بدأتــه فــي عــام زايــد، وفيمــا 

يلــي نبــذة عــن أهــم مبــادرات الجمعيــة فــي عــام الخيــر: 

بيــن القطــاع الخــاص والعديــد مــن  إـلـى تعزيــز مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة بالتعــاون  ســعت الجمعيــة خــالل هــذا العــام 

مثــل: الشــراكات،  مــن  العديــد  وعقــدت  والجمعيــات،  المؤسســات 

تكثيف التكامل الخيري مع القطاع الخاص  1

مبادرة »مركبة الطعام للجميع«
 

كة مــع »اإلمــارات اإلســامي«، والتــي نجــم عنهــا إطاق مركبتيــن إلطعام الطعام  وذلــك بالشــرا
للمحتاجيــن، تحــت اســم »مركبــة الطعــام للجميــع« وقــد وزعــت هــذه الحملــة مــا يقــرب مــن 
مئــة ألــف وجبــة طعــام خــال عــام الخيــر، منهــا توزيــع حوالــي 50 ألــف وجبــة طعــام مــع العصائــر 
والميــاه المبــردة علــى العمــال فــي أماكــن تواجدهــم خــال شــهر أغســطس، تضامنــاً مــع هــذه 

الشــريحة فــي فضــل الصيــف.

مبادرة الحتضان المزيد من 
األيتام

 
كمــا نفــذت الجمعيــة مــع مصــرف اإلمــارات اإلســامي 

مبــادرة الحتضــان األيتــام الوافديــن مــن أم مواطنــة، حيــث 

التــزم المصــرف بكفالتهــم ســنوياً.

التعاون مع مبادرة بنك الطعام
اعتمــد مجلــس أمنــاء بنــك اإلمــارات للطعــام وبتوجيــه مــن ســمو الشــيخة هنــد بنــت جمعــة آل 
مكتــوم، رئيــس مجلــس أمنــاء بنــك اإلمــارات للطعــام، جمعيــة بيــت الخيــر ضمــن الجمعيــات 
المتعاونة لتنفيذ مبادرة »بنك اإلمارات للطعام« التي أعلنها صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه هللا، مــع 

بدايــة 2017 والتــي كانــت أول تباشــير »عــام الخيــر«.
وقــد قامــت الجمعيــة بتوزيــع كميــات وفيــرة مــن المــواد الغذائيــة التــي أرســلها لهــا البنــك، كان 
آخرهــا توزيــع 48 ألــف عبــوة مــن الحليــب طويــل األجــل و3.5 طــن مــن العصائــر، وزعــت علــى 

الحــاالت المســتفيدة.

بإطــاق  العطــاء«  »زايــد  مبــادرة  مــع  بالتعــاون  وذلــك 

خــاٍل  »مجتمــع  شــعار  تحــت  الخيــر«  »إمــارات  قافلــة 

مــن البدانــة واألمــراض المزمنــة«، بهــدف التخفيــف مــن 

معانــاة المرضــى المعســرين واألقــل دخــاً، ونشــر الوعــي 

مــن  فريــق  بإشــراف  اإلمــارات،  مجتمــع  ـفـي  الصحــي 

والممرضيــن. والمتخصصيــن  األطبــاء 

مبادرة سالمتك لمواجهة 
أمراض السمنة والسكري
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كة مــع مبــادرة »متجــري« التــي أطلقهــا االتحــاد النســائي العــام ـفـي أبوظبــي،  عقــدت »بيــت الخيــر« شــرا
بتوجيــه مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة االتحــاد، الرئيــس األعلى لمؤسســة التنمية األســرية، 
رئيســة المجلــس األعـلـى لألمومــة والطفولــة، بهــدف تفعيــل دور المــرأة وتعزيــز قدراتهــا ـفـي مجــال ريــادة 
األعمــال وتشــجيع األســر المنتجــة، وتــم تعميمــه علــى األســر التــي ترغــب فــي تحســين أوضاعهــا االقتصاديــة، 

والمســاهمة فــي اإلنتــاج الوطنــي.
وترعــى الجمعيــة آالف األســر المتعففــة ومحــدودة الدخــل، حوالــي 4000 منهــا تتقاضــى مســاعدات نقديــة 
أبــدت بعــض هــذه األســر اهتمامهــا بتأســيس مشــروع منتــج يعــود عليــه بدخــل  بشــكل شــهري، وقــد 
كاٍف، وجــاء تطبيــق »متجــري« الــذي تــم تطويــره كمنفــذ تســويقي، ليســمح لهــذه األســر بعــرض منتجاتهــا 
وتســويقها عبــر هــذه المنصــة اإللكترونيــة، لتــروج إلنتــاج األســر وإبداعاتهــا فــي مختلــف أنــواع اإلنتــاج، ال ســيما 

إحيــاء الحــرف التقليديــة والصناعــات التراثيــة.

إقامة مركز لمرضى الكلى
ضمن ســعيها لدعم المرضى المحتاجين، أعلنت جمعية بيت الخير عن مشــاركتها في إنشــاء مركز محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم لرعايــة مرضــى الكلــى فــي منطقــة الطــوار بدبي، بتكلفة 40 مليــون درهم، وذلك بالتعاون 

بيــن 4 جمعيــات خيريــة وهيئــة الصحة بدبي.

التعاون مع مقاصب دبي
اتفقــت “بيــت الخيــر” مــع مقاصــب دبــي علــى ذبــح حوالــي 63 ذبيحــة شــهرياً لتــوزع علــى األســر المســجلة والمســتفيدة مــن الجمعيــة، بمعــدل حوالــي 300 حصــة مــن 
اللحــوم الطازجــة شــهرياً، ليصــل عــدد الذبائــح التــي وزعــت خــال عــام الخيــر إلــى مــا يزيــد عــن مــن 700 ذبيحــة، غيــر األضاحــي التــي وزعــت فــي عيــد األضحــى، والتــي 

اســتفادت منهــا حوالــي 8 آالف أســرة.

أطلقــت الجمعيــة فــي عــام الخيــر »خدمــة 7 نجــوم« لتلبيــة الحــاالت المســتعجلة ونجــدة األســر والحــاالت التــي تعانــي مــن ظــرف طــارئ ال يحتمــل التأجيــل، 

ومبــادرة »عــون« لتلبيــة احتياجــات األيتــام وأســرهم، عبــر التواصــل المباشــر مــع القســم المعنــي فــي أي ســاعة مــن ليــل أو نهــار، واتفقــت الجمعيــة مــع 

»شــركة األنصــاري للصرافــة« لتوزيــع المســاعدات الراتبــة والطارئــة فــي أنحــاء الدولــة بأقصــى ســرعة ممكنــة ودون تأخيــر أو اســتهالك الوقــت باإلجراءات 

البيروقراطيــة، مســتفيدة مــن شــبكات التواصــل الذكيــة واآلمنــة، وركــزت الجمعيــة علــى زيــادة عــدد المتطوعيــن، وطــورت مــن تطبيقاتهــا الذكيــة بهــدف 

الوصــول الســريع ألوســع شــريحة ممكنــة مــن المتبرعيــن والمســتفيدين.

مبادرة دعم عمليات 
البدانة

مــع  اتفاقيــة  الجمعيــة  عقــدت  حيــث 
الزهــراء بدـبـي إلطــاق وقــف  مستشــفى 
حــاالت  لمعالجــة  الجراحيــة  العمليــات 
يســتطب  التــي  المســتعصية،  البدانــة 
فيهــا عمليــات عاجلــة لمعالجــة الســمنة 
قــد  لمضاعفــات  تــؤدي  التــي  المفرطــة، 
تهــدد حيــاة المريــض، وقضــت االتفاقيــة 
عــام  خــال  ســمنة  عمليــة   12 بإجــراء 
تحتــاج  التــي  الحــاالت  لتغطيــة  الخيــر، 

العمليــات. هــذه  لمثــل 

تحرير 28 سجينًا مواطنًا
مبلــغ  الجمعيــة  ســددت  حيــث 
8.401.446 درهمــاً عــن الغارميــن الذيــن 
ســاهم  ممــا  عســرتهم،  لفــك  بهــا  الذوا 
كل  ـفـي  مواطنــاً  ســجيناً   28 إطــاق  ـفـي 
مــن إمــارات الفجيــرة ورأس الخيمــة وأم 
تداعــت  القيويــن، ضمــن حملــة ضخمــة 
لهــا عــدة جهــات بمناســبة عــام الخيــر وفــي 
مقدمتهــا صنــدوق الفــرج والمؤسســات 

إمــارة. كل  ـفـي  واإلصاحيــة  العقابيــة 

إطالق الخدمات السريعة والذكية2

دعم األسر المنتجة



العدد
15717

3

5

خطتها  الجمعية  أطلقت 

 2021-2017 للعام  االستراتيجية 

المأمول  التطور  كبت  وا والتي 

لدى  السعادة  مؤشرات  في 

التالحم  وتعزيز  المستفيدين، 

المجتمعي،  والتكامل  األسري 

واستشراف  التعليم  ودعم 

الخطة  تكونت  حيث  المستقبل، 

االرتقاء  أهمها  أهداف،   6 من 

وتحسين  المستفيدين،  بسعادة 

لألسر  المعيشي  المستوى 

الموارد  المتعففة، وتنمية وتطوير 

المالية، مع تعزيز أوقاف الجمعية، 

المبتكر  الوقف  فرص  وزيادة 

كات،  والمستدام، وتشجيع  الشرا

البشرية  الموارد  قدرات  وتطوير 

واإلبداع  المبادرة  روح  وتعزيز 

واالبتكار لديها.

أطلقــت »بيــت الخيــر« حملتهــا الرمضانيــة 

مــن  األول  ـفـي  كريــم«  أجــر  »ولهــم 

أســرة  ألــف   25 مــن  كثــر  أ لدعــم  رجــب، 

الجمعيــة  أنفقــت  حيــث  الدولــة،  داخــل 

مشــاريعها  عـلـى  درهــم   83.524.709

الرمضانيــة، والتــي شــملت المســاعدات 

الفطــر  وزكاة  الرمضاـنـي  والميــر  النقديــة 

وتنظيم موائد اإلفطار في حوالي 45 موقعاً 

وتوزيــع العيديــة وكســوة المالبــس وتحريــر 

العيــد. أعتــاب  عـلـى  الغارميــن  الســجناء 

الفوز بجائزة أفضل أداء خيري

توجــت »بيــت الخيــر« عــام الخيــر بفوزهــا بجائــزة األميــر محمــد بــن فهــد 

ألفضــل أداء خيــري فــي الوطــن العربــي، ممثلــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة، وتعــد هــذه الجائــزة مــن أهــم الجوائــز العربيــة، التــي أطلقــت 

لدعــم وتحفيــز العمــل الخيــري واإلنســاني علــى مســتوى العالــم العربــي، 

وقــد أســند التحكيــم فيهــا للمنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة التابعــة 

للجامعــة العربيــة بالقاهــرة، ليكــون بشــكل محايــد ومهنــي، حيــث تــم 

اختيــار »بيــت الخيــر« مــن ضمــن 156 جمعيــة خيريــة وإنســانية عربيــة.

خطة استراتيجية 
جديدة

تنظيم حملة »ولهم أجر كريم« 4
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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

Emirates Islamic

Treatment Account:

Sadakat Account - Care of orphans:

Account No. (IBAN): 

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

Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum Award for Distinguished 

Academic Performance – Education Supporting Institutions category, 

2012 

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.
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T H A N K  Y O U

“Beit Al Khair” administration board has welcomed the initiative 
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
affirming its participation in the “Thank you, Mohamed bin Zayed” 
campaign. It also paid tributes to His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, the protector of the nation, 
the country’s military leader, the founder of its fort, and the lion of its 
den. It hailed his humanitarian initiatives locally and abroad and his 
relentless support to health, education, care of nationals, let alone 
his developmental and national drives.

name. Not for something personal, 
but for a great country he makes for 
its new generations.

Thank You, Mohamed bin Zayed, 
because you are Zayed’s influence, 
and his shadow that lives with us.

Thank You, Mohamed bin Zayed, 
because you are the protector of the 
nation, the country’s military leader, 
the founder of its fort, and the lion of 
its den.

Thank You, Mohamed bin Zayed, for 
supporting the youth, for teaching 
generations how to serve the 
country, for planting manhood and 
heroic spirit in them.

Thank You, Mohamed bin Zayed, for 
honouring the martyrs, supporting 
their children, offering sympathy to 
their families, and raising the flag 
with pride.

Thank You, Mohamed bin Zayed, for 
your leadership, your resoluteness 
and your passion.

Thank you for embracing sons, 
appreciating fathers, loving mothers 
and supporting the youth.

Only a few know that he works 18 
hours a day for the UAE.
 

Only a few people know that his 
annual holiday is less than a week.

Only a few people know that millions 
of children around the world benefit 
from his goodness and giving that he 
provides quietly.

Only a few people see him watching at 
night with our soldiers, and reviewing 
development plans in the day with 
experts and officials to guarantee the 
future of our country.

Thank you, Bu Khalid for your 
investment in education. Thank 
you, Bu Khalid for the good living 
conditions of our people. Thank you, 
Bu Khalid for dedicating your life to 
this great nation.

Brothers and sisters, we organise 
a national campaign annually on 
January 4 to offer thanks to a group of 
our community, to acknowledge their 
efforts in our lives and in serving our 
country.

Today, we call on our people to deliver 
a message of thanks to those who 
deserve. We call on you to thank 
him, with a meaningful word, or an 
inspiring picture, or a good act.

A message of thanks that doesn’t 
addresses what you deserve Bu Khalid.

“Beit Al Khair” welcomes
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Years ago, he ordered no celebrations to mark 
this occasion, and the replacement of the 
same with a nationwide campaign to thank an 
important personality or segment of the society 
for their impact on and service to the country. 

He has instructed this year’s campaign to show 
gratitude to His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, under the theme “Thank You, 
Mohamed bin Zayed”. 

To kick off the campaign, he wrote him a message 
of appreciation saying:

“Brothers and sisters, people of the UAE, our sons 
and families, people of our nation, wherever you 
are, greetings to you. Greetings filled with love, 
as a new year comes to us, with a new chapter of 
the history of our precious country.

Brothers and sisters, while we start the new year, I 
would like to deliver this message to my brother, 
my friend, the companion of my journey, Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan. May God bless 
and protect him, and guide him to serve the nation. 
My message to him: “Thank You, Mohamed bin 
Zayed”

I thank him in the name of my people, not my T H A N K  Y O U

To mark Year of Zayed
his 12th Accession Day as Dubai Ruler

 Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 launches “Thank You, Mohamed bin

Zayed” campaign
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His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President 
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, in a bid to mark the 
Year of Zayed and the 12th anniversary of his Accession Day as the Ruler 
of Dubai, has launched a nationwide campaign to extend appreciation 
to His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces.



When oil was discovered, Sheikh Zayed 
announced that this wealth has to be 
used in developing people’s life in Abu 
Dhabi and other emirates. He was then 
appointed a Ruler of Abu Dhabi in 1966, 
following which the emirate saw quantum 
leaps in all walks of life.
Zayed Al Khair, believing that unity is 
strength, agreed with his brother Sheikh 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, the Ruler 
of Dubai, on uniting the emirates in one 
country on December 2, 1971.  Zayed was 
then appointed the first President of the 
United Arab Emirates. The country has 
turned into the miracle of the century at 
his hands. In 2004, he left it strong and of 
the most advanced, organised, modern 
and generous Ara and global countries.

Zayed, the Founding Father

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan was 
born in Abu Dhabi in 1918, following 
which he was righteously brought up on 
sticking to religion and showing loyalty to 
the values of fathers and forefathers.
When he became an orphan at the age 
of 10, he moved out with his mother to 
Al Ain oasis which captivated him with 

its stunning nature and people’s simple 
lifestyle. He grew wise there and was 
always close to people’s concerns and 
pains. His brother appointed him a Ruler 
of the Eastern Region of Abu Dhabi, and 
then a Ruler of Al Ain where he dug several 
water wells, so many built buildings, and 
shared his folk’s simple life as one of them.  

Let’s always remember Sheikh Zayed quotes

Dear Emirati people, we, as was the case 
with your families, have been through 
tough conditions, hard life, and difficult 
situations. We are now enjoying a better 
life thanks to Almighty Allah, though. 
You have, therefore, to spare relentlessly 
work hard and make the best use of your 
abilities and skills. Never be lazy, inactive 
or careless since blessings are deemed 
to last with only effort, activity and hard 
work. Praise be to Allah. Never disappoint 
your families, children and country, and 
be, as expected, dedicated men and 
women to your country and values.

Zayed
Al Khair 
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Editorial

In the footsteps of Zayed Al Khair

Let’s start the ‘Year of Zayed’ in the footsteps of Zayed Al Khair, hoping that the 
legacy of this great man will be an inspiration for partner philanthropists to come 
up with more initiatives and gestures in support to the charitable and humanitarian 
efforts that Sheikh Zayed used to take the lead for.

He has instilled the spirit of giving without expecting return in the hearts of 
people and sowed all the noble values he was known for in every nook and corner. 
Relieving the feeble and supporting the weak regardless of their religion, color, and 
ethnic backgrounds in the UAE were some of these.

It was a gesture of love and loyalty from the prudent leadership to mark the 100th 
birthday anniversary of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, God have 
mercy on him, with this promising initiative. 

It is really a wise step to revive the role model of Zayed in the hearts of every Emirati 
and Arab to inspire them and live the spirit he has been promoting and spreading 
in the emirates of yesterday to unite under one banner and adopt one goal.

This has helped build up a stable country, promising civilization and modern 
society. Though he was a regional leader in modernism, this has never undermined 
his inborn originality. This, having a direct impact on the UAE society, it becomes 
more adhering to the values   of hospitality, relief, solidarity and cohesion. The UAE 
has also topped the entire wo r ld in terms of humanitarian aids. It has not only 
reached out every person on i t s territory, but also went far off boundaries and 
supported every disadvantaged  country and people.

In the ‘Year of Zayed’, let’s remember the legacy of Zayed, mull over his unique life, 
and celebrate his memory in the hearts of generations who have heard about him 
but never live his model which is one of the most important in the Arab and Islamic 
countries re human investment and how one can help his brother in humanity.



الـبرامج والمشاريع

جمعــية بـيت الخــير
تدعوكم لدعم برامجها الجديدة

الشركاء االستراتيجيون

لتحميل تطبيق 
»بيت الخير«
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