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بوركت
األيادي البيضاء

ال يسعنا ونحن نطوي أيام حملتنا الرمضانية اآلفلة »لِنُكن مَن الُمحِسنين« إال 
أن نتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل من أعطى وأنفق لدعم هذه الحملة 
الطيبة، التي أنجزت ما وعدت، واجتهدت يف دعم وإسعاد آالف األسر والحاالت 
لمعاشها  يكفي  ما  لها  ووفرت  الفضيل،  الشهر  خالل  برعايتها  التزمت  التي 
واستمتاعها بأجواء الشهر الكريم حتى تتفرغ لعبادتها وتعيش أجواء رمضان 

وبهجته أسوة بالقادرين والميسورين.

فبوركت تلك األيادي البيضاء التي ساهمت وأنفقت، وآثرت بزكاتها وصدقاتها 
المستفيدين من »بيت الخير« لثقتها بأن الجمعية ال تختار ألعمالها ومشاريعها 
كثر حاجة واضطراراً، باإلضافة إىل من ترعاهم من  الخيرية واإلنسانية إال من هم أ
األسر المتعففة واألرامل واأليتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمرضى 
والعمال المقيمين، ونبشرهم ببشرى رسول هللا صّلى هللا عَليه َوسلم: »ُكلُّ 

اْمرٍِئ يفِ ِظلِّ َصَدَقِتِه َحتَّى ُيْفَصَل بَْيَن النَّاِس - أَْو َقاَل: ُيْحكََم بَْيَن النَّاِس«.

ومجزياً  يظّل عظيماً  ثوابه  فإن  وثواباً،  بركة  كثر  أ العطاء يف رمضان  كان  وإذا 
العطاء  واإلحسان مسيرة  الجود  وأهل  الخيرون  فليتابع  السنة،  أيام  كافة  يف 
نرىق  حتى  ومجتمعهم،  أهلهم  تجاه  بها  والتزموا  عليها،  هللا  عاهدوا  التي 
بمجتمع التكافل والتضامن يف إمارات الخير إىل مستوى حلم التنمية وطموح 
المستقبل، الذي رسمته الدولة من خالل أدبيات وقرارات الخمسين، التي لم 
قيمها  واالجتماعي  االقتصادي  والرخاء  الدنيا  مكانتها من  تبتغي  تنَس وهي 
كد على ذلك دائماً صاحب السمو الشيخ  وتوجهاتها الخيرية واإلنسانية، كما أ

محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا، يف وثيقة الخمسين.

لنا  رسمت  التي  الوثيقة  من  التاسع  البند  يف  والمعبر  المهم  بكالمه  ونذكر 
وال  للغير،  وبالعطاء  الخير  بعمل  بالدنا  هللا  »حفظ  والنجاح:  السعادة  دروب 
ينبغي أن تشغلنا أعمالنا الكثيرة ومشاريعنا المتعددة عن العطاء والبذل من 
تنميتها  على  والحرص  الخير سنوياً،  أعمال  بزيادة  ونتعهد  محتاج،  كل  أجل 
بنسبة تعادل على األقل نمونا االقتصادي السنوي، فعمل الخير سرٌّ من أسرار 

سعادة المجتمعات وديمومة الخير والتريق الحضاري«.
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اإلمارات تودع فارسها
المغفور له

بمزيد من الحزن واألسى أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
كثر من 50 عاماً منها يف خدمة اإلمارات وقيادة نهضتها، جلها كان إىل جانب  رحمه هللا، عن عمر يناهز 73 عاماً، قضى أ
والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، إىل أن تم انتخابه من قبل المجلس األعلى لحكام 

اإلمارات خلفاً للوالد المؤسس يف 3 نوفمبر 2004  ليطوي كتاب عمره الحافل يف 13 مايو 2022.
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سجل إنساني حافل بالعطاء

الخير«:  »بيت  عام  مدير  نائب  المزروعي،  مبارك  سعيد  وقال 
له  للمغفور  والعرفان  الحب  بكل  نشعر  الخير«  »بيت  يف  »نحن 
رحمه  كان  فقد  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ   - هللا  بإذن   –
هللا رجالً من رجال االتحاد العتيد، وقد رافق مسيرته ورعاها من 
المجاالت، ومن  الفتية يف مختلف  بدولتنا  الجوانب، ونهض  كافة 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  بحجم  نريث شخصية  أن  جداً  الصعب 
يجعلنا  الخيري،  القطاع  يف  المتواضع  فعملنا  هللا،  رحمه  نهيان، 
نعي تماماً ما معنى أن نفقد إنساناً بهذه القيمة العظيمة، إنساناً 
لم يدخر جهداً إال ّوسّخره لخدمة الخير ورفعة الوطن، فكان رجل 
وطن ورجل خير وصاحب سجل إنساين حافل بالعطاء يف الداخل 
والخارج، سنبقى ممتنين لهذا القائد، وسيبقى اسمه محفوراً يف 
يف  لنا  وبارك  جنانه،  فسيح  وأدخله  هللا  رحمه  وأفئدتنا،  كرتنا  ذا

إخوانه حكام اإلمارات، وإنا لله وإنا إليه راجعون«.

»بيت الخير« تعزي

قائد  بوفاة  عزائها  خالص  عن  لإلعالن  الخير«  »بيت  وسارعت 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  مسيرته  وراعي  الوطن 
نهيان، رئيس الدولة، رحمه هللا، الذي انتقل إىل جوار ربه راضياً 
مرضياً، وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية: »ببالغ 
الحزن واأللم تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، رحمه هللا، ال يسعني باسمي واسم أعضاء 
للراحل  ندعو  أن  إال  الجمعية  منسويب  وكافة  اإلدارة  مجلس 
للقيادة  بالرحمة والمغفرة، وأن نعبر عن خالص تعازينا  الكبير 
للعطاء  رمزاً  كان  فقد  اإلمارات،  وشعب  نهيان  وآل  الرشيدة 
وتمهيد  شعبه  خدمة  يف  والتفاين  الخالصة  والوطنية  اإلنساين 
دروب المستقبل لألجيال الجديدة والقادمة، وعمل – طيب هللا 
وتوفير  المجتمع  تنمية  على  الحافل   عمره  على مدى   – ثراه 
الحياة الكريمة لشعبه والمقيمين على أرضه، وهم جميعاً اليوم 
يستمطرون عليه الرحمات لما قدمه من دعم للمواطنين، وما 
التعليمية  المرافق  وتشييد  التنمية  لعجلة  تسريع  من  به  قام 
والصحية والثقافية واالقتصادية يف مختلف اإلمارات، غفر هللا 
لفقيدنا ورائدنا يف العمل اإلنساين، وأسكنه فسيح جناته وتغمده 
بواسع رحمته وألهمنا وألهم شعب اإلمارات الصبر والسلوان«.
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قيادة فذة

يعد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه هللا، امتداد لتجربة 
التي  ثراه،  هللا  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  والده 
نجحت يف إقامة اتحاد اإلمارات، وترسيخ دعائم الدولة الجديدة التي قامت 
على قواعد متينة شملت كافة المجاالت، كما يعد ثمرة للتربية القيادية للوالد 
المؤسس، الذي ظل يبني ويعطي ويقود المسار حتى آخر لحظة، ليستلم 
دولة  ويضع  الراحل،  أبيه  بدأه  ما  ويستكمل  بعده  من  اللواء  الخير  خليفة 
اإلمارات على أعتاب مستقبل واعد ومشرق، تبلور يف تنامي القوة الناعمة 
لدولة اإلمارات ومزاحمتها ألكثر الدول تقدماً يف مؤشرات التنافسية العالمية، 
فكان بحق خير خلف لخير سلف، ووضع اإلمارات مع إخوانه أعضاء المجلس 
األعلى لحكام اإلمارات وأولياء عهودهم على أعتاب خمسين جديدة وواعدة.

شكرًا خليفة

الراحل  عليها  انطوى  التي  الفريدة  السجايا  وصف  يف  الكلمات  تعجز  وقد 
الكبير، لكن صاحب السـمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائـب رئـيس 
الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حــاكم دبـي، رعاه هللا، نجح يف تلخيص تلك 
السجايا يف مقال نشره يف 2019 بعنوان »شكراً خليفة« لخص فيه صفات 
القائد الراحل، إذ قال: »خليفة بن زايد قائد عالمي متفرد ومختلف وناجح 
ومحبوب من شعبه.. يعمل بهدوء.. وينجز من دون ضجيج.. ويتابع عن قرب.. 
ويتفاىن بكل إخالص.. وما يميزه أنه يرتكز على قيم عظيمة يف عمله.. قيم 
المحبة لشعبه.. والرحمة لمجتمعه.. والعطف على جميع أبناء وطنه.. يعالج 
المواطنين على نفقته.. يقضي الدين عن المديونين بنفسه.. يتابع مشاريع 
الوافدين..  ويكرم  المسجونين..  يفك  شخصي..  بشكل  المواطنين  إسكان 
ويمّد يد الخير للمحتاجين.. ورغم انغماسه يف متابعة شؤون دولته ومواطنيه 
كثر القادة عطاًء..  كثر الناس تلمساً الحتياجات الشعوب األخرى.. وأ هو من أ
كثرهم رحمًة بالمسكين والمشرد والجائع وصاحب الحاجة.. قلبه الكبير..  وأ

وحسه المرهف.. وإنسانيته العالية«.

مثال للعطاء اإلنساني والمجتمعي

الخير« عن  األستاذ، مساعد مدير عام »بيت  من جانبه عبر عبدهللا محمد 
تعازيه بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رحمه 
هللا، وقال: »ببالغ الحزن واأللم تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رحمه هللا، الذي أثار الحزن واألسى يف نفوس 
شعب اإلمارات والمقيمين على أرضها، الذين يكنون للراحل الكبير أسمى 
وتعليمية  إنسانية  خدمات  من  قدمه  لما  والعرفان  والتقدير  الحب  آيات 
وصحية واقتصادية ودعم ومكرمات جلى للمواطنين. رحم هللا الشيخ خليفة 
وقدوة  والمجتمعي،  اإلنساين  للعطاء  مثاالً  كان  فقد  جناته،  فسيح  وأدخله 
رفيعة يف خدمة الوطن واألمة واإلنسان أينما كان، وكان بحق رائدنا يف العمل 
اإلنسانية  لألعمال  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  خالل  من  والتطوعي  الخيري 

ومبادراته اإلنسانية والمجتمعية التي ال تعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون«.
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رئيساً  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  باإلجماع صاحب  اإلمارات  لحكام  األعلى  المجلس  انتخب 
للدولة، وذلك خالل االجتماع الذي عقد يف قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه هللا، وفيما يلي نص الحوار الذي 
تم يف هذه الجلسة التاريخية، حيث رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأصحاب السمو الحكام، قائالً:

المجلس األعلى ينتخب باإلجماع
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة
   و»بيت الخير« تبايع سموه، وتعاهده على الوالء والوفاء
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»أنتم اليوم جئتم تعزون، نحن الذين نريد أن نعزيكم يف أخيكم، هللا يرحمه 
ويغفر له ويسكنه الفردوس األعلى. نحن تقبلنا أمر هللا، وهذه سنة الحياة، 
هللا يقدرنا إن شاء هللا على خدمة أهلنا يف اإلمارات، ويهدينا إىل الصواب«.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
ديب، رعاه هللا: »جئنا أنا وإخواين الحكام لنعزيك 
ألنفسنا  ونبارك  لك  ونبارك  أنفسنا،  ونعزي 
بقيادتك لنا ورئاستك لدولتنا، ونحن سند لك«.

حاكم  القاسمي،  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
ابن  فأنت  الموقع،  هذا  على  بغريب  لست  »أنت  الشارقة: 
الشيخ زايد المؤسس وشقيق المرحوم الذي حمل الراية من 
بعده، وأنت لست بغريب عنا، عاشرناك خالل هذه المدة، وهي 
مدة عصيبة، لكنك كنت عند حسن الظن بك، والحمد لله، نحن 
بجانبك يف هذه المسيرة، وكلنا نسلم القيادة لك، فعلى بركة 

هللا. ودولة اإلمارات وشعبها إن شاء هللا يف مأمن«.

قائالً:  إخوانه  بكلمات  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأشاد 
»قدرنا هللا على حمل األمانة، أنا أخوكم محمد، سيبقى مثلما تعرفونه، 

وريب يوفقنا لما فيه خير البالد وأهلها«.

وبعدها صافح أصحاب السمو الحكام صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان مباركين ومبايعين.
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أهم المناصب 

المستشار  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  كان  العسكرية،  مسؤولياته  إىل  إضافة 
الرئيسي يف الشؤون األمنية لدى والده المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
 2004 2003، وتوىل صاحب السمو يف نوفمبر عام  هللا ثراه، ونائباً لويل عهد أبوظبي يف نوفمبر عام 
منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي وبعد ذلك رئيساً للمجلس، وهو عضو نشط يف 

المجلس األعلى للبترول الذي ُيعنى بشؤون النفط والطاقة.

التطوير االقتصادي

الشيخ محمد  السمو  باهتمام صاحب  تحظى  التي  الرئيسية  المسائل  االقتصادي من  التنوع  ُيعتبر 
بن زايد ضمن الجهود التي يبذلها لتحقيق النهوض الشامل بإمارة أبوظبي. ويشغل صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد منصب رئيس مجموعة أوفسيت )برنامج التوازن االقتصادي( التي تعمل على 
على  تساعد  والتي  القطاعات  مختلف  ذات جدوى يف  إقامة مشاريع  االستثمارات من خالل  تنفيذ 
تنويع اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة. ومن أجل تحقيق هذا التنوع، تأسست شركة مبادلة للتنمية 
تحقيق  إىل  أبوظبي وتسعى  إمارة  لحكومة  الرئيسية  االستثمارية  األذرع  أحد  لتكون   2002 العام  يف 

منافع اجتماعية واقتصادية مستدامة لإلمارة.

األبحاث والتعليم 

تعتبر التربية والتعليم من أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سواًء التعليم العام والخاص 
رئيس  منصب  سموه  يشغل  حيث  العايل،  التعليم  أو  الثانوية  المرحلة  إىل  التأسيسية  المرحلة  من 
تأسيسه  منذ  للتعليم  أبوظبي  مجلس  ويقوم   .2005 عام  تأسس  الذي  للتعليم  أبوظبي  مجلس 
باإلشراف على قطاع التعليم يف اإلمارة وتطويره مستعيناً بإجراء الدراسات وتفعيل مشاركة الطالب 
تبادل  أجل  من  الدولية  التعليمية  المؤسسات  مع  والتواصل  التقييم  عمليات  يف  األمور  وأولياء 
للدراسات  اإلمارات  يرأس سموه مركز  التعليمي. كما  القطاع  تطوير  إىل  الرامية  المبتكرة  المبادرات 
كاديمية هامة تتعلق بمواضيع  والبحوث االستراتيجية والذي يشرف على نشر دراسات وتحليالت أ

تهم دولة اإلمارات والمنطقة.

حماية البيئة

 ُيعرف عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد  اهتمامه الكبير بحماية الصقور والحبارى البرية والمها 
الطبيعة يف دولة اإلمارات والعالم وهو ما ينعكس من خالل تأسيس وترؤس سموه  العربية وإثراء 
أبوظبي،  البيئة يف  لهيئة  الفخرية  ورئاسته  الحية،  الكائنات  على  للمحافظة  زايد  بن  لصندوق محمد 
وأدت جهود سموه يف مجال المحافظة على الطبيعة إىل تبني مشاريع الطاقة البديلة ال سيما مدينة 
»مصدر« يف أبوظبي وهي مبادرة إلنشاء مدينة خالية من النفايات واالنبعاثات الكربونية والتي ستمكّن 

أ الصدارة العالمية يف مجاالت أبحاث وتطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. أبوظبي من تبوُّ

»بيت الخير« تبايع

وكافة  الخير  بيت  جمعية  إدارة  مجلس  تقدم  وقد 
الشيخ  السمو  لصاحب  التهاين  بخالص  منسبيها 
من  النتخابه  هللا،  حفظه  نهيان،  ٱل  زايد  بن  محمد 
قبل المجلس األعلى لحكام اإلمارات باإلجماع رئيساً 
للدولة، مؤكداً على ثقة المجلس بأن سموه هو خير 
خلف لمسيرة التأسيس التي قادها الوالد المؤسس، 
طيب هللا ثراه، واألمين على مسيرة التمكين التي 
هللا،  رحمه  خليفة،  الشيخ  له  المغفور  أخوه  قادها 
على  وتعاهده  للدولة،  رئيساً  تبايعه  الجمعية  وأن 
الوالء واإلخالص والوفاء، وترى يف سموه خير ضمانة 
للرخاء واالستقرار، فهو حامي الوطن وقائد مسيرته  
والرائد  واإلنسانية  والتسامح  والعطاء  البذل  ورمز 
مئويتها  إىل  اإلمارات  قيادة  على  القادر  الصادق 
المباركة،  االتحاد  مسيرة  لتستكمل  المنشودة 

وتحقق الريادة التي حلم بها المؤسسون األوائل.

مسيرة حافلة

ولد سموه عام 1961 ولعب دوراً فعاالً يف المشاركة 
شهدت  عقود  ثالثة  من  ألكثر  أبوظبي  إمارة  بتطوير 
تحوالً اقتصادياً واجتماعياً متسارعاً، وُعرف عن سموه 
منذ فترة طويلة من تعيينه ولياً للعهد، على أنه القوة 
يف  ساهمت  التي  العديدة  المبادرات  وراء  الموجهة 
وتحفيز  واإلمارات  أبوظبي  إمارة  أمن  وتعزيز  تدعيم 
قائد  وهو  فيها،  االقتصادي  النشاط  وتنويع  نمو 
عسكري إىل جانب حنكته وتجربته السياسية، تخرج 
كاديمية ساند هيرست الملكية العسكرية عام  من أ
الذي  المتقدم  العسكري  التدريب  وتابع   ،1979
والطيران  العمودي  والطيران  الدروع  دورات  شمل 
التكتيكي والمظليين، وقد توىل منصبي قائد القوات 
القوات  أركان  رئيس  ونائب  الجوي  والدفاع  الجوية 
المسلحة وذلك قبل أن يصبح رئيساً ألركان القوات 
يناير  يف  وتوىل   ،1993 العام  يف  اإلماراتية  المسلحة 
2005 منصب نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

اإلماراتية كما تم ترفيعه إىل رتبة فريق أول.
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تجسيد لقيم اإلمارات

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، 
رعاه هللا، قد أعلن يف تغريدة له على »تويتر« عن اختتام مبادرة »المليار وجبة« بنجاح، وتحقيقها ألهدافها يف 
توفير مليار وجبة للمحتاجين، مؤكداً أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب اإلمارات يف إعانة المحتاجين، 

وخاصة الفئات الضعيفة من األطفال والالجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث واألزمات حول العالم.

»بيت الخير« تساهم في
مبادرة المليار وجبة وتثمن تبرع

الشيخ محمد بن راشد
بـ 400 مليون وجبة

اعتزازها  عن  الخير«  »بيت  أعلنت 
وتقديرها للتبرع السخي الذي تقدم 
به صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
ديب،  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس 
رعاه هللا، الستكمال مبادرة »المليار 
وجبة« التي دعا إليها سموه إلطعام 
 50 يف  والمستحقين  المحتاجين 
حملة  اختتام  عن  أعلن  حيث  دولة، 
قياسية  بحصيلة  وجبة«  »المليار 
بلغت 600 مليون وجبة، واستكملها 
وجبة  مليون   400 بـ  بالتبرع  سموه 

لتحقق هدف المليار وجبة.

مأثرة في العطاء

وصرح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية بهذه المناسبة قائالً: »يشرفني أن أنقل شكر وتقدير وعرفان 
الفريدة  اإلنسانية  آل مكتوم، ومبادراته  الشيخ محمد بن راشد  السمو  الخير« لصاحب  إدارة »بيت  مجلس 
وغير المسبوقة، التي لم تكن آخرها مبادرة المليار وجبة، حيث لم يكتف بإطالقها ورعايتها، بل أتمها بنفسه، 
بتبرعه السخي والكريم بعدد 400 مليون وجبة، ليسجل مأثرة إماراتية يف العطاء، تعكس وجه ديب الحقيقي 

وروح اإلمارات«.

قدوة في العمل الخيري

وأضاف العوضي: »لقد جسد صاحب السمو رؤيته يف تعزيز النمو اإلنساين ليبارك النمو االقتصادي ويزكيه، 
كما تعلمنا منه يف البند التاسع من وثيقة الخمسين، وهو بهذا يؤكد من جديد ريادته وسبقه كقدوة لنا يف 
العمل الخيري واإلنساين، ويف هذا العطاء درس وقدوة للقادرين من القائد اإلنسان، فبوركت أياديه البيضاء 

المشرعة دائماً للخير، وأطال هللا يف عمره، وكتب ذلك يف ميزان حسناته«.
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»ِلنُكن مَن الُمحِسنين« تحقـق أهدافـها
وتنفق 47,8 مليون درهم، إلسعاد 

681,847 أسرة وحالة

اختتمت حملة »لِنُكن مَن الُمحِسنين« فعالياتها 
»بيت  وأعلنت  المبارك،  الفطر  عيد  صباح  مع 
لشركائها  والعرفان  باالمتنان  تشعر  أنها  الخير« 
فخورة  بأنها  ونوهت  حملتها،  مع  والمتعاونين 
المحسنين  من  اإلمارات  يف  الخير  أهل  بعطاء 
والداعمين، الذين سارعوا إىل التفاعل واالستجابة 
الطفرة  شأنهم يف كل حملة ومبادرة، وكانوا وراء 
والتي  اإلنساين،  النمو  يف  الجمعية  حققتها  التي 
أنجزتها الجمعية خالل األعوام األخيرة، وسمحت 
الضعيفة  والفئات  األسر  باحتياجات  بالوفاء  لها 

والمستحقة التي تكفلت برعايتها.

47,8 مليون درهم

وأعلنت اإلدارة العامة لـ »بيت الخير« أن مجموع 
بلغ  رمضان  حملة  خالل  الجمعية  أنفقته  ما 
 681,847 منه  استفادت  درهم،   47,897,699
أسرة،   1903 منها  محتاجة،  وحالة  أسرة 
بقيمة  شهري  بشكل  نقدية  مساعدات  تلقت 
عينية  مساعدات  باإلضافة  درهم،   10,673,000
وغذائية بقيمة 2,028,227 درهم استفادت منها 
البطاقات  عبر  الدعم  تواصل  كما  أسرة،   2,021
الشهرية التي تصرف شهرياً لدعم األسر محدودة 
أسرة،   196 المستفيدين  عدد  بلغ  حيث  الدخل، 
تلقت دعماً بقيمة إجمالية بلغت 944 ألف درهم.

شراكات داعمة

وشهدت الحملة إقباالً من الداعمين والشركاء والمحسنين، فأثروها بعطائهم النبيل، وكان يف 
مقدمة الشركاء بنك ديب اإلسالمي، الشريك االستراتيجي لجمعية بيت الخير، الذي تبرع بمبلغ 
»غاز  وقام  الرمضانية،  وحملتها  الجمعية  لمشاريع  دعماً  الزكاة  أموال  من  درهم  مليون   20
اإلمارات«، عضو مجموعة اينوك والشركة الرائدة يف قطاع الغاز بدولة اإلمارات بالتبّرع بقسائم 
تعبئة أسطوانات غاز البترول المسال لدعم 1000 أسرة متعففة يف ديب وعجمان والفجيرة وأم 
الخيرية  القيوين، وشهد مشروع »إفطار صائم« دعماً خاصاً، فشاركت فيه جمعية اإلحسان 
كبر عدد من وجبات اإلفطار يف عجمان وديب وبعض اإلمارات  من خالل مبادرة »أفطر« لتوزيع أ
الطرق  هيئة  فيه  شاركت  كما  والبنوك،  الشركات  من  العديد  دعم  إىل  باإلضافة  الشمالية 
والمواصالت التي أطلقت بالتعاون مع الجمعية مبادرة »باص الخير« التي استهدفت سائقي 

الحافالت والعّمال وسائقي دراجات التوصيل وسائقي الشاحنات قبيل موعد اإلفطار.
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توزيع المير الرمضاني

وبدأت الحملة بتوزيع المير الرمضاين على األسر المتعففة 
بأسماء  كشوفات  تحويل  خالل  من  رمضان  قبل  المسجلة 
التعاونية  والجمعيات  االتحاد  جمعية  إىل  المستفيدين 
لتستلم  الشمالية،  واإلمارات  ديب  يف  المعتمدة  والموالت 
األسر المستحقة حصتها الغذائية المقررة من »المير« بإبراز 
رب األسرة أو المخول باالستالم لهوية اإلمارات، ليستلم ما 
يرغب به من المواد الغذائية بالقيمة المحددة، حيث بلغ عدد 
األسر المستفيدة من المير 3,200 أسرة، وبلغت قيمة مواد 

المير الغذائية الموزعة 5 مليون درهم.

660 ألف وجبة إفطار 

على  صائم«  »إفطار  وجبات  بتوزيع  الحملة  وبدأت 
متصاعد  بمعدل  الكريم،  الشهر  بداية  مع  المستحقين 
والسالمة،  الصحة  شروط  ضمن  يومياً  وجبة  ألف   35–22
مع مراعاة اإلجراءات االحترازية، لتصل الوجبات كل يوم إىل 
المستفيدين قبيل اإلفطار طازجة وغنية بالعناصر الغذائية، 
57 موقعاً يف  وتم إيصال الوجبات يف موعدها لما يزيد عن 
ديب وعجمان واإلمارات الشمالية، حيث قام الفريق الميداين 
الوحدات  مسؤويل  إىل  يومياً  الوجبات  بتسليم  للجمعية 
السكنية بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية يف كل 
بالتعاون  مركبات مجهزة  بواسطة  الوجبات  نقل  وتم  إمارة، 
عدد  ليصل  بعناية،  اختيارهم  تم  ومطبخاً  مطعماً   34 مع 
الوجبات مع نهاية الشهر الفضيل إىل 660 ألف وجبة، بقيمة 

إجمالية بلغت 6,600,000 درهم.

19,7 مليون دعم طارئ

وقدمت الجمعية خالل شهر رمضان 19.791,644 درهم دعماً للحاالت الطارئة التي طرقت 
منه  استفادت  الذكي،  والتطبيق  اإللكتروين  الموقع  عبر  معها  تواصلت  أو  الجمعية  أبواب 
منها يف حملة  الغارمين، مساهمة  درهم عن  مليون  مبلغ  كما سددت  وحالة،  أسرة   3,500
»ياك العون« التي أطلقتها محاكم ديب وصحيفة اإلمارات اليوم و»إسالمية ديب«، واستفاد 
العيد  قبيل  سراحهم  إطالق  تم  مالية،  ذمم  بسبب  المسجونين  المواطنين  من  سبعة  منه 

ليفرحوا به مع أسرهم وذويهم.

1,8 مليون لزكاة فطر

ختاماً وعلى أعتاب العيد قامت الجمعية بتوزيع زكاة الفطر على 1000 أسرة مسجلة من 
ليصل  المستحقة،  األسر  على  وزعت  أرز  كيس  آالف   10 إىل  باإلضافة  نقدية،  مبالغ  خالل 
عيد  المستفيدين يف  بهجة  بها  عززت  درهم،   1,860,828 الفطر  زكاة  على  أنفق  ما  مجموع 
الفطر المبارك، وبهذا تطوي »بيت الخير« موسماً من مواسم الخير، أعاده هللا تعاىل على 

الجميع باليمن والبركات. 
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»دبي اإلسالمي« يقدم
20 مليون درهم لـ »بيت الخير«

وعبر الريسي خالل الزيارة عن اعتزازه  بالتعاون 
يمتد  الذي  الخير«  »بيت  مع  والمتجدد  القائم 
الخيرية  بجهودها  وأشاد  عاماً،   30 من  ألكثر 
اإلسالمي،  ديب  بنك  حرص  مؤكداً  واإلنسانية، 
على  فيه  المجتمعية  الخدمات  بإدارة  ممثالً 
تعزيز عالقات التعاون المشترك، واالستمرار يف 
كة االستراتيجية التي تنعكس بالخير  هذه الشرا
والفرج على حياة آالف األسر المتعففة والحاالت 

المستحقة للزكاة.

وتقديره  شكره  عن  العوضي  عبر  جانبه  من 

لعطاء بنك ديب اإلسالمي ومبادرة مجلس إدارته 
وقال  الخير«،  »بيت  يف  الزكاة  مشاريع  لدعم 
البنك  قدمه  الذي  الدعم،  هذا  بأهمية  منوهاً 
للجمعية: »يسرين هنا باسم الجمعية ومجلس 
والعرفان  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  إدارتها 
ووحدة  اإلسالمي  ديب  بنك  إدارة  لمجلس 
العطاء  لهذا  فيه  المجتمعي  الدعم  خدمات 
المسؤولية  لمبدأ  تجسيداً  يأيت  والذي  الكريم، 
المجتمعية وقيم التكافل االجتماعي التي يعتز 
بها مجتمع اإلمارات، وسوف تساعد هذه المبالغ 
مقدمة  يف  تقع  التي  الزكاة،  مشاريع  دعم  يف 

أولويات الجمعية، ألنها تغطي احتياجات الفئات 
الضعيفة التي تستفيد شرعاً من مصارف الزكاة 
المختلفة، وبشكل خاص ما تقدمه »بيت الخير« 
والمتعففة  المواطنة  لألسر  نقدي  دعم  من 
والمستحقة بشكل شهري، وغيرها من الغارمين 
والمحتاجين الذين يعانون من عجز طارئ يهدد 

احتياجاتهم األساسية وأمنهم المجتمعي«.
الزكاة  أموال  من  أنفقت  الخير«  »بيت  أن  يذكر 
درهم،  مليون   67,7 عن  يزيد  ما   2021 عام 
إنفاق  إجمايل  درهم،  مليون   145,4 أصل  من 

الجمعية على مشاريعها الخيرية.

دعماً  درهم  مليون   20 بتقديم  الخير،  بيت  لجمعية  االستراتيجي  الشريك  اإلسالمي،  ديب  بنك  قام 
بلغت  التي  الُمحِسنين«  مَن  »لِنُكن  الرمضانية  حملتها  لعطاء  وتعزيزاً  واإلنسانية،  الخيرية  لجهودها 

ذروتها مع دخول العشر األخير من الشهر الفضيل.

وكان مدير إدارة الخدمات المجتمعية يف بنك ديب اإلسالمي، نواف عبدهللا الريسي،  قد قام بزيارة عمل 
إلدارة »بيت الخير«، تم فيها بحث سبل وآفاق تطوير التعاون مع الجمعية، والذي توج بتوقيع اتفاقية 
كة القائمة وتعزيز العمل المشترك، حيث وقعها الريسي عن البنك، بينما مّثل الجمعية  لتجديد الشرا

يف التوقيع عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية.
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بمناسبة »يوم زايد للعمل اإلنساين«، 
ومؤسس  اإلمارات  برمز  واحتفاء 
االتحاد ورائد العطاء يف إمارات الخير 
والعطاء، أصدرت »بيت الخير« كتاباً 
الخمسين  رائد  الخير  »زايد  بعنوان: 
واإلنساين«،  الوطني  العطاء  وقمة 
له  المغفور  جهود  فيه  استعرضت 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
العمل  دعم  يف  ثراه،  هللا  طيب 
الدولة  داخل  واإلنساين  الخيري 
وعلى مستوى العالم، بهدف التذكير 
بناء  يف  الرائدة  بإنجازاته  والتعريف 
المتكافل، وتسليط  اإلمارات  مجتمع 
الضوء على شخصيته الفذة وسجاياه 
اإلنسانية الفريدة، كقدوة ومثال رفيع 
للعاملين يف الحقل الخيري واإلنساين.

بمناسبة
»يوم زايد للعمل اإلنساني«

رائد العطاء الوطني واإلنساني 

طاهر  عابدين  الخير«  »بيت  عام  مدير  وصرح 
الخير«  »بيت  »يسر  قائالً:  الكتاب  حول  العوضي 
وداعميها،  وشركائها  أصدقائها  يدي  بين  تضع  أن 
والمحسنين الكرام الذين منحوها ثقتهم هذا الكتاب، 
نخبة  سطرتها  ومعبرة  صادقة  شهادات  يضم  الذي 
العهود  أولياء  وسمو  الحكام  السمو  أصحاب  من 
والمحسنين  العامة  والشخصيات  الدولة  وكبار 
بالدور  تشيد  كلها  الخير،  بيت  لجمعية  والداعمين 
بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور  واإلنساين  الوطني 
سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، الذي نحيي اليوم 
عاماً  خمسين  بمرور  نحتفل  ونحن  العطرة،  ذكراه 
على قيام دولتنا الحبيبة، التي قامت بفضل جهوده 
وفكره وحكمته وحنكته، لتصل اليوم إىل هذه المكانة 
يف  وضعتها  والتي  لها،  وخطط  حلم  كما  المرموقة 

مقدمة دول العالم استقراراً ونماء ورخاء وازدهاراً«.

شهادات في حّب زايد

وقمة  الخمسين  رائد  الخير،  »زايد  كتاب  وحفل 
العمل الخيري واإلنساين« بباقة منوعة من الكلمات 
أعضاء  الدولة،  قادة  السمو  أصحاب  سطرها  التي 
المجلس األعلى حكام اإلمارات، وسمو أولياء العهود، 
مع شهادات مكتوبة لعدد كبير من الشيوخ والوزراء 
يف  »شهادات  عنوان  تحت  العامة  والشخصيات 
حّب زايد الخير«، عبروا فيها عن حبهم للشيخ زايد 
واستمطروا  واإلنساين،  الوطني  بعطائه  واعتزازهم 
الرحمات على روحه، وقد صدر الكتاب بطبعة فاخرة 

ويتكون  الكبير،  القطع  من  المناسبة  بصاحب  تليق 
من 300 صفحة مشفوعة بالصور الملونة والمعبرة.

محاور الكتاب

سيرة  استعرض  تاريخياً  فصالً  الكتاب  وتضمن 
ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه هللا، بطل االتحاد وصاحب الحلم الكبير الذي 
تجلى يف إقامة دولة راشدة ومتقدمة صارت أمثولة 
يف  وإنجازاتها  وتقدمها  حداثتها  يف  العالم  دول  بين 
الحياة  مناحي  والتطوير يف مختلف  والتعمير  البناء 
وبناء اإلنسان اإلمارايت على أسس االنتماء والطموح 
والسعي للمستقبل، ما أحدث نقلة هائلة يف مجتمع 
اإلمارات، تجلت يف المكانة العالمية المرموقة التي 
حققتها يف مختلف المؤشرات التنموية، ويف مقدمتها 

مؤشر العطاء اإلنساين، الذي اعتلت قمته لسنوات.

أصداء مبشرة

قرأوه  من  بين  ومبشرة  طيبة  أصداء  الكتاب  والىق 
الخير«  »زايد  سيرة  وأثارت  محتواه،  على  واطلعوا 
عكست  التي  الوثائقية  والصور  اإلنسانية  ومواقفه 
الذي  عهده  إىل  الحنين  مشاعر  الحافلة  مسيرته 
هوية  وتبلور  المجتمع  ونهضة  الدولة  والدة  شهد 
الخير«  »بيت  وقامت  واإلنسانية،  الوطنية  اإلمارات 
وشركائها  لداعميها  فاخرة  كهدية  الكتاب  بتوزيع 
رمزية  هدية  ومشاريعها،  برامجها  مع  والمتعاونين 
اإلنسانية يف  العطاء، ورمز  بلد  العطاء يف  برائد  تذكر 

دولة تفوقت يف دعمها اإلنساين.

الجمعية تصدر كتابًا يحتفي
بزايد الخير ودوره اإلنساني
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معالي الشيخ د. سعيد بن طحنون
وتعزيزاً لرسالة الكتاب قام سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام  »بيت الخير« بحملة إلهداء  كتاب 
»زايد الخير« إىل العديد من الهيئات والشخصيات الداعمة، ويف مقدمتهم معايل الشيخ الدكتور سعيد 
الذي  الحفل  الوالدين، وذلك خالل  وبر  لرعاية  اإلمارات  لجمعية  الفخري  الرئيس  نهيان،  آل  بن طحنون 
أقيم بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساين، بفندق روتانا العين، وجرى خالله تكريم الجهات اإلنسانية والرعاة 
والداعمين لمبادرة »وبالوالدين إحساناً« التي أطلقتها الجمعية خالل شهر رمضان المبارك برعاية معاليه.

القائد العام لشرطة دبي
وتقدم نائب المدير العام  بإهداء كتاب »زايد الخير« لمعايل الفريق عبد هللا خليفة المري، القائد العام 
لشرطة ديب، خالل حفل اإلفطار الذي نظمته القيادة العامة لشرطة ديب يف فندق جراند حياة، بحضور الدكتور 
حمد بن الشيخ أحمد الشيباين، مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، واللواء خبير خليل 
إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنايئ، ومديري وممثلي الجمعيات الخيرية وعدد 
كز  من الضباط، حيث تم تكريم »بيت الخير« ضمن شركاء مبادرة »تكاتف« التي نفذها مجلس مديري مرا

كة المجتمعية والتسامح واإلخاء بين كافة فئات المجتمع. الشرطة، بهدف تعزيز الشرا

14



هدايا للخيرين
مقدمتهم  ويف  المهمة  الشخصيات  من  للعديد  هدية  المزروعي  قدمه  كما 
سعادة أحمد عبدهللا لوتاه، وسعادة  اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير 
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال يف 
إمارة ديب، ود. عبد هللا لشكري، أمين عام اللجنة، وسعادة الدكتور أحمد سالم 
الوالدين،  سعيد آل سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرعاية وبر 
الذي تفضل بتسليم الكتاب هدية إىل  سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

الشيخ راشد بن حمدان بن راشد
وقام سعيد مبارك المزروعي بإهداء  كتاب »زايد الخير« إىل الشيخ راشد بن 
حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، تعزيزاً 
للروابط الخيرية واإلنسانية التي تجمع بين الهيئة و»بيت الخير«، ووفاء لمسيرة 
الراحل الكبير المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه هللا، الذي 
رافق مسيرة الجمعية لما يزيد عن 25 عاماً، ودفع عجلة النمو اإلنساين فيها 
بأياديه البيضاء ومبادراته الخيرية، وعزز أوقافها بما منحه لها من أراٍض، منها 

األرض التي يقوم عليها بناء المبنى الذي تشغله »بيت الخير« اليوم.
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مفاجأة الحفل

وحضر االحتفال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير اإلدارة العامة لإلقامة 
ديب،  إمارة  يف  العمال  لشؤون  الدائمة  اللجنة  رئيس  بديب،  األجانب  وشؤون 
ود.عبد هللا لشكري، أمين عام اللجنة، وعابدين طاهر العوضي، مدير عام »بيت 
الخير« وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، وفاجأت اللجنة الدائمة 
لشؤون العمال بديب الحاضرين بأنها سبقت إلعالن تكريم »بيت الخير« تقديراً 
لجهودها الخيرية يف دعم العمال المقيمين، فيما كانت اللجنة أول المكرمين، 
إدارتها  ومنح  اللجنة  إلدارة  وتقدير  شكر  شهادة  بتقديم  العوضي  قام  حيث 
كتاب »زايد الخير« الفاخر والمعبر، الذي أصدرته الجمعية بمناسبة يوم زايد 

للعمل اإلنساين.

قامت »بيت الخير« يف يوم زايد للعمل اإلنساين بتكثيف نشاطاتها الخيرية 
العمال بديب حفالً  الدائمة لشؤون  اللجنة  بالتعاون مع  واإلنسانية، فنظمت 
الذي  المساهمين يف دعم مشروع »إفطار صائم«،  الرعاة والشركاء  لتكريم 
وفر على مدى السنوات العشر األخيرة ماليين الوجبات المتكاملة لماليين 
شركة  قاعة  يف  الحفل  وأقيم  الجنسيات،  مختلف  من  المقيمين  العمال 
»دلسكو« يف منطقة القوز الصناعية، وتوج بقيام الشركاء المكرمين بتوزيع 
السكنة  يف  والمقيمين  الحاضرين  الشركة  عمال  على  إفطار  وجبة   3000

التابعة لها. 

تكريم شركاء الخير
في »يوم زايد للعمل اإلنساني«
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زايد رمز العطاء
وعبر اللواء بن سرور عن اعتزازه بهذه المناسبة العظيمة التي تخلد ذكر زايد 
ودوره اإلنساين، وقال: »نحتفي اليوم بذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب هللا ثراه، رمز العطاء الخيري واإلنساين يف اإلمارات ويف العالم، 
واحتفالنا بزايد الخير يف هذه األيام المباركة رسالة للعالم بأن اإلمارات ماضية 
على نهج قائدها ومؤسسها، تثري العالم بمبادراتها السخية، والتي كانت آخرها 
مبادرة »المليار وجبة«، ووجه الشكر لجمعية بيت الخير على تعاونها الدائم 

والمستمر مع اللجنة بتوزيع الوجبات على العمال المقيمين«. 

العطاء دون تمييز
من جانبه قال لشكري: »يوم زايد للعمل اإلنساين يوم تتجدد فيه ذكرى زايد 
العالم دون  اإلنسانية، فقد كان سخياً يف عطائه لألمة وعطائه لكل شعوب 
تمييز، فاإلنسان كان محور اهتمام زايد، وعندما نجتمع اليوم لنكرم أهل العطاء 
فإنما نجدد قيم العطاء ومسيرة العطاء يف بلد العطاء واإلنسانية، ونجدد بهذا 
إنسانيتنا وعلينا أن نعزز هذه القيمة يف نفوس أبنائنا وأحفادنا وأجيالنا، ولنا 

قدوة ومثال يف حكامنا وقادتنا األوفياء لفكر زايد وعطائه اإلنساين«.

تكريم ومشاركة
وكان يف مقدمة المكرمين أيضاً بنك ديب التجاري وشركة »نت وورك« وشركة 
بترول اإلمارات الوطنية »اينوك«، كما تم تكريم إدارة شركة »دلسكو« التي 
متطوع  أصغر  الفالحي،  هللا  عبد  ماجد  محمد  وتكريم  الحفل،  استضافت 
متعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، ويف نهاية الحفل بادر المكرمون 
إىل جانب إدارة »بيت الخير« وفريقها الميداين إىل توزيع وجبات اإلفطار على 

عمال شركة »دلسكو« تأكيداً على اعتزازهم بهذا النشاط اإلنساين .
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مشروع الغارمين

إنسانية يف  الزكاة، ويشكلون حالة  الثمانية ألموال  المستحقين  أحد  الغارمون  يعد 
على دعمهم ومعونتهم، كونهم تعرضوا لظروف مادية  دائماً  الذي تعود  مجتمعنا، 
قاهرة حالت بينهم وبين الوفاء بالمديونيات المترتبة عليهم، لذلك أفردت لهم »بيت 
الخير« مشروعاً دائماً ومتجدداً مخصص لهذا الغرض، مالم يكونوا قد مارسوا نشاطاً 
محرماً تسبب بالدين كالقمار أو غيره، وقد أنفق »مشروع الغارمين« العام الماضي 
كثر من 13 سجيناً مواطناً، وسددت  2,3 مليون درهم، حررت الجمعية  من خالله أ

منها شيكات مستحقة تحت التنفيذ القضايئ لنجدة العشرات.

ملحمة مجتمعية 

شكلت مبادرة »ياك العون« ملحمة مجتمعية أسهمت يف إنهاء معاناة 85 مواطناً 
كتمل  ا درهم،  مليون   14 مبلغ  عنهم  وسّددت  قضائياً،  والمالَحقين  السجناء  من 
المنصوري،  عيد  طارش  ديب،  محاكم  عام  مدير  وأبدى  فقط،  يوماً   19 يف  جمعه 
سعادته بالنتائج التي توصلت إليها مبادرة »ياك العون« يف رفع المعاناة عن كاهل 
كد المدير العام  الغارمين والمتعثرين عن السداد يف قضايا التنفيذ المدنية، بينما أ
لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين، أن 
كد أن العطاء اإلنساين أصبح  »ياك العون« مبادرة إنسانية مجتمعية وطنية رائدة، وأ
مستداماً يف دولة اإلمارات بلد الخير والعطاء واإلنسانية، وقدم سامي الريامي، رئيس 

تحرير اإلمارات اليوم شكره لكل من أسهم يف دعم المبادرة من مؤسسات وأفراد.

مليون درهم مساهمة
»بيت الخير« في حملة »ياك العون«

ساهمت »بيت الخير« بمليون درهم لدعم مبادرة 
صحيفة  من  كل  إليها  دعت  التي  العون«  »ياك 
الشؤون  ودائرة  ديب،  ومحاكم  اليوم،  اإلمارات 
اإلفراج  الخيري يف ديب، بهدف  اإلسالمية والعمل 
المواطنين  من  غارماً  مواطناً   85 حوايل  عن 
المالَحقين  أو  منهم  السجناء  مالياً،  المتعثرين 
قضائياً، ليعودوا إىل أسرهم وذويهم يف هذا الشهر 

الفضيل، ويسعدوا معهم بعيد الفطر المبارك.

للعام الثاني

وتأيت مساهمة الجمعية يف مبادرة »ياك العون« 
عام  مدير  عبر  وقد  التوايل،  على  الثاين  للعام 
شكره  عن  العوضي،  طاهر  عابدين  الجمعية، 
للقائمين على  المبادرة، وصرح قائالً: »نثمن ونقدر 
اإلنسانية  المبادرة  هذه  العون«،  »ياك  مبادرة 
وإسالمية  اليوم  واإلمارات  المحاكم  أطلقتها  التي 
إدارة »بيت  الغارمين وقد قرر مجلس  لدعم  ديب 
بتقديم  ودعمها  المبادرة  لهذه  االستجابة  الخير« 
تقدمه  ما  إىل  المبلغ  هذا  ليضاف  درهم،  مليون 

الجمعية من دعم سنوي للغارمين«.
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للباحثين عن الثواب

لعمل  التواقة  الرحيمة  والقلوب  الفزعة  أهل  من  الثواب،  عن  وللباحثين 
الخير، يمكنهم متابعة برنامج »زايد الخير« بعد رمضان على إذاعة األوىل 
كل خميس، على التردد 107,4، من الساعة الرابعة حتى السادسة، ولمدة 
ساعتين، ليساهموا يف ثواب نجدة المرضى والمكروبين ورفع المعاناة واأللم 
كز الطبية ذات العالقة. كم عليهم للمستشفيات والمرا عنهم وتسديد ما ترا

برنامج
»زايد الخير«

يساهم في حملة رمضان 
وينفق 1,076,937 درهم 

لنجدة 31 مريضًا

برنامجها  حلقات  الخير«  »بيت  كثفت 
األوىل  إذاعة  على  الخير«  »زايد  اإلذاعي 
تتعاون  بديب خالل شهر رمضان، والذي 
يف إنتاجه مع جمعية ديب الخيرية، بحيث 
حلقة  بمعدل  يومياً  تبث  حلقاته  كانت 
لكل جمعية من الجمعيتين كل يومين، 
قدمتها  التي  الحلقات  عدد  بلغ  حيث 
»بيت الخير« 15 حلقة، ساعدت فيها 31 

مريضاً بقيمة 1,076,937 مليون درهم.

نجدة المرضى المعسرين

على  الفضيل  الشهر  خالل  البرنامج  وركز 
فئة المرضى الذين هم يف حاالت حرجة أو ال 
يحتاجون  أو  يغطيهم،  صحياً  تأميناً  يملكون 
يفوق  حركية  أجهزة  أو  الثمن  باهظ  دواء  إىل 
ثمنها قدرتهم المالية، وذلك من خالل عرض 
تحرمهم  التي  األعباء  ومدى  هؤالء  قصص 
من القدرة على تلبية تكاليف العالج، ودعوة 
المحسنين والمحسنات لتقديم العون لهؤالء 
ونجدة  التراحم  بثواب  وتذكيرهم  المرضى 

الملهوف. 
 

فريق العمل

وتتضافر جهود فريق البرنامج إلعداد الحلقات 
بشكل حثيث بدءاً من الباحثات االجتماعيات 
المؤهلة  المرضية  الحاالت  يرشحن  اللوايت 
بطلبات  البت  ولجنة  البرنامج  على  للعرض 
ثم صياغتها  اإلدارة  واعتمادها من  المساعدة 
بشكل إذاعي يراعي عرض الحالة دون التطرق 
المريض واسمه  الكشف عن خصوصيات  أو 
وجنسيته أو أي معلومة قد تحرجه على الهواء، 
معززاً  رقيق  إنساين  بنداء  العرض  ويشفع 
التي  المحفزة  الشريفة  واألحاديث  باآليات 
تشجع المستمعين على دعم الحالة ونجدتها، 
الدكتور  والمذيع  اإلعالمي  البرنامج  ويقدم 
من  التقديم  يف  ويشاركه  موسى،  عبدهللا 
العامة  العالقات  رئيس قسم  نائب  الجمعية 
الكندي،  صالح  علي  المتعاملين،  وإسعاد 

والبرنامج من إخراج محمد الهرمودي.

لجنة البرنامج

وخلف الكواليس 
يعمل أعضاء لجنة 

البرنامج لجمع 
التبرعات ومتابعة 
االتصاالت وتحويل 

المبالغ للحالة 
المستحقة وفق 
األصول المرعية.

برنامج
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Most important positions

In addition to his military responsibilities, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan was the main advisor in security affairs to his late father, Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, and Deputy Crown Prince of Abu Dhabi in 
November 2003. His Highness took office in November 2004 as the Vice Chairman of 
the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi and then Chairman of the Council, 
and he is an active member of the Supreme Petroleum Council, which is concerned 
with oil and energy affairs.
 
Economic development

Economic diversification is one of the main issues of concern to His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed as part of his efforts to achieve comprehensive development 
in the Emirate of Abu Dhabi. His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed is the 
Chairman of Offset Group )Tawazun Economic Program(, which works to implement 
investments through the establishment of feasible projects in various sectors that 
help diversify the economy of the United Arab Emirates. In order to achieve this 
diversity, Mubadala Development Company was established in 2002 to be one of the 
main investment arms of Abu Dhabi Government and seeks to achieve sustainable 
social and economic benefits for the Emirate.

Research and education

Education is one of the priorities of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, both 
public and private education from the foundation stage to the secondary stage or 
higher education, where His Highness holds the position of Chairman of Abu Dhabi 
Education Council, which was established in 2005. Since its establishment, Abu 
Dhabi Education Council has supervised the education sector in the Emirate and 
its development, with the help of conducting studies, activating the participation of 
students and parents in assessment processes, and communicating with international 
educational institutions in order to exchange innovative initiatives aimed at 
developing the educational sector. His Highness also heads the Emirates Center 
for Strategic Studies and Research, which supervises the publication of important 
academic studies and analyzes on topics of interest to the UAE and the region.
 
Environment protection

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed is known for his great interest in protecting 
falcons, wild bustards and the Arabian Oryx and enriching nature in the UAE and 
the world, which is reflected in the establishment and presidency of His Highness of 
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, and his honorary presidency of the 
Environment Agency in Abu Dhabi. The efforts of His Highness in the field of nature 
conservation led to the adoption of alternative energy projects, especially Masdar 
City in Abu Dhabi, which is an initiative to create a city free of waste and carbon 
emissions, which will enable Abu Dhabi to take a global lead in the fields of research 
and development of renewable energy and sustainable technologies.

Bait Al Khair pledges allegiance 

The Board of Directors of Beit Al Khair Society 
and all its affiliates extended their sincere 
congratulations to His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, may God protect him, for 
his unanimous election by the Supreme Council 
of Rulers of the Emirates as President of the UAE, 
stressing the confidence of the Council that His 
Highness is the best successor to the foundation 
process led by the founding father - may God rest 
his soul, in the path of empowerment led by his 
late brother Sheikh Khalifa, may God have mercy 
on him. The Association pledges allegiance to 
him as the President of the UAE, and undertakes 
to keep faithful and sincere. His Highness is the 
best guarantee of prosperity and stability, as he 
is the protector of the nation, the leader of its 
progress, the role model of generosity, giving, 
tolerance and humanity, and the sincere pioneer 
who is capable of leading the UAE to its desired 
centenary to complete the blessed procession of 
the Union and achieve the leadership dreamed by 
the early founders.

A rich history

His Highness was born in 1961, and he played 
an active role in participating in the development 
of the Emirate of Abu Dhabi for more than three 
decades that witnessed an accelerated economic 
and social transformation. His Highness has been 
known for a long time since his appointment as 
Crown Prince, as the guiding force behind the 
many initiatives that contributed to strengthening 
and enhancing the security of the Emirate of Abu 
Dhabi and the UAE and stimulating the growth 
and diversification of economic activity in it. 
He is a military commander in addition to his 
political experience and wisdom. He graduated 
from the Royal Military Academy Sandhurst in 
1979. He continued advanced military training, 
which included courses in armor, vertical flight, 
tactical aviation and paratroopers. He held the 
positions of Commander of the Air Forces, Air 
Defense and Deputy Chief of Staff of Armed 
Forces, before he became Chief of Staff of the 
UAE Armed Forces in the year 1993, and in 
January 2005 he assumed the position of Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces 
and was promoted to the rank of “General”.
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The Supreme Council unanimously elected His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan as President of the State

And the Beit Alkhair pledges allegiance to His Highness and 
pledges allegiance and loyalty

The Supreme Council of UAE Rulers unanimously has elected His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, 
President of the State, during a meeting held at Al Mushrif Palace in Abu Dhabi, led by His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, may God protect him. He carried the dialogue 
that took place in this historic session, where His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed welcomed the rulers, saying:

His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid has replied to his brother’s 
words, saying:
“I and my brothers )the rulers( have 
come to console you and ourselves, and 
we congratulate you and ourselves for 
your leadership and your presidency 
of our state, and we support you.”

Then, His Highness Sheikh Dr. Sultan Al Qasimi, Ruler of 
Sharjah, started his speech and he said, addressing his 
brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed:
“You are not a stranger to this position, you are the son of 
Sheikh Zayed, the founder and the brother of the late who 
has picked up the flag after him, and you are not a stranger 
to us, we have accompanied you during this period, and it 
is a difficult period, but you were in good faith, and praise 
be to God, we are by your side in this  march, and we all 
hand over the leadership to you, with God’s blessing, and 
the UAE and its people, God willing, are safe.”

“Today you have come to console; we are the ones who want to 
console you in your brother. May God have mercy on him, forgive him, 
and grant him the highest paradise. We have accepted the command 
of Allah, and this is the nature of life. God will enable us, God willing, 
to serve our people in UAE, and guide us to the right path.”

His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed praised his brothers’ 
words, saying: “God has decreed us to carry this mission, I am 
your brother Muhammad, will remain as you know him, and may 
God guide us to what is good for the country and its people.”
Then, their Highnesses the Rulers shook hands with His 
Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, congratulating 
and pledging allegiance.
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Humanitarian and community giving

Abdullah Muhammad Al-Ustad, Assistant Director-General of Beit 
Al Khair, expressed his condolences on the death of the late Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, may God have 
mercy on him. He said: “With great sadness and pain, we received 
the news of the death of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE, may God have mercy on him, which provoked 
grief and sorrow in the hearts of the people of the UAE and those 
residing on its land, who owe the late great man the highest signs of 
love, appreciation and gratitude for the humanitarian, educational, 
health and economic services he provided for the citizens. He was 
a role model of humanitarian and societal giving, and serving the 
country, the nation and the human being wherever he is, and he was 
truly our pioneer in charitable and voluntary work through Khalifa 
bin Zayed Foundation for Humanitarian Works and his uncountable 
humanitarian and community initiatives. To God we belong, and to 
Him is our return”.

A role model of Brilliant leadership

The late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, may God have mercy on 
him, is an extension of the experience of his father, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may his soul rest in peace, who succeeded 
in establishing the Union of the Emirates and consolidating the 
foundations of the new country that was built on solid foundations 
that covered all fields. It is an outgrowth of the leadership education 
of the founding father, who continued to build, give and lead the 
path until the last moment, so that his son completed what his late 
father started, and put the UAE on the threshold of a promising and 
bright future, crystallized in the growth of the soft power of the UAE 
and its competition with the most advanced countries in the world 
in the indicators of global competitiveness, and he was truly the 
best predecessor of his father, and he put the UAE, along with his 
brothers, members of the Supreme Council of Rulers of the Emirates 
and the guardians of their crown princes, on the threshold of fifty 
new and promising years.

Thank you Khalifa

Words may not be able to describe the unique attributes of the late 
Shiekh Khalifa, but His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President of the UAE, Prime Minister and Ruler 
of Dubai, may God protect him, succeeded in summarizing these 
attributes in an article he published in 2019 entitled “Thank you 
Khalifa” summed up the characteristics of the late leader, as he said: 
“Khalifa bin Zayed is a unique, different, successful and beloved 
world leader who is loved by his people… He works quietly…and 
accomplishes without noise…he follows up closely… and is devoted 
with all sincerity… and what distinguishes him is that he follows great 
values   in his work… the values   of love for his people…mercy for his 
society… and kindness to all his countrymen… he provides medical 
treatments for citizens at his expense… he pays off debts for the 
debtors… he follows up on housing projects for citizens by himself... 
releases prisoners… and honors expatriates. He extends a hand of 
benevolence to the needy... Despite his immersion in following up on 
the affairs of his country and citizens, he is one of the most sensitive 
to the needs of other peoples... the most generous leader... the most 
merciful to the poor, the homeless, the hungry and the needy... his 
big heart… his delicate sense... and his kindness”.
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Beit Al Khair condolences

 Beit Al Khair was quick to express its sincere condolences
 on the death of the leader of the nation and the patron
 of his career, the late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
 President of the UAE, may God have mercy on him,
 who returned to his Lord , well-pleased and pleasing to
 Him. Abdeen Taher Al-Awadi, Director General of the
 Association, said: “We received the news of the death of
 the late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of
 the UAE, may God have mercy on him. In my name and
 the name of the members of the board of directors and all
 the employees of the Association, pray for Allah to have
 mercy on him, and to express our sincere condolences to
 the leadership, Al Nahyan and the people of the Emirates.
 He is a role model of humanitarian giving, pure patriotism
 and dedication to serve his people and paving the paths
 of the future for the new and coming generations, and
 he - may God rest his soul - worked over his busy life to
 develop society and provide a decent life for his people
 and residents on his country. Now, they are all praying
 for him for all his good deeds and support for them,
 and for what he has done in accelerating the wheel of
 development and building educational, health, cultural
 and economic facilities in the various emirates, may God
 forgive our deceased and our pioneer in humanitarian
 work, and place him in his vast gardens and cover him
 with the vastness of his mercy and give us and the people
of the nation, patience and solace.” A humanitarian record full of giving

Saeed Mubarak Al Mazrouei, Deputy Director General of 
Beit Al Khair, said: “We in Beit Al Khair feel all the love and 
gratitude for the late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
may God have mercy on him, who was a man of the future 
union, and promoted our country in various fields, and it 
is very difficult to commiserate a man like Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, may God have mercy on him. Our 
humble work in the humanitarian field enables us to 
understand the great loss of such a special person who 
saved no effort to serving the good and the elevation of 
the country. He was a man of the homeland, a man of 
good deeds, with a huge human record full of giving at 
home and abroad. We will remain grateful to this leader, 
and his name will remain engraved in our memory and our 
hearts. May God have mercy on him and enter him into his 
vast paradise. May God bless his brothers – rulers of the 
Emirates. To God we belong, and to Him is our return”.
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The Emirates bid farewell to its knight
The late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan

With much sadness and sorrow, the Ministry of Presidential Affairs announced the official mourning 
for the death of the late His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, may God have mercy on 
him, at the age of 73, of which he spent more than 50 years in the service of the UAE and leading its 
renaissance, most of which was by the side of his late father Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may 
God rest his soul, until he was elected by the Supreme Council of Rulers of the Emirates to succeed 

the founding father on November 3rd, 2004, to fold the book of his long life on May 13th, 2022.
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 Blessed be
 the White
Hands

As the receding days of our Ramadan campaign wrap up, “Let’s be 
Benevolent” we can only extend our sincere thanks and gratitude to everyone 
who gave and spent to support this campaign of benevolence, which 
accomplished what was promised, and worked hard to support and delight 
thousands of families and cases that it had committed to sponsor during the 
holy month, and provided them with what sufficed them to live and enjoy the 
the holy month so that they could devote themselves to worshiping and live 
the atmosphere and joy of Ramadan, like the able and affluent ones.

So, blessed be those White Hands, that contributed with and spent their 
zakat and alms on the beneficiaries of “Beit Al Khair” whom they favoured 
over themselves, for their confidence that the Society would only choose 
for its charitable and humanitarian projects and activities those who are 
most in need and those in want, in addition to the needy families, widows, 
orphans, people of determination, senior citizens, patients and resident 
workers they take care of, And we give them good tidings of the Messenger 
of Allah, may Allah’s prayers and peace be upon him: “Every person shall 
be under the shade of his alms until people have been adjudicated - or: He 
adjudicates people.”

And if giving in Ramadan is more blessed and rewarding, then its reward 
remains great and rewarding throughout all days of the year, so let the good 
doers and the generous and benevolent ones carry on the path of giving 
they pledged to Allah, and took on as an obligation towards their family and 
community, so that we rise in a community of solidarity and support in the 
Emirates of welfare up to the level of the development dreams and future 
ambitions, which the state set out through the literature and decisions of the 
Fiftieth Anniversary, which did not omit, while seeking its place in the world 
and economic and social prosperity, its benevolent and humanitarian values   
and approaches, as always emphasized by His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, may Allah protect him, in the Fifty-Year Charter.

We recall his important and expressive words in the ninth article of the 
document which charted the paths of happiness and success for us: “May 
Allah protect our country through good doing and giving to others. Our daily 
businesses and projects should not let us forget about giving to those who 
need help. We pledge to increase philanthropic initiatives every year and 
grow them by at least an equal percentage of our annual economic growth. 
Charity is indeed a major factor in the happiness of communities and the 
continuity of progress and prosperity.”
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النتخابه من قبل المجلس األعلى لحكام اإلمارات باإلجماع رئيسًا للدولة، ويعاهده على 
والده  دعائمها  أرسى  التي  والنماء  الخير  مسيرة  استكمال  في  له  عون  خير  يكون  أن 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائد التأسيس، طيب الله ثراه، وأخوه الراحل 
المولى عز وجل أن  الله، ويسأل  التمكين، رحمه  زايد آل نهيان بطل  الشيخ خليفة بن 
يوفق سموه في قيادة البالد على أعتاب الخمسين الجديدة والواعدة، ليحقق الريادة 

التي حلم بها المؤسسون األوائل، وأن يسدد خطاه دائمًا لما يحب ويرضى.

مجلس إدارة جمعية بيت الخير
وكافة منسبيها يتقدمون بخالص التهاني


