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التصوير

للتواصل االجتماعي

كلمة العدد

الوقف المبتكرالوقف المبتكر
وكبار المواطنين..وكبار المواطنين..

لدعم  العالمية  جهودها  إطار  في 
تسجل  والتنموي،  اإلنساني  العمل 
في  جديداً،  سبقاً  اإلمارات  دولة 
واالرتقاء  الخيرية،  المفاهيم  تطوير 
الخيرية  والسياسات  بالممارسات 
نفوس  في  لتبعث  والمجتمعية، 
جديدة،  برؤية  العطاء،  روح  اإلماراتيين 
حضارية  ولمسة  مبتكرة،  وأساليب 
على  التركيز  وتتجنب  باإلنسان،  تؤمن 
األضعف  الفئات  لتقنع  ضعفه،  نقاط 
بضعفهم،  أقوياء  بأنهم  المجتمع  في 
فأصحاب اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، 
هم أصحاب الهمم، وكبار السن هم كبار 
والعطاء  والتجربة  الخبرة  أهل  الوطن، 
فكرها  اإلمارات  ترسم  وهكذا..  النبيل، 
التنموي واإلنساني الفريد، وتتحول إلى 
واإلنساني  الخيري  العطاء  في  مدرسة 
الحضاري، الذي تتيه به على العالمين.

وقد شهد هذا الشهر مبادرتين مهمتين 
صاحب  اعتماد  األولى  االتجاه..  هذا  في 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه هللا، لقانون الوقف 
الخيري في دولة اإلمارات، بهدف توفير 
وفتح  الخيري،  للعمل  محفزة  بيئة 
أبواب المساهمة المجتمعية  والتكافل 
االجتماعي في مختلف مجاالت الحياة، 
على  والمقيمين  المواطنين  ولكافة 
أرض اإلمارات، من مختلف الجنسيات 
أسس  لتعزيز  واألديان،  والمذاهب 
الوالد  أرساها  التي  اإلنساني،  العمل 
المؤسس زايد الخير، رحمه هللا، بحيث 
اإلنسانية،  اإلمارات  هوية  تشكل  غدت 
عطائها  في  العالم  دول  تصدرت  التي 

السخي وأدائها اإلنساني الرفيع.
سبقاً  فكانت  الثانية،  المبادرة  أما 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سجله 
رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة، 
دبي، رعاه هللا، بإعالنه أن دولة اإلمارات 
لتطلق  السن«،  »كبار  مصطلح  ألغت 
بهم  تقدم  ممن  وأمهاتنا  آبائنا  على 
إطار  المواطنين« في  العمر اسم »كبار 
السياسة الوطنية الجديدة لكبار السن، 
حيث غرد قائالً: »أعدنا التسمية لتكون 
»كبار المواطنين« بدالً من كبار السن، 
الخدمة  في  وكبار  الخبرة،  في  كبار  هم 
وكبار  النفوس،  في  وكبار  الوطن،  لهذا 
في العيون والقلوب، السياسة الوطنية 
صحياً  تأميناً  ستضم  المواطنين  لكبار 
بمهارات  لتزويدهم  كز  ومرا بهم،  خاصاً 
وبرامج  رياضية  ومناشط  عصرية 
واالستفادة  بهم،  خاصة  خصومات 
العمل،  سوق  في  المتقاعدين  من 
احتياجاتهم،  تناسب  بيوت  وتصميم 
وبرامج لحمايتهم من اإلساءة والعنف، 
النفوس  في  كباراً  الكبار  وسيبقى 

والحياة«.
بهذه  نرحب  الخير«،  »بيت  في  ونحن 
التوجيهات السامية، ونعتز بها، ونعاهد 
بهذه  االلتزام  على  الرشيدة  القيادة 
لعصر  تؤسس  التي  الجديدة،  الرؤى 
في  التقليدية  الرؤى  يتجاوز  جديد، 
جديدة  أبواباً  ليفتح  الخيري،  العمل 
واالبتكار،  اإلبداع  على  تقوم  للخير، 
واحترام األضعف واألخذ بيده، والعطاء 

للجميع دون تمييز.
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زايـد الخـير

كـان راشـد فارسًا مغوارًا وصانعًا من صـناع 
االتحاد، خلف أعمااًل جليلة وإنجازات خالدة

هللا،  رحمهما  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  أخيه  زايد  الشيخ  رثى  الكلمات  بهذه 
كتوبر 1990 عن عمر يناهز 79 عاماً زاخرة بالعطاء، بعد  عندما غادر الدنيا في 7 أ
التاريخ ذكر  لزايد أن حفظ في سجل  الراسخة، فكان  االتحاد  دولة  أنجزا معاً  أن 
أخيه، الذي نسج معه حلم االتحاد، ليؤسسا دولة راسخة، باتت تزاحم بإنجازاتها 
كما  العالمية،  الريادة  لتتربع على عرش  متسارعاً،  وتحقق صعوداً  العالم،  دول 

خططا وحلما به عند التأسيس.

ويفرض علينا واجب الوفاء والعرفان أن نستذكر اليوم مآثر الشيخ الراحل راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه 
اهلل، ونطل باختصار على سيرته ومسيرته، لنذكر بها األجيال..

في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

زايد وراشد..
نسجا معًا حلم اإلمارات

زايد وراشد..
نسجا معًا حلم اإلمارات

نشأة صالحة
 

آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  له  المغفور  ولد 

مكتوم عام 1912م، ونشأ في منطقة الشندغة 

سعيد  الشيخ  والده  كنف  في  دبي،  بإمارة 

بالتقوى  المعروف  مكتوم،  آل  مكتوم  بن 

العقل.  ورجاحة  الصدر  وسعة  والحكمة 

والدته هي الشيخة حصة بنت المر بن حريز 

الفالسي المعروفة بـ )أم دبي(، كانت لها مكانة 

خاصة في قلوب أهل دبي، ُعرفت بقوة تحملها 

العالية وطموحها، واشتهرت بكرمها  وإرادتها 

محتاج،  لكل  العون  يد  ومّد  للخير،  وحبها 

في شخصية  الشيخة حصة واضحاً  تأثير  كان 

ابنها الشيخ راشد، الذي تلقى دراسته األولى 

اإلسالمي  الفقه  أصول  وتعلم  الكتاتيب،  في 

الطلبة  أوائل  من  وكان  العربية،  واللغة 

الملتحقين بالمدرسة األحمدية عند تأسيسها.

حتى ال ننسى..

نضج مبكر
اتصف الشيخ راشد منذ صغره بنضجه وفكره السابق لعصره، وُعرف بأنه شابٌّ مثابرٌ، ومحبٌّ للبحث 

واالطالع، ومن أهم هواياته الصيد بالصقور وركوب الهجن والخيل والرماية. 
ارتبط الشيخ راشد بمجلس أبيه، واستفاد منه الكثير؛ إذ تعلم كيفية إدارة إمارة دبي، وتسيير أمورها، 
وكان مّطلعاً على كل ما يحدث في هذا المجلس ليتعرّف أمور الحكم، ويتدّرب على تحمل المسؤولية، 
إلى أن ُعّين ولياً للعهد عام 1939م، فساند والده في تسيير شؤون المنطقة، وأثبت جدارته في شؤون 
اإلدارة، واستطاع أن ينهض بدبي من أزمات اقتصادية كثيرة، أهمها أزمة انهيار تجارة اللؤلؤ، والحصار 

البحري الذي فرضته بريطانيا على موانئ الخليج العربي بعد الحرب العالمية الثانية.

باني دبي
تولى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حكم إمارة دبي عام 1958م، وامتدت سنوات حكمه 32 عاماً، 
تثبيت مركز دبي  الحكم على  توليه  المجاالت، وعمل منذ  في كل  ا سريعاً  تطورت فيها دبي ونمت نموًّ
التجاري، السيما أن عوائد البترول حينها كانت ال تفي بالتزامات اإلمارة، فاهتم باألسواق، ودعم التجار، 
وشّجع االستثمار التجاري في اإلمارة، وخّطط لمستقبل دبي، ووضع حجر األساس الحقيقي لمدينة دبي 
الحديثة، حيث اهتم بالعمران والتجارة، ونجح في  توسيع خور دبي وتعميقه؛ ألن ضحالة مياه الخور كانت 

تهدد المالحة فيه، حتى أصبح خور دبي من أفضل الموانئ التجارية واالقتصادية.



االتحاد المبارك
ا بارعـــاً حكيمـــاً، يرتبـــط  كان رحمـــه هللا، سياســـيًّ
بعالقـــات أخويـــة طيبـــة مـــع جميـــع حـــكام منطقـــة 
اإلمكانيـــات  كل  اســـتغالل  واســـتطاع  الخليـــج، 
لمصلحـــة بـــالده؛ واتفقـــت رؤيتـــه مـــع رؤيـــة الشـــيخ 
ثـــراه،   هللا  طيـــب  نهيـــان،  آل  ســـلطان  بـــن  زايـــد 
بضـــرورة قيـــام اتحـــاد اإلمـــارات بعـــد معرفتهمـــا 
الخليـــج،  مـــن  لالنســـحاب  بريطانيـــا  بنيـــة 
فاجتمعـــا ـفــي منطقـــة الســـميح، التـــي تقـــع بيـــن 
إمارـتــي أبوظبـــي ودـبــي، ووقعـــا اتفاقيـــة الســـميح 
تقضـــي  والتـــي  1968م،  فبرايـــر  ـفــي  المشـــهورة 
ــاد المبـــارك، الـــذي  ــاد اإلمارتيـــن كنـــواة لالتحـ باتحـ

1971م.  2 ديســـمبر  ـفــي  أعلـــن 

االستقالل عن بريطانيا
اليـــوم أعلـــن الشـــيخ راشـــد، بحضـــور  وـفــي ذلـــك 
إخوانـــه حـــكام اإلمـــارات عـــن قيـــام االتحـــاد، برئاســـة 
المغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان، 
وتضمـــن اإلعـــالن اختيـــار حـــكام اإلمـــارات للشـــيخ 
الضيافـــة  قصـــر  ـفــي  وذلـــك  لـــه،  كنائـــب  راشـــد 
اإلعـــالن،  عقـــب  كلمـــة  ســـموه  ووجـــه  بالجميـــرا، 
بـــن  حمـــدان  الشـــيخ  ســـمو  عنـــه  نيابـــة  ألقاهـــا 
راشـــد آل مكتـــوم، حفظـــه هللا، اســـتهلها بإعـــالن 
اســـتقالل دولـــة االتحـــاد الجديـــدة عـــن بريطانيـــا، 
فقـــال: »باســـم دبـــي، وباســـم شـــعب دبـــي، نحييكـــم 
أطيـــب تحيـــة، وبنفـــس تفيـــض بالبشـــر، وتملؤهـــا 
أهلكـــم  بيـــن  بلدكـــم  ـفــي  بكـــم  نرحـــب  الســـعادة، 
التوقيـــع عـلــى  تـــم  لقـــد  اإلخـــوان،  أيهـــا  وذويكـــم، 
االتفاقيـــات بإنهـــاء العالقـــات التعاقديـــة الخاصـــة 
بيـــن كل إمـــارة مـــن إماراتنـــا والحكومـــة البريطانيـــة، 
عـلــى  وســـيادتها  إماراتنـــا  اســـتقالل  بذلـــك  فتـــم 

أراضيهـــا”.

أول رئيس وزراء
مكتـــوم  آل  ســـعيد  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وشـــارك 
ـفــي قيـــادة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــع 
أخيـــه المغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل 
عـلــى  بيـــد  يـــداً  وعمـــال  ثـــراه،  هللا  طيـــب  نهيـــان، 
تدعيـــم االتحـــاد بالتعـــاون مـــع إخوانهمـــا أعضـــاء 

المجلـــس األعـلــى، حـــكام اإلمـــارات، وشـــغل عـــام 
بـــدأب  وعمـــل  الـــوزراء،   رئيـــس  منصـــب   1979
وحنكـــة عـلــى تحديـــث الدولـــة، واتخـــذ المواقـــف 
التـــي تحفـــظ مصالـــح اإلمـــارات، وتدعـــم القضايـــا 
العربيـــة واإلســـالمية، وعـــارض بقـــوة احتـــالل إيـــران 
ــدة الثـــالث، وهـــي:  ــة المتحـ ــارات العربيـ ــزر اإلمـ لجـ

أبـــو موســـى وطنـــب الكبـــرى وطنـــب الصغـــرى.

منصـــب  توليـــه  بعـــد  راشـــد  الشـــيخ  وأســـهم 

الـــوزراء،  مجلـــس  ورئاســـة  الدولـــة  رئيـــس  نائـــب 

ـفــي التطويـــر العمراـنــي والنهضـــة الشـــاملة، التـــي 

شـــهدتها اإلمـــارات ـفــي بداياتهـــا مـــن بنـــاء المرافـــق 

مـــن  الكثيـــر  وســـجل  التحتيـــة،  والبنيـــة  العامـــة 

اإلنجـــازات، وكان، رحمـــه هللا، يمتـــاز ببعـــد النظـــر، 

فوضـــع األســـس الراســـخة لنهضـــة الدولـــة، وأصـــدر 
القوانيـــن المؤسســـة لنهضـــة اإلمـــارات االقتصاديـــة 

واالجتماعيـــة.

صفات قيادية
وحنكـــة،  ـفــي قيادتـــه حزمـــاً  راشـــد  الشـــيخ  أظهـــر 
وتميـــز بحســـن اإلدارة والتدبيـــر، وكان محبوبـــاً مـــن 
شـــعبه، حيـــث بـــدأت شـــعبيته تتجلـــى منـــذ أن بـــدأ 
يتولـــى شـــؤون دبـــي فـــي ظـــل أبيـــه رحمـــه هللا، وواجـــه 
األزمـــات بحكمـــة وشـــجاعة، فبـــدا لشـــعبه كحامـــي 
التجـــار،  وشـــجع  واألخطـــار،  األزمـــات  مـــن  دـبــي 
واالقتصاديـــة،  التجاريـــة  دـبــي  نهضـــة  فازدهـــرت 
وبنـــى مجـــد دـبــي كمينـــاء اقتصـــادي عالمـــي هـــام..

 ويذكـــر صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، حاكـــم دـبــي، رعـــاه هللا، عـــن والـــده قولـــه: 
»إننـــي أبنـــي مينـــاء راشـــد، ألنـــه يمكـــن أن يأـتــي 
ــر  يـــوم ال تقـــدرون عـلــى بنائـــه«، ويضيـــف: لـــم يفكـ
أحـــد قبـــل والـــدي ـفــي تنفيـــذ مشـــروع كهـــذا، ولكـــن 
إليـــه؟  اهتـــدى  ونفـــذه فكيـــف  فيـــه  فكـــر  والـــدي 
هـــذا الســـؤال ال أعـــرف جوابـــاً مختصـــراً لـــه، لكـــن 
إنهـــا  لقلـــت  إجابتـــي بكلمـــة واحـــدة  لـــو حصـــرت 

»الرؤيـــة«.

سجايا نبيلة
مـــن  قريبـــاً  متواضعـــا  دمثـــاً  راشـــد  الشـــيخ  كان 
قلـــوب النـــاس، وكان يســـتقبل النـــاس كل يـــوم فـــي 
مجلســـه، ويســـتمع للجميـــع، وكان يكـــره التكلـــف 
أو  أحـــد،  يميـــزه  أن  يحـــب  وال  النفـــاق،  أو  معـــه 
يعاملـــه معاملـــة خاصـــة، رغـــم أنـــه الحاكـــم المطـــاع.

للخيـــر، يســـاعد  وكان، رحمـــه هللا، صالحـــاً محبـــاً 
عـلــى  حريصـــا  األيتـــام،  ويرعـــى  الضعفـــاء، 
الصدقـــات، يتحـــرى الفقـــراء والمســـاكين، ويعطـــف 
عليهـــم، ويقـــدم لهـــم مـــا يســـاعدهم عـلــى تكاليـــف 
الحيـــاة، وكان يتجـــول فـــي األســـواق، يتفقـــد رعيتـــه، 
ويســـاهم ـفــي حـــل مشـــكالتهم، ويشـــارك النـــاس 
كثـــر تعبـــداً وإنفاقـــاً  أفراحهـــم وأتراحهـــم، ويكـــون أ

ـفــي رمضـــان.

زايـد الخـير
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دعم العمل الخيري
وكان الشـــيخ راشـــد يشـــجع المبـــادرات المجتمعيـــة واألعمـــال الخيريـــة، 
ويســـتعين بتجـــار دبـــي لتنفيـــذ األعمـــال التـــي تعـــود علـــى النـــاس بالنفـــع، 
مثـــل دعمـــه لمعالـــي جمعـــة الماجـــد فـــي فكـــرة تأســـيس المـــدارس الثانويـــة 
ـفــي دـبــي، حيـــث لـــم تكـــن هنـــاك مـــدارس ثانويـــة ـفــي بدايـــة الخمســـينات، 
الثانـــوي،  الكويـــت الســـتكمال تعليمهـــم  إـلــى  الطلبـــة يســـافرون  وكان 
التبرعـــات،  ـفــي جمـــع  للتعـــاون  دـبــي  أهـــل  الشـــيخ، رحمـــه هللا،  فوجـــه 
واســـتطاع الماجـــد بفضـــل هـــذا الدعـــم، أن يبنـــي أول مدرســـتين ثانويتيـــن 

ـفــي دـبــي، مدرســـة جمـــال عبـــد الناصـــر للذكـــور، ومدرســـة آمنـــة لإلنـــاث.

ومـــن حســـن الطالـــع أن جمعيـــة بيـــت الخيـــر قـــد تأسســـت ـفــي عهـــده 
واســـتفادت مـــن الرخـــاء واالســـتقرار الـــذي ســـاهم ـفــي توطيـــده، وحققـــت 
بفضـــل القوانيـــن الداعمـــة للعمـــل الخيـــري واإلنســـاني، والـــروح التـــي 
شـــجع عليهـــا، أن تتقـــدم ـفــي أدائهـــا وعطائهـــا، لتفـــوز بجائـــزة أفضـــل أداء 

خيـــري عـلــى مســـتوى الوطـــن العرـبــي مـــع نهايـــة 2017.

وترجل الفارس النبيل..
كتوبـــر  ـفــي الســـابع مـــن أ بـــن ســـعيد عـــن دنيانـــا  رحـــل الشـــيخ راشـــد 
عـــام 1990، بعـــد حيـــاة حافلـــة وثريـــة باإلنجـــازات والمواقـــف، وقـــد رثـــاه 
الدولـــة،  رئيـــس  نهيـــان،  زايـــد آل  بـــن  الشـــيخ خليفـــة  الســـمو  صاحـــب 
ــر  ــالد الكبيـ ــد البـ ــد فقيـ ــيخ راشـ ــل الشـ ــالً: »رحـ ــذاك، قائـ ــه هللا، يومـ حفظـ
عنـــا، ولـــم يتحـــدث يومـــاً عـــن إنجازاتـــه علـــى اإلطـــالق. رحـــل المغفـــور لـــه - 

بـــإذن هللا - وبقيـــت ذكـــراه خالـــدة«.

مجلس اإلعمار 
لبناء أراضي 

المواطنين غير 
المقتدرين

رحمه  راشد،  الشيخ  مآثر  ومن 

هللا، أنه كان حريصاً على رفاهية 

المواطنين، فبدأ مبكراً بتشييد 

الشعبية،  البيوت  ثم  األحواش 

ثم وزع األراضي والمال لبنائها، 

مليون  بكلفة  بيوتاً  شّيد  ثم 

األخيرة،  أيامه  في  للبيت  درهم 

وأنشأ  المواطنين.  ووزعها على 

أراضي  لبناء  اإلعمار  مجلس 

المقتدرين،  غير  المواطنين 

لهم،  ريعها  من  جزءاً  ليمنحهم 

البناء،  قرض  لتسديد  والباقي 

بعد  ملكيتها  تعود  بحيث 

حرصاً  إليهم،  القرض  تسديد 

المواطن  لينال  سموه  من 

وأسرته العيش الكريم. 
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“بيت الخير” تطور مشاريعها
 لتتسق مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين

“بيت الخير” تطور مشاريعها
 لتتسق مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين

المسميات  بتغيير  الجمعية  تقوم  وسوف 
وتم  السن،  كبار  ومشاريع  ببرامج  الخاصة 
بكبار  المعنية  اللجنة  مسمى  بتعديل  التوجيه 
المواطنين”  كبار  »لجنة  اسم  لتأخذ  السن، 
بثّها  التي  اإليجابية  الروح  عملها  في  وتستلهم 
في  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
تمنح  الدولة  أن  مبادرته  في  كد  أ حيث  كبارنا، 
أعمارهم  كانت  أياً  ذاتها،  األهمية  كل مواطنيها 
أو خبراتهم، باعتبارهم ينتمون إلى دولة متميزة، 
بالوفاء  وترّد  وقيمته،  اإلنسان  أهمية  تدرك 
وقال سموه:  الدولة،  بناء  في  أبنائها  على جهود 
عطاؤهم،  ينضب  ال  الذي  الشباب  هم  »كبارنا 
وأحث أبناء اإلمارات على أن ينهلوا من تجاربهم 
والتفاني  العطاء  ثقافة  ينتهجوا  وأن  وخبراتهم، 

واإلخالص، ال يمكن أن ننسى كل ما قدمتم وما 
زلتم تقدمون لدولة اإلمارات«.

أهم  من  الجمعية  في  المواطنين«  »كبار  ويعد 
الفئات التي تعنى بها »بيت الخير«، حيث تقدم 
 )470( منها  مسناً،   500 عن  يزيد  لما  الدعم  
في  مسجل  منهم  مسن   )236( مسجلة،  حالة 
الخيمة  ورأس  والفجيرة  دبي  في  الجمعية  أفرع 
كز  مرا في  مسجلون  منهم  و)234(  وعجمان 
في  الجمعية  تديرها  التي  مكتوم،  آل  هيئة 

البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.
في  المواطنين«  كبار  »لجنة  تتخصص  وسوف 
الهادفة  الفعاليات  أو  النشاطات  كافة  تنظيم 
إلسعاد الكبار والنهوض بأوضاعهم، حيث تقدم 

وتمدهم  أسرهم،  ضمن  الدعم  أنواع  كل  لهم 
منزلية،  مستلزمات  أو  أثاث  من  يحتاجونه  بما 
بما  لهم  الطبية  االحتياجات  لتوفير  وتسعى 
والعمليات  واألدوية،  والمعدات  األجهزة  فيها 
الصحي  التأمين  يستطع  لم  حالة  في  الجراحية 
بصيانة  الجمعية  تقوم  كما  عالجهم،  تغطية 
وتساعدهم  وراحة،  أمناً  كثر  أ لتكون  منازلهم 
النشاطات  لهم  وتنظم  مديونياتهم،  إنهاء  في 

الترفيهية في األعياد والمناسبات.
تطبيق  في  الجمعية  مشاريع  تتوسع  وسوف 
التي  أو  المواطنين  بكبار  الخاصة  المشاريع 
مثل  بأوضاعهم،  والنهوض  دعمهم  تتناول 
ومشروع  المواطنين”،  »كبار  إسعاد  مشروع 

“كما ربياني صغيراً”.

مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بمبادرة  الخير”  “بيت  رحبت 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، بإعالنه أن دولة 
اإلمارات ألغت مصطلح »كبار السن«، لتطلق على آبائنا وأمهاتنا ممن تقدم بهم 
العمر اسم »كبار المواطنين« في إطار السياسة الوطنية الجديدة لكبار السن، 
والتي تضمنت سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي 
والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، 

واالستقرار المالي، واألمن و السالمة، وجودة الحياة المستقبلية.

على خطى زايد
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بين األمس واليوم

الحصول على »اآليزو” في 
عام 2018 للمرة الرابعة

وتجديد شهادة »اآليزو«للمسؤولية 

المجتمعية للمرة الثانية

الحصول على »اآليزو” في 
عام 2018 للمرة الرابعة

وتجديد شهادة »اآليزو«للمسؤولية 

المجتمعية للمرة الثانية

نجحت جمعية بيت الخير في الحصول على شهادة 
دبي  في  ألفرعها  »اآليزو«  العالمية  الجودة 
الرابعة  للمرة  وعجمان  الخيمة  ورأس  والفجيرة 
على التوالي، وذلك بعد أن لبت كافة متطلبات 
النسخة  تعد  التي   )ISO9001:2015( المواصفة
الحديثة والمطورة، مما يؤكد التزامها باإلجراءات 
في  منهجها  ويعزز  عملها،  إدارة  في  المطلوبة 

تطبيق أرقى الممارسات الخيرية.

كما نجحت الجمعية في تجديد 
للمسؤولية  “اآليزو”  شهادة 
المجتمعية للعام 2018، طبقاً 
لمتطلبات المواصفة 26000، 
بعد أن فازت بها ألول مرة عام 
2015 منفردة بين الجمعيات 

الخيرية داخل الدولة.
وفي وقت سابق من هذا العام 
كز هيئة آل مكتوم  نجحت مرا
على  الحصول  في  الخيرية 
أيضاً،  الرابعة  للمرة  »اآليزو” 
الخير”  “بيت  تديرها  والتي 
وحتا  والعوير  البرشاء  في 
كة  الشرا ضمن  واللسيلي، 
بين  القائمة  االستراتيجية 
استوفت  أن  بعد  الجانبين، 
إجراءاتها  في  كز  المرا هذه 
الجودة،  معايير  وممارساتها 
وفق نفس معايير ومتطلبات 
 )ISO9001:2015( المواصفة

المطورة والحديثة.
العوضي،  طاهر  عابدين  وعبر 
مدير عام »بيت الخير« وسفير 
للمسؤولية  اإلمارات  دولة 
بهذا  اعتزازه  عن  االجتماعية 
تأسيسها  اإلنجاز، وقال: »منذ 

»بيت  حرصت   1989 عام 
سياسة  تحقيق  على  الخير« 
الجودة في عملها، واتباع أفضل 
اإلدارية والخيرية،  الممارسات 
التجارب  واستفادت من كافة 
المتاحة محلياً وعالمياً لالرتقاء 
مسيرتها  لتثري  بأدائها، 
أن  ورأت  األساليب،  بأفضل 
تستهدي بمعايير نظام عالمي 
فاختارت  اإلدارة،  في  معتمد 
ووفقت  »اآليزو”،  نظام 
إجراءاتها وأساليبها معه، حتى 
هذه  على  الحصول  لها  تم 
عبر  مراراً  وتجديدها  الشهادة 
األعوام 2003 و2009 و2015 
تستمر  التي   ،2018 في  واآلن 
 ،2021 العام  حتى  فعاليتها 
كما نفخر بانفراد “بيت الخير” 
الجمعيات  من  أخواتها  بين 
على  واإلنسانية  الخيرية 
على  بالحصول  الدولة،  صعيد 
للمسؤولية  “اآليزو”  شهادة 
الثانية،  للمرة  المجتمعية 
الجمعية  استحقتها  والتي 
مجاالت  في  جهودها  على 

الصحة والتعليم والبيئة.

وفيما يلي تسلسل تاريخ الحصول على هذه الشهادة الدولية المهمة:

“اآليزو” للمسؤولية المجتمعية

مسيرة “اآليزو” بين األمس واليوم

المواصفة الجهات المستحقةجهة اإلصداراالنتهاءتاريخ اإلصدار
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تكريم الزميل عبداهلل األستاذ 
في المؤتمر العالمي للريادة واالبتكار والتميز

تكريم الزميل عبداهلل األستاذ 
في المؤتمر العالمي للريادة واالبتكار والتميز

تكريم

لبت إدارة »بيت الخير« دعوة المؤتمر العالمي الرابع للريادة 
واالبتكار والتميز الذي افتتح في دبي، وأقيم في فندق حياة 
نسخته  في  ويستضيف  يومين  ليستمر  الكورنيش،  ريجنسي 
الرابعة أكثر من 25 محاضرًا وأكثر من 300 مشارك من أكثر 

من عشرين دولة.
وحضر عن الجمعية كل من عابدين طاهر العوضي، مدير عام  
العام،  المدير  نائب  المزروعي،  مبارك  وسعيد  الخير«  »بيت 
وعبداهلل األستاذ، مساعد المدير العام، والذي كان من ضمن 
المكرمين في هذا المؤتمر، لماضيه الفني من خالل األعمال 

المسرحية والبرامج التلفزيونية الهادفة.

وعبر عبداهلل األستاذ، عن سعادته بهذا التكريم، الذي عمد إلى  
تأصيل مفهوم االنتماء والوالء، الذي عرف به الرواد، وتوجه 
بالشكر لسعادة الدكتور عبدالحميد عبداهلل الرميثي، أمين عام 
المؤتمر، للمعاني الرمزية التي حملها هذا التكريم، الذي أعاد 
لهم عطاؤهم ومساهماتهم في  الذين كان  للرواد،  االعتبار 
الذي  الخير،  زايد  المؤسس،  الوالد  ظل  في  اإلمارات،  نهضة 
أسماؤهم  لمعت  الذين  لكل  والموجه  والرائد  الملهم  كان 

في الفكر واإلدارة والثقافة والرياضة واإلعالم.

اإلعالمي  العمل  في  منخرطاً  كنت  ذلك  قبل  لكن  الخيري،  الجانب  في  بانهماكي  اليوم  يعرفونني  الكثيرون  طبعاً 
1983 وأحمل بكالوريوس في  والتلفزيون والمسرح، فأنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت عام 
عبر   1971 عام  بدأت  الفنية  بداياتي  لكن  اإلمارات،  في  أول خريج تخصص مسرح  واإلخراج معا، وكنت  التمثيل 
إذاعة رأس الخيمة، حيث كنت أعمل مذيعاً ومقدم برامج، واستمرت أعمالي في جميع إذاعات وتلفزيونات الدولة 
التلفزيونية في المسلسالت واإلذاعة والمسرح والتلفزيون، مثل  العديد من األعمال  2000، ولي  حتى نهاية عام 
برنامج سالمتك الشهير، كما عملت في دوبالج الرسوم المتحركة، وقمت بتأسيس مسرح رأس الخيمة عام 1976، 

وساهمت في تأسيس »مسرح ليلى« بأبوظبي عام 1983.

العربية يكرمون  الوفاء، وكما تعلم ففي مجتمعاتنا  أال وهي  الوطن،  التكريم يعكس سجية من سجايا هذا  هذا 
المبدعين بعد الموت، لكنا في اإلمارات نكرم الناس في حياتهم، وهم في ذروة عطائهم، لتقديرهم وتقديمهم كقدوة 
عبدهللا  عبدالحميد  د.  األخ  سعادة  من  الكريمة  اللفتة  لهذه  ممتن  أنا  لذلك  الجديدة،  واألجيال  للشباب  ومثال 
الرميثي، أمين عام المؤتمر العالمي للريادة واالبتكار والتميز، في نسخته الرابعة، الذي أعاد االعتبار للكثير من الرواد 
في دولة اإلمارات ومجلس التعاون الخليجي، وسلط الضوء على بعضهم وهم في خريف العمر، قبل أن ينساهم 

الناس، يوم أن كانوا في قمة عطائهم، يساهمون في صناعة مستقبل الوطن وبناء المجتمع بخبراتهم وإبداعاتهم 
المتميزة، فشكراً إلدارة المؤتمر والقائمين عليه وللدكتور الرميثي على هذا الوفاء.

مبروك أستاذ »أبو خالد«.. بداية ماذا يعني لك هذا التكريم؟

وما هو سبب التكريم؟

نشرة »بيت الخير« 
وبالنيابة عن كوادر 
الجمعية من موظفين 
ومتطوعين، توجهت 
بالتهنئة للزميل 
عبداهلل األستاذ على 
هذا التكريم، وأجرت 
معه هذا الحوار:
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وجوه  أحد  اإلنسانية«  »الدبلوماسية 
وتعني  المجتمعية،  المسؤولية 
ممكن  وقت  أقرب  وفي  الوصول 
إلغاثة المنكوبين والمحتاجين، وتلبية 
على  والقدرة  العاجلة،  احتياجاتهم 
الدعم لدى أصحاب  التواصل وحشد 
أفضل  إحراز  أجل  والقرار، من  القدرة 
النتائج في األعمال الخيرية واإلنسانية.

األكاديمية  قبل  من  دعيت  وقد 
المجتمعية  للمسؤولية  الدولية 
الذي  التدريبي  البرنامج  لحضور 
و18   17 بتاريخ  الكويت  في  انعقد 
وتوفيقه  هللا  بعون  وأتممت  كتوبر،  ا
التدريبي،  البرنامج  هذا  متطلبات 
ألحصل على شهادة اختصاصي دولي 
وهذه  اإلنسانية.  الدبلوماسية   في 

اإلنساني،  العمل  في  لي  إضافة جديدة 
بيت  جمعية  خدمة  في  سأضعها 
الخير، التي أعتز بالعمل فيها، إليصال 
الخدمات الخيرية ألكثر الناس حاجة. 

أنت محق بهذا السؤال. وكثيراً ما أسال عن هذا التحول، فالفرق في الظاهر يبدو 
واسعاً بين مجاالت العمل الفني واإلعالمي، وميادين العمل الخيري واإلنساني، 
ولكن تقدم الفكر الخيري والتطوعي جسر هذا التباعد، فالعمل الخيري واإلنساني 
مثل أي عمل جماهيري يسعى للوصول إلى الناس، يحتاج إلى إعالم ناجح يحمل 
رسائله للناس، ويقنع المانحين والمحسنين بدعم أنشطته ومشاريعه، ومن هنا 

بدأ يتبلور مفهوم اإلعالم الخيري، الذي لم يكن معروفاً من قبل.

ولهذا التحول قصة، فقد صدف أن استضفت مدير جمعية بيت الخير، السابق 
محمد بكار، رحمه هللا، في أواخر أيام عملي كمقدم برامج في إذاعة رأس الخيمة، 
بأداء هذه الجمعية  أذكر، وكنت معجباً  2000 على ما  العام  وكان هذا في حدود 
وتجربتها الالفتة، وبعد أن تقاعدت من عملي اإلعالمي، صدف أن التقيت بالسيد 
بكار، رحمه هللا، فسارع لدعوتي ألكون معه في الجمعية، فتساءلت عما يمكن أن 
يقدمه إعالمي لجمعية خيرية، فقال يمكن أن تكون مستشاراً إعالمياً للجمعية، 
ومن خالل التفاعل مع برامج الجمعية ومشاريعها، يمكن أن تبلور رؤية لما يمكن 

أن تخدم به الجمعية من خالل تجربتك وخبرتك اإلعالمية.

حيث   ،2001 في  الخيري  والعمل  الجمعية  مع  بدايتي  وكانت  وتشجعت، 
وظفت خبراتي اإلعالمية لبلورة إعالم خيري مؤثر خاص بالجمعية، فبدأنا ننشر 
الجمعية وإعالناتها،  المحلية، ونطور وسائل ترويج  الجمعية في الصحف  أخبار 
وأصدرنا عدداً من األفالم التعريفية، وطورنا النشرة الشهرية، وسعينا النتظامها 
شهرياً، إلى أن سجلت الجمعية حضوراً إعالمياً راسخاً ومميزاً، وأنا سعيد بهذا 

التحول، وهذا النجاح.

نجحتم مؤخرًا في 
الحصول على 
شهادة دولية 

في الدبلوماسية 
اإلنسانية، ماذا تعني 

هذه الشهادة؟

نرجو أن تفسر لنا هذه النقلة من العمل 
المسرحي واإلعالمي إلى العمل الخيري؟
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عام زايد

في لفتة ذات مغزى، اختارت »بيت الخير« أن تشكر مانحيها وداعميها في عام زايد، بتقديم هدية رمزية 
تحمل إرثاً ثميناً كان يعتمده ويحبه زايد الخير، ويبرز إبداع األجداد وحكمتهم في وضع أجندة سنوية، تبرز 
تقلبات الفصول والمواسم الطبيعية، وتربطها بالنشاطات االقتصادية واالجتماعية، أال وهو تقويم »درور 
زايد الخير«، وهو تقويم تراثي قديم لحساب الطقس ولمعرفة المتغيرات المناخية المتعلقة بالزراعة 
والصيد ورصد الرياح واألمطار وجني الثمار، وغيرها من نشاطات عرف بها أهل اإلمارات والخليج قديماً.

وقام مدير عام »بيت الخير« عابدين طاهر العوضي بتقديم تقويم »درور 
سلطان  بدبي،  واألمالك  األراضي  عام  مدير  لسعادة  كهدية  الخير«  زايد 
الجمعية  لحملة  واألمالك”  “األراضي  لدعم  تقديراً  مجرن،  بن  بطي 

»وسنزيد المحسنين«.
واألجداد،  اآلباء  تراث  يحيي  الذي  اإلصدار،  بهذا  اعتزازه  العوضي  كد  وأ
وقال: »مع إطالق مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه هللا، بإعالن عام زايد، وجهت إدارة الجمعية موظفيها 
إلجراء عصف ذهني لتقديم أفضل األفكار إلثراء مئوية الوالد المؤسس، 

وقد استحسنت من بين األفكار التي وصلتها فكرة إحياء تقويم »درور 

في  عليه  ويعتمد  يحبه  هللا،  رحمه  زايد،  الشيخ  كان  الذي  الخير«  زايد 

أعماله وتوجيهاته الستثمار المواسم وتوجيه أعمال الزراعة وغيرها من 

أحداث، يؤرخ لميقاتها هذا التقويم الجامع، ورأينا أن نوثق هذا التقويم 

ليقدم كهدية شكر وتقدير لكل من دعم مشاريع  أنيق،  ونطبعه بشكل 

والمرضى  واأليتام  األسر  آالف  كربة  فك  في  سبباً  وكان  الخير«،  »بيت 

والطلبة المحتاجين وغيرهم من الفئات المستفيدة«.

تقويم جامع

“بيت الخير” تطلق“درور  زايد”“بيت الخير” تطلق“درور  زايد”
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 300 الخير” على حوالي  زايد  “درور  تقويم  بتوزيع  الخير”  “بيت  وقامت 
مع  الجمعية،  وأصدقاء  والداعمين  المانحين  من  وشخصية  مؤسسة 
كلمة  بكتابة  ومشاعرهم  انطباعاتهم  ليسجلوا  شرف،  صفحة  توزيع 

الوالد  اإلمارات،  نهضة  باني  لميالد  المئوية  الذكرى  بمناسبة  تذكارية 
المؤسس زايد الخير، طيب هللا ثراه.

خير هدية في ذكرى زايد

د. الشيباني يثمن إصدار "درور زايد"
واستهل سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام "بيت الخير"، ونيابة 
عن مديرها العام، عابدين طاهر العوضي، توزيع هذا اإلصدار، بتقديم 
نسخة منه لسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام 
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، الذي عبر عن سعادته 
بإصدار "بيت الخير" لتقويم "درور زايد"، الذي يساهم في إحياء التراث 
اإلماراتي العريق، حيث كان اآلباء واألجداد يعتمدون هذا التقويم الفلكي 
شكرها  عن  تعبيراً  الجمعية  من  اإلهداء  هذا  وجاء  والمبسط،  الذكي 
وامتنانها للدعم الذي تلقاه من الدائرة، والتي دعمت هذا اإلصدار، إلثراء 
تراث اإلمارات في عام زايد، وتقديمه كهدية لكبار المحسنين والداعمين.

شكر وتقدير 
الشؤون  لدائرة  شكره  عن  الخير"  "بيت  إدارة  باسم  المزروعي  وعبر 
اإلسالمية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بسعادة الدكتور حمد بن الشيخ 
تنظيم  في  ودوره  المبادرة،  لهذه  لدعمه  العام،  مديرها  الشيباني،  أحمد 
تقويم  إصدار  من  الجمعية  هدف  "كان  وقال:  بدبي،  الخيري  النشاط 
للمانحين  وتقدير  شكر  رسالة  يكون  أن  األنيقة،  بطبعته  زايد"  "درور 
اآلباء  إبداعات  إلحدى  عزيزة  وذكرى  الكرام،  والمحسنين  والداعمين 
واألجداد، يضعونها في صدر مجالسهم، ليستذكروا كفاحهم في الماضي، 
أتاحت المعلومة لكل من  التي  قبل أن تتوفر هذه الوسائل الحديثة، 
يلخصوا  أن  استطاعوا  عموماً،  والخليج  اإلمارات  أهل  لكن  يريدها، 
أحداث العام وتقلباته في تقويم ذكي ومعبر، ففي إصدار هذا التقويم 
لفتة وفاء للوالد المؤسس زايد الخير، الذي كان يحض على إحياء تراث 
أن  قبل  الحياة،  شؤون  إدارة  في  التقويم  بهذا  يستعين  وكان  األجداد، 
تدين له الدنيا، وتأتيه طائعة بكل ما وصلت إليه من تكنولوجيا ورخاء، 
رحم هللا زايد، وكل الشكر والتقدير لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
دبي  معلومات  لمركز  موصول  والشكر  العام،  ومديرها  بدبي  الخيري 
)العاديات( الذي زودنا بهذا التقويم، لنعيد نشره وإهدائه ألهل الخير، 
الذين أردنا أن نشكرهم بهذا التقويم، ليستمطروا الرحمات على زايد، 

ويستذكروا دوره وفضله".

زايد  »درور  تقويم  بتقديم  الحق،  وقت  في  العام  المدير  نائب  قام  كما 
»مواصالت  عام  مدير  الجرمن،  عبد هللا  لسعادة محمد  هدية  الخير« 

اإلمارات« لتعاونه مع جهود »بيت الخير«.
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أهل الخير

حوار مع د. سلوى السويدي

وأفضل الممارسات لدعم 

»كبار المواطنين«

حوار مع د. سلوى السويدي

وأفضل الممارسات لدعم 

»كبار المواطنين«

الباطني وطب  الطب  بين  الجمع  النادر في  الطبي  الدكتورة سلوى السويدي خبرة وطنية متميزة، من حيث تخصصها  تعد 
الشيخوخة، وخبرتها الطويلة التي تزيد عن عشرين عامًا في التعامل مع المسنين، حيث نجحت في إدارة مركز سعادة كبار 
السن خالل 20 عامًا، والذي سوف يتغير اسمه ليصبح مركزًا لسعادة »كبار المواطنين«، استجابة لتوجيهات صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، باعتماد هذا االسم.

نالت السويدي درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة اإلمارات، وحصلت على 
دبلوم عاٍل في طب المسنين والشيخوخة من جامعة مالطا، ودرجة زمالة الكلية الملكية البريطانية )غالسكو( في األمراض 
الباطنية، وشهادة الدكتوراه في الطب الباطني من المجلس العربي لالختصاصات الصحية، كما نالت عضوية أكاديمية الشرق 
الذين  واألجداد  اآلباء  رعاية  بأهمية  اإلنساني  شعورها  من  نابع  المسنين  طب  في  تخصصها  وكان  المسنين،  لطب  األوسط 
تقدم بهم العمر، وبدأت أعراض الشيخوخة  تؤثر على نشاطهم االجتماعي، وضرورة رعايتهم بشكل علمي ومهني، وتحفيز 

حواسهم وتنشيط تفاعلهم مع المجتمع، لمواجهة ما قد يعتريهم من مضاعفات الشيخوخة.

نشرة »بيت الخير« التقت د. سلوى السويدي، وأجرت معها الحوار التالي:

لقد عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه هللا على هذه المبادرات اإلنسانية، 
التي توجهنا الحترام الفئات األضعف في المجتمع، وبعد أن غير تسمية ذوي االحتياجات الخاصة 
إلى »أصحاب الهمم« واليوم اختار أن يطلق على كبار السن لقب »كبار المواطنين« تكريماً لهم، 
تتضمن  والتي  الجديدة،  الوطنية  السياسة  سموه  أقر  كما  ومكانتهم،  وخبرتهم  لدورهم  وتقديراً 
واستثمار  النشطة،  والحياة  المجتمعي  والتواصل  الصحية،  الرعاية  هي:  أساسية،  محاور  سبعة 
الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، واالستقرار المالي، واألمن و السالمة، وجودة 

الحياة المستقبلية.

إِيَّاُه  إاِلَّ  تَْعُبُدوا  أاَلَّ  بَُّك  َر الكريمة »َوَقَضٰى  نحن مركز متخصص برعاية المسنين، ننطلق من اآلية 
َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا«، وتقوم رؤية المركز على تعزيز الشيخوخة النشطة، ودمج المسّن في المجتمع، 

ورعايته وفق أرقى الممارسات، وتطبيق السياسة الوطنية الجديدة لرعاية »كبار المواطنين«.

بداية نود أن نأخذ فكرة عن 
انطباعك حول إطالق السياسة 
الوطنية الجديدة لرعاية كبار 
المواطنين، كما سماهم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، رعاه اهلل؟ 

ما هي رؤية المركز لرعاية كبار 
المواطنين؟
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أحب أن أشير هنا إلى أننا في ثقافتنا وديننا ننظر للمسنين باحترام وتقدير، ونرى فيهم بركة حياتنا وأعمارنا، 
لذلك نظل نرعاهم إلى آخر لحظة، ويندر أن نجد في مجتمعاتنا من يتخلى عن والديه، ليضعهما في دار 
المسنين، كما يحدث في الغرب، لكن هناك حاالت خاصة تتطلب الرعاية مثل مسن لم يتزوج، وتقدم به 

العمر، ويحتاج إلى الرعاية واالهتمام، وعموماً نحن نستقبل نوعين من المسنين: 
- المسنين المرضى المقيمين إقامة دائمة في المركز، وهم تحديداً من المواطنين ومن في حكمهم، ممن 

ليس لهم أقارب من الدرجة األولى يرعونهم، وعددهم في المركز 24 مسناً فقط.
- المسنين غير المقيمين، الذين يلجأون للمركز للحصول على الرعاية الطبية الالزمة، أو تحولهم لنا 
كز الهيئة بدبي، لتلقي العالج النوعي الذي نقدمه، فالمركز كما تعلمون متخصص  مستشفيات أو مرا
الشيخوخة، و46 ممرض  ولديه طبيبان متخصصان في طب  الموطنين،  لكبار  الطبية  الخدمة  بتقديم 

وممرضة مدربون ومتمرسون في رعاية وتأهيل المسنين.

طبيبان  فيه  ويعمل  للمسنين،  والدواء  العالج  أشكال  كل  المركز  يقدم  حيث  الطبية،  الخدمات  أوالً 
متخصصان في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة، ويظالن على صلة بالمركز خارج أوقات الدوام لتوجيه 
الطاقم التمريضي في المركز لمعالجة أي معاناة طارئة، أو التحرك للمركز لتوفير العناية الالزمة، وفي حال 
كانت األعراض التي يشكو منها المسن خارج اختصاصنا، يتم تحويله إلى مستشفى راشد أو مستشفى 

دبي، ليستكمل عالجه حتى يتماثل للشفاء.
ويقدم المركز خدمات التأهيل بأنواعه، لمساعدة المسن المريض على العودة لالندماج بالحياة الطبيعية 
بعد المرض بمساعدة المريض على تجاوز األلم واستعادة االستقاللية، كما تقدم خدمات العالج النفسي، 
كتئاب وميل للعزلة، فنحاول تحفيز حياتهم بتنظيم حياتهم  حيث يمر العديد من المسنين بحاالت ا
اليومية وبناء روتين إيجابي متعدد األنشطة، ومنفتح على المجتمع المحيط، ولدينا بعض المرضى الذين 

يعانون من مرضى الزهايمر، ويتلقون عناية خاصة.
وعاداته  شخصيته  وطبيعة  مسّن  كل  حالة  لتقييم  االجتماعي  باإلرشاد  متخصصات  المركز  ولدى 
واألعراض التي يعاني منها، وتسجيل النقاط المهمة في ملف يتم تحديثه دورياً، وإدراج التوصيات الالزمة 
للنهوض باحتياجاته، كما يوفر المركز الخدمات الغذائية، من خالل خبيرتين غذائيتين، األولى تهتم بنوع 
الغذاء الذي يجب أن يقدم للمسنين، وتضمن ثراءه بالعناصر الغذائية الالزمة لسنهم، ضمن برنامج 
الناحية  الغذاء من  تقيـّم  والثانية  وينوع غذاءهم، ويحقق رضاهم،  المركز،  المقيمين في  أذواق  يرضي 
الطبية والصحية، ومدى مالءمة الطعام لكل مسن حسب وضعه وسنه أو ما يشكو منه من أمراض، 

كتوصيات خاصة بطعام مرضى السكر ومرضى الضغط وغيرهم.
وينظم المركز بين الحين واآلخر مناسبات ترفيهية إلضفاء البهجة على حياة المسنين، ويشجع الزيارات 

من المدارس والجامعات والهيئات للمركز، لتعزيز اتصالهم بالمجتمع وشعورهم باهتمام اآلخرين بهم.

أعتقد أنا بفضل هللا قد نجحنا، وخير دليل على هذا النجاح أن عدد المسنين الذين يترددون على المركز 
لتلقي العالج، قد قفز من 40 مريضاً عام 2012 إلى 200 مريض عام 2018، ولوال رضا المسنين عن 
الخدمات المقدمة لما ازدادت أعدادهم إلى هذا الحّد، إذ الحظنا أن المرضى المسنين كانوا يشجعون 

أصدقاءهم وأقرانهم على التردد على المركز، واالستفادة من خدماته التي استفادوا منها.
الذين  النوم الطويل للمسنين  أية حاالت تقرح بسبب  الطبية لم تعد تسجل في مركزنا  الناحية  ومن 
يضطرون للبقاء على أسرتهم، أي النسبة صفر، وهذا مؤشر على جودة الخدمة التمريضية، كما نجحنا في 
تحقيق نوعية وتكامل الخدمات، التي نقدمها، وهو ما جعلنا نحقق معدل رضا نسبته %100 على مدار 

العامين األخيرين.

ولكن  المركز،  احتياجات  بكل  تفي  التي  الكافية  الميزانية  ولدينا  بدبي  الصحة  لهيئة  تابع  نحن كمركز 
الطموح إلرضاء اآلباء واألمهات الذين يستفيدون من المركز، يدفعنا أحياناً لتجاوز الميزانيات المعتمدة، 

فنلجأ للجمعيات والهيئات العاملة في دبي لدعمنا، وهي لم تقصر.

هل يعد المركز، مالذًا 
إليواء المسنين؟ 
وماذا يميز المركز عن 
مراكز العجزة التي 
شاعت في الغرب؟

ماهي الخدمات 
التي يقدمها 
»مركزكم إلسعاد 
كبار المواطنين؟

كيف تقيمين نتائج 
هذه الخدمات ومدى 
تفاعل المسنين مع 
برامج المركز؟

كيف ترين الدور الذي 
يمكن أن تقدمه الجمعيات 
األهلية كجمعية بيت الخير 
لدعم رسالة المركز؟
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الخيــر  بيــت  جمعيــة  شــاركت 
العمــل  حملــة  معــرض  ـفـي 

التطوعــي التــي أقامتهــا كليــة 
تقنيــة دـبـي للطــالب، لتشــجيع 
الطلبــة علــى العمــل التطوعــي، 
والتعريــف بتجارب الجمعيات 
العاملــة  التطوعيــة  والهيئــات 

فــي الدولــة. 

ضمــن  المعــرض  هــذا  ويأـتـي 
التــي  المعــارض  سلســلة 
أقامتهــا كليــات التقنيــة العليــا 
بالدولــة،  الـــ17  فروعهــا  ـفـي 

عبداللطيــف  الدكتــور  وأكــد 
مجمــع  مديــر  الشامســي، 
أن  العليــا،  التقنيــة  كليــات 
هــو  اليــوم  التطوعــي  العمــل 
جــزء مــن منظومــة التعليــم فــي 
التــي  العليــا،  التقنيــة  كليــات 
اعتمــاده  ـفـي  رائــدة  أصبحــت 
لجميــع  تخــرج  كمتطلــب 
كل  يكــون  بحيــث  طلبتهــا، 
طالــب وطالبــة قــد أنجــزوا  عنــد 
تطوعيــة  ســاعة   100 التخــرج 
عــام. كل  ســاعة   25 بمعــدل 

»بيت  جمعية  شاركت 
على  الثالث  للعام  الخير« 
الدورة  دعم  في  التوالي 
العرس  من  التاسعة 
حراير«،  »زفة  الجماعي 
الذي نظمته جمعية النهضة 
النسائية بدبي، برعاية كريمة 
السمو  صاحب  حرم  من 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد 
مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
الوزراء  مجلس  رئيس 
سمو  هللا،  رعاه  دبي،  حاكم 
مكتوم  بنت  هند  الشيخة 
مكتوم،  آل  جمعة  بن 
التاسع  العرس  أقيم  حيث 
وتم  بدبي،  التجاري  بالمركز 
في  عرائس  عشر  زفاف 

عرس النساء.

المستشــفى  مــع  بالتعــاون  الخيــر”  “بيــت  نظمــت 
ســرطان  عــن  توعويــة  محاضــرة  بدـبـي  األمريكــي 
الثــدي، قدمتهــا د. دينــا زيــن، مديــرة عيــادات الســرطان 
موظفــة،   18 وحضرتهــا  األمريكــي،  بالمستشــفى 
الكشــف  وخطــوات  الوقايــة  إجــراءات  مــن  اســتفدن 
المبكر عن هذا المرض، وطرق العالج المتقدمة التي 

اإلمــارات. ـفـي دولــة  أصبحــت متاحــة 
كمــا نظمــت الجمعيــة دورة لتدريــب مندوبــي الجمعيــة 
في المواقع الخارجية على »فن التعامل مع الجمهور« 

العالقــات  قســم  رئيــس  نائــب  عـلـي صالــح،  قدمهــا 
العامــة وإســعاد المتعامليــن فــي »بيــت الخيــر«.

 500 الخيــر«  »بيــت  وزعــت   
عـلـى  جديــدة  طعــام  وجبــة 
عجمــان،  إمــارة  ـفـي  العمــال 
وزارة  لمبــادرة  اســتجابة 
والتوطيــن  البشــرية  المــوارد 
إلســعاد  المشــترك  بالتعــاون 

العمــال. فئــة 
ضمــن  الوجبــات  هــذه  وتأـتـي 
 45 لتوزيــع  الجمعيــة  حملــة 
ألــف وجبــة طعــام ـفـي األشــهر 
لتختتــم  القادمــة،  الثالثــة 
ـفـي عــام زايــد الخيــر،  جهودهــا 
الخيــري  مشــروعها  إطــار  ـفـي 

»إطعــام الطعــام«، الــذي يــوزع 
وجبــات صحيــة وغنيــة بالتنــوع 
الغذائــي علــى األســر المتعففــة 

الســبيل. وعابــري  والعمــال 

حملة العمل التطوعي 
في »تقنية دبي«

المشاركة في دعم 
»زفة حراير«

أخبار البيت

500 وجبة 
للعمال

دورات توعية 
وتدريب
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فرع الفجيرة
 شارك فرع الفجيرة في برنامج 
نظمه  الذي  المتكامل،  الصحة 
تنمية  و  الثقافة  وزارة  مركز 
وتضمن  دبا،  في  المعرفة 
والضغط  للسكري  فحوصات 
والبدانة والبشرة، وتوعية بأهم 
إهمال  وعدم  الوقاية  نصائح 
الفحص  يستدعي  عارض  أي 
المبكر واالطمئنان على سالمة 

الجسم.
الحمودي،  وداد  رحبت  وقد 
الجمعية  بوفد  المركز،  مدير 
الفرع  مديرة  ترأسته  الذي 
على  وأثنت  الظنحاني،  جواهر 
الخير«  »بيت  فرع  نشاط 
في  ومشاركاته  الفجيرة،  في 

األنشطة المحلية والمجتمعية. 

أخبار األفرع والمراكز

حتا
هيئة  بوفد  المطيوعي،  خلفان  محمد  موزة  حتا،  مركز  مديرة  رحبت 
تنمية المجتمع، الذي قام بزيارة لبحث سبل التعاون، ومناقشة بعض 
كل  الوفد  وضم  الخير«،  »بيت  تقدمها  التي  والمشاريع  المبادرات 
النجى، مشرف وحدة  أبو  الدمج، وعمر  الخفاجي، قسم  من ميسون 
مشرف  فهد،  وهدى  الطفل،  نمو  لتطوير  دبي  بمركز  المبكر  التدخل 

وحدة االستشارات األسرية.

مركزي البرشاء والعوير
كمــا نظــم مركــز البرشــاء فعاليــة بالتعــاون مــع مركــز العويــر، بحضــور 
حليمــة الظنحاـنـي، مديــر شــؤون األفــرع، رئيــس لجنــة كبــار المواطنيــن، 
ونهلــة األحمــد، مديــر شــؤون المراكــز، وفاطمــة الدشــتي، مديــر مركــز 
البرشــاء، ومريــم صالــح، مديــر مركــز العويــر، حيــث تــم تكريــم عــدد مــن 
معهــم،  ودي  حــوار  ودار  المركزيــن،  ـفـي  المســجلين  المواطنيــن  كبــار 
الهدايــا  توزيــع  تــم  الختــام  وـفـي  ذكرياتهــم،  بعــض  فيــه  اســتعرضوا 

عليهــم. التذكاريــة 

مركز الليسيلي
خالل  الخير«  »بيت  احتفلت 
المسن  بيوم  أكتوبر  شهر 
العديد  نظمت  حيث  العالمي، 
كبار   لتكريم  الفعاليات،  من 
بمشاركة  بدأت  المواطنين، 
احتفالية  في  الليسيلي  مركز 
أقيمت  التي  البيت(  )صراي 
النهضة  جمعية  من  بدعوة 
من  العديد  وحضرها  النسائية، 
المسنين المسجلين في المركز، 
فضلهم  استعراض  فيها  وتم 
وجهودهم في خدمة مجتمعهم، 
للمشاركين  الهدايا  تقديم  وتم 
منهم، وتكريم الجهات الداعمة، 
اليازيه  بحضور  االحتفال  وأقيم 
النهضة  جمعية  مدير  خليفة، 
الليسيلي،  فرع  النسائية، 
اللجنة  رئيس  خليفة،  وشيخة 
عن   حضر  بينما  فيها،  الدينية 
إبراهيم  نهلة  الخير«،   »بيت 
المراكز،  شؤون  مدير  األحمد، 
الكتبي، مدير  وعائشة معيوف 

مركز الليسيلي.

فرع رأس الخيمة
الريادة  مدرسة  مع  بالتعاون  الخيمة  رأس  فرع  قام  آخر  جانب  من 
في  المقيمين  المواطنين  لكبار  الهدايا  بتقديم  األساسي  للتعليم 
مما  الشيخوخة،  وأمراض  السن  لكبار  لعالج  هللا  عبيد  مستشفى 
مرضهم  معاناة  من  وخفف  قلوبهم،  على  والفرحة  البهجة  أدخل 

وبعدهم عن ذويهم.
من جانب آخر، قام الفرع في يوم العمل الخيري، وبالتعاون مع الجامعة 
األمريكية في رأس الخيمة، بتوزيع )300( وجبة على العمال في أماكن 

متفرقة من اإلمارة، تأكيداً على المعاني التي يحملها هذا اليوم.

فرع دبي
وأقامت »بيت الخير« بالتعاون مع مركز الممزر لرعاية كبار المواطنين، 
والتابع لهيئة الصحة بدبي، حفالً ترفيهياً لتكريم اآلباء واألمهات المسجلين 
والمقيمين في المركز، وعدد من المسنين غير المقيمين الذين يتلقون 

الرعاية الطبية فيه.
وساد هذا الحفل الذي أقيم برعاية كل من مركز حمدان إلحياء التراث، 
مكتوم  بنت  هند  ومدرسة  »إينوك«  الوطنية  اإلمارات  بترول  وشركة 
للتعليم الثانوي، جو من األلفة والسعادة، التي غمرت نفوس الحاضرين، 
حيث تم تكريم ثالثين مريضاً من كبار المواطنين، وقدمت فقرات تراثية 
وشعبية متنوعة، تخللها تقديم هدية على شكل كوبونات غذائية بقيمة 
500 درهم لكل مسّن، وتبرعت »إينوك« بعدد من الكراسي المتحركة، 

بينما وفر مركز حمدان خيمة لتقديم المأكوالت التراثية.
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حوار

حوار مع شمسة حضوب
مدير فرع »بيت الخير« برأس الخيمة

حوار مع شمسة حضوب
مدير فرع »بيت الخير« برأس الخيمة

مــن  بــدأت  الخيــر«  »بيــت  أن  رغــم 
وجهودهــا  ســمعتها  أن  إال  دـبـي، 
وبعــد  الدولــة،  أنحــاء  إـلـى  وصلــت 
افتتحــت  ســنوات  عشــر  مــن  أقــل 
ـفـي الفجيــرة  الجمعيــة فرعهــا الثاـنـي 
عــام 1998، وبعــده بعاميــن اقتضــى 
والثقــة  الجمعيــة  عـلـى  اإلقبــال 
لهــا  فــرع  تأســيس  المتميــز  بأدائهــا 
فــي إمــارة رأس الخيمــة عــام 2000م،  
بمباركــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
حاكــم  القاســمي،  محمــد  بــن  صقــر 
رأس الخيمــة آنــذاك، عضــو المجلــس 
األعلــى لالتحــاد، رحمــه هللا، وهــو فــرع 
عــن  يزيــد  مــا  ســنوياً  يغطــي  نشــط، 
مســاعدات  تتقاضــى  أســرة،   500
نقديــة بشــكل شــهري، باإلضافــة إلــى 
حواـلـي 3500 حالــة يســاعدها الفــرع 
ســنوياً بمســاعدات طارئة ومقطوعة.

نشــرة »بيــت الخيــر« التقــت شمســة حضــوب، مديــر فــرع »بيــت الخيــر« بــرأس الخيمــة، والتــي انضمــت إلــى الجمعيــة عــام 2003، وهــي حاصلــة 

علــى شــهادة بكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وخضعــت لعــدة دورات مســاندة، أهمهــا تفويــض الســلطة، 

وتنميــة مهــارات الصــف الثانــي مــن القيــادات، وغيرهــا، وشــغلت عــدة مواقــع إداريــة أهمهــا كان »نائــب مديــر شــؤون األفــرع«، وقــد طرحنــا عليهــا 

األســئلة التاليــة، إللقــاء الضــوء علــى أهــم منجــزات المركــز وتطوراتــه وخططــه حتــى نهايــة العــام.

ماهي المناطق التي يخدمها 
الفرع؟ 

عدا  بأكملها،  الخيمة  رأس  إمارة  الفرع  يخدم 
مناطق )مسافي – المنيعي – كدرا – اعسمه – 
ومنطقة  القيوين  أم  إمارة  يخدم  كما   ، الطويين( 
إلى  باإلضافة  عجمان،  إلمارة  التابعة  المنامة 

منطقة الحمرية التابعة إلمارة الشارقة. 

ماهي أهم الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز للفئات 
التي يستهدفها؟

يقدم الفرع المساعدات النقدية والعينية لألسر والحاالت المسجلة فيه، ويقدم مساعدات مقطوعة 
وطارئة ألصحاب الحاالت التي تمر بأزمة أو عجز طارئ، وتأكدت الباحثات االجتماعيات في الفرع من 
استحقاق هذه الحاالت للمساعدة، وفق المعايير والشروط المرعية، كما يقدم مساعدات للفئات 
األقل دخالً في محيطه في المناسبات، مثل توزيع )300( وجبة على العمال بالتعاون مع الجامعة 

األمريكية في أماكن متفرقة من اإلمارة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري. 



التنسيق  قسم  رئيس  نائب  علي،  درويش  عائشة  تمثل 
والمشاريع، نموذجاً للمتطوعة الناجحة، نظراً إلرادتها القوية 
في  الدخل  محدودة  الفئات  لمساعدة  الحثيثة  ومساعيها 
عند  أمامها  الخيارات  واتساع  سنها،  صغر  فرغم  المجتمع، 
تخرجها من الثانوية العامة، إال أنها آثرت االتجاه إلى الميدان 
الخيري، لتحقق رغبتها في خدمة المحتاجين في إطار مؤسسي 
منظم، وها هي اآلن تدخل عامها الثاني عشر في »بيت الخير« 

بهمة متجددة وعزيمة ال تفتر.
بدأت عائشة درويش مسيرتها المهنية باحثة اجتماعية بمركز 
بالمركز  مدير  نائب  إلى  الفتة  بسرعة  بعدها  لتترقى  العوير، 
نفسه، ثم نائباً بمركز البرشاء، وهناك مكثت ثماني سنوات، 
أشرفت خاللها على الباحثات االجتماعيات في المركز، حيث 
كانت تستقبل الحاالت وتستمع الحتياجاتها، وتوجه الباحثات 
لدراستها، حسب وضعها، كذلك الحاالت المحولة من اإلدارة 

العامة. 
طلبات  وزيادة  الخير،  بيت  جمعية  على  اإلقبال  زيادة  ومع 
التنسيق  قسم  لرئيس  نائباً  اإلدارة  عّينتها  المساعدة، 
يؤهلها  ما  والكفاءة  الخبرة  من  فيها  وجدت  إذ  والمشاريع، 
لتولي مهامها الجديدة، حيث يشكل هذا القسم حلقة الوصل 
بين األفرع والمراكز واإلدارة العامة، من خالل استقبال طلبات 
تقوم  وفيه  المختص،  المركز  أو  للفرع  وإرسالها  المساعدة 
عائشة درويش بتوزيع المهمات وطلبات المساعدة الواردة 
للقسم على الموظفات كل حسب اختصاصها، وتعد كشف 
اعتماد الصرف الشهري لحاالت األفرع والمراكز كافة، باإلضافة 
إلى إعداد الكشوفات حول المشاريع، وإرسالها لألقسام التي 

تطلبها بعد اعتمادها إدارياً.
تحرص عائشة درويش على صقل مهاراتها ومتابعة كل ما 
في  باستمرار  وتشارك  اإلنساني،  العمل  ساحة  في  جديد  هو 
الدورات التدريبية المتنوعة التي تنظمها »بيت الخير«، كما 
أنها عضو في أكثر من لجنة في الجمعية، ويترتب عليها حضور 
اجتماعات اللجان باستمرار، ومتابعة القرارات التي تصدر عن 
اللجنة التخاذ اإلجراء المناسب حسب دورها فيها.. كل ذلك 
جعلها تحصد شهادات التميز مرات كثيرة، وما زالت تستعد 

إلنجاز المزيد.

عائشة درويش

خلف األضواء

كيف تتلقون طلب المساعدة، وماهي أدواتكم 
للتأكد من صحة وحجم االحتياج؟

طرق استقبال الطلبات متعددة منها الموقع اإللكتروني وزيارة الفرع والجهات 

الشخصية  الوثائق  الطلب  يستوفي  أن  فيجب  التأكد  أدوات  أما عن  المتعاونة، 

والمستندات المطلوبة التي تثبت عجز الحالة عن تسديد ما عجزت عن تغطية 

مستحقاته كفاتورة عالج أو إيجار متأخر أو رسوم دراسية تحول بين استئناف 

الطالب لدراسته، باإلضافة إلى الحاالت المحولة من جهات تربطنا معها اتفاقيات 

تفاهم أو شراكة.

ما عدد األسر المستفيدة من الفرع، ونوع 
المساعدات التي يقدمها؟

بشكل  نقدية  مساعدات  تتقاضى  أسرة   )500( حوالي  المسجلة  الحاالت  عدد 
الحاالت  أما  درهم،  مليون   6.5 سنوياً  تتقاضاه  الذي  الدعم  بلغ  حيث  شهري، 
الطارئة والمقطوعة، فيبلغ عدد المستفيدين  )2488( أسرة وحالة ويبلغ  حجم 
التي تقدم عن  اإلنفاق عليها 5.5 مليون درهم، وهناك المساعدات المقطوعة 
طريق الكوبونات الغذائية، وعددها )2000( أسرة وحالة، بمبلغ 2.2 مليون درهم.

كيف تقيمين تفاعل الفرع مع مجتمع رأس الخيمة؟
المجتمع  العديد من مؤسسات وهيئات  له عالقات جيدة ومتطورة مع  الفرع 

)راك  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  المثال  سبيل  على  مؤخراً  فتم  المحلي، 

القابضة للضيافة( وذلك لتعزيز أواصر التعاون مع هذه الشركة الحكومية، التي 

التزامها بمبدأ المسؤولية المجتمعية، كما يتعاون  بادرت للتعاون من منطلق 

الفرع مع الجهات الحكومة والمحلية في اإلمارة لتوطيد العالقات وتعزيز التعاون 

المشترك، ودعم األنشطة والفعاليات في المناسبات المهمة على مدار العام.

 وعلى سبيل المثال شارك الفرع في معرض كورنيش القواسم، وذلك بتسويق 

بتوزيع  وذلك  العالمي  المرأة  بيوم  الدولة  احتفاالت  وفي  التمويلية،  الكوبونات 

للعاملين  وتثقيف  تدريب  دورات  ونجري  المراجعات،  النساء  على  الورود 

الطفايات  استخدام  بطرق  تدريبهم  مثل   المحلية،  المؤسسات  مع  بالتعاون 

والحد من الحرائق بالتعاون مع شركة نافكو لألنظمة والسالمة، كما احتفل فرع 

رأس الخيمة باليوم العالمي للسعادة ونظم فعالية لأليتام في منتزه الحياة البرية 

بالتعاون مع إدارة المنتزه، كما ننظم العديد من الفعاليات الخيرية بالتعاون مع 

المدارس، فمثالً لبينا دعوة مدرسة الريادة للتعليم االساسي، بمناسبة يوم زايد 

كورنيش  في  المارة  السيارات  على  إفطار  وجبة   )100( لتوزيع  اإلنساني  للعمل 

القواسم، و إفطار جماعي أليتام الجمعية في فندق هيلتون جاردن إن، استجابة 

للمساجين  إفطار  بوفيه  عمل  وتم  القابضة(  للضيافة  )راك  مجموعة  لمبادرة 

وأسرهم في إدارة المؤسسة العقابية واإلصالحية في اإلمارة، وأخيراً توزيع 300 

وجبة على العمال بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيرى، بالتعاون مع الجامعة 

األمريكية في اإلمارة.
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In 1989, an elite group of Dubai businessmen 

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

the ministerial decree (1989/41). The founders 

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

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

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

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

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

to collect them in person.

1 Vision 

2 Message 

3 Values

4 Programs and Projects

How to donate:

UAE to UAEBeit Al khair Society

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

 On the road to leadership

Best Charity Performance in the Arab World Prize, 2017

Sharjah Award for Voluntary Work, third time, 2016

Emirates Social Award - NGO category, 2015

Distinguished Society Award, fourth time, 2015

ISO Certi�cate for Social Responsibility, 2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, for Branches  2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, for Centers 2017

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.

Emirates Islamic (Treatment Account)Sadakat Account - Care of orphans:
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The Society also 
renewed its 

ISO 26000 Social 
Responsibility certificate 
in 2018. It was the first 
charity association in the 
country to obtain this 
certification in 2015.

Earlier this year, the Al 
Maktoum Foundation 
Centers run by Beit Al 
Khair Society in Barsha, 
Aweer, Hatta and 
Lisaili obtained the ISO 
9001: 2015 certificate 
for the fourth time 
after completing the 
procedures and practices 
due.

Abdeen Taher Al Awadhi, 
General Director of 
Beit Al Khair and the 
UAE Ambassador for 
Social Responsibility, 
said the Society, since 
its establishment in 
1989, has been so keen 
to adopt top quality 
management and 
implement the best 

relevant administrative 
and charitable practices.

“We have benefited 
from all the local and 
international practices 
available to improve 
our performance,” he 
said. “We have amended 
our procedures and 
techniques to fit the 
ISO standardization 
system until we obtained 
and renewed this 
certification several 
times in 2003, 2009, 
2015, and 2018 that is 
valid to 2021.”

Beit Al Khair is proud 
to be the only charity 
association in the 
country to obtain 
the ISO 26000 Social 
Responsibility certificate 
for the second time, 
he added. “This is in 
recognition to the 
Society remarkable 
efforts in health, 
education and 
environment.

Yesterday & Today

ISO-certified in 
2018 for fourth time

ISO Social 
Responsibility renewal 

for second time

ISO-certified in 
2018 for fourth time

ISO Social 
Responsibility renewal 

for second time

All Beit Al Khair Society branches in Dubai, Fujairah, Ras 
Al Khaimah and Ajman, having met all the requirements 
of the latest version, have obtained the ISO 9001 Quality 
Management certificate for the fourth time in a row. This 
reflects full commitment to set procedures, and boosts 
its adoption of the best charitable practices.

ISO 26000 Social Responsibility

ISO Yesterday & Today

Date Expiry Issued by Beneficiaries Standardization

2003 2006 Department of Economic Development Beit Al Khair, all branches, centres
 )I

SO
90

01
:2

00
8(

 

29/5/2009 4/4/2012

TUV Company

Beit Al Khair, all branches, centres
29/5/2012 28/5/2015 Beit Al Khair, all branches, centres
29/5/2015 4/4/2018 Beit Al Khair, all branches, centres
16/8/2011 15/4/2014 Al Maktoum centres
16/7/2015 15/7/2017 Al Maktoum centres

ISO 9001:2015 Renewal

10/7/2017 9/7/2020 Al Maktoum centres

)IS
O

90
01

:2
01

5(

4/3/2017 3/3/2021 Society, all branches, centres

ISO 26000 Social Responsibility

14/9/2015 13/9/218

TUV Company

 Health, education, environment
projects

(IS
O

26
00

0:
20

10
(

5/10/2018 4/10/2021  Health, education, environment
projects

Beit Al Khair & ISO Certification Record
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The Society will, accordingly, change 
all the terms used in all the programs 

and projects targeting its senior people. 
Instructions have been given to change 
the name of the ‘Elderly Committee’ into 
the ‘Senior Citizens Committee’. 
 
The Committee will keep in mind the 
positive spirit spread by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid in senior 
people. He has affirmed that the Country 
gives equal attention to all citizens, 
disregard their age or expertise. They all 
belong to an exceptional country that 
realizes the importance and value of 
human beings, and acknowledges the 
efforts of all citizens alike.

“Our senior citizens are still young and 
their giving is inexhaustible. Emiratis are 

urged to learn from their expertise and 
follow the culture of giving, dedication 
and commitment. We shall never forget 
whatever you have given and are still 
giving to the UAE."

Senior Citizens represent one of the 
major segments in Beit Al Khair Society 
which supports more than (500) senior 
Emiratis, including (470) registered cases. 
Up to (236) of these are registered in the 
Society branches in Dubai, Fujairah, Ras Al 
Khaimah, and (234) with the Al Maktoum 
Foundation Centers run by Beit Al Khair in 
Barsha, Aweer, Hatta and Lisaili.

The "Senior Citizens Committee" will be 
organizing all the activities and functions 
that bring them happiness, improve 
their conditions, provide their families 

with all support, secure the furniture and 
household items they need. 

Their medical needs, including medicine 
and equipment, will be ensured, let 
alone any surgeries if uncovered by 
health insurance. Their houses are to 
be maintained to be more secure and 
comfortable and their debts are to be 
paid. Recreational activities are to be 
organized for them in the holidays and 
public events.

The Society will expand its projects that 
target senior citizens and improve their 
conditions, such as the “Senior Citizens 
Happiness” scheme and the “As they 
cherished me in childhood” project.

Beit Al Khair develops its projects
to cope with senior citizens national policy

Beit Al Khair develops its projects
to cope with senior citizens national policy

Beit Al Khair has paid tributes to the initiative of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai to replace the term "elderly", used in describing old 
fathers and mothers, with "Senior Citizens", as part of a new national policy.

The “National Policy for Senior Emiratis” includes seven main components: 
healthcare, community involvement and active life, effective civic 
participation, infrastructure and transportation, financial stability, safety 
and security, and quality of future life.

In the footsteps of Zayed
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The President, His 
Highness Sheikh 

Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan has approved 
the law of innovative 
charitable endowment 
in the UAE in order to 
boost the values of giving 
long implanted by the 
late Sheikh bin Sultan Al 
Nahyan (RIP).

It is meant to build an 
environment inspiring 
to charitable work, 
community involvement 
and social solidarity 
in all walks of life, and 
enhance the principles 
of humanitarian work 
established by the 
founding father (RIP).

These principles have 
become a sustainable 
method of giving 
adopted by the country 
and urged by the prudent 
leaders who keep 
launching initiatives in 
all fields of humanitarian 
work that the UAE in now 
on top of the world in 
terms of humanitarian 
and development work.

The demise of noble knight

The late Sheikh Rashid bin Saeed (RIP) passed away on 
October 7, 1990, after a busy and successful life. Mouring 
him, the President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, said: “Sheikh Rashid, a great man of this country, has 
departed without saying anything about his extraordinary 
achievements. Though he passed away, his legacy shall 
remain immortal.”

Supporting charitable work

Sheikh Rashid encouraged community initiatives and 
philanthropic work seeking help from Dubai businesses. He, for 
example, backed the idea of H.E Juma Al Majid to establish a 
secondary school in Dubai where there were no high schools in 
the early 1950s, and students used to travel to Kuwait to complete 
their education. Sheikh Rashid urged the people of Dubai to chip 
in and fundraise the then promising project. Al Majid was then 
able to build the first two secondary schools in Dubai, Jamal 
Abdel Nasser School for Boys and Amena School for females.

Beit Al Khair was lucky enough to be founded at the time of Sheikh 
Rashid and benefited from the prosperity and stability he led and 
boosted. Thanks to the laws he enacted to support charitable and 
humanitarian work and the spirit he spread and encouraged, the 
Society was able to move ahead, develop its performance, and 
win the Prince Mohammad bin Fahd Award for Best Charitable 
Performance in the Arab World by the end of 2017.

Emaar Majlis for 
building lands of 
indigent citizens

Sheikh Rashid, having been 
so keen on the well-being of 
UAE citizens, started building 
enclosures and then popular 
houses for them. Later, he 
distributed plots of land and 
money to UAE citizens to build 
their own houses. On his last 
days, he built houses each of 
which stood at one million 
dirhams and distributed them 
all to the Emirati nationals. He 
established the ‘Emaar Majlis’ 
or ‘Reconstruction Council’ to 
build the lands of financially 
incapable citizens so that they 
can collect part of its proceeds, 
and pay back their construction 
loans. The ownership became 
theirs after making payment of 
these outstanding loans. This 
was in view of his passion that 
all citizens and their families 
live a decent life.
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Booming Union
Rashid was a competent politician 
and had good brotherly relations with 
all the Rulers of the Arabian Gulf. He 
harnessed all resources for the benefit of 
his country. Having been alerted about 
Britain’s intention to withdraw its forces 
from the Arabian Gulf coast Gulf, he 
agreed with the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan (RIP) on the importance 
of establishing a union of the seven 
Emirates. In February 1968, such efforts 
culminated in the signing of the famous 
Al Sameeh treaty establishing a union 
between the Emirates of Abu Dhabi 
and Dubai, and on December 2, 1971, 
this bilateral union was followed by the 
proclamation of a federation of the seven 
Emirates.  

Independence Day
On the same day, Sheikh Rashid 
announced the establishment of the 
federation under the presidency of 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. The 
declaration included his assignment as 
his deputy by the UAE Rulers at the Palace 
of Hospitality at Jumeirah. On behalf 
of Sheikh Rashid, H.H Sheikh Hamdan 
bin Rashid Al Maktoum (RIP), read the 
independence proclamation: “On behalf 
of the people of Dubai, we salute you 
with the best greetings. We are thrilled 
to welcome you in your country among 
your family and relatives. Oh! Brothers, 
all the treaties have been signed off to 
end contractual relations between each 
emirate and the British government, 
following which we have declared the 
independence of our emirates and our 
sovereignty over its territory.”

First Prime Minister
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum 
(RIP) shared his brother Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan (RIP) in ruling the 
United Arab Emirates. They worked hard 

to strengthen the Union in cooperation 
with their brothers the Supreme Council 
members the Rulers of the Emirates. In 
1979, he served as Prime Minister of the 
UAE during which he spared no effort 
to modernize the country, maintain its 
interests, and support Arab and Islamic 

issues. He strongly opposed Iran's 
occupation of the UAE three islands: Abu 
Musa, Greater Tunb and Lesser Tunb.

Sheikh Rashid, having assumed power 
as the Vice-President and Prime Minister 
of the UAE, he initiated and boosted 
urban development and comprehensive 
progress, focusing on the construction 
of public utilities and infrastructure that 

his achievements spoke volume. Having 
been a far-sighted leader, he laid down 
the foundations of the country progress 
and issued the founding laws of its 
economic and social development.

Leadership Potentials
Sheikh Rashid’s popularity shaped up 
when he began to share his father the 
responsibility of ruling Dubai. He adeptly 
faced all crises with wisdom and courage, 
and served as a protector of his people 
against all crises and dangers. Having led 
the Emirate’s commercial and economic 
boom, Dubai rose as an important global 
economic port that attracted traders and 
businessmen from around the globe.

"I am building Port Rashid because a day 
can come when you cannot build it,” His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice-President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
quoted his father as saying. “My father 
was the first to think of such a mega 
project. How? I cannot give a brief answer 
to this question. But, if I am to reply in 
one word, I would say: it is “vision.”

Noble attributes
Sheikh Rashid was a humble man close 
to the hearts of his people whom he 
used to receive every day in his majlis. He 
listened to everyone, hated hypocrisy, 
and did not like to be favoured or treated 
in a special way despite the fact that he 
was the man in power.

He was a man of giving who helped the 
weak, cared for the orphans, looked after 
the poor, showed mercy and compassion 
to vulnerable people, and provided 
them with all support to stand the costs 
of living. He used to wander around 
markets, check on the conditions of his 
people, solve their problems, and share 
their happy and sad moments. He was 
more compassionate and giving in the 
holy month of Ramadan, though.

Zayed Al Khair



العــدد26
166

Death anniversary of Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum
Zayed Al Khair

Zayed & Rashid
weave UAE dream together
Zayed & Rashid
weave UAE dream together

"Rashid was a brave knight and a founder 
of the union, who left great works and 
immortal achievements behind."

These were actually the words the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan (RIP) said when he mourned his brother Rashid bin Saeed 
Al Maktoum (RIP) who died on October 07, 1990, at the age of 79 
which was rich in giving. They have both turned the dream of the 
union into a firm reality. Zayed never forgot his brother who shared 
him in weaving the dream of the union. They established a solid, 
strong and stable country that is competing the entire world with 
exceptional achievements, fast-growing economy and leadership 
which they planned and always dreamt of when declaring the 
foundation of the UAE.

It is, therefore, our duty to recall and shed light on the achievements of the late Sheikh Rashid bin Saeed Al 
Maktoum (RIP), and briefly review his biography and journey, to show due gratitude to him and remind all 
generations of this one-off character.

Sound upbringing
 
The late Sheikh Rashid was born in 1912 at 
Shindagha neighborhood in the emirate of 
Dubai. He was raised by his father Sheikh 
Saeed Bin Maktoum Al Maktoum who was 
known for his piety, wisdom, patience 
and prudence. His mother, Sheikha 
Hessa Bint Al Mur Bin Hureiz Al Falasi, 
locally identified as Umm Dubai “Mother 
of Dubai”, enjoyed a special place in the 
hearts of Dubai people. She was known to 
be resolute, strong-willed and ambitious. 
She was renowned for her generosity, 
philanthropy, and support to the needy. 
Sheikha Hessa had a clear impact on 
the personality of Sheikh Rashid who 
received his first education at katateeb 
(tradition study centres), as there were no 
formal schools at that time. He learnt the 
principles of Islamic jurisprudence and 
Arabic language. However, Sheikh Rashid 
was one of the first students to be enrolled 
in Al Ahmadiya School when opened.

Early maturity
Sheikh Rashid, since his early age, was mature and his thinking was ahead of his time. He was 
known as a diligent young man who had an inquisitive mind. Falconry, horse and camel riding, 
and shooting were some of his most cherished hobbies. 

He had regularly attended his father’s majlis (court) where he learnt how to run the state 
affairs. He kept abreast of all the proceedings and activities of the majlis to help him learn how 
to run the government and how to shoulder the responsibility after his father.  In 1939, he 
was appointed Crown Prince of Dubai and stared helping his father in run the state affairs. He 
demonstrated his ability to assume the responsibility. He was able to save Dubai from several 
economic crises, notably the decline of pearl trade and the maritime blockade which Britain 
imposed on the Arab Gulf ports after the World War II. 

Dubai Builder
Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum assumed power in 1958. During his 32-year power, Dubai 
saw massive developments in all fields. He managed to turn Dubai into a buzzing commercial 
hub, especially as oil revenues then were hardly sufficient to meet the Emirate’s obligations. 
He gave a special attention to the markets of the Emirate, supported Dubai businessmen, 
encouraged commercial investment, and devised a long-term plan and a futuristic vision for 
Dubai. He focused on construction and commerce, and managed to widen and deepen Dubai 
Creek because the shallow water of the Creek use to pose a threat to navigation. His relentless 
effort turned Dubai Creek into one the major commercial and economic harbors in the region.
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Editorial

General Supervision The UAE, as part of relentless 
efforts to support humanitarian 
and development work, has 
taken the lead again and comes 
up with a new charity concept 
to boost and encourage giving 
among Emirati citizens.

A new vision, based on 
innovative techniques, has been 
launched. It is associated with 
a civilized touch that believes 
in human beings and does not 
focus on their weaknesses. 
It helps them believe their 
weakness is but a source of 
their power. The disabled and 
special needs people are people 
of determination, while senior 
citizens are so valuable with 
their accumulated expertise 
and noble giving. The UAE, 
with its unique development 
and humanitarian attitude, has 
turned into a school for giving 
and civilized humanity that is 
a source of pride for the entire 
world.

Two new relevant initiatives 
have been launched this month. 
In the first, the President, 
His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan has 
approved the Law of Charitable 
Endowment to create an 
environment conducive to 
charitable work, and open the 
door for citizens and residents 
to give and contribute and 
boost social solidarity in all 
walks of life, disregard their 
nationalities, sects and religions. 
The pioneering scheme is aimed 
to strengthen the foundations 
of humanitarian work long 
established by Sheikh Zayed 
(RIP). This has become the 
unique identity of the UAE 

which is now on top of the 
entire world in terms of giving.
   
In the second initiative, His 
Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, 
announced that the UAE shall 
no longer use the term "elderly" 
to describe old fathers and 
mothers. From now on, they are 
to be called "Senior Citizens" as 
part of a new national policy for 
them.

In comment on his twitter 
account, he said: “We directed 
the replacement of the term 
“elderly” with “Senior Emiratis”. 
They are senior in their 
expertise, national service, 
pride, and are always great in 
our hearts and mind. We also 
approved the National Policy 
for Senior Emiratis that features 
special health insurance, centres 
for providing them with modern 
skills and sports activities, 
discounts programs, schemes to 
benefit from retirees' experience 
in the marketplace, friendly 
houses that fit their needs, 
and programs to protect them 
against abuse and violence. 
They shall always remain senior 
and great in our hearts and life.”

Paying tributes to these noble 
directives, Beit Al Khair pledges 
to observe these new visions 
that establish a new era which 
transcends traditional visions 
in charitable work, and open 
new doors for giving based 
on creativity and innovation, 
showing respect and giving 
support to vulnerable people 
with no discrimination.

Innovative Endowment
and  Senior Citizens

Innovative Endowment
and  Senior Citizens



بشراء كوبون "كما ربياني صغيراً"
أو التبرع لبرنامج "أمان"

الذي يقدم مساعدات 
نقدية وغذائية

ألسر "كبار المواطنين"  
بشكل شهري

أو برنامج "إسعاد"
الذي يقدم كل دعم ممكن لآلباء واألمهات 

من "كبار المواطنين"
ويسعى إلسعادهم في المناسبات واألعياد

يرجى اإليداع في الحسابات التالية:

أو التبرع من خالل تطبيق
"بيت الخير" الذكي

أو االتصال على 
الرقم المجاني:

للتبرعللتبرع

مصرف أبو ظبي اإلسالميبــــــنك دبـــــــــي اإلسالمي

برنـامج
إسعاد

“بيت الخير” تدعوكم“بيت الخير” تدعوكم
لدعم مشاريع “كبار المواطنين”لدعم مشاريع “كبار المواطنين”
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