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لتحميل
النـشرة

إطالق 7 سجناء في العيد 
وتسديد 3.1 مليون درهم عنهم

- مذكرة تفاهم مع مستشفى سليمان   
   الحبيب في دبي

- 98 مليار درهم عطاء زايد في 30 عامًا

وتقرؤون أيضًا..

هيئة آل مكتوم الخيرية رائدة التواصل الحضاري مع العالم



للتواصل االجتماعي

ومضى..  بنا،  مّر  رقيقاً،  لطيفاً،  خفيفاً، 
كعادته كل عام، بعد أن عطر القلوب بعبقه 
الوجوه، وختم  البسمة على  الفريد، ورسم 
الذين  الماليين،  بإسعاد  المباركة  أيامه 
عّز  المولى  يرجون  وهم  للصالة،  تقاطروا 
يعيده على  وأن  يتقبل طاعتهم،  أن  وجّل، 

أوطانهم ومجتمعاتهم باليمن والبركات.

فإن  جاء..  كما  فجأة،  رمضان  رحل  وإن 
باقية  وذكراه  الروح،  ثنايا  في  باقية  نفحاته 
عميقة  البالغة  ودروسه  النفوس،  في 

جنحوا  كلما  الغافلين  تنبه  الوجدان،  في 

وميادينها  الدنيا  مالعب  في  لالنطالق 
الصاخبة، فالعبادة  بعد رمضان ال يجوز أن 
تخبو، والعطاء ال ينبغي أن يتوقف، والنزوع 
وينمو،  يزدهر  أن  يجب  والخير،  الحق  نحو 
كثمرة من ثمار الشهر، إن نحن حقاً عشنا 

مدرسة رمضان، وتعلمنا منها.

ووعى  وصدقاً،  حقاً  رمضان  أحب  ومن 
التي تركها  اآلثار  دروسه، ينبغي أن يختبر 
أن  ربه  ويعاهد  نفسه،  في  الفضيل  الشهر 
أراده  كما  ورمضان،  رمضان  بين  يكون 
الخير،  إلى  سباقاً  رمضان،  في  سبحانه 

الفقراء  من  قريباً  المعروف،  على  حريصاً 

نحو  االرتقاء  على  عازماً  والمساكين، 

األفضل في دينه ودنياه، وفي سائر معامالته 

مثله  واإلنسانية،  الدين  في  إخوانه  نحو 

َشَجَرٍة  )كََمَثِل  مسلم  صحيح  في  جاء  كما 

صلى  بها  وأراد  َورَُقَها(  يَْسُقُط  اَل  َخْضَراَء 

المثمرة(  النخيل  عليه وسلم )شجرة  هللا 

ألنها صبورة، حليمة، كريمة، ُترمى بالحجر، 

بثمارها  نافعة  الثمر،  أطيب  فتسقط 

وأوراقها وجذعها وظلها.. 

العمل  بميادين  وأهالً  رمضان،  يا  فوداعاً 

الشهر  بروح  نخوضها  واإلنجاز،  والعطاء 

بأروحنا  لنقلع  الدافعة،  ونفحاته  الكريم 

فيها  نؤثر  واعدة،  بداية  ونبدأ  جديد،  من 

بنا خصاصة، ونطعم  أنفسنا ولو كان  على 

وأسيراً،  ويتيماً  مسكيناً  حبه  على  الطعام 

ننهض  عليهم،  ونغدق  الناس،  نحب 

حاجة،  صاحب  كل  ونعين  بالضعيف، 

ونترجم إيماننا وأخالقنا بتقديم المبادرات 

في  والوئام،  التكافل  لروح  تعزيزاً  النافعة، 

والعطاء  النماء  األيام  مّر  على  ديدنه  وطن 

للجميع.
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من أقوال زايد
»إن الدولــة تعطــي األولويــة فــي االهتمــام لبنــاء اإلنســان 
ورعاية المواطن في كل مكان من الدولة، وإن المواطن 

هــو الثــروة الحقيقيــة علــى هــذه األرض«.

زايـد الخـير

ى..
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 نن
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سيرة زايد تتصدر المجالس

العدد
1603

زايد مؤسس دولة
وقد كان زايد حاضراً في جّل مجالس رمضان والعيد، وكمثال على هذه الحوارات 

خلفان تميم،  الفريق ضاحي  معالي  مجلس  في  دار  ما  نستعرض  بالوفاء،  الغنية 

نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، الذي استعرض مسيرة الوالد المؤسس، 

أوجدها  دولة،  كان مؤسس  بل  دولة فقط،  رئيس  يكن  لم  زايد  الشيخ  أن  مؤكداً 

برؤية استراتيجية عميقة، وقادها باقتدار، لتصل اليوم إلى ما وصلت إليه من نجاح 

وازدهار، وهو ما يميز الشيخ زايد، الذي كانت لديه رؤية ثاقبة للمستقبل، منوهاً 

بأننا عندما نتحدث عن زايد، ال نكتفي بالحديث عن مآثره، وهي كثيرة، بل يجب أن 

نستحضر نهجه وحكمته ورؤيته.

االستثمار في اإلنسان
للراحل  اإلعالمي  والمرافق  والمستشار  الدولة،  وزير  نسيبة،  زكي  معالي  وتكلم 

الكبير خالل سني قيادته للدولة، فأسهب في تحليل سر نجاح الشيخ زايد، الذي 

فاقت  التي  اإلمارات  تجربة  ميز  ما  وهو  فيه،  واستثمر  اإلنسان،  بناء  على  راهن 

في  تستثمر  لم  لكنها  النفط،  من  كثر  وأ النفط  مثلها  تملك  كثيرة،  دوالً  نجاحها  في 

اإلنسان، فتعثرت وتأخرت، وروى ما قاله له األمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا عندما 

التقاه قبل سنوات: »العالم كله يفتقد اليوم الشيخ زايد«.

اإلسالم في أفعاله
ورأى د. أحمد الحداد، مدير إدارة اإلفتاء في دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري 

بدبي، أن روح اإلسالم ومكارمه تجلت في أفعال زايد قبل أقواله، وفي مواقفه وعطائه 

اإلنساني، ودلل على رأيه بظاهرتين، األولى إصرار الراحل الكبير، رحمه هللا، على أن 

يمتد خير أبوظبي لكل اإلمارات، فأصّر على أن تنضم اإلمارات الشمالية إلى الدولة 

وكان  الدولة،  %85 من هذه  كانت تشكل  أبو ظبي  أن  رغم  بها،  يحلم  كان  التي 

بإمكانه أن يكتفي بها ويحصر ثروته فيها ليتضاعف فيها الرخاء، لكنه آثر أن يشرك 

إخوانه في اإلمارات في هذا الخير، والثانية عطاء زايد الذي امتد إلى كل بالد اإلسالم، 

فبنى المساجد والمساكن واألوقاف والمدارس والمستشفيات، ووقف إلى جانب 

قضايا الشعوب الفقيرة والمنكوبة.

عطاء زايد
الشيخ  رئيس مكتب  الصايغ،  ميرزا  استعرض سعادة  جانبه  من 

حمدان بن راشد آل مكتوم، بعض المحطات التي جمعته بالشيخ 

زايد، وتحدث عن مآثره في العطاء، وكيف التقاه مع عدد من الطلبة 

اإلماراتيين الدارسين في األردن قبل قيام االتحاد، وكيف أصر على 

أن ُتحّمل مصاريفهم على إمارة أبوظبي، وكيف رافقه عندما كان 

دبلوماسياً في الهند في رحلة صيد، ورآه ينفق على فقراء الهنود دون 

أن يسأل عن ديانتهم، قائالً: »ربنا وربهم واحد«، وعرج الصايغ على 

قصة االتحاد، وكيف اجتمع الشيخ زايد مع الشيخ راشد ليواجها 

االنسحاب البريطاني المفاجئ من المنطقة، بإقامة دولة تجمعهما 

وتسد الفراغ، فكان اتحاد اإلمارات الشامخ العتيد. 

اإلماراتييــن،  قلــوب  مــن  الخيــر  زايــد  ينبثــق  اآلن،  حاضــر  كأنــه 

ليتصــدر أحاديثهــم ـفـي كل حيــن، فيســتذكرون مآثــره وســجاياه، 

والغفــران.. بالرحمــة  لــه  ويدعــون 



ووجه مجلس إدارة »بيت الخير« 
للمحسنين  والتقدير  الشكر 
الكرام وأصحاب األيادي البيضاء، 
الذين ساهموا في تغطية المبالغ 
طاهر  عابدين  وقال  المستحقة، 
الجمعية  عام  مدير  العوضي، 
هذه  »أطلقنا  المناسبة:  هذه  في 

للعمل  زايد  يوم  في  المبادرة 
في  لسجاياه  إحياء  اإلنساني، 
الملهوف  وإغاثة  الضعيف  عون 
وتحرير السجناء الغارمين، الذين 
مديونياتهم،  تسديد  عن  عجزوا 
وذلك رفعاً للغرم عنهم، وتحريراً 
يعودوا  حتى  سجنهم،  من  لهم 
مع  بالعيد  لينعموا  أسرهم،  إلى 
ما  أقل  وهذا  وذويهم،  أبنائهم 
نقدمه في ذكرى رحيل زايد الخير، 

مسيرة  ورائد  الدولة  مؤسس 
العطاء، الذي أرسى نهج التراحم 
والتكافل في مجتمع اإلمارات، وال 
المبادرة،  أعلن هذه  وأنا  يسعني 
الشكر  بخالص  أتقدم  أن  إال 
الذي  الفرج  لصندوق  والتقدير 
متجددة،  كة  شرا معه  تجمعنا 
اإلصالحية  المؤسسات  ولكافة 
والعقابية التي تعاونت في إنجاح 
إجراءات  فيسرت  المبادرة،  هذه 
العرفان  وكل  واإلفراج،  التسوية 
الكرام  للمحسنين  واالمتنان 
في  ساهموا  الذين  الخير  وأهل 

هذا المبلغ«.

أحد  الغارمين  مشروع  أن  يذكر 
الجمعية،  في  الزكاة  مشاريع 

أصحاب  لمساعدة  ينفق  حيث 
المواطنين  من  المديونيات 
الظروف  وأصحاب  السن  وكبار 
الخير«  »بيت  وتجمع  القاهرة، 
»صندوق  مع  تفاهم  مذكرة 
الفرج« الذي ينسق مع الجمعية 
السجناء،  من  العديد  شأن  في 

الذين تصل مديونياتهم إلى أرقام 
بلغ  وقد  الدعم،  تقتضي  كبيرة 
أطلقتهم  الذين  السجناء  عدد 
 28 الماضي  العام  الجمعية 
سجيناً مواطناً، وبلغ اإلنفاق على 
 2017 عام  في  الغارمين  مشروع 

ما قيمته 9.1 مليون درهم.

»وسنزيد  الرمضانية  حملتها  ضمن 
المحسنين« وبمناسبة يوم زايد للعمل 
الخير  بيت  جمعية  ساهمت  اإلنساني، 
السجناء  من  عدد  سراح  إطالق  في 

 3.107.535 المعسرين، بتسديد مبلغ 
مع  بالتعاون  وذلك  عنهم،  درهم 
صندوق الفرج والمؤسسات اإلصالحية 
الدولة،  إمارات  من  عدد  في  والعقابية 
وقد بلغ عدد السجناء المفرج عنهم 7 
سجناء مواطنين، حيث قامت الجمعية 
عليهم،  المترتبة  المالية  الذمم  بإنهاء 
لينالوا  سجنهم،  في  سبباً  كانت  والتي 
حريتهم على أعتاب عيد الفطر المبارك.

في يوم زايد للعمل اإلنساني
»بيت الخير« تسدد 3.1 مليون درهم إلطالق 7 سجناء

بالتعاون مع صندوق الفرج

عام زايد
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الخير  بيت  جمعية  وقعت 
مذكرة تفاهم مع مستشفى 
دبي،  في  الحبيب  سليمان 
كة  الشرا بتعزيز  تقضي 
الطرفين،  بين  المجتمعية 
الحمالت  في  والمساهمة 
الخيرية وإثراء عام زايد الخير 
المرضى  دعم  خالل  من 
أداء  عن  يعجزون  الذين 

تكاليف العالج.

مع مستشفى
سليمان الحبيب في دبي

مذكرة تفاهم

الخير«  »بيت  عن  المذكرة  ووقع 
المدير  العوضي،  طاهر  عابدين 
وقعها عن مستشفى  بينما  العام، 
الدكتور  الحبيب،  سليمان 
العام  المدير  الهزارمردي،  طه 
تنظم   وهي  دبي،  في  للمستشفى 
وجمع  المشترك  التعاون  سبل 
التبرعات، من خالل نشر حصاالت 
بحيث  المستشفى،  في  الجمعية 
الحاالت  لعالج  حصيلتها  ترصد 
الجمعية  تنوي  التي  المرضية 
حصراً،  المستشفى  في  مساعدتها 

وكالة  في  والتحقيقات  التقارير  قسم  عن  صدر  صحفي  تقرير  أشار 
أنباء اإلمارات »وام« بمناسبة »يوم زايد للعمل اإلنساني«، بأن حجم 
المؤسس،  الوالد  من  بتوجيهات  اإلمارات  قدمتها  التي  المساعدات 
طيب هللا ثراه، خالل رئاسته للدولة حتى العام 2000، تجاوز مبلغ 98 

مليار درهم، وشملت معظم دول العالم. 
أهمها،  نذكر  وقراراته،  مبادراته  عن  وافية  تفاصيل  التقرير  وتضمن 
ففي فلسطين تم تنفيذ مشروع ضاحية الشيخ زايد في القدس، إلى 
جانب مشاريع أخرى منها إعمار مخيم جنين، الذي تكلف إنشاؤه نحو 
100 مليون درهم، وبناء مدينة الشيخ زايد في غزة بتكلفة بلغت نحو 
220 مليون درهم، باإلضافة إلى مدينة الشيخ خليفة في رفح والحي 

اإلماراتي في خان يونس.
بإنشاء  اليمن  بمساعدة  سموه  قام  للدولة،  كرئيس  عهده  بداية  وفي 
إذاعة صنعاء، وفي عام 1973 أمر - رحمه هللا - بمساعدة مصر على 
إعادة إعمار مدن قناة السويس »السويس- اإلسماعيلية- بور سعيد« 
التي ُدمرت في العدوان اإلسرائيلي عام 1967، كما تبرع إلحياء مكتبة 

اإلسكندرية القديمة.
وتتالت المكرمات، فأنشأ زايد في المغرب مركز »مريم« الخاص برعاية 
الطفولة، كما أقام وحدات سكنية متكاملة، وتبرع بإنشاء كلية الطب 
مشكلة  لحل  وتبرع  السودانية،  مدني  ود  بمدينة  ناصر  ومستشفى 
العطش في السودان، واهتم بمساعدة دول مثل لبنان بنزع األلغام، 

وساهم بدور فاعل في عملية إعادة بناء لبنان بعد الحرب األهلية.
ونالت سوريا في عهد الشيخ زايد قسطاً وفيراً من الدعم للمشاريع 
كز اإلسالمية الثالثة، التي  الخيرية والتنموية، وازدهت باكستان بالمرا
أقامها الشيخ زايد لنشر الثقافة اإلسالمية والعربية بين أبناء باكستان، 
إضافة إلى تمهيد وتوسيع الطريق الجبلي بمدينة خاران، وبناء مسجد 
دالي، وحفر آبار المياه، وبناء المساجد والمدارس والمساكن، باإلضافة 

إلى النجدات اإلغاثية التي قدمها لضحايا الزالزل والفيضانات.
ودعم شعب  نصرة  في  زايد  للشيخ  مواقف مشرفة  التاريخ  وسجل 
البوسنة والهرسك، كما أمر بإغاثة شعب الشيشان بعد الحرب التي 
بكين،  الصينية  العاصمة  في  إسالمية  مطبعة  وأنشأ  مدنه،  دمرت 
وأمر  اإلسالمية،  الدعوة  ونشر  الصينيين،  المسلمين  أنشطة  لدعم 
بإغاثة المتضررين من الزلزال في اليونان، وقدم المساعدات الغذائية 

للمتضررين من المجاعة التي اجتاحت منطقة القرن األفريقي.
الدولية  المؤسسات  من  للعديد  الدعم  اإلمارات  دولة  وقدمت 
ومفوضية  »اليونيسيف«  الطفولة  رعاية  صندوق  مثل  واإلسالمية 
للتنمية ومنظمة  الالجئين، والبنك اإلسالمي  المتحدة لشؤون  األمم 
زايد  الشيخ  اختير   1995 وفي  لألجانب،  الدولية  والمنظمة  اليونسكو 
السخي  عطاؤه  وظل  العالم،  مستوى  على  اإلنمائية«  »الشخصية 

قائماً حتى وفاته، رحمه هللا.

عن  تعجز  التي  الحاالت  ولعالج 
مرضى  من  العالج  تكاليف  تسديد 
خطابات  عبر  وذلك  المستشفى، 
رسمية تؤيد حاجة كل حالة، وحسب 

المعايير التي يعتمدها كل طرف.

التعاون  آليات  المذكرة  وتتضمن 
نشاطات  لدعم  المشترك، 
وترويج  الصحي،  التثقيف 
داخل  الخيرية  الجمعية  منشورات 
بتقديم  تقضي  كما  المستشفى، 
صحية  بطاقات  المستشفى 
ومتطوعيها،  الجمعية  لموظفي 
بالضمان  المشمولين  غير  من 
من  بموجبها  لالستفادة  الصحي، 
المذكرة  حددتها  التي  الخصومات 
والخدمات  األمراض  على جملة من 
إلى  المذكرة  أشارت  كما  الطبية، 
يقدمها  التي  الخصومات  حزمة من 
الجمعية،  في  للعاملين  المستشفى 
في مبادرة منه لدعم وإسعاد الكوادر 

الخيرية.

98 مليار درهم
عطاء زايد في 30 عامًا
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حملة »وسنزيد المحسنين«
تسجل أفضل النتائج في عام زايد

لحملة  األولية  النتائج  تشير 
الرمضانية  الخير«  »بيت 
المحسنين«،  »وسنزيد 
اقتربت  قد  الحملة  أن 
التي  األهداف  تحقيق  من 
للحملة  الجمعية  وضعتها 
بمناسبة عام زايد، وإن كانت 
األرقام النهائية لم تصدر بعد، 
المتوفرة  المؤشرات  لكن 
تؤكد أن الحملة كانت مميزة 

كثر من صعيد. على أ

برنامج »فرحة« إلسعاد المستفيدين
وكانت الجمعية قد بدأت في وقت مبكر قبيل رمضان بتوزيع المير الرمضاني، وتم تنفيذ مشروع إفطار 

صائم من خالل حوالي 40 موقعاً وخيمة ومسجد في مختلف اإلمارات، كما تم توزيع زكاة الفطر قبيل 

إلى بدل شراء مالبس  باإلضافة  المتعففة،  العيدية على شكل مبالغ مالية ألبناء األسر  العيد، وتوزيع 

العيد، وجاء ذلك في سياق برنامج فرحة الذي نفذته »بيت الخير«، إلسعاد األسر المتعففة ومحدودة 

الدخل، بمناسبة الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

يوم زايد للعمل اإلنساني
كما قامت »بيت الخير« في يوم زايد للعمل اإلنساني بتكريم الرعاة والشركاء المساهمين في دعم مشروع 

إفطار صائم، وتمويل مفاطر رمضان، وذلك في خيمة زايد الخير الرمضانية، التي أقامتها الجمعية في 

منطقة المحيصنة 2 بدبي، وسلم شهادات التكريم عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، ألكثر من 

30  جهة حكومية وخاصة، موجهاً الشكر والتقدير لمبادرتهم بدعم مفاطر رمضان، وأهمهم بلدية دبي، 

وكهرباء ومياه دبي، ودبي للطيران المدني، وهيئة الصحة، ودبي لإلسعاف، وشرطة دبي، واقتصادية دبي، 

ودبي لالستثمار، وجامعة محمد بن راشد للطب، ومجموعة اينوك، ومجموعة هامنغ، ووقفي عبدالجليل 

الفهيم وعبدالسالم رفيع، ومجموعتي الحثبور والشعفار، وبنوك اإلمارات دبي الوطني وأبو ظبي األول 

والمشرق ودبي التجاري، وغيرها من الشركات والجهات الخاصة.

عام زايد
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المجالس الرمضانية
مجتمعية  بحوارات  الرمضانية  المجالس  حفلت 
الخير،  زايد  عطاء  عن  أحاديث  تصدرتها  مهمة، 
حرصت  وقد  اإلمارات،  في  اإلنساني  العمل  وازدهار 
األجواء  هذه  متابعة  على  الخير«  »بيت  إدارة 
قامت  حيث  الرمضانية،  حملتها  لدعم  واستثمارها 
الضيافة  مجلس  بزيارة  الخير«  »بيت  من  وفود 
بن  سعود  بن  أحمد  الشيخ  ولقاء  الخيمة  برأس 
صقر القاسمي، ومجلس الشيخ فيصل بن خالد بن 
محمد القاسمي، بحضور شقيقه الشيخ سلطان بن 
خالد بن محمد القاسمي، ومجلس الشيخ أحمد بن 
مكتوم، ومجلس أحمد بن سالم آل سودين، بحضور 
الشيخ سعيد بن طحنون، ومجالس معالي الفريق 
واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان  ضاحي 
وأحمد عيسى   المرر،  دبي، وسهيل محمد  في  العام 
أحمد  وسعيد  الراشدي،  محمد  وسالم  السركال، 
الهاملي، وأحمد لوتاه، وحمد بن بروك، وغيرها من 

المجالس الكريمة.

المجالس النسائية

المجالس  في  الحضور  على  الخير«  »بيت  قياديات  حرصت  آخر،  جانب  من 

الرمضانية النسائية، أبرزها المجلس الذي نظمته حرم صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة، والذي 

الدكتورة  الذي نظمته  إبراهيم األحمد، والمجلس  حضرته عن الجمعية نهلة 

مريم محمد المال بالفجيرة، بعنوان »المرأة اإلماراتية جوهرة التنمية«، الذي 

فرع  مدير  الظنحاني،  وجواهر  األفرع،  شؤون  مدير  الظنحاني،  حليمة  حضرته 

الفجيرة، وراية المحرزي، إحدى أقدم متطوعات »بيت الخير«.
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البداية من أوربا
بدأت هيئة آل مكتوم الخيرية مشوارها الخيري 
واإلنساني عام 1997م من أوربا، حيث استجاب 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ حمدان  سمو 
حاكم دبي، وزير المالية، حفظه هللا، يومها لطلب 
مالي  دعم  بتقديم  إيرلندا،  في  المسلمة  الجالية 
العاصمة،  دبلن  في  لها  مسجد  إلقامة  سخّي 
ولكن سموه برؤيته البعيدة لضرورة تطوير سبل 
الدعم  تجاوز  الغرب،  مع  الحضاري  التواصل 
فكرة  بتطوير  توجيهاته  ليصدر  المباشر،  المالي 
وحضارياً  ثقافياً  مركزاً  معه  ليبني  المسجد، 
في  حضاري  وتفاعل  تواصل  نقطة  يكون  فريداً، 

قلب العاصمة االيرلندية.
إشعاع  منارة  ويظل  المركز،  هذا  يستمر  وحتى 
توجيهاته  سموه  أصدر  أوربا،  قلب  في  إسالمي 
هي  لتكون  الخيرية،  مكتوم  آل  هيئة  بإنشاء 
المركز  هذا  لعمل  الدائم  والداعم  المظلة 
طموحة،  وأهدافاً  رؤية  للهيئة  ووضع  اإلسالمي، 

ازدهرت  وعطاء،  خير  مسيرة  فاتحة  فأضحت 
وتطورت لتشمل فيما بعد 69 دولة، وتم افتتاح 
الذي   ،2000 عام  دبي  في  للهيئة  الرئيسي  المقر 
العطاء،  من  طويل  لتاريخ  األساس  حجر  اعتبر 
الهيئة  أوكل نشاط  الدولة وخارجها، حيث  داخل 
وتفرغت  الخير،  بيت  لجمعية  اإلمارات  داخل 
حول  واإلنسانية  الخيرية  لمشاريعها  الهيئة 
التعليم  على  وركزت  نشاطها،  فتشعب  العالم، 
المدارس  فأنشأت  الفقيرة،  المجتمعات  في 

حتى  اإلفريقية،  الدول  في  خاصة  والجامعات، 
تتمكن من تأسيس جيل متعلم يستطيع خدمة 

نفسه ووطنه.

تواصل حضاري
ميرزا  المباركة، سعادة  المسيرة  هذه  رافق  وقد 
الصايغ، رئيس مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم، والذي يشغل أيضاً عضو مجلس األمناء 
الخير«  »بيت  إدارة  مجلس  وعضو  الهيئة،  في 

التي تساهم في إدارة نشاط الهيئة داخل الدولة 
كة قديمة وراسخة، فكان خير شاهد  في إطار شرا

على هذه التجربة الحضارية التي نجحت في تعزيز 
أن  الصايغ  ويؤكد  الخالق،  الحضاري  التواصل 
الهيئة قدمت خدمات جلى للجاليات المسلمة في 
والتفاعل  االستقرار  على  قدرتها  وعززت  الغرب، 
صورة  وتقديم  المجتمعات،  داخل  اإليجابي 
ناصعة عن اإلسالم الحقيقي، البعيد عن التطرف 
اإلنسانية،  التجارب  على  والمنفتح  والتعصب، 

القادر على التفاعل معها واإلبداع من خاللها.

الدعم الثقافي واإلنساني
الحضارية  الهيئة  مشاريع  أن  الصايغ  ويؤكد 
أوروبية واألمريكيتين  20 دولة  امتدت ألكثر من 
نشاطها  إلى  باإلضافة  ونيوزيلندا،  وأستراليا 
اإلنساني والتعليمي الواسع في أفريقيا، فأنشأت 
وقدمت  العربية،  اإلسالمية  الثقافية  كز  المرا
واستكمال  بناء  في مجاالت  والدعم  المساعدات 

هيئة آل مكتوم الخيرية انطلقت من أوربا
وكانت رائدة التواصل الحضاري الخالق مع العالم

- الهيئة قدمت خدمات جلى 
للجاليات المسلمة في الغرب، 

وعززت قدرتها على االستقرار 
والتفاعل اإليجابي

-  مراكز الهيئة اإلسالمية في 
أوربا قدمت صورة ناصعة عن 

اإلسالم الحقيقي، المنفتح على 
التجارب اإلنسانية

ميرزا الصايغ:

أهل الخير
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المسلمين  للطلبة  الدراسية  والمنح  المساجد 

والجمعيات والمدارس اإلسالمية، وكفالة الدعاة 

مساعدات  تقديم  إلى  إضافة  الصائمين،  وإفطار 

كز اإلسالمية القائمة من  عينية للجمعيات والمرا

قبل، والتي تسير على هذا النهج.

معالم حضارية في أوربا

وتشمل المشاريع الرائدة في أوروبا المركز الثقافي 

للدراسات  مكتوم  آل  وكلية  بإيرلندا،  اإلسالمي 

ومسجد  ومركز  باسكوتلندا،  واإلسالمية  العربية 

تجربة  امتدت  كما  بهولندا،  روتردام  في  السالم 

التواصل  تعزيز  في  الخيرية  مكتوم  آل  هيئة 

كندا  إلى  الغربية  المجتمعات  مع  الحضاري 

وأستراليا والمكسيك واألرجنتين ونيوزيلندا.

المركز الثقافي اإلسالمي – ايرلندا

بن  حمدان  الشيخ  سمو  أمر  مركز  أول  وهو 

منه  انطلقت  حيث  بإنشائه،  مكتوم  آل  راشد 

ويعتبر  العالم،  دول  لتشمل  الهيئة  مسيرة 

الغرب،  بالد  في  إسالمياً  حضارياً  معلماً  المركز 

مصلي،   1500 إلى  يتسع  مسجد  من  ويتكون 

ومدرسة تضم حوالي 300 طالب، ومكتبة وصالة 

احتياجات  على  التعرف  إلى  ويهدف  رياضية، 

الجالية المسلمة، والمساعدة في استقرار الوجود 

عن  الخاطئة  للمفاهيم  والتصدي  اإلسالمي، 

المجتمعات  مع  التواصل  جسور  ومد  اإلسالم، 

األوروبية. 

وتعتبر مباني المركز تحفة معمارية جميلة تمثل 

أنموذجاً متطوراً للمركز االسالمي في الغرب، ونال 

المسلمين،  قبل  المسلمين  غير  إعجاب  مبناه 

حتى أن السلطات االيرلندية منحت المركز جائزة 

بين  يجمع  حيث  1997م،  لعام  تصميم  أحسن 

الجالية  متطلبات  وتلبية  العمارة  في  الجمالية 

من  به،  المحيطة  البيئة  مع  والتناغم  المسلمة، 

بالنسبة  الحياة  قلب  هو  المسجد  أن  منطلق 

للمجتمع المسلم.

فقه االندماج والتعايش

المجتمع  مع  منسجمة  برامج  المركز  ويقدم 

الذي  اإلسالم  روح  من  ومنطلقة  االيرلندي، 

والتفاهم  والسالم  والتسامح  الحب  إلى  يدعو 

الخير  معاني  على  ويؤكد  اآلخر،  مع  والتعايش 

والقيم الحضارية السامية كقيم األسرة ومحاربة 

اإلجهاض  حرية  دعوات  ضد  والوقوف  الرذيلة، 

وتعميق دعوات حقوق اإلنسان والمحافظة على 
البيئة وغيرها، وإحياء المناسبات التي من شأنها 
العريقة،   وثقافتها  بدينها  الجالية  ارتباط  زيادة 

والمحافظة على لغة القرآن وحمايتها.
أقيم  الذي  االحتفال  الصايغ في  وقد صرح ميرزا 
عام 2017 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس 
بن  الشيخ حمدان  إن هدف سمو  قائالً:  المركز، 
المالية،  وزير  دبي،  حاكم  نائب  مكتوم،  آل  راشد 
من وراء إنشاء المركز الثقافي اإلسالمي في دبلن 
عددها  ارتفع  التي  اإلسالمية،  الجالية  خدمة 
الخيرية  مكتوم  آل  وهيئة  ألفاً،   49 إلى  ليصل 
بتأسيس  يقوم  الذي  المركز،  هذا  بدعم  فخورة 

عالقات بين كل فئات المجتمع االيرلندي.
أن  االيرلندية  الحكومة  على  الصايغ  واقترح 
به،  والعاملين  وعلمائه  المركز  بخبرات  تستعين 

والتعايش، حيث  اإليجابي  االندماج  ثقافة  لتعزيز 

اإلسالمية  بالجالية  يتعلق  فيما  كتسبوا خبرات  ا

الظروف  تفهم  ويمكنهم  بها،  المتعلقة  والقضايا 

التي يمر بها بعض أبناء الجالية، وتقديم النظرة 

في  والتعاون  الظروف،  هذه  لمواجهة  اإلسالمية 

حّل بعض اإلشكاالت، منوهاً بأن مسؤولي المركز 

على استعداد لتقديم المساعدة الممكنة.

الرئيس في زيارة للمركز

وقد زار الرئيس االيرلندي هيجينز وقرينته المركز 

االحتفاالت  بمناسبة  بدبلن،  اإلسالمي  الثقافي 

على  باالطالع  وقام  إنشائه  على  عاماً   20 بمرور 

لوحات  يضم  الذي  اإلسالمي  الفن  معرض 

اإلسالمي،  والخط  القرآن  لخط  فنية  وأعماالً 

سعادته  عن  الزيارة  خالل  له  كلمة  في  وأعرب 
حرص  مؤكداً  اإلسالمي،  الثقافي  المركز  بزيارة 
العميقة مع مختلف  العالقات  تعزيز  بالده على 

به  قام  الذي  للدور  شكره  عن  معرباً  الثقافات، 
التسامح  قيم  إعالء  وفي  المجال  هذا  في  المركز 
واحترام  التفاهم  لتحسين  الحوار  في  ومشاركته 

الثقافات والمعتقدات المختلفة.

كلية آل مكتوم  في دندي 
باسكتلندا 

العربية  للدراسات  مكتوم  آل  كلية  افتتاح  تم 
إحدى  باسكتلندا  دندي  مدينة  في  واإلسالمية 
2002م،  مايو  في  المتحدة  المملكة  مقاطعات 

كاديمياً وعلمياً لجامعة إبرتي في دندي.  وتتبع أ
والدكتوراه  الماجستير  شهادتي  الكلية  وتمنح 

إلى  وتهدف  واإلسالمية،  العربية  الدراسات  في 

تحسين صورة العرب والمسلمين في الغرب في 
عن  العلمية  والمعلومات  البحوث  غياب  ظل 
تشويه  من  له  يتعرضون  وما  ودينهم،  ثقافتهم 

وحمالت مغرضة.
بعض  من  طالباً  سنوياً  الكلية  وتستقبل 
الجامعات اإلماراتية الخليجية في دورات تثقيفية 
خمسة  سنوياً  تستقبل  كما  الصيف،  فترات  في 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  طالب 
للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. 

وقد كرمت جامعة إبرتي سمو الشيخ حمدان بن 
ومنحتة  الهيئة،  رئيس  بصفته  مكتوم  آل  راشد 
شهادة الدكتوراه الفخرية في عام 2002م، تقديراً 
أشاد  كما  والعلمي،  الخيري  المجال  في  لجهوده 
العلماء والمفكرون في الجامعة بكلية آل مكتوم 
للدراسات العربية واإلسالمية، لدورها في تشجيع  
المتبادل  التفاهم  وتطوير  الثقافات،  بين  الحوار 

بين العرب والغرب.

مركز ومسجد السالم في روتردام 
بهولندا

جرى  حيث   ،  2010 عام  السالم  مسجد  افتتح 
تشييده على نفقة سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، مؤسس 
إدارته  التي تولت  الخيرية بدبي،  هيئة آل مكتوم 

واإلشراف عليه والتخطيط له وتنفيذه.
وقد استغرق إنجاز مشروع المسجد عقداً كامالً، 
ثاني  اليوم  وثقافياً، ويشكل  ويعد صرحاً حضارياً 
أهم معلم في مدينة روتردام الساحلية، بعد مبنى 

مجلس المدينة، الذي يضم البرلمان والبلدية.
ثالث  وتعلوه  طوابق،  ثالثة  من  المبنى  ويتألف 
ويضم  الفاسي،  المغربي  الطراز  على  قباب 
مئذنتين هما األعلى بأوروبا، بارتفاع يصل إلى 50 
بالطابقين  للصالة  قاعتين  المبنى  ويضم  متراً، 
تخصص  فيما  والنساء،  للرجال  والثالث  الثاني 
واالحتفاالت  العامة  للمناسبات  األرضية  القاعة 
لسكان المدينة من مسلمين وغيرهم، مما يؤكد 
المحلي،  محيطه  على  االنفتاح  في  المسجد  دور 
على  مقامة  عامة  حديقة  أيضا  يضم  أنه  خاصة 
تحتها مواقف عامة  وتقع  للمسجد،  تابعة  أرض 
فقط  منها   80 موقف،   200 وعددها  للسيارات، 

خاصة بالمسجد والبقية للسكان.
وقاعات  عامة  مكتبة  أيضاً  المسجد  ويضم 
وسائل  بأحدث  مجهزة  والندوات  للمحاضرات 
بكاميرات  أيضا  مزود  المبنى  أن  كما  االتصال، 
ومكافحة  لإلنذار  متطور  ونظام  األمنية  للمراقبة 

الحريق متصل بالشرطة.
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أهل الخير

بعد تجربة طويلة وغنية في شرطة دبي، نال اللواء خبير، طارش عيد المنصوري ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه هللا، فأصدر مرسوماً عام 2014 بتعيينه 
للموارد  العامة  اإلدارة  آخرها منصب مدير  كان  التي  المتنوعة،   القيادية  في مواقعه  نجاحه  بعد  دبي،  لمحاكم  مديراً 

البشرية في شرطة دبي.
المؤشرات  وفق  األولى  لتكون  بالمحاكم  يرقى  أن  عينيه  نصب  واضعاً  نجاح،  إلى  نجاح  من  ينتقل  أن  ضيفنا  وصّمم 
العالمية، وقد أفلح بالصعود بمحاكم دبي من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 12 عالمياً خالل 3 سنوات، وأعلى من مصلحة 
المتعاملين، واجتهد في التيسير عليهم، وبدأنا نسمع ألول مرة في تاريخ المحاكم العربية، أن أي طلب في الكاتب العدل 
بمبدأ المسؤولية المجتمعية، وأدخل  16 دقيقة، كما أبدى التزاماً الفتاً  2017 ال يحتاج إلنجازه ألكثر من  أصبح عام 

المرأة إلى سلك القضاء، وغير ذلك من توجهات رشيدة وإنجازات غير مسبوقة..
كثر من تجربة محاكم دبي، في ظل مديرها سعادة طارش عيد المنصوري، فكان  نشرة »بيت الخير« حاولت أن تقترب أ

هذا الحوار:

مع سعادة طارش 
عيد المنصوري

مدير عام محاكم دبي
وشراكة مستمرة مع »بيت الخير«

١. تميزت محاكم دبي بالحرفية والنزاهة 
وسرعة اإلنجاز، فما هي المنهجية التي 

تتبعونها إلرساء العدالة بين المتخاصمين؟
القانــون، واألمــن، والعدالــة، والمســاواة تعتبــر ركائــز أساســية فــي 

حمايــة الحقــوق والحريــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 

ونســعى فــي محاكــم دبــي مــن خــالل رؤيتنــا التــي تنبــع مــن فهمنــا 

للــدور المنــوط بنــا لتحقيــق العدالــة ـفـي إمــارة دـبـي، كــي يحصــل 

كل ذي حــق علــى حقــه، وينعــم كل مــن يعيــش علــى أرض دبــي 

بالعــدل والمســاواة وحفــظ الحقــوق والحريــات وتكافــؤ الفــرص، 

وتحقيــق عدالــة نافــذة، والســرعة فــي تقديــم الخدمــات القضائيــة.

 ٢. كيف تقيمون مستوى األمن االجتماعي 

في إمارة دبي، وماهي نوعية الجرائم أو 

المخالفات الغالبة على هذه القضايا؟
كثــر البلــدان  احتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قائمــة أ

أمانــاً فــي العالــم لعــام 2017، وذلــك وفقــاً لتقريــر أصدره المنتدى 

االقتصــادي العالمــي، حيــث تقــوم حكومــة دـبـي باســتكمال كل 

الركائــز التــي تكفــل أمــن وســالمة المجتمــع، وذلــك مــن خــالل 

تحقيــق عدالــة نافــذة تتســم بالدقــة والســرعة فــي تقديــم خدمــات 

قضائيــة ميســرة الوصــول للمجتمــع.
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٣. كيف وَفقتم بين خلفيتكم 
العسكرية، كلواء خبير سابق في 

شرطة دبي، ودوركم الجديد 
كمدير لمسيرة القضاء في محاكم 

دبي؟
به  تدرجت  الذي  الوظيفي  المسار  خالل  من 
العسكرية كلواء خبير سابق في شرطة  والخلفية 
تماماً  أؤمن  حالياً،  دبي  محاكم  عام  ومدير  دبي، 
جميع  من  متساوية  مسافة  على  الوقوف  أن 
واألنظمة  واللوائح  للقوانين  واالحتكام  األطراف 
هي أحد أهم المبادئ في إدارة األجهزة القضائية، 
وأن القضاء والحرص على رفع قيمته في النفوس 
تفرضها  وطنية،  مسؤولية  مصداقيته  وترسيخ 
بقضاء  تحظى  كدولة  وصورتها  الدولة،  مصلحة 
مبادئ  تطبيق  على  يقوم  مستقل،  نزيه  عادل 
قيامها  منذ  الدولة  تزال  وما  اإلسالمية،  الشريعة 
والكلمة  الكاملة  االستقاللية  للقضاء  تعطي 
نزاعات  النهائي لكل ما يطرأ من  الفصل والحكم 
وأهميتها  درجاتها  تنوعت  مهما  وخصومات، 
لكل  والحكم  المرجع  هو  القضاء  وأن  وخطرها، 
في  العاملين  جميع  على  أن  وأؤكد  شؤونها، 
على  والصبر  واالحتساب  التحلي  القضاء  مسيرة 
ضغوط العمل، وتحمل ما يواجههم من منغصات 
على  أن  إال  صوابه،  الحليم  تفقد  قد  ومكدرات 
الجميع أن يستحضروا أن األجر على قدر المشقة. 

٤. تعد محاكم دبي من المحاكم 
المتقدمة في العالم العربي 

باعتمادها األنظمة اإللكترونية 
وإدخالها التطبيقات الذكية في 

أعمالها؟
أن  استطاعت  إذ  التحدي،  كسبت  دبي  محاكم 
تنجز التحول الذكي في أغلب الخدمات لتحقيق 
الذكية،  الحكومة  إلى  التحول  في  القيادة  رؤية 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  لتحقيق 
رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
الناس،  إسعاد  في  دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس 
بسيطة  بتطبيقات  المتعاملين  على  والتسهيل 
المتعاملين  لجميع  ويمكن  االستخدام،  وسهلة 
عليهم،  والجهد  الوقت  وتوفر  منها،  االستفادة 
معامالتهم  إنجاز  في  السرعة  لهم  تؤمن  والتي 
مبدأ  لترسيخ  نوعية  نقلة  وتمثل  القضائية، 
العمليات الذكية في إدارة طلبات القضايا بأنواعها 
بسرعة وسهولة وكفاءة تامة، مما يسهم في خلق 
بيئة محلية تشمل كل جوانب األمن واألمان التي 

تخلق الراحة لجميع أفراد المجتمع.

٥. عرفت محاكم دبي باهتمامها 
باألنشطة المجتمعية، فنجدها 

حريصة على دعم التعليم، وتنظيم 
معارض الكتب وملتقيات التراث، 

فما هي رؤيتكم لذلك؟
تسهم محاكم دبي في خدمة المجتمع حرصاً منها 

على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خالل 

على   وتؤكد  وملموسة،  عملية  مبادرات  تقديم 

التنمية  لدعم  المشتركة  الجهود  تكاتف  أهمية 

وأولوية  وطنية  مسؤولية  باعتبارها  االجتماعية 

المشاريع  بإنجاح  االلتزام  وضرورة   استراتيجية، 

محاور  تحقق  التي  الطموحة  واإلنسانية  الخيرية 

خطة دبي 2021 وغايات »رؤية اإلمارات 2021« 

القيم  على  ومحافظ  متالحم«  »مجتمع  بناء  في 

اإلماراتية المتمثلة في العدالة والمساواة والتعاضد 

والتكافل االجتماعي.

حيث تحرص المحاكم على المشاركة في المعارض 

في  اتباعه  تم  عرف  باتت  ألنها  للكتاب،  الدولية 

الدائرة خالل السنوات األخيرة، والذي أسهم بدوره 

المتحصلة  والقضائية  القانونية  المعرفة  نشر  في 

القطاع  في  للعاملين  المتميزة  االجتهادات  نتيجة 

القضائي بدعم من الفريق اإلداري، والدليل اإلقبال 

الكبير على إصدارات محاكم دبي، التي يتم عرضها 

في مختلف معارض الكتب.

٦. نجحتم في تعزيز تجربة 
القاضيات المواطنات، مع ما يشاع 

من عدم مالءمة طبيعة المرأة 
للقضاء، كيف ترى قدرة المرأة 

اإلماراتية على طرق هذا الباب؟
القيادات  بثقة  اإلمارات  دولة  في  المرأة  تحظى 

الوطنية في قدراتها على تحمل المسؤولية حيث 

من  وجدارتها  كفاءتها  اإلماراتية  المرأة  أظهرت 

في  القيادية  المناصب  تولي  في  ريادتها  خالل 

مختلف مجاالت العمل، ففي محاكم دبي تشارك 

المرأة اإلماراتية إنجازات مثيالتها في  المؤسسات 

المرأة  عمل  لمشهد  دبي  تصدر  ويأتي  األخرى، 

انضمام  مع   2009 العام  في  القضائي  السلك  في 

في  للعمل  البدواوي  ابتسام  القاضي  سعادة 

محاكم دبي كأول قاضي امرأة في الدولة، وتوالت 

تلك المسيرة  بانضمام أربع قاضيات في السلك 

القضائي لمحاكم دبي بعد ذلك، حيث تحظى المرأة 

العاملة في محاكم دبي بالدعم والتمكين الالزمين، 

لتحقيق  الالزمة  والكفاءات  باإلمكانيات  وتزود 

أسمى اإلنجازات في مختلف المجاالت.

٧. كيف واكبت محاكم دبي »عام 
زايد» وماهي أهم المبادرات التي 

أطلقتها في هذا العام؟
الموظفين  جميع  على  زايد  عام  شعار  توزيع 

لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ ذكرى المغفور له 

بصورة دائمة لدى الموظفين، كما دشنت الدائرة 

»مكتبة عام زايد«، التي تضم العديد من الكتب 

ركن  وفي  ثراه،  هللا  طيب  زايد،  بالشيخ  الخاصة 

خاص في مكتبة محاكم دبي، وذلك إلحياء الذكرى 

لمبادرة  واستجابًة  المؤسس،  للوالد  العطرة 

نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 

رئيس الدولة، حفظه هللا، إلى جانب نشر الثقافة 

زايد  عام  عن  مقوالت  نشر  خالل  من  والمعرفة 

ونشر مقوالت الشيخ زايد، رحمه هللا، عبر قنوات 

كز الخدمة والبريد اإللكتروني، وتنفيذ  التواصل ومرا

المجتمع  لتعريف  زايد  الشيخ  إنجازات  معرض 

بالموروث الثقافي لإلمارات والشيخ زايد من خالل 

النشر الداخلي والخارجي.

بتصميم  الدائرة  قامت  العالمي  المرأة  يوم  وفي 

الحكومية  الجهات  مع  والتعاون  زايد،  عام  لوحة 

والتعاون  زايد،  بعام  الخاصة  البرامج  تنفيذ  في 

الخيري في  والعمل  اإلسالمية  الشؤون  دائرة  مع 

برنامج إمارات الخير اإلعالمي.

٨. تجمع محاكم دبي مع جمعية 
بيت الخير عدة تفاهمات، فإلى 

أين وصل هذا التعاون، وكيف 
تقيمون التجربة؟

قام فريق إسعاد الموظفين في محاكم دبي بجمع 

األيتام«  »عمرة  لمبادرة  الموظفين  مساهمات 

وذلك  دبي،  في  الخير  بيت  جمعية  مع  بالتعاون 

الذي   ،2018 زايد  لعام  الفريق  فعاليات  ضمن 

بلغ عددهم 20 يتيماً بمبلغ 45200 درهم، وتعد 

هذه المبادرة أحد المبادرات واألنشطة االجتماعية 

التي يحرص الفريق على تنظيمها لموظفيه، بهدف 

توفير  بأهمية  وإيماناً  الواحدة،  األسرة  روح  تعزيز 

أجواء العطاء للموظفين.

كما تعاونت محاكم دبي مع “بيت الخير” إلسعاد 

المشتركة  الجهود  تكاتف  وإن  األيتام،  وتثقيف 

مسؤولية  باعتبارها  االجتماعية  التنمية  لدعم 

إنجاح  على  تعمل  استراتيجية،  وأولوية  وطنية 

التي  الطموحة  واإلنسانية  الخيرية  المشاريع 

تحقق غايات »رؤية اإلمارات 2021«.
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على خطى زايد

اإلمارات تعتلي المركز األول وللمرة الخامسة في قائمة الدول المانحة عالميًا

وإعالن الشيخة فاطمة الشخصية اإلنسانية لـ2017

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد 
هيئة  عن  المكرمين  أول  نهيان  آل 
الهالل األحمر اإلماراتي، ثم تم تكريم 
سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان 
آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  عن 
نهيان لألعمال الخــــيرية واإلنسانية، 
بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  ثم 
أحمد  نهيان عن مؤسســـة  آل  زايد 
الخيرية  زايد آل نهيان لألعمال  بن 
واإلنسانية، وسمو الشيخ حامد بن 
عهد  ولي  ديوان  عن  نهيان  آل  زايد 

أبوظبي.
سمو  اإلمارات(  )أم  تكريم  وتم 
الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 
رئيسة  العام،  النسائي  االتحاد 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيسة 

الشخصية  الختيارها  األسرية، 

تم  كما   ،2017 للعام  اإلنسانية 

الرئاسة،  شؤون  وزارة  تكريم 

باكستان،  في  اإلمارات  ومشروع 

آل  زايد  بن  خليفة  ومؤسسة 

واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان 

وصندوق أبوظبي للتنمية.

المكرميــن  بيــن  مــن  وكان 
لألعمــال  مكتــوم  آل  هيئــة 
الشــريك  واإلنســانية،  الخيريــة 
بيــت  لجمعيــة  االســتراتيجي 
شــهادة  تســلم  حيــث  الخيــر، 
بــن  راشــد  الشــيخ  التقديــر 
حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم، 
رئيــس مجلــس أمنــاء الهيئــة. 

وقال صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد في هذه المناسبة: »هنيئاً 
هذا  على  وشعبنا  ولقيادتنا  لنا 
وسوف  العظيم،  اإلنساني  اإلنجاز 
نستمر على نهج المغفور له الشيخ 
ترسيخ  في  ثراه،  هللا  طيب  زايد، 
يد  ومد  الخير  وحب  العطاء  ثقافة 
المحتاجين  خاصة  لآلخرين،  العون 
واألطفال  والنساء  السن  كبار  من 
مناطق  في  السيما  ومساعدتهم، 
بعيداً  والجفاف،  والصراعات  التوتر 
والقومي  الديني  التعصب  عن 

والجغرافي«.

وشعبنا  »بالدنا  سموه  وأضاف 
أهل  ونحن  خير  بألف  لله  والحمد 
ومكارم..  وعطاء  خير  أهل  اإلمارات 

ما  على  تطغى  اإلنسانية  ثقافتنا 
شعب  ألننا  ثقافات  من  عداها 
للسالم  ومحب  لآلخرين  محب 

واالستقرار والتسامح«.

الرسمي  حسابه  عبر  سموه  وغرد 
اليوم  »احتفلنا  قائالً:  تويتر،  على 

دولة  بتصدر  مانحة  جهة   52 مع 
كأكبر  العالمي  الترتيب  اإلمارات 
اإلنسانية  للمساعدات  مانحة  دولة 
 19.3 بقيمة  القومي  لدخلها  نسبة 

مليار درهم في 2017«.
وأضاف: »عطاء اإلمارات وإنسانيتها 
جزء من إرث زايد وقيم زايد، رحمه 
لفرح  اليوم  معنا  كان  لو  هللا، 
برجال ونساء وأبناء لم يحيدوا عن 

سيرته«.

الشيخ  السمو  صاحب  هنأ 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
دبي،  حاكم  الوزراء،  مجلس 
رعاه هللا، بحضور سمو الشيخ 
نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان 
منطقة  في  الحاكم  ممثل 
الهالل  هيئة  رئيس  الظفرة، 
األحمر، رؤساء 52 جهة مانحة 
وشبه  حكومية  ومؤسسة 
في  فاعلة  وخاصة  حكومية 
سموه  مثنياً  اإلنساني،  الحقل 
وأريحيتهم،  جهودهم  على 
هذه  دعم  »بفضل  أنه  مؤكداً 
ومساهمتها  المؤسسات 
الفاعلة، تمكنت دولتنا والحمد 
األول   المركز  اعتالء  من  لله 
وللمـــرة الخامـسة في قائــمة     

    الدول المانحة عالمياً«.

محمد بن راشـد: مستـمرون عـلى نهـج زايــــــد في ترسيخ العطاء لآلخرين
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بين األمس واليوم

والجرد اإللكتروني للحصاالت

تطور جمع التبرعات

 مختبر الجرد

الوسائل  كثر  أ األموال من  ألن  ونظراً 
كونها  والجراثيم،  للعدوى  نقالً 
حماية  تتم  األيدي،  آالف  بين  تتنقل 
كمامة صحية على  بوضع  الموظفين 
األنف والفم وقفاز في اليدين، لتوفير 
تزويد  يتم  كما  العدوى،  من  الحماية 
الغرفة بالمطهرات، إمعاناً في الوقاية، 
بمختبر  أشبه  الجرد  غرفة  وأصبحت 
موظف  أي  أن  مالحظة  بعد  صحي، 
ويمارس عملية  الغرفة،  يدخل  جديد 
يصاب  أو  صحياً  يتأثر  األموال  جرد 
حمايته  ضرورة  فكانت  بالحساسية، 

حتى يكتسب المناعة الكافية.

 أكبر حصالة
وفي عام 2006 تم تصنيع حصالة عمالقة، دخلت كتاب جينيس لألرقام 

للعمل  مهمة  أذرع  تعد  التي  للحصاالت  للترويج  محاولة  في  القياسية، 

الخيري.

تطور الحصاالت وجهاز 
التبرع شبه اآللي

فتم  ووظائفها،  أشكالها  وتنوعت  بعد،  فيما  الحصاالت  انتشار  وتطور 
عام 2010 تصنيع جهاز شبه آلي للتبرع، تضمن تسعة صناديق مبوبة 
تصميم  وتم  محدد،  مشروع  باسم  صندوق  وكل  التبرعات،  الستقبال 
حصالة كبيرة من قطعتين، لتسهيل عمليات تبديل الحصاالت ألغراض 
مشروع  لصالح  التبرعات  لجمع  خاصة  حصالة  تصميم  تم  كما  الجرد، 

عالج تحت اسم أكسجين.
التي  القديمة،  المالبس  مستوعبات  تصميم  تم   2011 العام  وفي 
التي  القديمة،  المالبس  من  أطنان  واستقبلت  واسع،  بشكل  انتشرت 
تم بيعها لشركات التدوير ليصرف ثمنها ألبناء األسر المتعففة من أجل 

شراء مالبس جديدة.

الجرد اإللكتروني للحصاالت
العتداءات  تعرضت  وأحياناً  والنقل  الجرد  في  مشكالت  الحصاالت  وواجهت 
بكود  الحصاالت  ربط  خالل  من  التبرع  عمليات  ضبط  فتم  تواجدها،  أماكن  في 

نقل  وتجمعها شركات  الحصاالت،  أموال  مباشر مع  تعامل  أي  يمنع  إلكتروني 
كياس  أموال مسؤولة مع نظام تتبع إلكتروني محكم، ويتم حفظ الحصاالت في أ
على  إدخاله  بمجرد  إلكتروني،  كود  حصالة  لكل  ويكون  خاص،  بقفل  مقفلة 
الكمبيوتر، تظهر البيانات الخاصة بهذه الحصالة منذ وضعها في المكان المحدد، 
ولكل حصالة مفتاح خاص، مرقم برقم الكود، وال يفتح حصالة غيرها، ويشرف 
على الجرد موظف من لجنة الجرد، يوقع على نتيجة الجرد، ويقوم بإدخال النتائج 
إلى حساب خاص بالحصالة، بحيث يتم توثيق تاريخ بداية الحصالة وما ورد إليها 
عبر السنين، حيث يتم جرد الحصالة كل 40 يوماً، وإن كانت في أماكن فيها كثافة 

وإقبال من الجمهور، فيتم جردها أسبوعياً.

شكلت 
الحصاالت إحدى 

وسائل جمع التبرعات في »بيت 
الخير« وقد بدأت بسيطة ومحدودة الستقبال 
تبرعات الجمهور في األماكن التجارية والمرافق 

العامة، فوجدت الجمعية من جمهور المحسنين إقباالً 
واستجابة، فزادت من حصاالتها، ونوعت منها، فكانت 
هناك الحصالة الكبيرة والمتوسطة، كما نشرت أعداداً 
من الحصاالت الصغيرة، التي انتشرت في الصيدليات 

والمحالت الصغيرة تحت شعار »دع الباقي لهم« 
لجمع الدراهم وأجزاء الدراهم، التي تعاد 

إلى المشتري بعد الحساب.
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أخبار البيت

25 براد ماء لـ 8 مدارس في رأس الخيمة

رأس  لمنطقة  ماء  براد   25 الخير« عدد  قدمت »بيت 
الخيمة التعليمية، بقيمة 36750 درهماً، لتوزيعها على 
الجمعية  بمبادرة من  اإلمارة، وذلك  في  ثماني مدارس 

ضمن  استراتيجيتها لدعم مشاريع التعليم.
كّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، بأن  وأ
والخيرين  المحسنين  مع  وبالتعاون  الخير«  »بيت 
تقديم  على  تحرص  اإلنسانية،  لنشاطاتها  الداعمين  
وطلبة  التعليمية  للمؤسسات  الممكنة  الخدمات 
حيث  أولوياتها،  مقدمة  في  تضعهم  الذين  المدارس، 
يعد برنامج الطالب، من أهم برامج »بيت الخير« التي 
تحرص على تفعيلها وتطويرها، ويتكون هذا البرنامج 
الكوبون  مشروع  األول  رئيسيين،  مشروعين  من 
المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم القرطاسية واألدوات 
المدرسية للطلبة والطالبات من أبناء األسر المسجلة 
الطلبة  لمساعدة  »تيسير«  ومشروع  الجمعية،  في 

الجامعيين، الذي يدعم احتياجات طلبة التعليم العالي، 
حتى يتخرجوا بنجاح، وينخرطوا في سوق العمل.

إسعاد كبار السن

عبدهللا  حليمة  برئاسة  مؤخراً،  السن  كبار  لجنة  واجتمعت 
شمسة  من  كل  وعضوية  األفرع،  شؤون  مدير  الظنحاني، 
حضوب، نائب الرئيس، ومدير فرع رأس الخيمة، وأميرة شاكر، 
مدير فرع عجمان باإلنابة، وفاطمة الدشتي، مدير مركز البرشاء، 
واستعرضت أهم ما أنجز العام الماضي، حيث تم تنظيم )15( 
فعالية وزيارة لهم، واستحداث شاشة جديدة لفئة كبار السن 

الخير«  »بيت  بها  تعنى  التي  الفئات  من  السن  كبار  فئة  تعد 
الذين قدموا للوطن ما وسعهم،  آباؤنا وأجدادنا  فالمسنون هم 
فهم  لذلك  شيبتهم،  في  ونرعاهم  نكرمهم  أن  واجبنا  ومن 
كمشاريع  الجمعية  مشاريع  معظم  من  باالستفادة  يحظون 
مشروع  ولهم  عالج،  ومشروع  الغذائي  والدعم  المتعففة  األسر 
ربياني  )كما  باسم  وآخر  السن(  كبار  )إسعاد  باسم  مخصص 
كبار  لجنة  باسم  للمتابعة  لجنة  الجمعية  شكلت  وقد  صغيراً( 
في  مسجلون  منهم  مسناً   )236( حالة،   )470( تتابع  السن، 
أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان و)234( 
كز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها  منهم مسجلون في مرا

الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.

مشروع  على  درهم   )127.900( إنفاق  تم  كما  احتياجاتهم،  لحصر  العام  البرنامج  على 
رفع  وتم  الطبية،  احتياجات بعضهم  لتلبية  )22.639( درهم  وإنفاق  ربياني صغيرا،  كما 
المشاريع  عبر  عليهم  إنفاقه  تم  ما  بخالف  درهم،   )331.005( بقيمة  عنهم  مديونيات 
المختلفة مثل صيانة منازل 11 منهم، وتقديم كل أشكال الدعم المتاح من خالل أسرهم.
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جمعية  في  دبي  فرع  أن  المعلوم  من 
واألساس  األول  الفرع  هو  الخير  بيت 
ويتحمل العبء األكبر من دعم الحاالت ال 
سيما وأنه كان يتبع لإلدارة بشكل مباشر 
عند التأسيس، هل لك أن تخبرينا عن تلك 
عن  دبي  فرع  فصل  تم  ومتى  البدايات؟ 

اإلدارة؟
في  والجمعية  دبي  فرع  بين  تمييز  هناك  يكن  لم 
البداية كون الجمعية نشأت وتطورت في دبي، لكن 
هذا التمييز في المسمى بدأ بعد إنشاء فرع الفجيرة 
عام 1998، فأصبح هناك للجمعية فرعان في دبي 
وفي الفجيرة، لكن الفرع ظل مالزماً للمقر الرئيسي، 
كز، وإعادة  ومع تطور الجمعية وتعدد األفرع والمرا
هيكلة مؤسسات الجمعية، تم اتخاذ قرار بفصل 
الفرع عن المقر الرئيسي واإلداري للجمعية في 18-

2-2013م تحت مسمى »فرع دبي«.

حصلت  التي  التطورات  أهم  هي  ما 
اآلن  إليه  وصل  ما  إلى  الفرع  وصل  حتى 
المناطق  وماهي  مميزة؟  إنجازات  من 

المحددة التي يخدمها؟
كان فرع دبي هو المنوط باستقبال األسر والحاالت 
ازدياد عدد األسر  ومساعدتها، ثم تطور عمله مع 
لتغطية  الباحثات  توظيف  في  وتوسع  والحاالت، 
عمليات البحث االجتماعي، وصار يستقبل طلبات 
من الشارقة واإلمارات الشمالية، إلى أن استحدث 

في  الخيمة  رأس  وفرع   ،1998 عام  الفجيرة  فرع 
مكتوم  آل  هيئة  كز  مرا دخول  ومع   ،1999 العام 
الخيرية في البرشاء والعوير وحتا واللسيلي تحت 
كة التي قامت مع الهيئة  إدارة الجمعية وفق الشرا
التي  المناطق  تحديد  إعادة  تمت   ،2003 عام 

يغطيها فرع دبي، لتكون أخيراً كما يلي:
بوهيل،  الحمرية،  المنامة،  القصيص،  النهدة، 
نايف،  المحيصنة،  المرر،  فريج  الطوار،  العنز،  هور 
شعبية  حمدان،  منطقة  الوحيدة،  المرقبات، 
الشرطة، المطينة، الرقة، البراحة، الممزر، باإلضافة 
الذيد  ماعدا  الشارقة  إمارة  مناطق  جميع  إلى 

ومليحة.

ما هو حجم األسر والحاالت التي يغطيها 
الفرع؟

من  نوعين  تصرف  تعلمون  كما  الخير«  »بيت 
المساعدات، األولى نقدية توزع شهرياً على األسر 
يخدمها  التي  المناطق  في  والمسجلة  المستحقة 
شكل  على  تصرف  مساعدات  وهناك  الفرع، 
كوبونات، يمكن لألسر أن تصرفها من الجمعيات 
لتترك  الجمعية،  معها  تتفق  التي  التعاونية، 
لألسرة اختيار ما تحتاجه من مواد غذائية، وهناك 
المساعدات المقطوعة التي تقدم للحاالت الطارئة 
والمقيمة كل 6 أشهر، أو حسب الضرورة واالحتياج.

بحث  وحدة  أكبر  بوجود  دبي  فرع  يتميز 

االجتماعي  البحث  يتم  كيف  اجتماعي، 
تتابعون  وكيف  فرعكم؟  في  للحاالت 

تطور األداء؟ 
تضم وحدة البحث االجتماعي 6 باحثات، باإلضافة 
ويتم  الفرع،  العمالء وسكرتيرة  إلى موظفة خدمة 
البحث االجتماعي في الفرع منذ قدوم الحالة لطلب 
فتستقبلها  المساعدة،  هذه  كانت  أياً  المساعدة، 
المطلوبة،  الثبوتية  األوراق  منها  وتطلب  الباحثة 
ثم تقوم بفتح ملف للحالة كدراسة أولية، وقد يتم 
ميدانياً،  لدراستها  الحالة  لمنزل  الباحثات  خروج 
والتعرف إلى احتياجاتها عن قرب، ليتم اتخاذ القرار 
باتخاذ  المخّولة  اللجنة  المناسب من قبل أعضاء 
القرارات، إن كانت تستحق مساعدة نقدية شهرية، 
أم يكتفى لها بمساعدة مقطوعة تخرجها من أزمتها 

وتفرج كربتها.
المدروسة في فرع دبي عام  الحاالت  وقد بلغ عدد 
2017  حوالي 11500 حالة، بما فيها الحاالت التي 
دراستها،  تحديث  وتم  قبل،  من  معتمدة  كانت 
مساعدتها  تمت  التي  واألسر  الحاالت  عدد  أما 
 9.2 يبلغ  بإجمالي  7300 أسرة،  2017 حوالي  عام 
 1.5 بمبلغ  األيتام،  أسر  من  و857  درهم،  مليون 
تلقت  أسرة   1632 إلى  باإلضافة  درهم،  مليون 
مساعدات غذائية وعينية بقيمة تزيد عن مليوني 
درهم، كما تمت مساعدة 82 من أصحاب الهمم 
إنفاق فرع  157.200 درهم، ليصل إجمالي  بمبلغ 

دبي العام الماضي 12.9 مليون درهم.

حوار

مع صفاء العوضي

بدأت صفاء العوضي مع »بيت الخير« عام 2004 بعد تخرجها من 
كلية الدراسات اإلسالمية، حيث تم تعيينها في قسم المساعدات 
والمشاريع كموظف، ثم انتقلت إلى قسم التنسيق، ثم نقلت لمركز 
العوير كنائب المدير لفترة محدودة، ثم مديرًة لمركز العوير لسنة 
كبر أفرع الجمعية وأقدمها، منذ عام  كاملة، ثم مديرة لفرع دبي، أ
2013 وحتى اآلن، وهذا إن دل على شيء  فيدل على ثقة اإلدارة 

بها وبقدراتها، حيث عرفت بخبرتها وانتمائها وإتقانها لعملها.

نشرة بيت الخير، التقت بالعوضي، لتستطلع آخر التطورات التي طرأت على فرع دبي.

مدير فرع »بيت الخير« في دبي
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فرع الفجيرة

أخبار األفرع والمراكز

دعماً  بالفجيرة،   » كونكورد   « فندق  من  مستعملة  بمالبس  تبرعات  الفجيرة  فرع  استلم 
لمشروع » قديمكم جديدهم«، بحضور مصطفى مدحت أحمد، مدير إدارة الغرف بالفندق.

لقاء سمو ولي عهد الفجيرة
شاركت »بيت الخير« في اإلفطار الرمضاني، 

الذي أقامته جمعية الفجيرة الخيرية، برعاية 

كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن 

حفظه  الفجيرة،  عهد  ولي  الشرقي،  محمد 

هللا، الذي شرف اإلفطار بحضوره السامي.

مبارك  سعيد  اإلفطار  في  الجمعية  ومثل 

وحليمة  العام،  المدير  نائب  المزروعي، 

عبدهللا الظنحاني، مدير شؤون األفرع، تلبية 

لدعوة سعيد بن محمد الرقباني، المستشار 

الفجيرة،  حاكم  السمو  لصاحب  الخاص 

الفجيرة  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 

الخيرية.

وقد قام المزروعي بإلقاء واجب التحية على 

سمو ولي العهد، وشكره على دعم حكومة 

الفجيرة لنشاط »بيت الخير« في اإلمارة، من 

الشرقي،  والساحل  الفجيرة  في  فرعها  خالل 

الفرع واالطالع على  لزيارة  الدعوة  له  ووجه 

يحقق  لما  العاملين  وتوجيه  العمل،  سير 

الفجيرة،  حكومة  وضعتها  التي  األهداف 

ومحدودة  المتعففة  األسر  بأوضاع  لالرتقاء 

الدخل. 

تـــــــــــــــــــــبرع

االتحادية  الهيئة  مع  بالتعاون  العمال،  على  غذائية  مواد  باكيج   50 عدد  الفجيرة  فرع  وّزع 
للكهرباء والماء في دبا، باإلضافة إلى 10 باكيجات تم توزيعها على العمال بالتعاون مع الهيئة 

العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، لمساعدتهم وإسعاد أسرهم في األيام المباركة.

إسعاد العمال
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مالمحه السمحة تعكس سماته الشخصية، 
يرددها  التي  الطيبة  الكلمات  يشبه  وهو 
أعماقه،  تحملها  النبيلة  القيم  نفس  دائماً، 
في  تتجلى  بها،  يتحدث  التي  األناقة  نفس 
عيسى  إنه  التقدير..  تستحق  شخصية 

محمد النهمي، مسؤول شعبة الحصاالت.
عامها  بلغت  الخير«  »بيت  في  مسيرته 
شعبة  في  متطوعاً  بدأها  حيث  التاسع، 
والجهد  الدؤوب  وبالعمل  الحصاالت، 
كرمته  التي  اإلدارة  ترقية  نال  المتواصل، 
وإنجازاته  الالفت  لتميزه  عّدة  مرات 
الشعبة  عن  مسؤوالً  فأصبح  المتعددة، 
عيسى  يجد  ذلك  ومع  سنوات،  ست  بعد 
وأن  التطوير  طور  في  زال  ما  أنه  النهمي، 
هناك المزيد لتقديمه، فهو لم يحقق بعد كل 
أمالً  لألفضل،  دائماً  إليه، ويسعى  ما يصبو 
األول  المقام  في  وجل،  عز  رضا هللا  نيل  في 
أن استحضار  الذاتية، ويؤكد  قبل طموحاته 
حرصاً  أكثر  تجعله  له  العالمين  رب  مراقبة 
مهمته حساسة،  أن  وال سيما  العمل،  على 
الشعبة،  متطوعي  عمل  ينظم  حيث 
ويشرف على تبديل الحصاالت، وينسق مع 
الجهات الخارجية في أماكن وضع الحصاالت، 
حصاالت  إدارة  على  اإلشراف  إلى  باإلضافة 
وتنميتها  الجمعية،  مع  المتعاونة  الجهات 
مواقع  عن  باستمرار  يبحث  كما  وتطويرها، 
جديدة لجذب المتبرعين، وقد واكب مرحلة 
أعدادها،  وزيادة  الحصاالت،  حجم  توحيد 

الذي تبعه زيادة في الدخل.
كل  لتوظيف  النهمي  عيسى  يسعى 
بمتابعة  ويقوم  عمله،  لخدمة  إمكانياته 
ألي مشكلة،  تفادياً  األوقات  كل  في  مهماته 
الحضور  إلى  يضطر  الطارئة  الحاالت  وفي 
أوقات  في  الحصاالت  مواقع  إلى  شخصياً 
متأخرة من الليل، وال يمانع من مزاولة عمله 

أثناء اإلجازات الرسمية إن اقتضت الحاجة.

خلف األضواء

عيسى محمد النهمي

فرع رأس الخيمة

مـــركـز الـــــبرشـــــــــــــــاء

وشمسة  كز،  المرا شؤون  مدير  األحمد،  نهلة  و  األفرع،  شؤون  مدير  الظنحاني،  حليمة  شاركت 

حضوب، مدير فرع رأس الخيمة، بحضور افتتاح مركز سيف بن علي الخاطري الصحي، وتم تكريم 

»بيت الخير« لتعاونها مع المركز.

للتحريات  العامة  اإلدارة  أطلقت 
دبي  بشرطة  الجنائية  والمباحث 
مبادرة  البرشاء،  مركز  مع  بالتعاون 
وذلك  زايد«،  عام  في  طفل  »فرحة 
لميالد  المئة  بالذكرى  احتفاء 
المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه.

افتتاح

»فرحة طفل«

البرشاء  مركز  من  يتيماً   15 شارك 
مجموعة  نظمته  الذي  باإلفطار 
مع  بالتعاون  للتسويق   etica
خيمة  في  الرستماني،  مجموعة 
المجلس لإلفطار بمدينة جميرا، وتم 
توزيع الهدايا على األطفال، بحضور 
المركز،  مديرة  الدشتي،  فاطمة 
وإيمان البستكي، مدير التوطين في 

مجموعة عبدالواحد الرستماني.

إفطار لأليتام

وانطلقت فعاليات المبادرة في يومها األول بحضور فاطمة الدشتي، مدير مركز البرشاء، وشيخة 
العبدولي، رئيس قسم التوعية الجنائية في اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة 
دبي، حيث أتيحت الفرصة لمشاركة 7 أيتام بتوزيع المواد الغذائية على األسر المتعففة برفقة 

المشرفين.
وفي المرحلة الثانية من المبادرة قام األيتام بزيارات لمنازل كبار السن، ممن ليس لديهم معيل، 
ويقطنون بمفردهم في كل من منطقتي المرقبات وعود البطينة، وتمت كتابة تقارير شاملة عن 

وضعهم.
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In 1989, an elite group of Dubai businessmen 

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

the ministerial decree (1989/41). The founders 

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

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

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

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

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

to collect them in person.

1 Vision 

2 Message 

3 Values

4 Programs and Projects

How to donate:

UAE to UAEBeit Al khair Society

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

 On the road to leadership

Best Charity Performance in the Arab World Prize, 2017

Sharjah Award for Voluntary Work, third time, 2016

Emirates Social Award - NGO category, 2015

Distinguished Society Award, fourth time, 2015

ISO Certi�cate for Social Responsibility, 2015

ISO Quality Management Certi�cate, third time, 2015

First nationwide to introduce monthly bank debit cards for listed 

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

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

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

to introduce school coupon.

0037 0726 1001 803

Emirates Islamic

AE72 0340 0037 0726 1001 803
Account No.  : 

(IBAN) No.        : 

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

(IBAN) No.        : 

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

(IBAN) No.        : 

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

(IBAN) No.        : 

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

(IBAN) No.        : 

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

(IBAN) No.        : 

Treatment Account: Sadakat Account - Care of orphans:
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Between Yesterday and Today

Inventory Laborato
While money is one of the most infectious items for being handled 
by thousands of people, all the concerned staffers in Beit Al Khair 
are protected by using sanitary nose and mouth muzzles and glove 
to ensure protection against infection. 

The inventory room is also equipped with disinfectants to add 
more protection. The room has been turned into a laboratory after 
noting a negative impact on the health of new employees who first 
enter the inventory room. It has then become necessary to protect 
these employees against these contagious diseases.

The 

charity boxes, used 

by Beit Al Khair in collecting 

donations, saw a simple and limited 

start, and were only put at shopping 

centres and public utilities. The positive 

response from the public has urged the Society 

to increase the number of these boxes, and 

introduce medium and bigger sizes. Small 

boxes were also installed at pharmacies 

and small shops to urge the public 

to donate the change.

Development of donations collection
Electronic inventory of charity boxes

Biggest Charity Box
In 2006, Beit Al Khair had had the Guinness World Record certified 
one of its charity boxes as the biggest ever in the world in attempt 
to promote charity boxes a vital arm in philanthropic work.

 Semi-automatic
donation device
In 2010, Beit Al Khair introduced a semi-
automatic donation device consisting 
of nine labelled boxes for receiving 
different types of contributions. A big-
size box of two pieces has been made 
to ease the alteration of boxes for 
inventory purposes. A special charity 
box has been designed for collecting 
donations for the Elaj/Treatment 
projects under the name ‘Oxygen’. 

In 2011, Beit Al Khair designed special 
containers for collecting old clothes. 
These have collected tons of used 
clothes that were sold to recycling 
companies. The revenues were 
used in buying new clothes for low-
income families.

 Electronic inventory of
charity boxes
There has always been a problem in inventorying and transporting 
the charity boxes. Some have even been abused on the spot. All the 
charity boxes have, therefore, been linked with an electronic code 
that prevents any direct handling of the donations collected.  

The responsibility of collecting these boxes has been given to 
money transporting companies, and the charity boxes have been 
armed with a flawless electronic tracking system, whereby the 
boxes are secured in bags sealed with special locks. 

Each and every box has a distinct e-code that shows its details from 
the first time it was placed in a specific location and until they are 
keyed into the computer. Every box has a special lock with a specific 
code. An employee from the inventory committee must be present, 
puts his signature, and enters the details of the donations collected. 

All the donations collected in this or that box shall then be 
documented from the beginning of the box history and over years. 
An inventory is done every 40 days, while the charity boxes put in 
crowded places are inventoried every week.
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Year of Zayed

The kind gesture was carried 
out in collaboration with 
the Faraj Fund and the 
correctional and punitive 
institutions nationwide for 
the benefit of only Emirati 
prisoners.

Beit Al Khair board council 
has paid tributes to the 
generous philanthropists 
who contributed the due 
debts.

Abdeen Taher Al Awadhi, 
the General Director of Beit 
Al Khair Society, said the 
move, in view of the Zayed 
Humanitarian Work Day, is 
meant to ease the suffering 
of those default inmates and 
bring happiness to them 
and their families.

“This is the least thing we 
can do to mark the death 
anniversary of the late 
Sheikh Zayed, the founding 

father and leader of giving 
who has implanted and 
promoted compassion and 
solidarity all over the UAE.”
 
“I would like to extend the 
sincere appreciation of 
Beit Al Khair to the Faraj 
Fund, a strategic partner, 
and all correctional and 
punitive institutions, for 
their commitment to make 
a success of this initiative 
whereby these inmates 
were thankfully released.”

Dr. Nasser Salem Al Nuaimi, 
Chairman of the Board of 
Directors of Faraj Fund, 
said the contribution of 
Beit Al Khair on the Zayed 
Humanitarian Work Day 
goes with the board council 
of the leading Society.

“Beit Al Khair always takes 
the initiative to support all 
in need for help, particularly 

those defaulter inmates who 
were happy twice; first for 
being released and secondly 
for enjoying the feast with 
family.”
 
The ‘Defaulters’ programme 
is one of the main schemes 
of the Society that is 
aimed to help pay out the 
outstanding debts of Emirati 
nationals and old people, Al 
Awadhi explained.

“It is also meant to help 
those in unforeseeable 
circumstances that prevent 
them from fulfilling their 
financial responsibilities.” 

Official figures show that 
Beit Al Khair Society helped 
release 28 Emirati inmates 
last year. “Up to Dh9.1 
million have been spent on 
this programme last Year.”

 Beit Al Khair contributes Dh3.1m
to release seven inmates

Beit Al Khair Society, 
as part of its Ramadan 
campaign: ‘We shall 
amply reward the 
philanthropists’, has 
contributedDh3,107,535 
to pay out the debts of 
seven defaulter inmates 
in different emirates.
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Zayed of Giving

Zayed’s legacy, the talk of all gatherings

العدد26
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Sheikh Zayed, in his own words:
“The state gives priority to developing of the 
human element and the welfare of citizens 
everywhere. Citizens are the true resource on 
this land.

Zayed of Giving shall always remain in the hearts of all Emirati 
people, and his legacy will incessantly be the talk of their 
gatherings where they always pray Almighty Allah to rest his 
soul in eternal peace. 

 Zayed, Founder of a state
Zayed has always been present in most of Ramadan and Eid 
gatherings. A clear example to this was the Majlis of H.E. Lieutenant-
General Dhahi Khalfan Tamim, Deputy Chief of Police and Public 
Security in Dubai who talked in detail about the biography of the 
founding father.

“Sheikh Zayed was not only a statesman, but rather a founder 
of a successful and prosperous state he has built on a deep and 
farsighted vision.”

He was known for his sharp future vision and confidence that the 
blessed union he built shall always remain, grow and goes deep 
into the earth, he said. 

“When talking about Zayed, we should not only focus on his 
exploits, which are many, but we have to remember and adopt his 
approach, wisdom and vision.”    

Investing in human
H.E. Zaki Nusseibeh, Minister of State and Media Advisor to the 
late Sheikh Zayed, talked in detail about the secret behind the 
success of Sheikh Zayed whose main investment was building 
human being. 

“This is actually the exceptional characteristic of the successful 
experience of the UAE that has far exceeded so many countries 
rich in oil and other precious resources.” 

These countries were deemed to fail because they did not invest 
in humans as Sheikh Zayed did, he underlined, quoting Prince 
Charles, Crown Prince of Britain he met years back: ‘The entire 
world misses Sheikh Zayed’.   

His deeds reflect Islam
Dr. Ahmad Al Haddad, Director of Iftaa at the Department of 
Islamic Affairs and Charitable Activities in Dubai, said the spirit and 
ethics of Islam have been reflected in the deeds, sayings, stances, 
and white hands of Sheikh Zayed (RIP).

He insisted on sharing the wealth of Abu Dhabi, which represents 
85 per cent of the UAE, with the northern emirates to form the 
country he was dreaming about. “He could have kept and doubled 
the wealth of Abu Dhabi, but he insisted on sharing the same with 
other emirates.” 

He also opted to reach out all Muslim countries where he built 
so many mosques, houses, endowments, schools, and hospitals, 
he added. “This is added to his firm stances and support to all 
disadvantaged peoples and those hit with crises to ease their 
suffering.”

Giving of Zayed
Mirza Al Sayegh, Office Manager of Sheikh Hamdan bin Rashid 
Al Maktoum, narrated some stories he shared with Sheikh Zayed, 
and shed light on some of his kind gestures. 

He talked about the UAE students studying in Jordan before the 
establishment of the union, and he insisted on paying out their 
fees from the budget of the emirate of Abu Dhabi.
 
He also narrated a hunting journey in which he accompanied 
Sheikh Zayed when he was a diplomat in India. “I saw him giving 
charity to poor people there without asking about their religions, 
saying that our God and theirs in one.”
   
Al Sayegh then talked about the story of the union when Sheikh 
Zayed met Sheikh Rashid after the sudden withdrawal of the 
British forces from the region to establish a country to unite them 
and fill the gap.

Al Sayegh explained how he was assigned by Sheikh Hamdan bin 
Rashid Al Maktoum, Chairman of the Al Maktoum Foundation, to 
visit Vietnam and run some charity projects there. “I discovered 
that Sheikh Zayed had already been there and carried out some 

charity projects at this remote country.”   
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Let’s always remember

Editorial

The holy month of Ramadan, as is the case every year, has come to an end after 
spiritually uplifting worshipers and bringing happiness to millions of people 
who were keen to timely perform prayer and ask Almighty Allah to accept their 
worship and bless their countries and societies.

The blessings and lessons of Ramadan shall remain deeply engraved in our hearts, 
though, alerting the faithful to keep it up and never get lured or overwhelmed 
by worldly pleasures.

The light of worship in Ramadan should never fade, and the spirit of giving 
should never come to a stop. People should remain fair and good and that is 
actually one of the fruits of the school of Ramadan where we have learnt much.

To truly like Ramadan, one should check its impact thereafter, and pledge to 
remain committed and faithful all the year to the next Ramadan. People should 
always take the initiative to do good things, show compassion to the poor and 
needy, and heartedly keep improving both in life and religious matters.

A true Muslim should be good to his brothers in religion and humanity and be 
“like a green tree that never drops its leaves” as authentically urged by Prophet 
Muhammad (peace be upon him). This fruitful palm tree is known for being 
enduring, generous, and giving best fruits even if stoned. This is apart from the 
so many benefits of its leaves, stem, and shadow.

We bade farewell to Ramadan, but the door is still wide open for working, giving, 
and making great achievements. Highly inspired by the holy month, we have to 
uplift our souls again, and have a new promising start. We have to give even if in 
need, feed the poor and orphans, show love to people and give them, support 
the week, and assist whoever in need for help. We have to turn our faith into 
valuable initiatives, and promote the spirit of solidarity and compassion in a 
nation known for giving to everyone over the time. 

Let’s keep it up after Ramadan…

media@alkhair.ae

04 / 2675555

P.O.Box: 55010 Dubai, UAE
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أو اإليداع في حساب »دبي اإلسالمي«: حساب الصدقات

بنشر حمالت أسبوعية للتبرع من أجل نجدة 
الحاالت الطارئة من المرضى والمعسرين

“بيت الخير“
تطلق خدمة »فزعة«

تابعوا حمالت فزعة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي

أو تسليم التبرع في مكاتب الجمعية، أو عبر مندوبيها في المواقع الخارجية.

للتبرع

االتصال مباشرة على الرقم المجاني: 80022554 

وتطبيق “بيت الخير” الذكي


