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عدد خا�ص
ناع التميُّز مبنا�سبة افتتاح مهرجان �سُ

اليمن - تعـز

حتتفـــي اليـــوم جمعيـــة بنـــاء اخلرييـــة للتنميـــة 
الإن�سانية بتعـــز بافتتاح اكرب مبنيني حتققا للجمعية 
منـــذ 14 �سنـــة ل�ستيعاب طالب وطالبـــات اجلامعة  

توفـــري  علـــى  قادريـــن  الغـــري 
فـــرة  خـــالل  لهـــم  م�ساكـــن 
درا�ستهـــم اجلامعيـــة ، ويعترب 
مهرجان التميـــز الأول هو نتاج 
جهد بـــذل لأ�سهر عـــدة جندت 
فيـــه اجلمعيـــة كافـــة قدراتهـــا 
واإمكانياتها وا�ستعانت بخربات 
متخ�س�ســـة يف الإعـــداد لهذا 

املهرجان الذي يقام برعاية كرمية من وزيرال�سوؤون 
الجتماعية والعمل وحمافـــظ حمافظة تعز وي�سهده 
�سيـــوف كرام مـــن دولة قطـــر ال�سقيقـــة ومن داخل 

�سمن املتابعة للم�ساريع اخلريية التي 
تقدمهـــا جمعية قطـــر اخلريية يف كل من 
ال�ســـرق الأو�ســـط واأوربـــا قـــام ال�سيـــد / 
عبـــد العزيز املقـــداد مدير قطـــاع اأوروبا 
وال�سرق الأو�سط بقطر اخلريية ومرافقه 
ال�سيـــد / خالـــد العن�ســـي م�سئـــول وحدة 
امل�ساريـــع قطـــاع اأوروبـــا بقطـــر اخلريية 
بزيارة ا�ستطالعية جلمعية بناء اخلريية 

للتنمية الإن�سانيـــة ومرافقها مركزي التميز ق�سم الطالب و ق�سم الطالبات ، حيث 
كان يف ا�ستقبالهما الإخوة / رئي�ص اجلمعية ونائبة وامل�سئول املايل ومدير اجلمعية 

والعاملني فيها. 
واأ�ساد املقداد بامل�ستوى الذي و�سلت اإليه اجلمعية ، واجلهود التي مازالت تبذل 

اليمن ، حيـــث �سيتم خالل املهرجـــان ا�ستعرا�ص 
الفيلـــم الوثائقـــي اخلا�ـــص باجلمعيـــة وم�ســـرية 
العطـــاء لأربعة ع�ســـر �سنة ، كمـــا �سيتابع �سيوف 

املهرجان حكايـــة طالبي علم مت اإعداده وت�سويره 
بقـــدرات واإمكانيات حمليـــة ا�ستطاعت اأن ترجم 
معانـــاة طالـــب وطالبـــة العلـــم بعـــد التخـــرج من 

الثانويـــة العامـــة ، الإعـــداد للمهرجـــان مـــر 
مبراحـــل متعددة حتى اأ�سبـــح حقيقة ، حيث 
عا�ص فريق العمـــل حلظات متوا�سلة ومتابعة 
لفقرات املهرجان ، فريق العمل رغم تنوعهم 
اأنهـــم كان عنـــد م�ستـــوى  وتـــوزع املهـــام اإل 
امل�سوؤوليـــة للمهمات التي ا�سنـــدت اليهم بدًء 
مـــن اللجنـــة املكلفـــة بالإعـــداد للمهرجـــان 

ومرورًا بفريق الإن�ساد والتمثيل .. 
اإدارة جمعيـــة بنـــاء وهـــى حتتفـــي اليـــوم 
ومعهـــا �سيوفهـــا القادمني من خـــار ج اليمن 
فاإنها لتن�سى اأن ت�سيد بتلك الأيادي البي�ساء 
التـــي كانـــت ال�سبب بعد اهلل تعـــاىل يف جناح 
اجلمعيـــة وحتقيق املنجزات التي حتققت لها 
ونخ�ـــص بالذكـــر الأ�سقاء القطريـــني الذين 
لولهم بعـــد اهلل تعاىل ملا و�سلت جمعية بناء 
اخلرييـــة اإىل ماو�سلـــت اإليه اليـــوم من رقى 
وتطور حتى �سارت حمـــط اإعجاب الكثريين 

على م�ستوى الداخل واخلارج . 

مـــن قبـــل اإدارة اجلمعيـــة ، وعرب 
اإعجابـــه بفكـــرة  عـــن �سعادتـــه و 
اإن�ســـاء مركـــزي التميـــز  )طالب 
تبنتهمـــا  واللـــذان  وطالبـــات( 
وقـــال   ، اخلرييـــة  قطـــر  جمعيـــة 
ال�سيـــد املقـــداد : اإن فكـــرة اإن�ساء 
مثل هـــذه امل�ساريع ينبغي اأن تعمم 
على امل�ستوى الإقليمـــي موؤكدًا اأنه 

�سيقوم بنقل هذه التجربة الفريدة وتطبيقها عمليًا اإن �ساء اهلل ..
اجلدير ذكره اأن زيارة املقداد لليمن �سملت حمافظات: �سنعاء ،وتعز ، 
وعـــدن ، واحلديدة زار خاللها العديد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية 

ال�سريكة يف جمال العمل اخلريي . 

تقيمه جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية

نفذا عبر جمعية قطر الخيرية

تعـــز تشهــد مهـــرجـــان ُصنَّاع التميُّزاألول  

المقداد والعنسي يزوران ويطلعان على مركزي التميز قسم الطالب وقسم الطالبات في بناء الخيرية

يف خطـــوة متقدمة ل�سالح العمـــل املوؤ�س�سي يف اجلمعية اأجمعت 
اجلمعيـــة العمومية ملـــا كان ي�سمى بجمعية بنـــي يو�سف الجتماعية 
اخلريية على تعديل ا�سم اجلمعية مت�سيًا مع التطورات الكبرية التي 
�سهدتها يف ال�سنوات الـ14 املن�سرمة من عمرها فكان يوم الإجماع 
يف 22 ينايـــر 2010م على اأن يعدل ا�ســـم اجلمعية لت�سبح )جمعية 
بنـــاء اخلريية للتنمية الإن�سانية ( هي ال�سم اجلديد الذي مبوجبه 
تنطلـــق اجلمعية اإىل رحـــاب وا�سع من العمل اخلـــريي املوؤ�س�سي يف 
حمافظـــة تعـــز وم�سادقـــًة لذلـــك القرار الـــذي اتخذتـــه اجلمعية 
العموميـــة فقد اأعلـــن مكتب ال�سوؤون الجتماعيـــة والعمل مبحافظة 

تعز عـــن تعديل ا�ســـم اجلمعية يف اإعالن 
ر�سمـــي مت ن�سره عرب �سحيفة اجلمهورية 
يـــوم الأربعـــاء 12 �سفر 1431هــــ املوافق 
27 ينايـــر 2009م العـــدد »14682« اأكـــد 

فيه  اأن: 
1.اجلمعيـــة العمومية كانت قد عقدت 
اجتماعها ال�ستثنائي يوم اجلمعة املوافق 
22 يناير 2010م ومت فيه قراءة ومناق�سة 

احل�ساب اخلتامي لعام 2009 واإقراره .

2.تغيـــري ا�سم اجلمعيـــة من جمعية بنـــي يو�سف 
الجتماعيـــة اخلرييـــة اإيل جمعيـــة بنـــاء اخلرييـــة 

للتنمية الإن�سانية .
3.تو�سيـــع النطـــاق اجلغرايف للجمعيـــة من عزلة 

بني يو�سف مديرية املوا�سط اإىل حمافظة تعز .
وكانت اجلمعيـــة العمومية يف دورتهـــا النتخابية 
الرابعـــة التي عقدت يف30  مار�ص من العام املا�سي 
قـــد فو�ســـت الهيئـــة الإداريـــة بعمل تعديـــالت على 
النظـــام الأ�سا�سي وتقدميها لالجتمـــاع ال�ستثنائي 
للجمعيـــة العموميـــة لإقرارهـــا كما فو�ســـت اللجنة 
التنفيذيـــة  بتقـــدمي مقـــرح تعديـــل ا�ســـم اجلمعية 
مبـــا يتنا�سب مع حجـــم امل�سوؤولية التـــي ت�سطلع بها 

اجلمعية يف تقدمي خدماتها املختلفة للمجتمع .

باإلجماع الجمعية العمومية توافق على تعديل اسم »بني 
يوسف » إلى »بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية«

ثمرة حلو مذاقها 
عندما يبذر الزارع بذرة يظل يتعهدها بالرعاية حتى 
توؤتـــي ثمارها اليانعة فيقطفهـــا ليتذوق جهده وعرق تعبه 
ا�ستمر �سهر و�سنوات وهو ينتظر اليوم الذي يقطف ثمرة 
تعبـــه فيجد حم�سول وفـــري وثمار نا�سجة الـــكل يتهافت 
لتذوقهـــا ، وهكـــذا نكـــون كلنـــا يف جمعية بنـــاء اخلريية 
للتنميـــة الإن�سانيـــة بتعـــز )جمعية بنـــي يو�ســـف �سابقًا( 
عندما بـــداأت عالقـــات التوا�سل اخلارجية مـــع الأ�سقاء 
يف قطـــر من خـــالل رجال اخلـــري والعطاء الذيـــن كانوا 
�سببًا يف توفـــري البذرة الأوىل لبذرها يف ار�ص اليمن من 
خـــالل الدعم الذي كان منهم يف اجناز م�سكني الطالب 
والطالبـــات والـــذي حتتفل اليوم تعـــز كلهـــا بافتتاحهما 
لي�ســـكال رافدًا ودعمًا قويًا لطـــالب وطالبات اجلامعة يف 
موا�سلـــة درا�ستهم اجلامعية بعـــد اأن يتامن لهم امل�سكن 

وم�ستلزمات ال�سكن ..
جمعيـــة بناء اليوم وهى تقطـــف ثمار عطاء املح�سنني 
مـــن خـــالل تد�ســـني العمـــل يف مركـــزي التميـــز »طالب 
وطالبات« فان الأمل ي�ساورها بان تكون ال�سنوات القادمة 
بعـــد التد�ســـني حاملـــة معها الكثـــري من املنجـــزات التي 
نتمنى اأن تتحقـــق للجمعية وللم�ستفيديـــن من م�ساريعها 
وكل ذلـــك لن يكون اإل اإذا ا�ستمرت اأيادي اخلري والعطاء 
الأيـــادي البي�ســـاء الكرمية بجـــود عطائهـــا متوا�سلة مع 
اجلمعيـــة فهم كانوا �سببـــًا يف  حتقيق كثري من املنجزات 

يف اجلمعية منذ اإعالنها على ار�ص الواقع ..
وممـــا ل�سك فيه اأن وجـــود من�ساأيـــن كبريين �سيكون 
دافع لكثـــري من الطـــالب والطالبات ملوا�سلـــة درا�ستهم 
خا�ســـة ممن انقطعت بهـــم ال�سبل ومل يعـــد لهم م�سدر 
دخل ليواجهوا تكاليف غالء امل�ساكن وتبعات ذلك ف�سخر 
اهلل لهـــم قلوبًا رقيقة واإياد كرمية كانـــت وراء اأن يقطف 
اجلميـــع الثمرة التي تعترب ثمرة حلو مذاقها الكل تذوقها 

بعينه قبل ل�سانه ومل�سها بحوا�سه قبل اأن يقال له .. 

رسالتنا : 
التميـــز يف جمال اخلدمات اخلرييـــة والإن�سانية ، من 
خـــالل تاأهيل  وتنمية الإن�سان لي�سبح ع�سوًا اإيجابيًا ، 

م�ساركًا يف بناء جمتمعه .

رؤيتنا :
امل�ساهمة يف تنميـــة اأفراد املجتمع ، والقيام بخدمتهم 

ورعايتهم .

قيمنا : 
املوؤ�س�سية - ال�سفافية - احليادية - الت�سبيك - العدالة 

- الإبداع - التميُّز - العمل بروح الفريق .

للتعري��ف مبهرج��ان صن��اع التمي��ز وأنش��طتها .. اجلمعي��ة تعق��د مؤمت��را صحفي��ا..
ــردًا( ــة) 60,060  ف ــا قراب ــتفاد منه ــاريع اس ــاء تنفذمش ــة بن ــال   ( مجعي ــة )  480,432,030 ري بتكلف
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اأ�ســـاد الأ�ستاذ على �سالح عبداهلل وكيـــل وزارة ال�سئون 
الجتماعيـــة والعمل بامل�ستوى الذي و�سلت اإليه جمعية بناء 
اخلرييـــة للتنمية الإن�سانيـــة وخا�سة فيما يتعلـــق بالأعمال 
اخلرييـــة التـــي تقوم بهـــا اجلمعيـــة ، واأ�ساف وكيـــل وزارة 
ال�سئـــون الجتماعيـــة يف زيارتـــه التعريفيـــة التي قـــام بها 
�سبـــاح يـــوم الثنـــني 2010/3/15م  اإىل مقـــر اجلمعيـــة 
واملبـــاين اخلا�سة مبرافـــق اجلمعية مركـــزي التميز ق�سم 
الطـــالب وق�ســـم الطالبـــات التابعة لهـــا ، اأ�ســـاف اأن بناء 
اخلرييـــة ا�ستطاعت اأن تكون ن�ساط اإيجابي وجيد بالتعاون 
مع اجلمعيات  القطرية ..ومتنى �سالح على كل اجلمعيات 
واملوؤ�س�ســـات اخلرييـــة العاملـــة بذات املجـــال اأن حتذو كما 
جمعيـــة بناء يف امتـــالك مبـــاين م�سابهة الأمـــر الذي من 

�ساأنـــه توفري الإيجارات لهذه الأماكن اخلريية ، خ�سو�ســـا واأنها تعد خدمة اإن�سانية مهمة ل�ستيعاب الطالب والطالبات 
فيهـــا وهو الأمر املطمئن للوزارة باأن ت�سبح للموؤ�س�سات اخلريية مبانى خا�سة بها الأمر الذي يخلق لها اأ�ساليب متطورة 
وعالقـــة جيـــدة يف الداخل واخلـــارج . واأو�سح الأ�ستاذ على �سالـــح اأن اجلمعية ت�سري يف الطريـــق ال�سحيح ، متمنيا لها 
التو�ســـع وعالقتها باجلمعيات اخلريية والإن�سانية مبا ي�ساعد خمتلف �سرائح املجتمع وخا�سة ذوي الحتياجات اخلا�سة 

.

 �ســـارك املهند�ـــص :عبد 
اأمـــني  اليو�سفـــي  اجلبـــار 
عـــام جمعية بنـــاء اخلريية 
للتنميـــة الإن�سانية يف اللقاء 
الت�ساورى حـــول �سبل تعزيز 
الدويل  البنـــك  العالقة بني 
وموؤ�س�ســـات املجتمـــع املدين 
بتعز والذي عقد يوم الثنني 
يف  2010/3/15م  املوافـــق 

فنـــدق ال�سعيد ا�ستجابة لدعوة تلقتها اجلمعية مـــن مكتب وزير ال�سوؤون الجتماعية 
والعمـــل ،بهـــدف الت�ساور حول اإيجاد اآلية تفاعلية ميكـــن من خاللها اأن يقوم البنك 
ب�سرعـــة التفاعـــل والرد على مقرحـــات منظمات املجتمع املـــدين والقطاع اخلا�ص 

باليمن.
اللقـــاء اأداره وكيـــل وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية والعمل الأ�ستـــاذ: علي �سالح عبد 
اهلل مب�ساركـــة ال�سيد / جون كيث ريني م�ست�ســـار البنك الدويل وبح�سور مدير عام 
مكتـــب ال�ســـوؤون الجتماعية والعمـــل بتعـــز الأ�ستاذ/اأحمد عبدالرحمـــن العليمي ، 
ورئي�ـــص الغرفة التجارية بتعز وعدد من منظمات املجتمع املدين ، وا�ستعر�ص اللقاء 
عـــدد من اأوراق العمل ت�سمنـــت الآليات التي من �ساأنها تو�سيـــع وتعميق العالقة بني 
منظمـــات املجتمـــع املدين والبنك الدويل  ، وياأتي هذا اللقـــاء تكملة للقاءات �سابقة 

نظمها البنك الدويل يف كٍل من حمافظات ) �سنعاء ـ تعز ـ عدن ـ املكال (.

يف اإطـــار جولتهـــم التي قامـــوا بها اإىل عدد مـــن املحافظات 
قـــام وفد مـــن �سبكـــة النمـــاء الأهليـــة للجمعيـــات اليمنية يوم 
بنـــاء  اإىل جمعيـــة  بزيـــارة  يونيـــو2010م  املوافـــق 9  الأربعـــاء 
اخلريية للتنميـــة الإن�سانية بتعز حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�ص 
اجلمعية والعاملني فيها حيث مت خالل الزيارة تبادل املعلومات 
واخلـــربات بني الطرفني كمـــا اطلع الوفد الزائـــر برئا�سة عبد 
احلميـــد الظبيـــاين رئي�ص جمل�ـــص اأمناء موؤ�س�ســـة احلياة ، ود: 
حممـــد اإ�سماعيل حمـــزة مدير عام �سبكة النمـــاء على ماحتقق 
للجمعية مـــن منجزات واأهمها �سكني الطالب والطالبات حيث 
اأعـــرب الوفد عـــن �سعادته مبا �ساهده من اأعمـــال ملمو�سة على 

ار�ص الواقع .
اجلديـــر ذكـــره اأن الوفـــد كان قـــد زار جمعية معاذ 

العلمية خلدمة القراآن الكرمي .. 

يف اإطار ال�سراكة املجتمعية 
اخلرييـــة  بنـــاء  جمعيـــة  بـــني 
للتنميـــة الإن�سانيـــة  ، واملركـــز 
الوطنـــي الثقـــايف لل�سباب بتعز 
ك�ســـوة  توزيـــع  ال�سبـــت    مت  
علـــى  1430هــــ  للعـــام  العيـــد 
واإناثـــًا   ذكـــورًا  فـــردًا(   194(
من الأيتـــام والفقراء يف نطاق 
املديريـــات الثـــالث يف املدينة 

،   ويف ت�سريـــح مل�ســـدر اإداري يف اجلمعيـــة عـــرب فيه عن �سكره وتقديـــره للقائمني 
علـــى املركز الوطني الثقايف لل�سباب على دعمـــه مل�سروع ك�سوة العيد الذي ا�ستهدف 
الأيتـــام والفقراء الذين ترعاهـــم اجلمعية واأ�ساف اأن هذا العمل امل�سرك هو الأول 
بني اجلهتني متمنيًا اأن ي�ستمر التوا�سل يف كثري من الأن�سطة والفعاليات التي حتقق 
اأهداف العمل الإن�ساين امل�سرك بني املركز واجلمعية ... واختتم ت�سريحه بال�سكر 

لفريق العمل يف اللجنة الن�سائية للمدينة التي نظمت امل�سروع ون�سقت له .

حتـــت �سعـــار )مـــن اأجـــل دمج 
منظمـــات العمل الأهلـــي مبجتمع 
يف   اجلمعيـــة  املعلومات(�ساركـــت 
املتخ�س�ســـة  التدريبيـــة  الور�ســـة 
املعلومـــات  نظـــم  توظيـــف  يف 
وتكنولوجيا الت�سال يف منظمات 
اأقامتهـــا  والتـــي  املـــدين  املجتمـــع 
للمنظمـــات  العربيـــة  ال�سبكـــة 
الأهلية بالتعاون مـــع �سبكة النماء 

اليمنية للجمعيات مب�ساركة ثالثون متدربًا ومتدربة من خمتلف املحافظات قام بعملية 
التدريـــب فيها كل من املدربني الدكتور : حممد نور الدين ، والأ�ستاذ/ ناجح ح�سن من 

ال�سبكة العربية ..  

الجمعية تصرف مستحقات معلمي ومعلمات الحلقات القرآنية
يف اإطار اهتمامها باملعلمني واملعلمات العاملني يف احللقات القراآنية قامت جمعية  بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية بتوزيع 
مكافـــاآت 92 معلمـــا ومعلمة يعملون يف مدار�ص حتفيظ القراآن الكرمي يف عدد من مدار�ص )مدينة تعز ـ املوا�سط – �سامع – 
ال�سمايتني ( حيث مت �سرف الق�سط الأول والثاين مبلغ )1526000 رياًل( فقط مليون وخم�سمائة و�ستة وع�سرون األف ريال 
مينـــي  كدفعـــة ثانية للعام  1430-1431 هـ  يف اإطار م�سروع كفالة احللقـــات القراآنية املمول من ال�سيد الفا�سل / حممد بن 

عبد الكرمي العمادي عرب منظمة الدعوة الإ�سالمية بقطر..

بهدف الرفع من قـــدرات العاملني فيها وحتفيزهم ملزيد 
من الأداء املبني على اأ�س�ص �سليمة وفق العمل املوؤ�س�سي الذي 
ت�سعـــى جمعية بناء اخلريية للتنميـــة الإن�سانية بتعز)جمعية 
بني يو�ســـف �سابقًا( نفذ ال�سندوق الجتماعي للتنمية دورة 
تدريبيـــة لأع�ساء اجلمعية ا�ستمـــرت �سهر كامل يف جمالت 
)التخطيـــط ال�سراتيجـــي - التنظيـــم الإداري -التنظيـــم 
املحا�سبـــي - البحـــث عـــن م�ســـادر التمويـــل - الت�سويـــق (
قـــام بعملية التدريـــب عدد من املدربـــني التابعني لل�سندوق 
..اجلديـــر ذكره اأن هـــذا التدريـــب ياأتي يف اإطـــار التن�سيق 
والتعـــاون بني ال�سندوق واجلمعية وياأتي عقب التحول الذي 
طـــراأ على اجلمعية من حيث تغيـــري م�سماها من بني يو�سف 
اإىل بناء اخلريية حيـــث واجلمعية ب�سكلها وهيئتها اجلديدة 
تتطلـــب املزيـــد مـــن التطويـــر والتدريـــب والتاأهيـــل لكافـــة 

العاملـــني فيها بهدف الو�ســـول اإىل م�ستوى متقدم من 
العمل املوؤ�س�سي .  

دعت اإليه وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعملوكيل وزارة الشؤون يزو الجمعية ويشيد بعملها في المجال الخيري

أمين عام بناء الخيرية يشارك في اللقاء التشاورى 
بين مؤسسات المجتمع المدني والبنك الدولي

  جمعية بناء الخيرية بتعز تستقبل وفد شبكة النماء اليمنية

الصندوق االجتماعي يدرب العاملين 
المجاالت  في  الخيرية«  »بناء  في 

اإلدارية المختلفة ..

المش��اركة ف��ي دورة توظي��ف نظ��م المعلوم��ات 
وتكنولوجيا االتصال في منظمات المجتمع المدني

الجمعية والمركز الوطني الثقافي للشباب 
يوزعون كسوة العيد ..
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حقائق وأرقام تتحدث عن 14 عامًا من مسيرة العطاء 
لجمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية . .

عدد النش���������������������اطم
إجمالي التكلفةالمستفيدين

15,1378,746,973كسوة العيد1
4,2809,179,614أضاحي العيد2
14,3104,026,110الحقيبة المدرسية3
4,8841,043,225المراكز الصيفية4
2,06829,282,022العون الطبي5
14419,782,555كفالة االيتام6
1003,742,455كفالة معلمي القران الكريم7
5,84510,834,716افطار الصائم8
4,64914,182,510العون الغذائي9

236999,770دعم طالب العلم10
3585,875المساهمة في بناء خزانات مياه للمساجد11
76250,000جوائز للمبرزين في مدارس التحفيظ12

دعم الفقراء نقدا موسميا من الجمعية 13
7,80632,914,180واهل الخير وجمعية هائل سعيد

27998,000مساعدة عرسان14
1237,000الصيدليات المدرسية15
345594,095التاهيل والتدريب16
7710,806,227تسكين وتغذية الطالب والطالبات17
1544,881,220متابعة بناء وترميم وتاثيث مدارس عامة18

متابعة بناء وترميم المساجد ومدارس 19
3819,380,163التحفيظ

متابعة بناء وترميم وتاثيث المراكز 20
320,612,200الصحية

3348,720تاثيث وتجهيز المراكز النسوية21
158,757,400بناء سكن للطالب مكون من 4 طابق22
1188,447,000بناء سكن للطالبات مكون من 6 طابق23

60,060480,432,030االجمالي العام

خالل 14 �شنة من عمرها ا�شتطاعت جمعية بناء اخلريية للتنمية االإن�شانية 
اأن تنجز الكثييري من امل�شاريع املرتبطة بامل�شتفيدين من براجمها واأهدافها فمنذ 
عييام 97- 2010م  بلييغ عييدد امل�شتفيدين ميين م�شاريع اجلمعييية قرابة 60,060 

�شخ�شييًا , بتكلفيية اإجمالييية بلغييت 480,432,030 ريييااًل  م�زعيية علييى امل�شاريع 
التالية ح�شب اجلدول التايل .. 
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طم�حات م�شتقبلية..
يف البدايـــة حتدث اإلينا الأ�ستـــاذ : حممد علي اإ�سماعيل 
رئي�ـــص اجلمعية تنـــاول يف حديثه الجنـــازات التي حتققت 
للجمعيـــة خالل 14 �سنـــة م�ســـريًا اإىل اأن امل�ساريع التنموية 
التي حتققـــت للجمعية تتمثل يف اجنـــاز مركز التميز ق�سم 
الطـــالب ، والـــذي يتكـــون مـــن اأربعـــة اأدوار وكذلك مطبخ 
و�سالـــة وغرفـــة للحرا�ســـة وكذلـــك مبنى ق�ســـم الطالبات 
والـــذي يتكون مـــن �ستة ادوار جناح �سكـــن للطالبات وق�سم 
لال�ستثمـــار وميكـــن اأن ي�ستثمـــر بالتي ق�سم مركـــز تنمية 

املـــراأة وق�سم تنميـــة الذكور .. ويف جمـــال الرعايـــة الجتماعية تتمثل 
يف احلقيبـــة املدر�سيـــة ، وك�ســـوة العيد ، وم�سروع دعـــم الأ�سر الفقرية 
، وتوزيـــع ك�ســـوة العيد ، ومتابعة دعم الأ�ســـر الفقرية من قبل اجلهات 
احلكوميـــة اأو من اأهل اخلري، وتوزيع حلـــوم الأ�ساحي ،وم�سروع كفالة 
الأيتام ، متابعة بناء م�ساجد ومدار�ص للقراآن الكرمي ووحدة �سحية . 
واأ�ســـار اإىل اأن اجلمعية اأجنزت يف املجـــال الإداري عددًا من املهام 
تتمثـــل يف اإعـــداد الكادر الإداري يف اجلمعية وتر�سيـــخ العمل املوؤ�س�سي 
كمـــا مت اإن�ساء ق�ســـم امل�ساريع وق�سم احل�سابات وق�ســـم الإعالم وق�سم 
ال�سكرتارية ، اإدارة مركز التميز ق�سم طالب وق�سم طالبات ومت تفعيل 

دور اللجان امليدانية.
وقـــال اليو�سفـــي اأن طموحـــات اجلمعية تظل م�سروعـــة ولذلك فان 
العاملـــني يف اجلمعيـــة يطمحـــون اإىل اإن�ســـاء مركـــز تنميـــة للرجـــال 
وللن�ســـاء يف جمالت متنوعـــة ، بالإ�سافة اإىل دعم طـــالب الدرا�سات 

العليـــا ذكورًا واإناثا ، والتو�ســـع يف كفالة الأيتام ورعايتهم ، 
ورعاية املعاقني ودعم الأ�سر الفقرية ، والرعاية ال�سحية ، 

وامل�ساركة يف اخلدمات الجتماعية . 
املنهج امل�ؤ�ش�شي ..

املدير التنفيذي للجمعية الأ�ستاذ/ ريا�ص حممد �سالم 
الذبحـــاين تطـــرق يف حديثـــه اإىل تقييـــم اأداء العاملني يف 
اجلمعيـــة بقوله اأن اأداء العاملـــني يف اجلمعية يتح�سن يومًا 
بعـــد يوم نظرًا للموؤ�س�سية التـــي تنتهجها اجلمعية والتاأهيل 
امل�ستمـــر للعاملـــني .واأ�ســـار اإىل اأن العوامل التـــي �ساعدت 

علـــى ا�ستقرار العمـــل الإداري يف اجلمعية تتمثـــل يف النهج املوؤ�س�سي ، 
والتفوي�ـــص مع الإ�سراف ، والتفاهـــم واليجابية بني العاملني ، ولذلك 
فالعمـــل املوؤ�س�سي ي�ســـري ب�سكل ايجابـــي ابتداًء بالتخطيـــط والهيكلية 

اللوائـــح  بتطبيـــق  وانتهـــاًء 
الداخلية للجمعية . 

ومل يخف مدير اجلمعية 
قلقـــة مـــن املعوقـــات التـــي 
ن�ســـاط اجلمعيـــة  تعر�ـــص 
يف  نق�ـــص   : اأهمهـــا  ومـــن 
اكتمال الهيكلية النموذجية 
ظـــل  يف  تت�سورهـــا  التـــي 
ت�سهـــده  الـــذي  التطـــورات 
اجلمعيـــة ، وال�سم اجلديد مل يلق رواجًا 

اإعالميا كافيًا حتى الآن . 
واأكـــد اأن عـــدد العاملـــني يف اجلمعية 
حاليـــًا يقـــدر ب14 عاماًل غـــري العاملني 
املتطوعـــني يف امليدان ولكن هـــذا الكادر 

ليتنا�سب مـــع التو�سع احلايل للجمعية وحجـــم الأن�سطة التي ت�سهدها 
اجلمعية . 

واختتـــم الذبحـــاين اإىل الحتياجات التي لزالـــت اجلمعية بحاجة 
اإليها واملتمثلة يف : تنفيذ امل�ساريع املخطط لها لهذا العام والتي �ستعزز 
مـــن نهو�ص اجلمعية والقيام بالواجب الذي يتما�سى مع تطور اجلمعية 
، الـــرواج الإعالمي لإ�سهار ال�سم اجلديـــد للجمعية ، وتعاون اجلهات 
الر�سمية لت�سهيل تنفيذ اأن�سطة اجلمعية التي تخدم �سريحة وا�سعة من 

املجتمع . 
جتاوز ال�شع�بات 

امل�سئـــول املـــايل �سائـــف حمـــود علـــي حتـــدث بقوله  : 
اأن الهـــدف مـــن تاأ�سي�ـــص اجلمعيـــة كان منطلقـــه ال�سعور 
بامل�سوؤوليـــة جتـــاه املحتاجـــني والتخفيـــف مـــن معاناتهم 
وخدمـــة املجتمع مبا ي�سهم يف عمليـــة ال�ستقرار والتنمية 
وجنحـــت اجلمعيـــة يف جتـــاوز ال�سعوبات التـــي واجهتها 
خـــالل العقـــد الأول مـــن تاأ�سي�سها ولكـــن بتوفيق من اهلل 
ثـــم بدعم رجـــل اخلري »اأبـــو وحيد« ا�ستطعنـــا جتاوز تلك 
ال�سعوبـــات مـــن خـــالل �سفافية العمـــل وثقـــة املح�سنني 
وامل�ستفيديـــن واإخال�ـــص القائمـــني علـــى اجلمعيـــة وبعـــد ذلك خطت 
اجلمعية خطوات �سريعة اإىل الأمام بعد ال�ستفادة من �سلبيات املا�سي 

ومت ت�سحيح امل�سار على اأ�س�ص �سليمة . 

وقال: اجلمعية يف بداية املرحلة كانت مواردها تقت�سر على التربعات 
املو�سمية وا�سراكات الأع�ساء وكمـــا اأ�سلفت اأن �سفافية العمل و�سدق 
واإخال�ـــص العاملني يف اجلمعيـــة زادت الثقة لدى املح�سنني يف الداخل 
واخلارج  والذي يعترب الدعم الرئي�سي للجمعية الآن هو دعم املح�سنني 
.. وتظـــل الطموحات لدينا كبرية واأملنا اأن ت�سل اجلمعية اإىل امل�ستوى 
التـــي و�سلت اإليه اجلمعيات الرائدة يف جمال العمل اخلريي والتنموي 

�سائلني املوىل عزوجل اأن يوفق اجلميع .. 
م�شاعدة طالبات الريف ..

ولآن اأهـــم منجـــزات اجلمعية التـــي حتققت على مـــدى اأربعة ع�سر 
عامـــًا تتمثل يف النتهاء من مبنيي ق�سم الطـــالب والطالبات فقد كان 
لنـــا هـــذه الوقفة مع مديـــرة مركز التميـــز: الأ�ستـــاذة / ن�سيبة حممد 
�سعيـــد والتي حتدثـــت عن املركز 
قائلـــة اأن املركـــز ي�سعـــى لتحقيق 
الهـــدف الأ�سا�سي الذي اأقيم من 
اأجلـــه وهـــو م�ساعـــدة الطالبـــات 
القادمـــات مـــن الريـــف ملتابعـــة 
وم�ساعدتهـــن علميـــًا  درا�ستهـــن 
وثقافيـــًا ومهاريـــًا واجتماعيًا من 
خالل الأن�سطة القائمة يف املركز 
املتعـــددة  التدريبيـــة  كالـــدورات 
�ســـواء ب�سريـــة اأو مهنيـــة وكذلك 
اإقامة حما�ســـرات وندوات دينية 
واأ�سمار وم�سابقات عامة  وعلمية 
واأي�سا رحـــالت تربوية وترفيهية 
واملحبـــة  الإخـــاء  روح  وغر�ـــص 
بني طالبـــات املركز الـــذي يقدم 
الأن�سطـــة الثقافية – احللقـــات القراآنية – امل�ساركـــة يف الرحالت – 
الأن�سطـــة الربوية – الأن�سطة اخلدمية والأن�سطة الرفيهية يف املركز 
.. واأكـــدت مديرة مركز التميز ق�سم الطالبات اأن املركز لزال بحاجة 
اإىل عدد من الحتياجات حتى يكتمل ويلبي طموحات امل�ستفيدات منه 
م�ســـرية اإىل اأن الطموح يف امل�ستقبل اأن نـــرى بناتنا �ساحبات ب�سمات 
وامتيـــاز يف كل املجـــالت التي احت�سناها وان يغـــري اهلل بهن اأمر هذه 

الأمة وان يكن خري مثال للم�سلمات الناجحات الطائعات املبدعات .
واأ�ســـارت اإىل اأن املخرجات التي حققها املركـــز حتى الآن تتمثل يف 
تخريـــج دفعة القيادات اجلامعيات لعدد 12 طالبة من مركز التنمية ، 
وتخريج طالبات جميدات لقـــراءة القراآن الكرمي – واإخراج مبدعات 
يف فـــن امل�سرح عـــدد 7 طالبـــات – تكوين فريق اإن�ســـادي – تخريج 6 
طالبـــات من مركز التنمية يف امللتقـــى اجلامعي لطالبات ال�سنة الأوىل 

والثانية لعام 2009 -2010م .
واختتمـــت كلمتها بتوجيـــه ال�سكر لـــكل الداعمني قائلـــة :اأقول لهم 
�سكـــرًا ..�سكـــرًا.. وجزاكـــم اهلل عنا وعن الإ�ســـالم وامل�سلمني كل خري 
فنحـــن ل منلك لهـــم اإل اأن نقدم لهم �سباب �سالح يغـــري اهلل به الأمة 
ويعيـــد جمدها وي�ساركـــوا يف نه�ستها فهم اأنفقوا الأموال ، ونحن ننفق 
اأعمارنـــا واأنف�سنا خدمـــة لهذه الأمة و�سناعة ملجدهـــا والعمر لن يعود 
فا�ســـاأل اهلل عزوجـــل اأن يرزقنا جميعًا الأجر والثـــواب وان يجمعنا مع 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم . 

مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانـيــة
ــد والتحديث ــريها حنو التجدي  تواصل س
مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانـيــة
ــد والتحديث ــريها حنو التجدي  تواصل س

14 عاما من مسيـــــــــــــــــــــــــرة اخلري والعطاء

تعز:اليح�شاد: الفريق االإعالمي 
منذ اأن مت اإ�شهار اجلمعية يف 20 /96/6م حتت م�شمى »جمعية بني ي��شف االجتماعية اخلريية »وهى ت�شري بطرق ثابتة 
بهييدف حتقيييق اأهدافها املر�ش�مة وفييق م�شروعها االأ�شا�شي ور�شالتها وروؤيتهييا امل�شتقبلية , وحتى يك�ن لهييا ح�ش�رًا وا�شعًا على 
م�شتيي�ى املحافظيية كمرحلة اأوىل ثم اليمن مرحليية ثانية فقد مت تعديل ا�شم اجلمعية من امل�شمييى االأول اإىل امل�شمى اجلديد 
»جمعييية بنيياء اخلريية للتنمية االإن�شانية« ولذلك فان مييا حتقق حتى االآن تظل اأرقام حت�شب لر�شيييد الهيئة االإدارية التي 
كانييت وراء حتقيييق مامت اجنازه بعد اأن وفقها اهلل بت�شخري رجال خري وداعمييني قطريني كان�ا جن�دًا حقيقية وراء ما حتقق 
ميين اجنييازات للجمعية الذي ي�شهد به ال�اقع الي�م ويلم�شه الكبري وال�شغري القريب والبعيد , وتاأكيدا ملا حتقق فان احل�ارات 
التالييية ت�شييب يف معرفيية انطباع املجتمع امل�شتفيد من امل�شاريييع التي حتققت للجمعية خالل 14 عامًا ميين م�شريتها املباركة .. 
وملعرفة اأراء وانطباعا ت ح�ل التح�الت التي �شهدتها اجلمعية اأجرت »احل�شاد« هذه اللقاءات ال�شريعة مع بع�ض ال�شخ�شيات 

وامل�شتفيدين من اجلمعية والعاملني فيها فكانت احل�شيلة التالية : 

اأ . حممد علي ا�شماعيل
رئي�ض اليجمعية 

اأ . ريا�ض حممد �شالم
املدير التنفيذي

المش��اريع التنموي��ة التي تحققت 
للجمعي��ة تتمث��ل ف��ي انج��از مركز 
التميز قسم الطالب ، والذي يتكون 
من أربعة أدوار وكذلك مطبخ وصالة 
وغرفة للحراس��ة وكذلك مبنى قسم 
الطالب��ات وال��ذي يتكون من س��تة 
ادوار جناح س��كن للطالبات وقس��م 

لالستثمار .
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 نطمييح اإىل الريادة يف رعاية 
الطالب اجلامعي

مديـــر مركـــز التميـــز : حمفـــوظ اأحمد 
عبد الرب �سعـــد اأكد اأن من اأهداف املركز 
:-توفـــري املنـــاخ املالئم للتح�سيـــل العلمي 
خدمـــة  مـــن  ليتمكنـــوا  للطـــالب  املتمّيـــز 
جمتمعهـــم بفاعليـــة ، امل�ساعـــدة يف تاأهيل 
الطالـــب بح�سب ميولـــه وقدراتـــه وبح�سب 
الإمكانات املتاحـــة ، م�ساعدة الطالب على 

الرتقاء علميّا وتربويّا وثقافيّا ومهنيّا .
وعـــن  الأن�سطة والربامج التي يقدمها املركـــز قال :- يحفل املركز 
بالكثـــري مـــن الأن�سطة والربامـــج املتنوعة والتي ت�ســـب يف جمملها يف 
خدمـــة الطالب خا�ســـة واملجتمع عمومًا وتنفذ عـــرب جلان متخ�س�سة 
بـــكل ن�ســـاط ومنها: اللجنـــة الريا�سيـــة :- انطالقًا من مبـــداأ ) العقل 
ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم( تقيم اللجنة الريا�سية التمارين واملباريات 
الريا�سيـــة ، وجلنـــة التنميـــة تقيـــم جلنـــة التنمية عدد مـــن ) دورات 
حا�سوب وانرنت – دورات تنمية ب�سرية ـ بحوث علمية – درو�ص تقوية  
– اأ�سمار  – حما�سرات  E(،و اللجنـــة الثقافيـــة والدعوية ) ندوات 
-م�سابقـــات ثقافيـــة – خواطر - ا حللقات القراآنيـــة – قراءة كتب – 
برنامـــج القنوات املختارة –املجالت احلائطية( ، واللجنة الجتماعية 
:- تنفـــذ اللجنة الجتماعية العديـــد من الأن�سطة التي لها عظيم الأثر 
يف خدمـــة الطالب ومنها :-الرحالت والتي تهدف اإىل تعريف الطالب 
ببع�ـــص املناطق يف بالدنا اإ�سافة اإىل ك�ســـر الروتني والتجديد وتعميق 
روابـــط املحبة والأخوة بني الطالب ، واإقامـــة برامج تعارف بني اإفراد 
املركـــز ، وتقدمي اخلدمات املاديـــة واملعنوية املمكنة لطالب املركز من 
خـــالل �سندوق الطالب التكافلي ، وت�سجيع الطالب وحثهم على �سيام  
التطـــوع والعمل علـــى اإقامة الإفطارات املو�سميـــة اجلماعية ، و اللجنة 
ال�سحية:- يتـــم تنظيم جمموعة من الربامج ال�سحية منها :-جتهيز 
وتطوير �سنـــدوق الإ�سعافات الأولية  ، واإ�سعـــاف الطالب املر�سى اإىل 
امل�ست�سفيـــات ، ومتابعـــة اجلوانب الغـــري �سحية وتقـــدمي احللول لها ، 

ون�سر الوعي ال�سحي لدى اأفراد املركز واملجتمع املجاور..
وعن �سروط قبول الطالب يف املركز قال :

اأن يكـــون الطالـــب ملتحقًا باإحدى اجلامعـــات اأو املعاهد اليمنية يف 
حمافظة تعز ومنتظمًا يف درا�سته و اأن يكون من ذوي احلاجة .

اأن يكون متفوقًا يف درا�سته .
اأن يكـــون ح�ســـن ال�سري وال�سلـــوك خاليًا من 

الأمرا�ص امل�ستع�سية .
اأن ل يكون له �سوابق جنائية واأخالقية خملة 

بدينه وخلقه .
اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح .

اأن يلتزم بالئحة ونظام املركز الداخلية .
اأن يدفع الر�سوم املقررة

وعـــن كيفيـــة تتـــم املفا�سلـــة بـــني الطـــالب 
املتقدمـــني قال : ت�سكل جلنة لهـــذا الغر�ص بتكليف من رئي�ص اجلمعية 

وهنا ك ا�ستمارة خا�سة بذلك ونرفق اإليكم �سورة منها .
ويف نهايـــة حديثه قـــال :  الكلمة التي نـــود اأن نوجهها اإىل اخلريين 

من اأبناء هـــذه الأمة الطيبة باأنه نعم ال�ستثمار 
ا�ستثمارهم يف هذا املجال احليوي دعم وتنمية 
ورعايـــة طـــالب العلـــم املتميزيـــن واملتفوقـــني 
واملحتاجني وبا�ستمرار عطاءهم �سنوا�سل هذا 
امل�ســـوار و�سيكون عونًا لنا على اإخراج جيل الغد 
املاأمول والذي �سُيعهـــد اإليه  حمل م�ساعل النمو 
والتطوير والزدهـــار الذي �سينعم به الوطن اإن 
�ســـاء اهلل تعـــاىل ...جعـــل اهلل ذلـــك يف ميزان 

ح�سناتهم و�سدقة جارية لهم ولوالديهم 0   
ويوؤكـــد مديـــر املركـــز اأن هنـــاك احتياجات 

�سروريـــة لزال املركز بحاجة اإليها تتمثـــل يف : بناء الدورين اخلام�ص 
وال�ساد�ـــص حيـــث اأن املبنـــي �سالـــح ل�ستيعـــاب 60 طالبًا فقـــط بينما 
املتقدمـــني اأكرث من هذا العدد بكثري ، توفري و�سيلة املوا�سالت بغر�ص 
تنفيـــذ الأن�سطـــة املختلفة وتو�سيل اأ�سحـــاب الحتياجات اخلا�سة اإىل 
اجلامعـــة ، وا�ستكمال املكتبـــة العلمية املقروءة وامل�سموعـــة املتكاملة ، 

وتو�سعة الكادر حيث ل يوجد �سوى املدير والطباخ واحلار�ص .

وعن الطموحـــات التي يتطلع 
اإليهـــا املركـــز قال مديـــر مركز 
التميـــز اأنهـــا تتمثـــل يف الطموح 
اإىل اأن يكون مركز التمّيز الرائد 
يف جمـــال رعاية وتاأهيل الطالب 
اجلامعـــي على م�ستـــوى اليمن ، 
واإيجـــاد مبنى اآخـــر يكون خا�ص 
بالتاأهيـــل والتدريـــب ويبقى هذا 
املبنـــى لت�سكني ورعايـــة الطالب 

، وفتـــح ق�ســـم خا�ـــص باأ�سحـــاب 
ماج�ستـــري   ( العليـــا  الدرا�ســـات 
يلزم  مـــا  – دكتـــوراة ( وتوفـــري 

لأ�سحاب
ت�شتحييق  اجلمعييية 

درجات االمتياز
= طـــالب مركـــز التميـــز كان 
لهـــم جمـــال لإبـــداء اأرائهم جتاه 
مـــا حتقق على ار�ص الواقع  حيث 

حتـــدث الأخ : اأنور عبـــد اهلل حممد �سعيد - مديريـــة املوا�سط – كلية 
الهند�سة وتقنية املعلومات قائاًل : اجلمعية ت�ستحق درجات المتياز مع 
مرتبة ال�سرف وذلك لدورها الفعال  الذي تقوم به يف تذليل كل العوائق 
وال�سعوبـــات التي قد تواجه الطالب يف درا�ستهم وهذه ال�سعوبات قد 
تكون حاجز عن اإكمال درا�ستهم اجلامعية .. واأ�ساد بخدمات اجلمعية 
التـــي تقدمها من خالل املركـــز ومنها اجلانب املادي واملتمثل يف توفري 
التغذيـــة اجليـــدة للطالب والتقليل مـــن تكاليف الدرا�ســـة ، ويف جانب 
التنميـــة الب�سرية مـــن خالل الـــدورات واملحا�سرات التـــي ي�ست�سيفها 

املركز ، ويف اجلانب ال�سحي تقدمي اخلدمات ال�سحية للطالب ..
اجلمعية وفرت الكثري..

= الطالـــب :عبداللـــه اإبراهيـــم حممد �سالح من امل�ســـراخ – كلية 
العلـــوم الإدارية قال: للجمعية دور كبري يف خدمة الطالب ولها الف�سل 
بعـــد اهلل عزوجـــل يف توفـــري هـــذا املركز املبـــارك وكل مـــا ي�ستمل فيه 
مـــن خدمات ح�سلنا عليهـــا يف هذا املركز املبـــارك وكل ما ي�سمل فيه 

مـــن خدمـــات ح�سلنـــا عليها من 
املركـــز فاجلمعية هي التي وفرت 
لنـــا الكثـــري مـــن الدعـــم املادي 
واملعنوي بالإ�سافة اإىل ممار�سة 
عـــدد مـــن الأن�سطـــة الطالبيـــة 
الربويـــة  املحا�ســـرات  مثـــل 

واحلا�سوب .. 
خدمات وت�شهيالت 

عبـــده  ن�ســـوان  الطالـــب:   =
احمـــد حممـــد – مديريـــة جبل 
حب�ســـي – كليـــة الربيـــة اأ�ساد 
بالدور الـــذي قامت به اجلمعية 
مـــن اجـــل توفـــري املركـــز الـــذي 
يقـــدم للطالـــب اجلامعـــي الكثري 
من الت�سهيـــالت واخلدمات التي 
يف  تتمثـــل  املركـــز  يف  نلم�سهـــا 
احلا�ســـوب وتوفري املكتبة وكثري 
مـــن اخلدمـــات التـــي يحتاجها 

الطالب . 
جه�دًا جبارة يف خدمة الطالب

=الطالب :زكريا هائل عبد اهلل – مديرية الوازعية  - كلية العلوم 
الإدارية قال اإن اجلمعيـــة تبذل جهودًا جبارة يف خدمة الطالب ولها 
الف�ســـل بعد اهلل يف تاأ�سي�ص هـــذا املركز التاهيلي الـــذي اأتاح الكثري 
مـــن الطـــالب يف موا�سلة الدرا�ســـة اجلامعية وي�ستفيـــد الطالب من 
خدمـــات املركـــز ومنهـــا دورات الكمبيوتـــر والتنمية الب�سريـــة واإقامة 
حلقـــات التحفيظ ودعم بع�ص الأن�سطة الثقافية وال�ستفادة من مكتبة 

املركز التي ت�سم العديد من الكتب الثقافية .. 
ت�شجيعه للمبدعني 

= الطالـــب : عبـــد العزيز �سيف حممد قائـــد – املوا�سط – فيزياء  
قـــال اإن اجلمعية تقـــوم بخدمة الطـــالب بدرجة عاليـــة ومتميزة ولها 

الف�ســـل بعد اهلل تعـــاىل يف ال�ستقرار الذي 
يعي�سه الطالب يف املركز حيث يقدم املركز 
العديـــد مـــن اخلدمـــات منها توفـــري معمل 
احلا�ســـوب واملكتبـــة والـــدورات التدريبيـــة 
مـــن  للمبدعـــني  ت�سجيعـــه  اإىل  بالإ�سافـــة 
الطـــالب وكذلك ال�ستفـــادة من اخلدمات 

ال�سحية التي يقدمها املركز . 
طالبيية  اجلمعييية  حتت�شيين 

العلم
= اأي�سا الطالبات كان لهن راأي ووجهة 
نظـــر حيـــث قالت الطالبـــة : عائ�ســـة نبيل 
اليو�سفي اأن دور اجلمعية نحو طالبة العلم 
دور كبـــري وفعـــال حيث حتت�ســـن اجلمعية 
طالبـــة العلـــم وذلـــك مـــن خـــالل مركـــز 
التميـــز والـــذي وفـــق اهلل اأهل اخلـــري اإىل 
اإن�سائـــه و�سيكون نه�ســـة تعليمية للطالبات 
اجلامعيات والف�ســـل بعد اهلل ثم اإىل رواد 
اجلمعيـــة التـــي تبني وجتدد نحـــو الأف�سل 
..وعن اخلدمات التي يقدمها املركز قالت اأنها بالإ�سافة اإىل اخلدمات 
املادية واملعنوية فهو يج�سد الرعاية الروحية واجل�سدية فيعمل على بث 
ال�سعـــادة واحليوية والن�ســـاط وتقوية الفكر والن�ســـوج .. وت�سيف بنت 
اليو�سفي قولها اأن املركز برغم التجهيزات التي توفرت فيه اإل انه يظل 

بحاجة اإىل مزيد من التطوير وم�ساعفة الإمكانيات ..
اأخذت باأيدينا..

= الطالبـــة : �سمـــريه �سعيـــد �سالم قالـــت : اجلمعيـــة دورها مفعل 
وممتاز مل تقم به اأي جمعية مبا تقوم به جمعية بناء فقد اأخذت باأيدينا 
نحن طالبات العلم اإىل ما فيه م�سلحتنا وم�سلحة الوطن بعد اأن كانت 
هـــذه الطريـــق ل تتوفر لنا وهي طريق العلـــم اجلامعية لأننا من �سكان 
الريـــف واملناطق البعيدة عن املدينة واجلامعـــة . واأكدت اأن اخلدمات 
التـــي تتلقاهـــا الطالبات من املركـــز ل تعد ول حت�سى فهـــي وفرت لنا 
جميـــع اخلدمات من حيـــث امل�سكن و�سبل الراحـــة والعي�ص واخلدمات 
الغذائية والربوية والثقافية والدينية والتعليمية والرفيهية وجميع ما 
حتتاجه طالبة العلم للي�سر قدمًا نحو �سلم 

العلم والتعليم . 
اإعانيية الطالبيية يف درا�شتهييا 

اجلامعية
= الطالبة/اأمـــل عبده علـــي قالت : اإن 
اجلمعيـــة لهـــا دور نحو طالبـــة العلم حيث 
تعمـــل علـــى اإعانـــة الطالبـــة يف درا�ستهـــا 
اجلامعيـــة متفاعلـــني تفاعـــال تامـــًا مـــن 
خالل توفري كافة الحتياجات التي تخ�ص 
الطالبـــات ..واأ�ســـار ت اإىل اأن اخلدمـــات 

التي تهم الطالبة متوفرة   .
احتياج لدورات اأخرى 

=الطالبـــة/ اأروى اأحمد عبد اهلل �سعيد 
قالـــت: اأتقـــدم بال�سكر والعرفـــان لكل من 
�سارك و�ساهم يف بناء هذا امل�سروع واخ�ص 
بالذكر رئي�ص اجلمعية وهذا ماكنت اأمتناه 
من قبل واحلمـــد هلل على ذلك واأ�ساأل اهلل 
العلـــي القديـــر اأن يجعـــل ذلـــك يف ميزان 
ح�سناتهـــم ويزيدهـــم من ف�سله تبـــارك وتعاىل حيث قامـــت اجلمعية 
بتوفـــري �سكن للطالبـــات الالتي مل يقدرن على اإيجـــاد �سكن لهن حتى 
يكملـــن تعليمهن واجلمعية احت�سنت كل طالبة بكل مايف و�سعها خا�سة 
واأنهـــن من بنات الريف واجلمعية قامت بدورها يف خدمة طالبة العلم 
علـــى الوجه الأكمل فوفـــرت كل املتطلبات لهـــن وجزاهم اهلل عنا خري 
اجلزاء .. واأ�ســـارت اإىل اأن اخلدمات التي مت توفريها للطالبات تتمثل 
يف اإقامة الـــدورات التدريبية يف حفظ القراآن الكـــرمي وتلقينه بالوجه 
ال�سحيـــح ودورة يف دبلوم القيادات لطالبات اجلامعة ودورات التنمية 
الب�سريـــة بالإ�سافـــة اإىل اأن�سطـــة الرحـــالت والرفيـــه .. واأكـــدت اأن 
الطالبات بحاجـــة اإىل دورات �سحية بالإ�سافة اإىل دورات يف املهارات 

اليدوية كاخلياطة والتطريز وفن النق�ص ..  

ط / ن�ش�ان عبده 

ط / عبد االإله ابراهيم

اأ . حمفوظ اأحمد عبد الرب
مدير مركز التميز - طالب
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ما هو اإلبداع؟ وماذا نقصد باإلبداع؟
يف احلقيقـــة هنـــاك تعاريـــف كثـــرية لالإبـــداع، لذلـــك �سنذكـــر بع�ص 
التعاريـــف، من اأي�سر هذه التعاريف التعريـــف التايل »العملية التي توؤدي 
اإىل ابتـــكار اأفكار جديدة، تكون مفيدة ومقبولـــة اجتماعيًا عند التنفيذ« 
وهنـــاك تعريف �سامـــل للدكتور على احلمـــادي، اأورده �سمن كتابه الأول 
مـــن �سل�سلـــة الإبداع وهو التعريـــف التايل »هو مزيج مـــن اخليال العلمي 
املرن، لتطويـــر فكرة قدمية، اأو لإيجاد فكرة جديدة، مهما كانت الفكرة 
�سغرية، ينتج عنها اإنتاج متميـــز غري ماألوف، ميكن تطبيقه وا�ستعماله« 

واأعتقد باأن هذا هو التعريف ال�سامل.
اإذًا الإبــــداع هو اإنتاج اأفــــكار جديدة خارجة عن املاألــــوف، على �سرط اأن تكون 
اأفــــكار مفيدة، وقد يكون الإبداع يف جمال يجلب الدمــــار وال�سرر وهذا ل ي�سمى 
اإبــــداع بل تخريب، فلو قلنا اأن موظف ابتكر طريقة جديدة لتخفي�ص التكاليف اأو 

لتعزيز الإنتاج اأو ملنتج جديد، فتعترب هذه الفكرة من الإبداع.
وميكنـــك الرجـــوع اإىل كتاب »�ســـرارة الإبداع« د. علـــي احلمادي حيث 
�ستجـــد تعريف �سامـــل لالإبـــداع واملفاهيـــم املت�سلة به. وهـــذا امللف هو 

تعريف خمت�سر جدًا لالإبداع ول اأود الإطالة.

من هو المبدع؟
يظن بع�ص النا�ص اأن الإن�سان املبدع ولد هكذا مبدعًا، وهو مفهوم غري �سحيح، 

ولالخت�سار اأقول كل �سخ�ص ي�ستطيع اأن يبدع ويبتكر اإل من ياأبى!
كان اأحـــد رجـــال الأعمـــال يقف يف طابـــور طويل يف اإحـــدى املطارات، 
لحـــظ الرجـــل اأن اأغلفـــة تذاكر ال�سفـــر بي�ساء خالية، ففكـــر يف طباعة 
اإعالنـــات علـــى هذه املغلفـــات وتوزيع هـــذه الأغلفة جمانـــًا على �سركات 
الطـــريان، وافقـــت �ســـركات الطـــريان على هـــذا العر�ص، وتعـــاون رجل 
الأعمـــال مـــع مدير اإحـــدى املطابـــع ومت هذا امل�ســـروع، والنتيجـــة اأرباح 
مباليـــني الدولرات! الفكـــرة اإبداعية و�سغرية، لكنهـــا جديدة ومل يفكر 
فيهـــا اأحد من قبل، و�ســـار لهذا الرجل زبائن مـــن ال�سركات الكربى يف 

الوليات املتحدة.

اإلبداع الفردي
ن�ستعر�ـــص يف هذا الق�سم خ�سائ�ص ال�سخ�ص املبدع، معوقات الإبداع 
لـــدى الأفراد، طرق واأ�ساليب لت�سبح اأكرث اإبداعـــًا، طرق توليد الأفكار، 

ثم بع�ص الأمثلة واملجالت التي ي�ستطيع الفرد اأن يبدع فيها.

صفات المبدعين
هـــذه بع�ص �سفات املبدعـــني، التي ميكن اأن تتعود عليهـــا وتغر�سها يف 

نف�سك، وحاول اأن تعود الآخرين عليها اأي�سًا.
يبحثون عن الطرق واحللول البديلة ول يكتفون بحل اأو طريقة واحدة. 

لديهم ت�سميم واإرادة قوية. 
لديهم اأهداف وا�سحة يريدون الو�سول اإليها. 

يتجاهلون تعليقات الآخرين ال�سلبية. 
ل يخ�سون الف�سل ) اأدي�سون جرب 1800 جتربة قبل اأن يخرع امل�سباح 

الكهربائي (. 
ل يحبون الروتني. 

يبادرون. 
اإيجابيون ومتفاوؤلون. 

واإذا مل تتوافـــر فيك هذه ال�سفات ل تظن باأنك غري مبدع، بل ميكنك 
اأن تكت�سب هذه ال�سفات وت�سبح عادات متاأ�سلة لديك.

معوقات اإلبداع
معوقـــات الإبـــداع كثرية، منها ما يكـــون من الإن�سان نف�ســـه ومنها وما 
يكـــون من قبـــل الآخرين، عليـــك اأن تعي هـــذه املعوقـــات وتتجنبها بقدر 

الإمكان، لأنها تقتل الإبداع وتفتك به.
ال�سعـــور بالنق�ص ويتمثل ذلك يف اأقوال بع�ص النا�ـــص: اأنا �سعيف، اأنا 

غري مبدع ... اإلخ. 
عدم الثقة بالنف�ص. 

عدم التعلم وال�ستمرار يف زيادة املح�سول العلمي. 
اخلوف من تعليقات الآخرين ال�سلبية. 

اخلوف على الرزق. 
اخلوف واخلجل من الروؤ�ساء. 

اخلوف من الف�سل. 
الر�سى بالواقع. 

اجلمود على اخلطط والقوانني والإجراءات. 
الت�ساوؤم. 

العتماد على الآخرين والتبعية لهم. 

لتصبح  وأس��اليب  طرق 
أكثر إبداعًا

مار�ـــص ريا�سة امل�ســـي يف ال�سباح 
الباكر وتاأمل الطبيعة من حولك. 

للتخيـــل  خ�س�ـــص خم�ـــص دقائـــق 
�سباح وم�ساء كل يوم. 

ناق�ـــص �سخ�ســـًا اآخـــر حـــول فكرة 
ت�ستح�سنها قبل اأن جتربها. 

تخيل نف�ســـك رئي�ص ملجل�ـــص اإدارة 
ملدة يوم واحد. 

والأ�ســـكال  الر�سومـــات  ا�ستخـــدم 
التو�سيحيـــة بـــدل الكتابـــة يف عر�ص 

املعلومات. 
قبل اأن تقـــرر اأي �سيء، قم باإعداد 

اخليارات املتاحة. 
جرب واختـــرب الأ�سياء و�سجع على 

التجربة. 
تبـــادل عملك مـــع زميل اآخـــر ليوم 

واحد فقط. 
ار�سم �سورًا واأ�سكاًل فكاهية اأثناء التفكري. 

فكر بحل مكلف مل�سكلة ما ثم حاول حتديد اإيجابيات ذلك احلل. 
قدم اأفكارًا واطراح حلوًل بعيدة املنال. 

تعلم ريا�سة جديدة حتى اإن مل متار�سها. 
ا�سرك يف جملة يف غري تخ�س�سك ومل ي�سبق لك قراءتها. 

غري طريقك من واإىل العمل. 
قم بعمل ال�سكرتري بنف�سك، واأعطه اإجازة اإجبارية! 
قم برتيب غرفتك، وغ�سل مالب�سك وكيها لوحدك. 

غري من ترتيب الأثاث يف مكتبك اأو غرفتك. 
احلم وت�سور النجاح دائمًا. 

قم بخطوات �سغرية يف كل عمل، ول تكتفي بالكالم والأماين. 
اأكرث من ال�سوؤال. 

قل ل اأعرف. 
اإذا كنت ل تعمل �سيء، ففكر بعمل �سيء اإبداعي متلء به وقت فراغك. 

األعب لعبة ماذا لو ..؟ 
انتبه اإىل الأفكار ال�سغرية. 

غري ما تعودت عليه. 
احر�ص اأن يكون يف اأي عمل تعمله �سيء من الإبداع. 

تعلم والعب األعاب الذكاء والتفكري. 
اقراأ ق�س�ص ومواقف عن الإبداع واملبدعني. 

خ�س�ـــص دفر لكتابة الأفكار ودون فيه الأفـــكار الإبداعية مهما كانت 
هذه الأفكار �سغرية. 

افر�ص اأن كل �سيء ممكن. 

طرق توليد األفكار
و�سلنـــا اإىل التطبيـــق العملي، كيف نولد ونبتكر افـــكار وحلول جديدة، 

اإليك هذه الطرق:
حدد هدفًا وا�سحًا لإبداعك وتفكريك. 

التفكري باملقلــــوب، اأي اإقلب ما تراه يف حياتك حتى تاأتي بفكرة جديدة، مثال: 
الطالب يذهبون اإىل املدر�ســــة، عندما تعك�سه تقول: املدر�سة تاأتي اإىل الطالب، 

وهذا ما حدث من خالل الدرا�سة بالإنرنت واملرا�سلة وغريها . 
الدمج، اأي دمج عن�سريـــن اأو اأكرث للح�سول على اإبداع جديد، مثال : 

�سيارة + قارب = مركبة برمائية، ومت تطبيق هذه الفكرة! 
احلـــذف، احذف جزء اأو خطـــوة واحدة من جهاز اأو نظام اإداري، فقد 

يكون هذا اجلزء ل فائدة له. 
الإبـــداع بالأحالم، تخيـــل اأنك اأ�سبحـــت مديرًا لـــوزارة التعليم مثاًل، 

مالذي �ستفعله؟ اأو تخيل اأننا نعي�ص حتت املاء، كيف �ستكون حياتنا؟ 
املثـــريات الع�سوائيـــة، قم بزيارة حمـــل للعب الأطفـــال، اأو �سافر لبالد 
مل تزرهـــا من قبـــل، اأو ام�سي يف مكان مل تراه من 
قبـــل، ول تن�ســـى اأن حتمل معك دفـــر مالحظات 
وقلـــم لكي ت�سجل اأي فكـــرة اأو خاطرة تخطر على 

ذهنك. 
الإبداع بالتنقل، اأي حتويل ونقل فكرة تبدو غري 

�سحيحة اأو معقولة اإىل فكر جديدة ومعقولة. 
زاوية نظر اأخرى، انظـــر اإىل امل�سكلة اأو الإبداع 
اأو امل�ساألـــة مـــن طرف ثـــاين اأو ثالـــث، ول حت�سر 

روؤيتك مبجال نظرك فقط. 
مـــاذا لو؟، قل لنف�سك: مـــاذا لو حدث كذا وكذا 

.. �ستكون النتيجة ..... 
كيـــف ميكـــن؟ ا�ستخـــدم هـــذا ال�ســـوؤال لإيجاد 

العديد من البدائل والإجابات. 
ا�ستخدامـــات اأخرى، هـــل ت�ستطيع اأن توجد 20 
ا�ستخـــدام اآخر للقلم غري الكتابة والر�سم؟ جرب 
هـــذه الطريقـــة وبالتاأكيـــد �ستح�سل علـــى اأفكار 

مفيدة. 
طور با�ستمرار، ل تتوقف عن التطوير والتعديل 

يف اأي �سيء. 

أمثلة وتطبيقات
1- ت�ســـور اأن موؤ�س�ستـــك قـــررت ال�ستغناء عنك، فمـــاذا �ستفعل؟ هل 
�ستبحث عـــن وظيفة جديدة اأو �ستبداأ م�سروعك اخلا�ص، اأو لن تفعل اأي 
�ســـيء باملرة، فكـــر وابتكر فكرة اإبداعية جديـــدة، وطبقها اإذا اأمكن، ول 

تن�سى اأن اخلوف على الرزق هو من معوقات الإبداع.
2- انظـــر اإىل املخلفـــات واملهمالت التـــي يف املنزل، هـــل باإمكانك اأن 
ت�ستفيـــد منها؟ على طاولتي علبة لو�سع الأقـــالم فيها، هذه العلبة كانت 
يف الأ�ســـل علبـــة لطعام!! لكن مت تنظيفها وتزينهـــا حتى اأ�سبحت جميلة 

ومفيدة.
3- تود اأن تذهب مع عائلتك يف رحلة اإبداعية، كيف �ستكون هذه الرحلة؟

4- غرفتـــك غري منظمة، كيـــف �سرتبها بحيث توفـــر م�ساحة كبرية، 
ويكون هذا الرتيب عملي اأي�سًا.

5- �سيزورك بع�ص اأ�سدقائك يف املنزل، كيف �ست�سقبلهم بطريقة اإبداعية؟
6- رغبـــت يف تن�سيـــط اأفـــراد اأ�سرتـــك بن�ســـاط اإبداعـــي جديد، كيف 

�سيكون هذا الن�ساط؟
7- قـــررت اأن تـــزرع حديقة منزلـــك بنباتات الزينة، كيـــف �ستزرعها 

وكيف �سيكون �سكلها؟
8- لحظـــت اأن النفقـــات املالية كثرية يف منزلـــك، كيف �ستقل�ص هذه 

النفقات؟
9- تود اأن تتعلم وتزيد ثروتك املعرفية، ابتكر 10 طرق لتزيد من معرفتك.

10- اإذا كنت تعتمد على اخلادمة يف اأعمال املنزل، ت�سور اأنك تخليت 
عنها ملـــدة ا�سبوع، كيف �ستدبر اأعمال املنزل؟ وطبق هذا التمرين عمليًا 

وتخل�ص من اخلادمة ومن �سلبيات اخلدم.

الخاتمة
كـــن �سخ�سًا مبدعًا ول تلتفت اإىل ما يقولـــه غريك من تعليقات �سلبية 
ومثبطـــة، وحاول اأن تنمي مهارة الإبداع لديك واعلم اأنها مهارة ت�ستطيع 
اأن تكت�سبها، والإبداع �سروري حلياة الفرد لك�سر الروتني وامللل، ولتطوير 
مهاراته ومعارفه، ولإثراء حياته بالتجارب واملواقف اجلميلة، لذلك فكر 

يف كل حياتك ال�سخ�سية وحاول اأن تبدع ولو قلياًل يف كل جمال.

المراجع :
�سل�سلة الإبداع والتفكري البتكاري د. علي احلمادي. 

اخلروج من ال�سندوق فرانك برن�ص ترجمة: ن�سيم ال�سمادي. 
من موقع عامل النور 

/http://www.alnoor-world.com

اإعداد:
 عبد اهلل املهريي
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قال تعاىل : ) اإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حم�سنون ( . 
قال عليه ال�سالة وال�سالم :« اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه » ) رواه البيهقي ( .

» كل عمل هو �سورة ذاتية لل�سخ�ص الذي اأجنزه ، ذّيل عملك بتوقيع ) التميز ( » .
» اأف�سل ما يو�سف به التميز : هو عمل الأ�سياء ال�سحيحة ب�سكل �سحيح ».

» فكر يف التميز يف كل فكرة وحركة ».
» �سر العبقرية : هو اأن حتتفظ بروح الطفل عندما يتقدم بك العمر، وهذا يعني األ تفقد حما�سك مطلقا ».

» الأهداف ال�سامية ت�سكل �سخ�سيات �سامية ، والأهداف العظيمة ت�سنع عقول عظيمة ».
» ال�سدق اأف�سل �سورة تر�سمها لنف�سك ».

» اجليد لي�ص كافيا ، اإذا كان الأف�سل ممكنا ».
» اأجنز دائما اأكرث مما هو متوقع منك ».

» املناف�ســـة احلقيقيـــة دائما ما تكـــون بني ما تقوم بعمله وما اأنت قادر على عمله ، اإنـــك تقي�ص نف�سك مع نف�سك ولي�ص 
مع اأي �سخ�ص اآخر«.

» النجاح يجذب النجاح ».
» النجاح ل يقرب اأبدا من �سخ�ص ينظر دائما حتت قدميه ».

» ل اأحد يحتكر النجاح ، النجاح ملك ملن يدفع الثمن ».
» ت�ستطيع اأن حت�سل على اأف�سل ما عند الآخرين عندما تقدم اأف�سل ما عندك ».

» الأ�سخا�ص العاديون ي�ستطيعون اإجناز اأعمال مذهلة ، اإذا بداأوا العمل بدون اأفكار �سلبية م�سبقة ».
» الكمال يف احلياة هو هدف ل ميكن حتقيقه ، كن اأف�سل ما ت�ستطيع، هذا يكفي ».

» الطريق اإىل التميز نادرا ما يكون مزدحما ».
» ل تقبل اأبدا بامل�ستوى املتوا�سع ».

» �سر النجاح ب�سيط : اأّد عمال اأف�سل من اأداء اأي �سخ�ص اآخر يف جمالك، ووا�سل اأداء هذا العمل ».
» ال�سخ�ص املتفوق : �سخ�ص متوا�سع يف حديثه ، لكنه متفوق يف اأعماله«

» النجاح : هو ال�ستفادة الكاملة مما لديك من قدرات ».
» ال�سجاعة يف البدء ، وال�ستعداد للمواظبة الدائمة عليها : هما مطلبان رئي�سان للنجاح » .

» النجاح : هو ال�ستمرار والت�سبث باملحاولة بعد اأن ي�ست�سلم الآخرون«.
» التميز �سيء متاح جلميع الأ�سخا�ص امل�ستعدين لاللتزام به ».

» اأ�سا�ـــص النجـــاح : هـــو املناف�سة مع نف�ســـك ، الأمر كله يتعلق بتح�ســـني الذات، باأن تكون اليـــوم اأف�سل مما كنت عليه 
بالأم�ص ».

» النجاح لي�ص اإجنازا بقدر ما هو قدرة م�ستمرة على الإجناز ».

1- ت�سريف وفق ما ت�سعرين، وما تعتقدين اأنه يتحدث عنك، فال�سلوكيات اخلارجة 
عـــن اإطار حياتك اأو �سخ�سيتك، تنق�ص من قدرك، وجتعلك �سخ�سا هزيال، و�سعيف 
املعاين اأمام الآخرين، فلي�ص من الالئق اأن تاأتي بت�سرفات منافية لعاداتك ال�سخ�سية 

اإن كنت غري مقتنعة بها.
2- اأظهري قوتك، ول تخجلي اأو تخ�سي النتقادات، فاإن كنت جميلة اعتني بجمالك، 
واإن كنت ذكية اتركي الآخرون يالحظون ذلك بال مبالغة، واإن كنت موهوبة، فال تدعي 
العك�ـــص، عندما ميتدحك الآخرون قويل �سكرا، ول تقويل هذا غري �سحيح، ل ترددي 

يف العراف مبميزاتك، فهذا حقك ال�سريح، لكن باأدب وحكمة، ومبنا�سبة.
3- توقفـــي عـــن ت�ستيت الطاقات، وهدر الوقت يف الـــردد، ركزي يف �سيء واحد يف 
حياتـــك، �سيء يوفر لك اأكرب قدر من الإنتاجات املتعددة، التي تخدم اأهداف حياتك، 

فالت�ستيت ي�سعف الطاقة الإدراكية، وبالتايل ي�سعف ال�سخ�سية.
4- قبل اأن تلتقي اأحدا، اجمعي افكارك، تنف�سي بعمق وفكري يف اأهدافك من ذلك 
اللقـــاء، وفكري يف اهداف ال�سخ�ص الأخر اأي�سا، �سجلـــي اأفكارك يف ورقة وراجعيها، 

فذلك يحفزك، ويجعل لقائك مثمرا، وح�سورك متميزا.
5- تاأكـــدي اأنـــك امل�سوؤولة عن نوعية عالقتـــك بالآخرين، فاأنت وفـــق ردود افعالك 
التي تطلقينها، حت�سلني على النتائج، فاجعلي رد فعلك معقول، ومنطقيا جتاه الأمور، 

واحتفظي مب�ساعرك بعيدا عن الإ�سراف، وت�سلحي بالهدوء والثقل، وامل�سوؤولية.
6- اأنـــت تعملـــني الآخرين كيـــف يتعاملون معـــك، فاحر�سي على تلقينهـــم الأفكار 
والت�سرفـــات الإيجابية، واأر�سلي لهم الر�سائـــل التي تفيد باأهميتك يف احلياة، واأهمية 
اأن يحرمـــوك، عـــربي عن نف�سك عرب فر�ص احرامك علـــى الآخرين، وتاأكدي اأن كل 

فعل من الآخر هو رد فعل ملا ينبع من م�ساعرنا و�سلوكياتنا.
7- ارف�ســـي تنفيـــذ الأمور التـــي تكرهني القيام بهـــا، ول تتقبلي الإجبـــار، او اإلغاء 
�سخ�سيتـــك، عـــربي عنها بحر�ـــص، واأعلنـــي احتياجاتك، واآرائـــك ب�سراحة ل جترح 

الآخرين لكن تكفل لك كيانك، وتدافع عن حقك يف التعبري.
8- عودي الآخرين على احرام وقتك، من وقت عمل، او راحة او غريه، فاإن احتجت 
اإىل راحة يف �ساعات العمل، ل ت�سمحي لالآخرين بالتطفل عليه، واإن احتجت اإىل وقت 

للدرا�سة او العمل، فخ�س�ص ذلك الوقت،
احرامـــك لوقت راحتك اأو عملك، هـــو احرامك لذاتك، وهذا يولد �سعورا بالفخر 

يف اأعماقك، و�سعورا بالحرام لدى من حولك.
9- ل ت�سمحـــي لأحـــد اأن يجربك علـــى تغيري قناعاتك، وعاداتـــك التي جتدين انها 
مثمرة، والتي تنبع من احتياجاتك وقناعاتك ال�سخ�سية، ول ت�سمحي لهم بان يتدخلوا 

يف �سياغة عادات جديدة ل متت لأهدافك ال�سخ�سية ب�سلة.
10- ا�ستمـــري يف اتخـــاذ قراراتـــك بنف�ســـك، ول جتدي حترجـــا يف ا�ست�سارة اأويل 
اخلربة،او النا�ص الثقة، ولكن اجعلي القرار الأخري لك انت، وفق ما ينا�سبك، ويحفظ 
حقـــك ويخـــدم اأهدافك، ثم �سارعـــي اإىل تنفيذ قراراتك ول تـــرددي فالردد م�سني، 

وي�سيء اإىل ذاتك.
11- كوين �سخ�سية حا�سمة مع نف�سك، فاإن اأعطيت الآخرين مواعيد نهائية ل�سيء 

ما التزمي بها، اإل اإن تعر�ست لظروف حالت بينك وبني العمل.
12- ل ت�سككـــي الآخريـــن يف امكانياتـــك، ول ت�سعرينهـــم ب�سعفـــك، اظهري قوتك 
با�ستمـــرار، وعـــربي عن ح�سمك مـــع نف�سك بفخر، وقـــويل دائما �ساأحـــاول، مهما بدا 
الأمـــر �سعبا، وامتدحي نف�سك بتوا�سع وحكمة، فقويل مثـــال اإين جيدة يف التعامل مع 
الآخرين، و�ساأجنح يف العالقات العامة اإن �ساء اهلل، او قويل مثال، اإين مبدعة يف هذا 

املجال، و�ساأقدم عمال متميزا باإذن اهلل.
13- دافعـــي عن حقك بحزم، فالتنازل عـــن احلقوق، تعبري �سيء عن عدم احرام 
الـــذات، فـــاإن اأهمل زوجك تقدمي م�سروفـــك لك، ذكريه بـــاأدب، واإن فاتت ترقية من 
حقـــك، طالبي بها بهدوء ومنطـــق، لكن ل تتقاع�سي، فلي�ص من اأمر م�سني يف مطالبتنا 
بحقوقنـــا مـــا دمنا نفعل ذلك باحـــرام، فالآخـــرون ل يفكرون طوال الوقـــت بنا، وقد 

ين�سون دون ق�سد حقوقنا.
14- حـــددي اأولوياتـــك و�سعيهـــا ن�ســـب عينيـــك، واجعلـــي قائمة اأعمالـــك تخدم 
اأولوياتـــك، اجنزي اأعمالك اأول باأول، ول تاأجيلهـــا، لتكت�سبي املزيد من تقدير الذات، 

واحلر�ص والثقة.
15- احرمـــي وعـــودك، ويف بهـــا، مهمـــا كانـــت الأ�سبـــاب، ولي�ص عيبـــا اأن تغريين 
قناعاتـــك اإن ات�سح لك خطاأها، لكـــن اخلطاأ والعيب اأن ل تقدمني اعتذارك لالآخرين 
عندمـــا تخذليهم، وعليـــك دائما اأن تعو�سني عليهم مبا يتنا�سب مع حجم اخلذلن، اإن 

لزم الأمر.

اتكيت قوة الشخصية للمرأة أقوال ..
ز والنجاح في التميُّ

أقوال ..
ز والنجاح في التميُّ



مرك��زي التميز بقس��ميه) الطالب و الطالبات ( اإلجن��از األهم للجمعية حىت اآلن ، ونطمح للريادة يف العمل اخلريي والتنمية اإلنس��انية
اهدافنا :

•  تعميق القيم الإ�سالمية والجتماعية بني اأفراد املجتمع ، ون�سر ثقافة التعاون والرابط الجتماعي .
•  القيـــام بالرعاية الجتماعية وال�سحية ملن ي�ستحـــق ذلك ، مبا يحقق روح التكافل بني اأفراد املجتمع 

قدر الإمكان .
•  القيـــام باخلدمـــات الجتماعيـــة والتنموية والإن�سانيـــة ، بالتعاون مع ال�سلطـــة املحلية واجلهات ذات 

العالقة بقدر اإمكانياتنا املتاحة .
•  دعـــم الطـــالب والطالبات ماديًا ومعنويـــًا مبا ميكنهم من موا�سلة درا�ستهـــم يف املراحل املختلفة يف 

حدود قدرتها .
•  تنمية مهارات وقدرات املراأة مبا ميكنها من امل�ساركة يف احلياة العامة م�ساركة فاعلة .

•  القيام بال�ستثمار يف املجال القت�سادي الآمن ، مبا يحقق للجمعية موارد ثابتة لتمويل اأن�سطتها .

االخيرة
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يف طريقـــــك نحــــو التميــــز.. نن�سحــــك بالع�ســــر 
التاليـات...

الن�سيحــة الأوىل
جـــّدد حياتـــك، ونـــّوع اأ�ساليب معي�ستـــك، وغرّي من 

الروتني الذي تعي�سه.
الن�سيحــة الثانيــة

النحل “ خلية  حتطم  الع�سل..فال  اأردت  ”اإذا 
الن�سيحــة الثالثـــة

كـــّرر )ل حول ول قوة اإل بـــاهلل( فاإنها ت�سرح البال، 
وت�سلـــح احلـــال، وحتمـــل بهـــا الأثقـــال، وتر�ســـي ذا 

اجلالل.
الن�سيحــة الرابعة

اأكرث من ال�ستغفـــار.. فمعه الرزق والفرج.. والعلم 
النافع.. والتي�سري.. وحّط اخلطايا.

الن�سيحــة اخلام�ســة
اأب�ســـط وجهـــك للنا�ـــص تك�ســـب وّدهـــم.. واألن لهم 

الكالم يحبوك.. وتوا�سع لهم يجّلوك.
الن�سيحــة ال�ساد�ســة

الك�ســـل  واجتنـــب  والريا�ســـة..  بامل�ســـي  عليـــك 
واخلمول.. واهجر الفراغ والبطالة.

الن�سيحــة ال�سابعــــة
التخ�س�ســـات  بـــني  التنقـــل  ل ت�سّيـــع عمـــرك يف 
والوظائـــف واملهـــن.. فاإن معنى هذا اأنـــك مل تنجح يف 

�سئ.
الن�سيحــة الثامنــــة

ابتعد عن م�ساحبة املحبطني
الن�سيحــة التا�سعــــة

كـــن وا�ســـع الأفق..والتم�ص الأعذار ملـــن اأ�ساء اإليك 
لتع�ص يف �سكينة وهدوء.. واإياك وحماولة النتقام.

الن�سيحــة العا�ســـرة
ل تكّل�ص تفكريك...

)ما يزال الرجـــل عاملًا..ما دام حري�سًا على العلم 
والتعلم.. فاإن ظّن اأنه قد علم فقد جهل

في طريقك
المطلوب اسم المشروع نحو التمّيثز المبل��غ 

المش��روع  لتنفي��ذ 
بالدوالر 

لتنفي��ذ  المطل��وب  المبل��غ 
المشروع بالريال اليمني

11.587.500 ريال يمني51.500 $مشروع أضاحي العيد

4.500.000 ريال يمني20000 $مشروع الحقيبة  المدرسية
8.650.125 ريال يمني 38.445 $مشروع كسوة العيد

15.628.500ريال يمني69460 $  مشروع إفطار الصائم

22.195.000 ريال يمني110.975$مشروع تأثيث مستوصف السالم
52.425.000 ريال يمني233.000 $مشروع كفالة األسر الفقيرة

مشاريع تنتظر دعمكم ..

تعز:احل�ساد: خا�ص 
بهـــدف التعريـــف مبهرجـــان �سنـــاع التمّيز 
الـــذي تقيمـــه جمعيـــة بنـــاء اخلرييـــة للتنمية 
الإن�سانيـــة اليـــوم ، عقـــدت اإدارة اجلمعية يوم 
موؤمتـــرًا �سحفيـــًا  يونيـــو 2010م   28 الثنـــني 
ح�سره عدد مـــن مرا�سلي ال�سحـــف الر�سمية 
والأهلية واحلزبيـــة والإذاعات املحلية واملواقع 
اللكرونيـــة حتـــدث فيه الأ�ستـــاذ: حممد علي 
اإ�سماعيل رئي�ـــص اجلمعية عن ن�ســـاأة اجلمعية 
واملراحـــل التي مـــرت بها منـــذ تاأ�سي�سها ، وما 
حتقـــق لهـــا مـــن منجـــزات ومكا�سب مـــن عام  

1996م واأبرزهـــا بنـــاء ق�سمـــي التمّيز طـــالب وطالبات 
والطاقـــة ال�ستيعابيـــة لهمـــا ، وتطـــرق رئي�ـــص اجلمعية 

اإىل املجـــالت اخلدميـــة التـــي تقدمها 
للم�ستفيدين مـــن م�ساريعها وبراجمها 
ال�سحفيـــني  مـــع  ،وتنـــاول يف حديثـــه 
تعتـــزم  التـــي  امل�ستقبليـــة  الطموحـــات 
وتنفيذهـــا  لهـــا  املتابعـــة  اجلمعيـــة 
على ار�ـــص الواقـــع والتـــي ت�سب يف 
خدمة الطـــالب والطالبـــات ومتكني 
املتميزيـــن مـــن موا�سلـــة درا�ساتهم 

العليا "ماج�ستري – دكتوراه".
بعد ذلك طرحت الأ�سئلة من قبل 
ال�سحفيـــني احل�سور ومت الرد عليها 
من قبل رئي�ص اجلمعية وبقية اأع�ساء 
الهيئـــة الإدارية امل�ساركني يف املوؤمتر 
وهـــم :فوؤاد عبد الدائـــم نائب رئي�ص 
اجلمعيـــة – ريا�ـــص حممـــد �ســـالم 
املديـــر التنفيذي للجمعيـــة – حمفوظ 
احمـــد عبد الرب مديـــر اإدارة ق�سم 
التمّيـــز "طـــالب" ، ون�سيبـــة حممد 
�سعيد مديـــرة ق�سم التمّيز "طالبات 
احل�سور  قـــام  املوؤمتـــر  وعقـــب   ، "
بزيارة ا�ستطالعية اإىل ق�سم التمّيز 
العمل فيه  "طـــالب" وتعرفوا علـــى 

والأن�سطة التي يقدمها . 

الجمعية تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتعريف 
بمهرجان صناع التمّيز وأنشطتها ..

هيئة الحصـــاد
التحرير 

االخراج الفني والطباعة
حبيب - لإلعالن المتخصص

777273330
www.4habeeb.net

ن�سرة دورية ت�سدر عن جمعية بناء 
اخلريية للتنمية الإن�سانية 

الجمهورية اليمنية � تع��ز � الحصب � جولة المرور
هاتف 04242472� فاكس 4244532 

 www.bena-ye.org   : موقعنا على اإلنترنت
 by.social@gmail.com : البريد اإل لكتروني 

by_social@yahoo.com   أو  
                           

الراعي الذهبي 

الرعاة المشاركون :

رعاة 
المهرجان 

كلمة وتفسير..
اأن تكون واثقًا من نف�سك ل يعني ... اأنك 

مغرور..
اأن تبكي ل يعني ... اأنك �سعيف القلب

اأن تبت�ســـم دائمًا ل يعني ... اأنك ل حتمل 
همومًا واأحزاًنا..

اأن تخطـــئ مـــرة ل يعني ... اأنـــك اإن�سان 
�سيئ..

إشارة..
تواجـــدك مـــع املتفوقني يك�سبـــك التفوق 

والتميز

بح�ش�ر عدد من مرا�شلي و�شائل االإعالم املحلية..

حرر مادة هذا العدد : عبدالهادي ناجي علي

معلومات وبيانات : 
رضوان قائد مجاهد »مشاريع«

 هالل عبده سعيد  »شؤون مالية«
سليمان علي عبدالولي »سكرتارية«

محفوظ أحمد عبدالرب 
»قسم التميّزطالب«.
نسيبة محمد سعيد

 انتصار عبداهلل عبده »قسم التميّزطالبات«

متابعة وإشراف : عبداهلل اسماعيل اليوسفي - رياض الذبحاني 


