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والتع���اون  باإلخ���اء  مفعم���ة  أج���واء  يف 
عق���دت اجلمعي���ة العمومي���ة جلمعي���ة بن���اء 
اخلريي���ة للتنمي���ة اإلنس���انية دورتها اخلامس���ة 
ي���وم اخلمي���س 12 ابري���ل 2012م عل���ى قاع���ة 
مؤسس���ة التواص���ل حبض���ور األس���تاذ عب���ده 
علي ممثل مكتب الشئون االجتماعية والعمل 

بتع���ز.
اخلامس���ة  ال���دورة  فعالي���ات  وب���دأت 
بكلم���ة ترحيبي���ة ألقاه���ا األس���تاذ حمم���د عل���ي 
امساعيل -الرئيس الس���ابق للجمعية- ش���كر 

 , احلاضري���ن  فيه���ا 
الت���زام  عل���ى  وأثن���ى 
اجلمعي���ة  أعض���اء 
مبواعي���د  العمومي���ة 
االنعق���اد الدوري���ة كل 
حس���ب  س���نوات   3
األساس���ي  النظ���ام 
واختت���م  للجمعي���ة، 
حديث���ه قائ���ًا: م���ا كانت 

تل���ك النجاح���ات الس���ابقة إال بفض���ل اهلل ث���م 
جبهودك���م وإخاصك���م وتعاونك���م عل���ى قل���ب 

رج���ل واح���د ..
 األس���تاذ س���لطان ش���ائف - رئي���س جلن���ة 
الرقابة والتفتيش-  تا  تقرير اللجنة بش���أن 
أداء اجلمعي���ة خ���ال الف���رة الس���ابقة مبين���ًا 
أه���م اإلجيابي���ات وكيفي���ة تعزيزه���ا وتطويره���ا 
وكذل���ك أب���رز الس���لبيات وكيفي���ة معاجلته���ا 
وتافيه���ا، واختت���م التقري���ر بتوصي���ات ونتائج 
تسعى لارتقاء مبستوى العمل وترفع جودة 

األداء التنم���وي.
أعقب���ه ق���راءة التقري���ر املال���ي واإلداري 
ل���كل م���ا مت إجن���ازه خ���ال الف���رة املاضي���ة يف 
خمتل���ف اجمل���االت ال���ي تعم���ل فيه���ا اجلمعي���ة 

ومت مناقش���تهما وإقرارهم���ا.
بع���د ذل���ك أعل���ن ممث���ل الش���ئون اإلجتماعية 
والعمل فتح باب الرشح النتخاب هيئة إدارية 
وجلن���ة رقابي���ة جديدت���ن بع���د تقدي���م اهليئ���ة 

واللجن���ة الس���ابقتن اس���تقالتهما.
أسفرت االنتخابات عن...    التتمة ص�..3

اس���تقبلت مجعي���ة بن���اء اخلريي���ة للتنمي���ة 
اإلنس���انية الش���يخ/ صاح باتيس- رئيس 
مؤسس���ة البادي���ة اخلريي���ة والوف���د املراف���ق 

ل���ه، حي���ث كان يف اس���تقباله املهن���دس 
الع���ام  األم���ن  عب���اس  عبداجلب���ار 
الس���ابق واألس���تاذ ف���ؤاد عبدالدائ���م 
الس���ابق  اجلمعي���ة  رئي���س  نائ���ب 
واألستاذ/ رياض سام مدير مراكز 
التمّي���ز وع���دد م���ن مس���ئولي اجلمعي���ة 

والعامل���ن فيه���ا.
وخ���ال جتوال���ه بأقس���ام اجلمعي���ة 
ومرك���ز التمي���ز قس���م الطالب���ات اطل���ع 
الش���يخ باتي���س  عل���ى طبيع���ة العم���ل 
يف اجلمعية واملركز  واخلدمات الي 
تقدم للطالبات .وأشاد صاح باتيس 
باألعم���ال اخلريي���ة واملتمّي���زة الي تقوم بها 
مجعية بناء يف خمتلف اجملاالت اإلنسانية 

والتنموية . واعرب عن إعجابه مبا شاهده 
يف املرك���ز م���ن اجن���ازات تس���تحق الثناء.

 وق���ال باتي���س: )إن���ه من دواعي س���روري 
وابتهاج���ي وأن���ا يف زيارت���ي ملدين���ة تع���ز 
احلبيبة أن مّن اهلل علّي بزيارة أخواتي يف 
مرك���ز التمي���ز للطالب���ات التاب���ع جلمعية بناء 
اخلريي���ة فرأي���ت ما يثلج الصدر من حس���ن 
التنظي���م والنظاف���ة واالهتمام بالفتيات ليُكّن 

رائ���دات املس���تقبل ب���إذن اهلل( .
بالثن���اء  باتي���س  الش���يخ  تق���دم  كم���ا 
والتقدي���ر للقائم���ن عل���ى اجلمعي���ة ودع���ا 
مس���ؤوليها إىل زي���ارة مؤسس���ة البادي���ة يف 
األي���ام القادم���ة لفت���ح آف���اق تع���اون وش���راكة 

ب���ن املؤسس���ة و اجلمعي���ة.

حتتف���ي مجعي���ة بن���اء اخلريي���ة أواخ���ر ش���هر فرباي���ر 
2013م بتكريم  )100( طالب وطالبة من املتميزين يف 
مراكز التمّيز التابعة للجمعية وحلقات التحفيظ وذلك 
يف مهرجان  )صناع التمّيز الثاني ( والذي سيحضره 
ضيوف كرام من دولة قطر وعدد من مسئولي السطلة 
والعم���ل  االجتماعي���ة  الش���ئون  ووزارة    ، احمللي���ة 
ومج���ع كري���م  م���ن رج���ال امل���ال واألعم���ال  وممثل���ون عن 

املؤسس���ات  واجلمعي���ات اخلريي���ة ..

بناء ترسم المستقبل بهيئة ادارية جديدة

بناء تستقبل رئيس 
مؤسسة البادية الخيرية

تقيمه بناء .. ويحضره ضيوف من قطر

تعز تشهد مهرجان صناع 
التمّيز الثاني

أقام���ت مجعي���ة بناء اخلريي���ة للتنمية 
اإلنس���انية احلف���ل التكرمي���ي الثان���ي 
للمتفوقن واملتميزين يف اجلامعات من 
الط���اب والطالب���ات املقيم���ن يف مراك���ز 

التمي���ز التابع���ة هلا.
ويف احلف���ل ال���ذي ُب���دئ بآي���ات م���ن 
الذك���ر احلكي���م ألق���ى املهن���دس عب���د 
اجلب���ار -عض���و جلنة الرقابة باجلمعية 
- كلم���ة هن���أ فيه���ا املتفوقن من الطاب 
ع���ن س���عادته يف  وع���رب  والطالب���ات 

مش���اركتهم به���ذه املناس���بة الغالي���ة.
 وق���ال املهن���دس أن معاي���ري جن���اح 
ال���دول املتقدم���ة وأس���رار تفوقه���ا يف 

خمتل���ف مناح���ي احلي���اة ه���و التحصيل 
العلم���ي والبح���وث العلمي���ة.

وأك���د عل���ى أهمي���ة العل���م وحتصيل���ه 
الوط���ن  تكريس���ه يف خدم���ة  وكيفي���ة 
واجملتم���ع معت���ربًا إي���اه الن���واة األوىل 
لبن���اء احلض���ارات والش���عوب .وتط���رق 
إىل حال���ة س���نغافورة وكي���ف أنه���ا كانت 
تش���ري امل���اء م���ن ماليزي���ا ، لكنه���ا 
وبفض���ل العل���م تط���ورت وأصبح���ت م���ن 

ال���دول املتقدم���ة يف كل اجمل���االت
ختل���ل احلف���ل الذي حض���ره عدد من 
الشخصيات االدارية واخلريية  العديد 

من الفقرات  اإلنشادية  واخلطابية.

ع���ام يتل���وه ع���ام.. وأيام���ًا تتعاق���ب .. واخل���ري ينش���ر 
ب���ذوره يف أرج���اٍء ش���تى .. وبق���اع متع���ددة .. يزه���ر 
الزرع وتظهر الثمرة ُتعِجب املُنفقن.. وُتِسر الباذلن 
.. وترب���ع مجعي���ة بن���اء مواق���ع متقدم���ة يف مص���اف 

اجلمعي���ات واملؤسس���ات الرائ���دة .. 
اإلجن���ازات حتدث���ك ع���ن جه���ود اجلمعية ب���كل لغات 
اخلط���اب وأس���اليب الق���ول .. فواق���ع املخرج���ات يؤك���د 
ع���ن تواج���د للجمعي���ة يف كل جم���ال.. تعلي���م .. تنمية ..  
تدريب وتأهيل .. كفالة ورعاية .. أنشطة رمضانية .. 

ومش���اريع مومسي���ة .. إغاث���ة ومس���اعدات ..  اخل.
أينم���ا يك���ون اخل���ري فهن���اك جت���د مجعي���ة بن���اء لبن���اء 

وط���ن مزده���ر .. حباض���ر كري���م ومس���تقبل واعد.. 
ال من���ّن..! ب���ل نتح���دث عن )وأما بنعمة ربك فحدث( 
فف���ي احلدي���ث تش���جيع عل���ى اخل���ري ودع���وة للمزي���د .. 
وتنمي���ة للثق���ة ب���ن الداعم���ن ورواد العم���ل اخلريي .. 

ب���ن أي���ادي الق���راء الع���دد الس���ادس م���ن صحيف���ة 
بن���اء .. احلص���اد س���ابقًا وق���د ارتأين���ا تغي���ري االس���م 
متاشيًا مع البناء والعطاء ، وفيه إشارات لنماذج من 

مش���اريع  نفذت وعنوانن ألنش���طة أقيمت..
س���ائلن اهلل أن خيل���ف عل���ى الداعم���ن رج���ال 
الب���ذل ورواد العم���ل اخل���ريي والس���اعن في���ه بعظي���م 

األج���ر وواس���ع العط���اء..

 بناء تكرم المتفوقين 
في مراكز التميز

بناء تنفذ انشطة 2012م بتكلفة )176,275,120 ريال( وتستقبل )2013م ( مبشاريع خريية وتنموية جديدة
رئيس الجمعية: االستثمار ضمان استمرارية العمل الخيري واإلهتمام بالتعليم جوهر التنمية والشفافية 

في العمل المؤسسي سر النجاح والتطور
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أق���ام مرك���ز الفرق���ان لتدري���س الق���رآن الكري���م التاب���ع 
للجمعي���ة احلف���ل التكرمي���ي الراب���ع للط���اب والطالبات يف 

منطق���ة خن���ازر مبديري���ة املواس���ط..
 ويف احلف���ل ال���ذي حض���ره األس���تاذ حمم���د عل���ي 
امساعي���ل رئي���س اللجن���ة الرقابي���ة جلمعي���ة بن���اء اخلريي���ة 
واالس���تاذ ف���ؤاد عبدالدائ���م عض���و اللجن���ة والعدي���د م���ن 
الش���خصيات والوجاه���ات يف املنطق���ة. القي���ت  العديد من 
الكلمات الي اشادت باجلهود العظيمة الي تبذل خلدمة 
الق���ران الكري���م .كم���ا ختل���ل احلف���ل العدي���د م���ن األناش���يد 

الرائع���ة واختت���م احلف���ل بتكري���م الط���اب والطالب���ات.

وس���ط حضور وتفاعل ش���عيب وحبضور ش���خصيات 
بارزة أقامت مجعية بناء اخلريية للتنمية االنسانية حفًا 
فني���ًا عل���ى منصة س���احة احلري���ة احتفاًء بالذكرى األوىل 
الستش���هاد قائ���د حمم���د اليوس���في )أب���و أفن���ان( وال���ذي 
كان أح���د مؤسس���ي اجلمعي���ة وكذل���ك جمموع���ة م���ن 
الش���هداء م���ن كان هل���م دور يف اجلمعي���ة.. ختل���ل احلف���ل 
مقطوع���ات انش���ادية ومس���رحية وكلم���ة لألس���تاذ حمم���د 

عل���ي امساعي���ل وكلم���ة ألبن���اء الش���هيد ..
واختت���م احلف���ل بتس���ليم درع اجلمعية ألبناء الش���هيد 
افن���ان والس���مح تكرمي���ًا ووف���اًء س���لمه األس���تاذ حمم���د 
عل���ي امساعي���ل والدكت���ور عبدالكري���م مشس���ان رئي���س 

اجلمعي���ة والش���يخ مح���ود س���عيد املخ���ايف.

برعاي���ة كرمي���ة م���ن الش���ركة اليمني���ة للصناع���ة 
والتجارة ومش���اركة الش���ركة اليمنية لصناعة الس���من 
والصاب���ون وش���ركة الصناع���ات املتنوع���ة وش���ركة 
األلب���ان واألغذي���ة الوطنية )نادفوود( اقام مركز التميز 

قس���م الطالب���ات احتف���ال التخ���رج لدفع���ة 
)التمي���ز( م���ن طالبات املركز يف اجلامعات 

لع���دد 23 طالب���ة..
ويف احلف���ل ال���ذي ش���هدته ح���رم حمافظ 
حمافظ���ة تع���ز وزوج���ات رج���ال األعم���ال 
والوجاه���ات االجتماعي���ة والعدي���د م���ن 
الشخصيات النسائية يف احملافظة ألقيت 

العدي���د م���ن الفق���رات املع���ربة تضمن���ت لق���اءًا تعريفي���ًا 
باملركز مع االستاذة نسيبة اليوسفي مديرة املركز كما 
ختلل الفعالية ريبورتاج وأناش���يد وتكريم اخلرجيات.
اجلدي���ر بالذك���ر أن احلف���ل اختت���م جبول���ة تعريفي���ة  

ألقس���ام املرك���ز حي���ث أش���ادت أم أمح���د ش���وقي ح���رم 
احملاف���ظ وكذل���ك مجي���ع احلاض���رات جبه���ود مرك���ز 
التميز وإجنازاته وبالبذل الكريم من اجلهات الداعمة 

يف دول���ة قط���ر.

الفرقان لتعليم القران  يقيم 
حفله التكريمي الرابع

بناء تحتفي بالذكرى األولى 
الستشهاد قائد مسعود 

وإخوانه الشهداء

حبضــور ومشــاركة وفــد من 
االعمــال  رجــال  زوجــات 

ــز ــظ تع ــرم حماف وح

مركز التميز 
يحتفي بتخريج 

23 طالبة

امل��دارس  م��ع  والتنس��يق  بالتع��اون 
الركي��ة أق��ام مرك��ز التمّيز - طالبات طبقًأ 
الركي��ة يف  امل��دارس  خريي��ًا يف صال��ة 

احلوب��ان.
نس��يبة اليوس��في - مديرة مركز التمّيز 
- طالب��ات - أك��دت ان تنفي��ذ ه��ذا النش��اط  
يأت��ي ضم��ن الفعالي��ات االجتماعي��ة ال��ي 

يقيمه��ا املرك��ز م��ع العدي��د م��ن املؤسس��ات 
التعليمي��ة ، مش��رية اىل  ان النش��اط  لق��ي 
اهتمام��ا كب��ريًا وتفاعًا منقطع النظري من 

ط��اب وطالب��ات امل��دارس الركي��ة...
قدم��ت  ق��د  اليوس��في  نس��يبة  وكان��ت 
خال��ص الش��كر للس��يد ندي��م يلم��از مدي��ر 
امل��دارس الركي��ة وكاف��ى العامل��ن فيه��ا..

يف إط��ار تعزي��ز العاق��ات وفتح آفاق التعاون 
بن��اء  مجعي��ة  اس��تقبلت  التعليم��ي  اجمل��ال  يف 
اخلريي��ة وف��د امل��دارس الركي��ة وال��ذي تكون من 
الس��يد حَمَم��د يلم��از مدي��ر عام امل��دارس الركية 
يف اليم��ن والس��يد ندي��م يلم��از مدي��ر امل��دارس 
الركي��ة ف��رع تع��ز والس��يد مك��رم املنيف��ي وكي��ل 
امل��دارس الركي��ة يف تع��ز، وكان يف اس��تقباهلم 
مبرك��ز التمي��ز الدكت��ور عبدالكري��م مشس��ان 
رئيس اجلمعية واألستاذ طارق احلمادي املدير 
التنفيذي للجمعية واالس��تاذ رياض س��ام مدير 
مراكز التميز واالستاذة نسيبة اليوسفي مديرة 

قس��م الطالب��ات.
وقد قام الوفد الزائر بالتجوال داخل أقس��ام 
املرك��ز واس��تقبلهم بع��ض الطالب��ات بافت��ات 

»مرحب��َا  واالجنليزي��ة  بالعربي��ة  عليه��ا  كتب��ت 
بركي��ا احلض��ارة » وأب��دى إعجاب��ه مبا ش��اهده 
م��ن جتهي��زات وخدم��ات تق��دم لطالب��ات املرك��ز.
وخ��ال الزي��ارة مت إط��اع الوف��د الزائر فكرة 
ع��ن س��ري عم��ل املرك��ز بص��ورة موج��زة ورس��الة 
ورؤي��ة املرك��ز والطموح��ات ال��ي يس��عى اليه��ا 
يف املس��تقبل., كم��ا مت التباح��ث ح��ول  كيفي��ة 
التنس��يق بن املركز واملدارس الركية مس��تقبًا 

يف م��ا خي��ص  دع��م تنمي��ة اجلوان��ب التعليمي��ة.
الس��يد حَمَم��د يلم��از  دّون كلم��ة يف س��جل 
الزي��ارات  أثن��ى فيه��ا عل��ى القائم��ن عل��ى املركز 
وعل��ى اجلمعي��ة ال��ي تتبن��ى مث��ل ه��ذه املش��اريع 
ال��ي خت��دم طلب��ة اجلامع��ات وتؤهله��م ليكون��وا 

اس��اس نهض��ة األم��ة يف املس��تقبل.

 ش��اركت مجعي��ة بن��اء يف املع��رض احل��ريف 
التنم��وي )إب��راز( ملس��اعدة الش��باب ودجمه��م يف 
سوق العمل والذي نظمه املشروع اليمين األملاني 
 )giz- psdp( اخل��اص  القط��اع  لتطوي��ر 
م��ع  بالش��راكة  بتع��ز  األعم��ال  س��يدات  وإدارة 
مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية والعديد من 

املؤسس��ات واجلمعي��ات التنموي��ة.
حماف��ظ تع��ز ش��وقي امح��د هائ��ل ال��ذي دش��ن 
فعاليات املعرض كش��ف عن مجلة من التوجهات 
مبس��توى  االرتق��اء  إىل  اهلادف��ة  املس��تقبلية 
امل��رأة وس��يدات األعم��ال عل��ى وج��ه اخلص��وص 
وإدماجه��ا يف س��وق العم��ل م��ن خ��ال الدع��م 
س��وق  تواجهه��ا يف  ال��ي  الصعوب��ات  وتذلي��ل 

العم��ل.

 الدكت��ور عبدالكري��م مشس��ان رئي��س مجعي��ة 
بناء القى كلمة اجلمعيات واملؤسس��ات املش��اركة 
ش��كر فيه��ا قي��ادة الس��لطة احمللي��ة واملش��روع 
اليم��ين األملان��ي وإدارة س��يدات األعم��ال بتع��ز 

بذلوه��ا  ال��ي  اجله��ود  عل��ى 
املع��رض. إجن��اح  أج��ل  م��ن 
أهمي��ة  إىل  كلمت��ه  يف  وأش��ار 
تغي��ري اس��راتيجية اجلمعي��ات 
م��ن مجعي��ات إس��تهاكية إىل 

مجعي��ات إنتاجي��ة .
بزي��ارة   اختت��م  احلف��ل  
حملاف��ظ تع��ز ألجنح��ة املع��رض 
وأطل��ع عل��ى املنتج��ات املقدم��ة 

به��ا. وأب��دى إعجاب��ه 

عل��ى  املع��رض حيت��وي  أن  بالذك��ر  اجلدي��ر 
منتج��ات حرفي��ة وأش��غال يدوي��ة وأث��اث مكت��يب 
ومنزل��ي وماب��س أطفال وأطقم مصانع ومدارس 

ومطاع��م وعط��ور وخب��ور بأنواع��ه .

بالتنسيق  مع  المدارس التركية: مركز التميز طالبات يقيم طبقًا خيريًا

شراكة وتعاون

مدير عام المدارس التركية باليمن يزور مركز التمّيز

بناء تشارك في المعرض الحرفي التنموي) إبراز(
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اجلمعي���ة   إدارة  ع���ن  س���ريعة  **حمل���ة 
واقس���امها وه���ل م���ن أقس���ام جدي���دة  وف���روع 
للجمعي���ة خ���ال الع���ام  احلال���ي أو االع���وام 

القليل���ة القادم���ة ؟
ال���رب  عل���ى  )وتعاون���وا  القائ���ل  احلم���دهلل 
والتقوى... ( والصاة والس���ام على رس���ول اهلل 

الص���ادق األم���ن،،، وبع���د ،،
     بداي���ة نش���كر القائم���ن مجيع���ا على اجلمعية 
وخاصة من كان هلم السبق يف تأسيسها، ونسأل 
اهلل أن يكتب هلم األجر اجلزيل ، وكذلك اخلريين 

الداعمن هلا.
ف���إن اجلمعي���ة تتك���ون م���ن العدي���د م���ن األقس���ام 
القابلة للتوس���ع مس���تقبًا مثل ادارة مراكز التميز 
وقس���م حتفي���ظ الق���رآن ، وادارة املش���اريع ، وادارة 
تنمي���ة امل���وارد ، وادارة رعاي���ة األيت���ام ، وكذل���ك 

ادارة االع���ام وادارة احلس���ابات.
تفت���ح  مل  الع���ام  ه���ذا  يف  اجلمعي���ة   وإدارة 
أقس���ام جديدة وإمنا قامت ببعض التطوير لبعض 

األقس���ام منه���ا: 
- تفعيل قسم األيتام باألنشطة.

- تفعي���ل م���دارس وحلق���ات حتفي���ظ الق���رآن 
الكري���م ال���ي تق���وم عليه���ا اجلمعي���ة.

- تفعيل قسم االستثمار.
يف  أساس���ي  عام���ل  االس���تثمار   -  -
اس���تمرارية االعم���ال اخلريي���ة ه���ل للجمعي���ة 
جوانب استثمارية تؤمن مستقبلها اخلريي 
دون التعوي���ل الكام���ل عل���ى التمويل اخلريي 

والتربع���ات ؟
النج���اح يكم���ن يف االس���تمرار، وعلي���ه ف���إن إدارة 
اجلمعية تهتم جبانب االستثمار كثريا ليكتب للجمعية 
القي���ام  تس���تطيع  ، حت���ى  واالس���تمرار  الدميوم���ة 
بأدواره���ا يف ثب���ات مس���تمر، وم���ن ث���م فه���ي تس���عي 
إلجي���اد مص���ادر متوي���ل هل���ا ع���ن طري���ق االس���تثمار 
واجلمعي���ة يف بداي���ة الطري���ق لاعتم���اد عل���ى ال���ذات. 

- - مل���اذا ال توج���د اىل اآلن ادارة خاص���ة 
بالتعليم رغم ان اسرتاتيجية اجلمعية %65 

يف جم���ال التعليم؟
 مجعي���ة بن���اء  أخ���ذت عل���ى عاتقه���ا البن���اء 
والتنمي���ة، وبواب���ة ذل���ك ه���و التعلي���م والتعل���م ، وم���ن 
ثم فإن أغلب أنش���طة  اجلمعية تركز على التعليم،  
حي���ث تص���ل إىل نس���بة 65% كم���ا ذك���رت، ورمب���ا 

س���تكون متف���ردة يف املس���تقبل به���ذا اجلان���ب. 
- - تقولون أنكم متخصصون يف التعليم 
إىل جان���ب اجمل���االت األخ���رى ماه���ي الربام���ج 
واملش���اريع ال���ي تتبناه���ا اجلمعية يف جمال 

التعلي���م غري مراكز التميز؟

نع���م فباإلضاف���ة إىل  مراك���ز التم���ري ال���ي تتمي���ز 
به���ا اجلمعي���ة هناك:

- كفالة طالب العلم.
- مشروع الدراسات العليا.

- رعاية حلقات القرآن الكريم.
- الدورات التأهيلية والتدريبية .

نفذته���ا  ال���ي  املش���اريع  أب���رز  م���ا   -  -
اجلمعي���ة يف الع���ام املنص���رم وم���ا نصي���ب 

امل���رأة منه���ا؟
اجلمعية نفذت بعض املشاريع منها: 

- مشاريع االغاثة. 
- الدورات التأهيلية والتعليمية.

- رعايتها لطلبة العلم.
- إىل جان���ب بع���ض املش���اريع التقليدي���ة ال���ي 

تتبناه���ا مجي���ع اجلمعي���ات.

وبالنس���بة للم���رأة فنتعام���ل معه���ا يف تنفي���ذ ه���ذه 
املش���اريع مثلها مثل الرجل س���واء بس���واء.

- - كي���ف تنظ���رون اىل مس���تقبل االعم���ال 
اخلريية يف ظل  تغريات الظروف الي مرت 

به���ا  اليمن واملنطقة.
اخلريي���ة م���ن صف���ات ه���ذه األم���ة، وس���يظل عم���ل 
���ة اخل���ري إىل قي���ام الس���اعة ، والعم���ل  اخل���ري يف أمَّ
اخل���ريي متقدم���ًا دائم���ا آلن جمال���ه اخل���ري، ومجيع 
املسلمن ال يفرقون بن الصاة وعمل اخلري يقول 
تع���اىل :) ي���ا أيه���ا الذي���ن آمن���وا اركع���وا واس���جدوا 
واعب���دوا ربك���م وافعل���وا اخل���ري لعلك���م تفلح���ون(. 

واليم���ن تتمي���ز بأنه���ا بل���د االمي���ان واحلكم���ة، وم���ن 
ث���م مهم���ا صغ���ر العم���ل اخل���ريي فيه���ا، فه���و كث���ري 
ويش���هد لذل���ك الكث���ري. وس���يتقدم العم���ل اخل���ريي 
دائما طاملا حتصن بالشفافية والبساطة والصدق 

م���ع ال���ذات وم���ع اآلخري���ن.

بينك���م وب���ن اجلمعي���ات  الش���راكة   -  -
احملافظ���ة  مس���توى  عل���ى  واملؤسس���ات 
والوط���ن كي���ف ميك���ن م���ن خالك���م تقييم���ه ؟؟
اجلمعي���ات  بع���ض  م���ع  ش���راكة  هن���اك   
واملؤسس���ات احمللية ونس���عى إىل توس���عها دوليا ، 
وذلك ألن التعاون من مفاتيح النجاح واالستمرار، 
كم���ا أن العم���ل اخل���ريي يع���د  ملتق���ى للحض���ارات 
والثقاف���ات املختلف���ة فه���و املؤه���ل بامتي���از للعب هذا 
ال���دور، م���ن أج���ل التقري���ب بن الش���عوب، ومن أجل 

بن���اء الس���ام واالس���تقرار الدول���ي. وحالي���ًا ب���دأت 
كل اجلمعي���ات واملؤسس���ات تس���عى لذل���ك من أجل 
جتمي���ع اجله���ود والتنس���يق يف تقدي���م اخلدم���ات 

وص���وال إىل التكام���ل املؤسس���اتي .
ف���رتة  خ���ال  اجلمعي���ة  جدي���د  م���ا   -  -
تعت���زم  ال���ي   اخلط���ة  حبس���ب  رئاس���تك 

؟ ه���ا تنفيذ
الركي���ز الت���ام حالي���ًا على إنش���اء مص���ادر ثابتة 
للجمعية ولن نسبق األحداث باإلعان عنه وسوف 

يعلن عن نفس���ه بإذن اهلل مس���تقبًا.
وكذل���ك لدين���ا مش���روع خي���ص املرأة وه���و حاليا 
يف ط���ور التس���ويق وه���و إنش���اء مرك���ز تنمي���ة امل���رأة  
وال���ذي س���يكون متمي���زًا مثل���ه مث���ل مراك���ز التم���ري 

ب���إذن اهلل.

- - هل توجد نية لدى اجلمعية لتوس���يع 
ش���رحية املس���تهدفن يف الس���كن الطاب���ي  
ولو من خال استئجار  شقق يسهم الطلبة 
فيه���ا  برس���وم التغذي���ة خاص���ة أن اوض���اع 

الس���كن يف املدين���ة صعب���ة .
   ه���ذا املوض���وع حقيق���ة قي���د الدراس���ة م���ع 
األخ���ذ يف االعتب���ار الركي���ز عل���ى الكي���ف، ولي���س 
عل���ى الك���م، ويف حال���ة توف���ر الك���م م���ع احلف���اظ على 

الكي���ف ميك���ن  التوس���ع.
- -  م���ا الكلم���ة ال���ي ت���ودون طرحه���ا يف 

خت���ام ه���ذا احلوار؟
الكلم���ة األخ���رية ه���ي أن نعتقد أن اهلل س���بحانه 
ه���و مص���در كل خ���ري.. ) إن س���عيكم لش���تى * 
فأم���ا م���ن أعط���ى واتق���ى * وص���دق باحلس���نى * 
فسنيس���ره لليس���رى * وأم���ا م���ن خب���ل واس���تغنى 
* وك���ذب باحلس���نى * فسنيس���ره للعس���رى( وأن 

تك���ون الش���فافية قانون مل���زم للجميع..

ضم���ن أنش���طتها الرمضاني���ة  للع���ام 1433ه���� أقام���ت مجعي���ة بن���اء 
اخلريية للتنمية اإلنس���انية مأدبة إفطار وعش���اء للصحافن واخلطباء يف 

مدين���ة تعز.
االعامي���ن واخلطب���اء اس���تمعوا اىل ش���رح م���ن قب���ل رئي���س اجلمعي���ة 
الدكتور عبد الكريم مشسان حول انشطة اجلمعية  ودورها يف النهوض 
مبستوى الطاب والطالبات املتميزين من خال مراكز التميز الذي يتبع 

اجلمعية ..
كم���ا اس���تعرض مشس���ان بإجي���از املش���اريع واألنش���طة ال���ي نفذته���ا 
اجلمعي���ة يف اجمل���االت التعليمي���ة واالجتماعي���ة والتنموي���ة ودع���ا اىل خل���ق 
ثقاف���ة جمتمعي���ة تس���اعد يف توعي���ة اجملتم���ع بأهمي���ة الش���راكة يف العم���ل 

اخل���ريي مل���ا لذل���ك م���ن اهمي���ة يف االرتق���اء بالعم���ل اخل���ريي وتط���وره .
م���ن جانبه���م الصحفي���ون واخلطب���اء أب���دو اعجابه���م مب���ا ش���اهدوه  م���ن 
إجنازات للجمعية ومتيز وتطور متس���ارع  يف مش���اريع اجلمعية اخلريية 
والتنموي���ة وأك���دوا تش���رفهم بالش���راكة م���ع اجلمعي���ة مب���ا حيق���ق تكام���ل 
األدوار وتنس���يق اجله���ود مل���ا في���ه مصلح���ة العم���ل اخلريي وتط���ور اداءه..

بروز قيادة جديدة يف هرم القيادة كالتالي:
أمح���د  عب���داهلل  عبدالكري���م  الدكت���ور   .1

للجمعي���ة رئيس���ًا   - مشس���ان 
2. الشيخ حممد رشاد أمحد طربوش - نائبًا

3. الش���يخ عب���د امل���وىل الوهبان���ي - نائب���ًا لرئيس 
اجلمعي���ة للعاق���ات اخلارجية.

4. األستاذ عارف حممد حزام - أمينًا عامًا
مس���ئول   - عبدال���رؤوف  جني���ب  الش���يخ   .5

العاق���ات
6. شائف محود علي - مسئول مالي

7. علي قائد عبداهلل - عضوًا
8. اجلندي حممد عبداهلل دحان - عضوًا

9. عبدالرحيم إبراهيم عبداهلل - عضوًا
10. سليم عبدالرمحن حممد سعيد - عضوًا

11. خالد عبده عمر - عضوا

12. فائدة شرف أمحد - عضوًا
13. تهاني حممد سعيد عثمان - عضوا

14. نسيبة حممد سعيد - عضوًا
15. صديق حممود عبداهلل سيف - عضوًا

كم���ا مت انتخ���اب جلن���ة الرقاب���ة والتفتي���ش وه���م 
عل���ى النح���و التال���ي:

1- األستاذ حممد علي إمساعيل - رئيسًا
2- األستاذ فتحي عبداحلميد إمساعيل - نائبًا

3- األستاذ سلطان شائف - مقررًا
4- املهن���دس عبداجلب���ار حمم���د أمح���د عب���اس 

- عض���وًا
5- األستاذ فؤاد عبد الدائم أمحد-عضوًا

6- احملامي عبدالعزيز أمحد علي - عضوًا
7- الس���يد أمح���د حمم���د حمس���ن الب���دوي- 

عض���وًا

تأكيدًا على أهمية الشراكة 
المجتمعية :

بناء تقيم مأدبة عشاء 
للصحفيين والخطباء

تتمات .. تتمات .. تتمات.. تتمات .. تتمات .. تتمات..

االستثمار ضمان استمرارية العمل الخيري 
واإلهتمام بالتعليم جوهر التنمية ، والشفافية 

في العمل المؤسسي سر النجاح والتطور .

العمــل اخلــري يعــد ملتقــي للثقافــات واحلضــارات 
ــاء  املختلفــة  وحيقــق التقــارب بــن الشــعوب وبن

الســام واالســتقرار الــدويل.

الدكتور / عبدالكرمي مشسان - رئيس اجلمعية
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ع بناء 
مشاري

للعام 2012م

مشــاريع مجعيــة بنــاء علــى مــدار العــام -بــكل 
تأكيــد - ليســت مشــاريع جمــردة تنتهــي بانتهــاء زمــن 
التنفيــذ ويطــوى اثرهــا بطــي ســجات املســتفيدين  ،  
ــوس   ــا واملحس ــادي هل ــر امل ــع االث ــاريع م ــذه املش إن ه
ــع  ــة يف املجتم ــات قيمي ــاء اخاقي ــا  لبن ــد معراج تع
الــذي يعتــر العطــاء واالنفــاق مهنــة وحرفــة ويعدهــا 
جــزءا مــن ضروريــات حياتــه وبراجمــه اليوميــة 

..فمجتمــع ليــس فيــه انفــاق وعطــاء واغاثة واحســان 
مرشــح للتفــكك والتصــدع وهــو يف اقــل االوصــاف 

ــة ,. ــبه بغاب اش
وعليــه فعطــاءات اخلريــن تثمــر تفريــج كربــة 
ــا  ــق وتكاتف ــا اعم ــر  تآلف ــا تثم ــة كم ــاء حاج وقض
اعظــم  وتوحــدا ارســخ ,,, وفــوق ذلــك رضــا ورضــوان 

ــان . ــرمي املن ــن الك م

بناء اخلرية تزرع البسمة على 
شفاه املرضى يف يوم العيد

تواص��ًا حلمل��ة الف��رح العيدي��ة قام��ت مجعي��ة 
بناء اخلريية للتنمية اإلنسانية ويف بادرة هي األوىل 
م��ن نوعه��ا يف احملافظ��ة بتوزي��ع هداي��ا العي��د عل��ى 
املرض��ى يف قس��م احل��روق / مستش��فى الث��ورة 
وكذل��ك مرض��ى الس��رطان يف مرك��ز األم��ل لع��اج 

الس��رطان.
حي��ث ق��ام فري��ق م��ن قي��ادة اجلمعي��ة يتقدمه��م 
اجلمعي��ة  رئي��س  مشس��ان  عبدالكري��م  الدكت��ور 
رئي��س جلن��ة  عل��ي إمساعي��ل  واألس��تاذ حمم��د 
الرقاب��ة واألس��تاذ ط��ارق احلمادي املدي��ر التنفيذي 
للجمعية بزيارة املرضى واالطمئنان على صحتهم 
ومعايدته��م وتوزي��ع اهلداي��ا العيني��ة والنقدي��ة عل��ى 

املرض��ى يف تل��ك املستش��فيات
اجلدي��ر بالذك��ر أن ه��ذا املش��روع مت تنفي��ذه 
بتموي��ل كري��م م��ن مؤسس��ة الش��يخ/ عب��داهلل ب��ن 

حس��ن األمح��ر اخلريي��ة..

بتمويل من املحسن الكرمي أبو صاحل 
بناء تنفذ مشروع السلة الغذائية 

لـ)1000(اسرة

يف إط��ار )محل��ة الف��رح العيدي��ة 1433ه���( نفذت 
مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة للتنمي��ة اإلنس��انية مش��روع 

الس��لة الغذائي��ة يف مديري��ات املدين��ة والري��ف.
املدي��ر   - احلم��ادي  ط��ارق  األس��تاذ  وأك��د 
بتموي��ل  حظ��ي  ال��ذي  املش��روع  أن   - التنفي��ذي 

كري��م م��ن رج��ل الرب واإلحس��ان يف اململك��ة العربية 
الس��عودية ) أب��و ص��احل ( مت تنفي��ذه يف العش��ر 
األوائ��ل م��ن ذي احلج��ة عل��ى ع��دة مراح��ل يف ع��دة 

مديري��ات واس��تفاد من��ه قراب��ة )1000( أس��رة.
وأوض��ح أن الس��لة الغذائي��ة الواح��دة حتت��وي 
على العديد من املواد التموينية الضرورية كالقمح 
والدقيق واألرز والسكر واحلليب واملكرونة والزيت 

والتونة.

 بـناء اخلرية
تنفذ مشروع اإلغاثة العاجلة

للع��ام الثان��ي عل��ى التوال��ي نف��ذت  مجعي��ة بن��اء 
اخلريية للتنمية اإلنسانية مشروع اإلغاثة العاجلة 
لألس��ر املتض��ررة م��ن األح��داث يف اط��ار حمافظ��ة 
تع��ز  وال��ذي يس��تهدف األس��ر الفق��رية واأليت��ام 

واألرام��ل واملرض��ى. 
ويف تصري��ح للصحيف��ة  حت��دث األخ رض��وان 
قائ��ًا:  باجلمعي��ة-  املش��اريع  مس��ئول  قائ��د- 
اس��تفاد م��ن ه��ذا املش��روع1350 اس��رة و  بدأن��ا 
بتنفي��ذ املش��روع لع��دد 550 اس��رة كمرحل��ة أوىل 
بتمويل قطر اخلريية و من احملس��ن الكريم الش��يخ 
عبدالرمح��ن ب��ن عبداجللي��ل آل عبدالغ��ين حفظ��ه 

اهلل يف املدين��ة والري��ف. 
وأعقب��ه املرحل��ة الثاني��ة توزي��ع 300 ط��رد غذائي 
بتموي��ل كري��م م��ن فاعل��ي خ��ري يف قط��ر الش��قيقة 
واس��تهدف الري��ف و الس��احل ال��ي تعت��رب األش��د 

فق��رًا عل��ى مس��توى احملافظ��ة.
 واختتم��ت املرحل��ة الثالث��ة بتوزي��ع 500 س��لة 
غذائية بتمويل كريم من مجعية اإلصاح يف مملكة 

البحري��ن  وفاعل��ي خري.
وأضاف أنه مت الركيز على األسر االشد فقرًا 
واأليت��ام واملعاق��ن يف كل املديري��ات حي��ث حيت��وي 
الط��رد الغذائ��ي عل��ى )كي��س قم��ح - أرز - س��كر - 

زي��ت - حلي��ب - متر( 
اجلدي��ر بالذك��ر أن املرحل��ة األوىل للمش��روع مت 
تنفي��ذه الع��ام املاض��ي واس��تهدف )5000( أس��رة 

وبتموي��ل كري��م م��ن قط��ر اخلريية.

بناء اخلرية تكسو األيتام
يف يوم العيد

بتموي��ل كري��م م��ن قط��ر اخلريي��ة ورج��ال اخل��ري 
الف��رح العيدي��ة نف��ذت  اليم��ن وضم��ن محل��ة  يف 
اجلمعي��ة  مش��روع كس��وة العي��د لأليت��ام وأبن��اء 

الفق��راء يف مدين��ة تع��ز وريفه��ا.
زي��د العام��ري مس��ئول قس��م األيت��ام أك��د  ب��أن 
اجلمعية نفذت كسوة العيد ألكثر من )1600( طفل 
وطفل��ة م��ن األيت��ام املكفول��ن يف اجلمعي��ة وأبن��اء 
الفق��راء.. وأش��ار العام��ري إىل أن ه��دف املش��روع 
ه��و  م��د ي��د الع��ون واملس��اعدة لأليت��ام وإدخ��ال 

الفرح��ة والس��رور عل��ى قلوبه��م..
 

للعام السادس عشر على التوايل
 بناء تنفذ مشروع االضاحي 

1433هـ

نف��ذت مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة للتنمي��ة اإلنس��انية 
وللع��ام الس��ادس عش��ر عل��ى التوال��ي مش��روع 
أضاح��ي العي��د ألس��ر األيت��ام واألس��ر الفق��رية 

واحملتاج��ة.
حي��ث بل��غ ع��دد املس��تفيدين م��ن املش��روع قراب��ة 
)3019( أسرة موزعة يف املدينة والريف حيث كانت 

نوعي��ة األضحي��ة من املاعز الضأن واألبقار.
يذك��ر أن املش��روع كان  بتموي��ل كري��م م��ن ع��دة 

مجعي��ات ومنظم��ات داخلي��ة وخارجي��ة ممثل��ة ب..
- قطر اخلريية - دولة قطر.

 - اإلس��امي  للش��باب  العاملي��ة  الن��دوة   -
. ية لس��عود ا

- منظمة الدعوة اإلسامية - مكتب قطر.
- مؤسسة طيبة اخلريية - اليمن .

- مؤسسة األصمخ لألعمال اخلريية - قطر.
- الشيخ مبارك آل زعري - السعودية.

 - األس��ودي  عبدالكري��م  الكري��م:  احملس��ن   -
اليم��ن.

- ورج��ال خ��ري و فاعل��ي مع��روف  م��ن داخ��ل 
الوط��ن  وخارج��ه ..

توزيع مواد غذائية يف مديرية موزع

للش��باب  العاملي��ة  الن��دوة  م��ن  كري��م  بتموي��ل 
اإلسامي مت توزيع طرود غذائية لعدد )50( أسرة 
يف مديرية موزع حتتوي على )بر - دقيق - أرز - 

س��كر - زي��ت - حلي��ب(.

توزيع احلقيبة املدرسية لعدد )3000( 
طالب وطالبة

بهدف التخفيف عن أولياء أمور األس��ر الفقرية 
وأس��ر األيت��ام ومس��اهمة يف التخفي��ف م��ن تس��رب 
الط��اب والطالب��ات م��ن اإللتح��اق بالتعلي��م ، نف��ذت 
اجلمعية مش��روع احلقيبة  املدرس��ية للعام 2012م 

ال��ذي اس��تفاد من��ه )1500( طال��ب وطالب��ة ..
يذك��ر أن املش��روع بتموي��ل م��ن مؤسس��ة جاس��م 

بن جرب آل ثاني وفاعلي خري ..
 

بتمويل من مؤسسة احلياة لإلغاثة والتنمية
بناء توزع  145 طردًا غذائيًا

وزع��ت مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة 145 م��ن الط��رود 

تطور في األداء           وتوسع في العطاء
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تطور في األداء           وتوسع في العطاء

الغذائي��ة لألس��ر الفق��رية واملتعفف��ة وبتموي��ل كري��م 
م��ن مؤسس��ة احلي��اة لإلغاث��ة والتنمي��ة ومقره��ا 
أمريكا .. حيث مت توزيع الطرود  لعدد 145 أسرة 
يف إط��ار مدين��ة تع��ز وال��ي حتت��وي )ب��ر - دقي��ق - 

أرز - س��كر - حلي��ب - زي��ت (..

القطاع النسائي باجلمعية يوزع كسوة 
العيد

نف��ذ القط��اع النس��ائي جبمعي��ة بن��اء اخلريي��ة 
وال��ذي  1433ه���  للع��ام  العي��د  كس��وة  مش��روع 
.. الفق��راء  وأطف��ال  األيت��ام  األطف��ال  اس��تهدف 

وقالت نس��يبة اليوس��في عضو القطاع النس��ائي 
باجلمعية أن املشروع يهدف إىل املساهمة يف زرع 
بس��مة األم��ل ل��دى األطف��ال اليتام��ى واملعدومن من 

خال اكس��اهم بعيد الفطر املبارك.
ه��ذا  م��ن  املس��تفيدين  أن  اليوس��في  وأك��دت  
املشروع قرابة )1000( طفل وطفلة يف إطار مدينة 

تع��ز وريفه��ا .
   

بتمويل كرمي من قطر اخلرية
والندوة العاملية للشباب اإلسامي 

بناء تنفذ مشروع إفطار الصائم 
1433هـ

نف��ذت مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة للتنمي��ة اإلنس��انية 
مش��روع إفط��ار الصائ��م ال��ذي اس��تفاد من��ه حن��و 

وريفه��ا. تع��ز  مدين��ة  يف  صائ��م   )10360(
املومسي��ة  املش��اريع  م��ن  املش��روع  ه��ذا  ويع��د 
اخلريي��ة يف  بن��اء  تنفذه��ا مجعي��ة  ال��ي  املس��تمرة 
رمض��ان ضم��ن محل��ة العط��اء الرمضان��ي 1433ه���.
املس��اجد  م��ن  ع��دد  يف  املش��روع  تنفي��ذ  ويت��م 

الط��اب  تس��تهدف  وال��ي  اخلريي��ة  واملس��اكن 
اجلامعي��ن بش��كل أساس��ي إىل جان��ب إقام��ة موائ��د 
اإلفط��ار يف األماك��ن العام��ة للمعوزي��ن والفق��راء ..
اجلدير بالذكر أن هذا املشروع كان  بتمويل كريم 

من قطر اخلريية والندوة العاملية للشباب اإلسامي
 

 رحلة ترفيهية أليتام اجلمعية

ترفيهي��ة  رحل��ة  باجلمعي��ة  األيت��ام  قس��م  نف��ذ 
جملموعة من األيتام املكفولن لدى اجلمعية  بهدف 
الرويح والرفيه نظرا حلاجة ش��رحية االيتام ملثل 
ه��ذه الفعالي��ات ال��ي حي��رم منه��ا ع��دد م��ن االيت��ام 
نظ��را للظ��روف القاس��ية واحلال��ة املادي��ة الصعب��ة  

وفق��دان االب .
زي��د العام��ري مس��ئول االيت��ام باجلمعي��ة اك��د 
أن اجلمعي��ة تعط��ي الربام��ج واألنش��طة التعليمي��ة 
واالجتماعي��ة والرفيهي��ة  اخلاص��ة باأليت��ام أهمي��ة 
كب��رية وعناي��ة خاص��ة حي��ث تعم��ل ه��ذه االنش��طة 
والثواب��ت  الديني��ة  القي��م  غ��رس  اىل  والربام��ج 
االجتماعي��ة  ال��ي تس��هم بص��ورة اجيابي��ة يف بن��اء 
ش��خصية اليتي��م ودعم��ه معنوي��ًا ليصب��ح ش��خصًا 

فاع��ًا يف اجملتم��ع.
 

بتمويل من املحسن حممد عبدالكرمي العمادي
بناء تكفل )144( من معلمي 

ومعلمات القران الكرمي

 نف��ذت مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة مش��روع كفال��ة 
معلم��ي الق��رآن الكري��م لع��دد )144( حلق��ة قرآني��ة 
طوعي��ة بإط��ار حمافظ��ة تع��ز . وذل��ك بتموي��ل م��ن 
احملس��ن الكري��م حمم��د عبدالكريم العم��ادي حفظه 
اهلل حي��ث مت تنفي��ذه يف مديريات املظفر واملواس��ط 
ومش��رعة وحدن��ان وش��رعب الرون��ة وص��رب امل��وادم 

والش��ماتن وجب��ل حبش��ي وش��رعب الس��ام ..
صاح احلمادي مش��رف املش��روع  اوضح بأنه 
مت توزي��ع الكفال��ة عل��ى ع��دد )144( معل��م ومعلم��ة 
م��ن م��دارس حتفي��ظ الق��رآن الكري��م الطوعي��ة مببلغ 
إمجال��ي )4.717.050( ري��ال ، وق��د مت الركي��ز 
على احللقات الي فيها مستويات متقدمة من )10( 
أج��زاء فم��ا ف��وق , وكذلك امل��دارس الطوعية الي مل 

يت��م كفالته��ا م��ن أي جه��ة حكومية أو خاصة.

لقاء مفتوح لأليتام 
يف مقر اجلمعية 

يف إط��ار التواص��ل ال��دوري م��ع األيت��ام نظمت 
إدارة األيت��ام باجلمعي��ة لق��اءًا مفتوح��ًا مع األيتام 
وأمهاته��م يف مق��ر اجلمعي��ة.. ويف اللق��اء ال��ذي 
أداره زي��د العام��ري مس��ئول األيت��ام وميمون��ة 
إلق��اء حماض��رة  مت  األنش��طة  مش��رفة  عق��ان 
تربوية اخاقية  كما مت إلقاء العديد من األناشيد 

واملش��اركات القيم��ة
واشتمل اللقاء املفتوح  على نشاط املسابقات 
ب��ن األيت��ام به��دف ب��ث روح التناف��س وإب��راز 

املواه��ب وتنمي��ة الق��درات.

للقضاء على الفقر 
اجلمعية تنفذ مشروع قوارب الصيد 

بتكلفة  )24700( ريال قطري
بتموي��ل م��ن احملس��نة الكرمي��ة فاطم��ة التميمي 
وع��رب قط��ر اخلريي��ة نف��ذت مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة 
للتنمية اإلنس��انية مش��روع قوارب الصيد لألسر 

الفق��رية - املرحل��ة األوىل يف منطق��ة املخ��ا.
ق��وارب  ثاث��ة  تس��ليم  تضم��ن  املش��روع    
لثاث��ة م��ن الش��باب العاط��ل ع��ن العم��ل  حبضور 
مسئول التنمية واالستثمار يف اجلمعية سليمان 
الصم��دي وبع��د اجراء مس��ح ميدان��ي واخذ كافة 
االجراءات من اجل س��امة القارب واس��تمرارية 

صاحيت��ه للعم��ل .
 اجلدير بالذكر أن تكلفة املش��روع يف املرحلة 

األوىل  بلغت )1,592,172( ريال ميين.

مشاريع اجلمعية املنفذة خال العام 2012م باألرقام
املستفيدونالتكلفةاسم املشروعم 
90 طالبة16,008,869 ريالمركز التميز - طالبات1
57 طالب9,165,745 ريالمركز التميز -طاب2
144 معلم 4,717,050 ريالكفالة معلم القرآن3
593 يتيم39,983,480 ريالكفالة ورعاية االيتام4
33 اسرة470,150 ريالاعانة االسر الفقرة5
2100 اسرة31,483,810 ريالالطرود الغذائية6
10360 فرد1,979,270 ريالافطار الصائم7
2600 طفل5,200,000 ريالكسوة العيد8
1500 طالب وطالبة5,204,100 ريالاحلقيبة املدرسية9
6 طاب477,000 ريالكفالة طلبة العلم10
1220 طالب1,125,880 ريالاملراكز الصيفية11
45 مستفيد1,000,000 ريالهدية العيد ملرضى املستشفيات12
1000 فرد1,922,238 ريالخزانات مياه 13
1350 اسرة4,318,419 ريالاغاثة األسر املتضررة من االحداث14
15giz 73 فرد801,000 ريالدورات تدريبية بالتعاون مع
3019 اسرة13,373,484 ريالاالضاحي16
3 اسر1,592,172 ريالقارب الصيد17
2 ارضية37,079,625 ريال وقفيات عقارية لصاحل اجلمعية18
372,8281 ريالدعم طالب علم دراسات عليا19

176,275,120 ريالاالمجايل
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الــدورات التدريبيــة ومراكــز التميــز  هتــدف 
ــارات  وتســاعد  ــة امله ــدرات وتنمي اىل اكتشــاف الق
يف  حصــول الطالــب والطالبــة علــى شــهادة علميــة 
بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة  والتخصــص املرغــوب, 
ــى فرصــة  مبــا ميكــن  املتخرجــن مــن احلصــول عل
ــوت  ــر وبي ــن اس ــم تكوي ــهل هل ــبة تس ــل  مناس عم
بتفــاين  جمتمعهــم  وخدمــة  بإقتــدار  ســعيدة 

ــب ... ــكل ح ــن ب ــاء للوط والوف

2012م  للعام  املهنية  أنشطته  ضمن 
الطاب   قسم   - التميز  مركز  أقام 
والطالبات وبالتنسيق مع إدارة اإلعام 
)الفنون  جمال  يف  برنامج  باجلمعية 
33 طالبة  و  17 طالب  لعدد  االعامية( 

يف املركزين.
الفنون  دورة  من  تكون  الربنامج  
بديع  املتميز  للمدرب  الصحفية 
سلطان - مدير ادارة األخبار بصحيفة 

اجلمهورية- والذي تناول فيها أجبديات 
الصحفي  والتقرير  الصحفي  اخلرب 
صناعة  ومهارة   ، بينهما  والفرق 
واألساليب  الصحفي  والتحقيق  املقال 

الصحفية االخرى.
دورة  الربنامج  اطار  يف  نفذ  كما 
للمذيعة  اإللقاء  وفن  الرباجمي  التقديم 
مايا العبسي وبسام غرب والذين  تناوال 
فيها حماور االلقاء املتميز وأنواعه ملدة 
ثاثة أيام مع إجراء التطبيقات العملية .

واختتم الربنامج بدورة فن التصوير 
تناول  القاضي  عبدالرمحن  للمدرب 
والتصوير  وأهميتها  اإلضاءة  فيها 
التلفزيوني والفوتغرايف وفكرته وأنواع 
الكامريات وخصائصها ، ومت التطبيق 

العملي على مهارات التصوير .
بهذا  اعجابهم   املتدربون  أبدى  وقد 
تطوير  يف  وأهميته  املهين  الربنامج 

امليول االعامية لديهم.

اخلريي��ة  بن��اء  مجعي��ة  ش��اركت 
للتنمية االنس��انية الدورة التدريبية يف 
جمال »فن ومهارات التسويق« لنجاح 
اجلمعيات واملؤسس��ات التابعة إلدارة 
س��يدات األعم��ال بالغرف��ة التجاري��ة 
بالتع��اون  وتق��ام  بتع��ز  الصناعي��ة 
والتنس��يق مع مش��روع تطوير القطاع 
 «  GIZ« » PSOP« اخل��اص 
واس��تمرت مل��دة اس��بوع مبش��اركة 25 
شخص من عدة مجعيات ومؤسسات 

خريي��ة وأهلي��ة.
ويف اختت��ام ال��دورة أك��دت سوس��ن 
األدمي��ي منس��قة املش��روع بتع��ز أن 

مث��ل ه��ذه ال��دورات ت��ؤدي إىل تطوي��ر 
اجلمعي��ات واملؤسس��ات ال��ي تعم��ل 
عل��ى تنمي��ة اجملتم��ع وتقدي��م اخلدم��ات 
االجتماعي��ة ل��ه وبالتال��ي فه��ي حتت��اج 
إىل تدريب يف جمال تس��ويق املشاريع 
والربام��ج ال��ي تقدمه��ا ، وأضاف��ت 
األدميي أن التعاون مع إدارة سيدات 
األعمال مس��تمر بهدف إعطاء النس��اء 
ذوات املش��اريع جرع��ات مكثف��ة م��ن 
برام��ج التدري��ب والتأهي��ل يف برام��ج 
ومواضي��ع متع��ددة ته��دف إىل تطوي��ر 

ق��درات امل��رأة يف اجملتم��ع

دورات الفنون االعالمية لطالب و طالبات مركزي التميز

تأهـيل 
وتدريب

بناء تشارك في دورة فن ومهارات 
التسويق

- جدد حياتك الستشراق املستقبل
يف الي��وم العاش��ر  وضم��ن  برنام��ج املخي��م مت مناقش��ة 
الكت��اب الش��هري يف التنمي��ة البش��رية »جدد حيات��ك« للمفكر 

حمم��د الغزال��ي م��ع امل��درب عم��ر دوك��م.
فيه��ا  علمي��ة ش��ارك  بن��دوة  الفعالي��ات  تل��ك  واختتم��ت 
الدكت��ور عبدالباس��ط الفقي��ه والدكت��ور عبدالفت��اح س��لطان 
وكانت بعنوان )الثقافة العلمية واستشراق املستقبل العربي(
وق��د ع��ربت الطالب��ات عن س��عادتهن بكل برامج وفعاليات 
املخيم الذي أكسبهن العديد من العلوم واملعارف واملهارات 

الازمة ملواكبة العصر.

     حتت شعار )فاز من حياته 
إجناز( نفذ مركز التمّيز-قسم 
الطالبات املخيم التدرييب الثالث 
من  العديد  على  احتوى  والذي 
العلمية  واألنشطة  الفعاليات 
والعملية خال الفترة 5- 17 

/ 5 / 2012م .

- ورشة ودورة:
ب��دأت فق��رات املخي��م بورش��ة »افت��ح قلب��ك« 
وال��ي هدف��ت إىل تعمي��ق روح التس��امح ب��ن 
الطالب��ات ومعرف��ة حق��وق وواجب��ات كل واح��دة 

منه��ن .
للمدرب��ة   « نظاف��ة  أعقبته��ا دورة » س��وبر 
عائ��دة الش��يباني وال��ي تناولت فيه��ا العديد من 
احملاور عن طرق عمل منظفات طبيعية واألسس 
الصحيح��ة لنظاف��ة صحي��ة وتطرق��ت اىل النظافة 

واهميته��ا يف حياتن��ا اليومي��ة.

- زيارة دار العجزة
ختلل املخيم بعض األنش��طة الربوية 
والرفيهي��ة ومنه��ا زي��ارة دار العج��زة 
وال��ي هدف��ت إىل التذك��ري بنعمة األس��رة 
ورد اجلمي��ل لألبوي��ن حي��ث قم��ن جبم��ع 
مبل��غ م��ن امل��ال وش��راء هداي��ا تضمن��ت 
فواك��ه ومأك��والت لن��زالء ال��دار وقدم��ن 
ومت  للعج��زة  مباش��رة  اهلداي��ا  تل��ك 
التج��وال عل��ى كل أروقة ال��دار والتحاور 

واالس��تماع إىل الن��زالء .

- ندوة حقوق املرأة:
ضم��ن فعالي��ات املخي��م ن��دوة ع��ن حق��وق 
الصغ��ري  ياس��ر  األس��تاذ:  امل��رأة مبش��اركة 
والدكت��ور عبدالعزي��ز العس��الي وال��ي تناول��ت 
احلق��وق االجتماعي��ة والتعليمي��ة واالقتصادي��ة 

والسياس��ية للم��رأة .

-  دورة تقنيات الذاكرة:
يف الي��وم الراب��ع كان��ت الطالب��ات عل��ى موع��د 
م��ع امل��درب املتمّي��ز/ عب��د املؤم��ن ش��رف يف دورة 
)تقني��ات الذاك��رة( وال��ي اس��تمرت 3 أي��ام حيث مت 
تقسيم الطالبات إىل جمموعتن كل جمموعة مكونة 

م��ن 40 طالب��ة تن��اول خ��ال احمل��اور التالي��ة:
تعري��ف الذاك��رة - أقس��ام الذاك��رة - أن��واع 
الذاك��رة - رواب��ط الذاك��رة -  مفاتي��ح الذاك��رة - 
أن��واع اخلرائ��ط - فائ��دة اخلرائ��ط - أفض��ل أن��واع 

الذاك��رة..

بإبداع متجدد.. وأنشطة متميزة
»مركز التميز- طالبات« ينفذ مخيمه التدريبي الثالث
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والبع��ض   ... بالنج��اح  ليحل��م  ين��ام  بعضن��ا 
األخ��ر يس��تيقظ باك��را لتحقيق��ه.! 

- أراد إخ��وة يوس��ف أن يقتل��وه )فل��م مي��ت( ... 
ثم أرادوا أن ميحى أثره )فارتفع شأنه(... ثم بيع 

ليك��ون ممل��وكًا )فأصبح حاكمًا(.!
- الي��وم ال��ذي مي��ر دون تعل��م ش��يئًا جدي��دًا 

أش��عر أن��ه ي��وم مه��در ض��اع م��ن عم��ري .!
- العم��ل ال يضم��ن النج��اح ... ولك��ن ع��دم 

العم��ل يضم��ن الفش��ل .!

- الرج��ل الناج��ح ه��و ال��ذي يتمك��ن م��ن بن��اء 
أساسا قويًا من الطوب الذي ألقاه عليه اآلخرون.!
فّعلم....أخ��ذت فأعط...ُرمح��ت  تعلم��ت  إذا   -
فارحم...ُس��وعدت فس��اعد...قيد النعم��ة بش��كرها 

تدوم.!
- عندم��ا تنم��و أظفارن��ا نقوم بقص األظافر...ال 
نقط��ع أصابعن��ا.... وكذلك عندما تزيد مش��اكلنا.. 

جي��ب أن نق��ص املش��اكل...ال أن نقطع عاقتنا.!
بقلم املهندس/ معاذ جال

قصة 
رائعة

أعجبني

مشاركة / جمدي مجيل القباطي
مؤسس ورئيس منتدى مكتشفي الطريق

تصوير: عمر إمساعيل
تعليق: حممود أبو خليفة

عدسة
بــناء حضور مشرف .. ومشاركة دولية 

اجلمعية يف حفل افتتاح مكتب قطر اخلريية
لتنمية الوطن نعمل..على قلب رجل واحد

الدورة اخلامسة للجمعية العمومية

إصرار على التمّيز ورغبة يف الريادة
اجتماع دوري للعاملن يف اجلمعية

الطرود الغذائية 
انقاذ حياة .. وإعفاف أسر

مشاريع قوارب الصيد
علمين حرفة .. ألعيش بكرامة

املراكز الصيفية لأليتام
يف رحاب الطهر .. تبىن األجيال

بسمة اليتــيم..
دفع مسـبق ملرافقة احلبيب )ص(

مرضى السرطان
أمل صارخ .. وأجر متعاظم

بناء اإلنسان .. هنضة وطن..وفخر أمة
حفل تكريم املتفوقن يف مراكز التميز

استعداد لبناء الوطن .. بكفاءة ومهنية
حفل توديع الدفعة األوىل من مركز الطالبات

تأهيل املرأة.. شرط أكيد جليل فريد
دورة تدريبية لمعلمات القرآن الكريم

أكل طعامكم األبرار.. وكتب أجركم الغفار
مشروع إفطار الصائم 

افتح يا مستقبل أبوابك
تكريم أيتام اجلمعية من قبل مؤسسة إنسان

اعطني جيًا متعلمًا..أعطك مستقبًا آمنًا
توزيع الحقيبة المدرسية أليتام الجمعية

ومعظم النهضات من مستصغر المهن
جناح الجمعية في معرض الحرف اليدوية

دقائق التدريب غالية
تطبيقات عملية لطاب مركز التمّيز الخيري

يف أح��د األي��ام وص��ل املوظف��ون إىل م��كان عمله��م ف��رأوا لوح��ة 
كبرية معلقة على الباب الرئيسي ملكان العمل كتب عليها: »لقد تويف 
البارحة الش��خص الذي كان يعيق تقدمكم ومنوكم يف هذه الش��ركة! 
.. ونرجو منكم الدخول وحضور العزاء يف الصالة املخصصة لذلك«!
يف البداي��ة ح��زن مجي��ع املوظف��ون لوف��اة أح��د زمائه��م يف العمل ، 
لكن بعد حلظات متلك املوظفون الفضول ملعرفة هذا الشخص الذي 
كان يق��ف عائق��ًا أم��ام تقدمه��م ومن��و ش��ركتهم بدأ املوظف��ون بالدخول 
إىل قاع��ة وض��ع به��ا تاب��وت وت��وىل رج��ال أمن الش��ركة عملي��ة دخوهلم 
ضمن دور فردي لرؤية الشخص داخل التابوت وكلما نظرشخص ملا 
يوج��د بداخ��ل التاب��وت أصب��ح وبش��كل مفاجئ غري ق��ادر على الكام 
وكأن شيئًا ما قد المس أعماق روحه لقد كان هناك يف أسفل الكفن 
م��رآة تعك��س ص��ورة كل م��ن ينظ��ر إىل داخ��ل الكف��ن وجبانبه��ا الفت��ة 
صغرية تقول هناك شخص واحد يف هذا العامل ميكن أن يضع حدًا 

لطموحات��ك ومن��وك يف ه��ذا العامل وهو أنت«..
حيات��ك ال تتغ��ري عندم��ا يتغ��ري مدي��رك أو يتغ��ري أصدق��اؤك أو 
زوجت��ك أو م��كان عمل��ك أو حالت��ك املادي��ة. حياتك تتغ��ري عندما تتغري 

أن��ت وتق��ف عن��د ح��دود وضعتها أنت لنفس��ك!
راق��ب ش��خصيتك وقدرات��ك وال خت��ف م��ن الصعوب��ات واخلس��ائر 

واألش��ياء الي تراها مس��تحيلة.
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يف إح���دى األي���ام كان الول���د الفقري الذي يبيع الس���لع يتجول 
بن البيوت ليدفع مثن دراسته ، فقد وجد أن يف جيبه ال ميتلك 
س���وى بع���ض الري���االت ال تكف���ي لس���د جوعه ، ل���ذا قرر أن يطلب 
شيئًا من الطعام من أول منزل مير عليه ولكن مل يتمالك نفسه 
ح���ن فتح���ت ل���ه الب���اب ام���رأة فب���داًل م���ن أن يطل���ب وجب���ة الطع���ام 

طلب أن يش���رب املاء .
وعندما شعرت املرأة بأنه جائع أحضرت له كأسًا من اللنب 
فش���ربه بب���طء وس���أهلا : بك���م أدي���ن ل���ك.. فأجابت���ه: ال تدي���ن ل���ي 

بش���يء .. لق���د علمتن���ا أمن���ا أن ال نقب���ل مثن���ًا لفع���ل اخل���ري.
فق���ال: أش���كرك إذًا م���ن أعم���اق قل���يب ، وعندم���ا غ���ادر املن���زل 
مل يكن يشعر بأنه بصحة جيدة فقط ، بل أنه إميانه باهلل وحبه 

للخ���ري ق���د ازداد بع���د أن كان يائس���ًا وحمبطًا.
بع���د س���نوات تعرض���ت تل���ك امل���رأة مل���رض خط���ري مم���ا أرب���ك 
األطب���اء يف ذل���ك املستش���فى لرس���ل إىل مدين���ة أخ���رى حي���ث مت 
اس���تدعاء األطب���اء املتخصص���ن لفح���ص مرضه���ا الن���ادر ، وقد 
اس���تدعى الدكت���ور).......( لاستش���ارة الطبي���ة ، وعندم���ا مسع 
من أين قدمت تلك املرأة برقت عيناه بشكل غريب وانتفض يف 
احل���ال عاب���رًا املبن���ى إىل املستش���فى حي���ث غرفته���ا وه���و مرتدي���ًا 
ال���زي الط���يب ، لرؤي���ة تل���ك املريض���ة ، وعرفه���ا مبج���رد أن رأه���ا 
فقف���ل عائ���دًا إىل غرف���ة األطب���اء ، عاق���دًا الع���زم عل���ى عم���ل كل م���ا 
بوس���عه إلنق���اذ حياته���ا ومن���ذ ذل���ك الي���وم أب���دى اهتمام���ًا خاص���ًا 

حبالتها.
وبع���د ص���راع طوي���ل ، مت���ت املهم���ة عل���ى أكم���ل وج���ه ، وطل���ب 
الدكت���ور).....( الفات���ورة إىل مكتب���ه ك���ي يعتمده���ا فنظ���ر إليه���ا 

وكت���ب ش���يئًا يف حاش���يتها وأرس���لها إىل غرف���ة املريض���ة .
كان���ت خائف���ة م���ن فتحه���ا ، ألنه���ا كان���ت تعل���م أنه���ا س���تمضي 

بقي���ة حياته���ا تس���دد يف مث���ن الفات���ورة .
أخريًا نظرت إليها وأثار انتباهها ش���يء مدونًا يف احلاش���ية 
فقرأت تلك الكلمات. »مدفوعة بالكامل بكأس واحد من اللنب« 
التوقيع د/)....( اغرورقت عيناها بدموع الفرح ونطقت بقلبها 

املس���رور بهذه الكلمات..
ش���كرًا ل���ك ي���ا إهل���ي ، عل���ى في���ض حبك ولطف���ك الغامر واملمتد 

عرب قلوب وأيادي البشر.. 
أمل���ي م���ن خ���ال ه���ذه القص���ة أن تك���ون حاف���زًا لفع���ل اخل���ري 
وإن قل أو كان صغريًا ولتأتلف القلوب وتتشابك األيدي ألداء 

رس���الة اخلري والتنمية ..
فجمعي���ة بن���اء هم���زة وصل بن امليس���ورين واحملتاجن ، فهي 
تنف���ذ أعماهل���ا وأنش���طتها املختلف���ة ، ويف مقدم���ة ذل���ك اهتمامه���ا 
بالتعليم برعاية الشباب القادمن من األرياف وتقديم اخلدمات 
واألنشطة والربامج التنموية عرب مركزي التمّيز طاب وطالبات 
باعتباره���م الش���باب س���واعد البن���اء ومحل���ة ل���واء التغيري واألمل 

الق���ادم لألمة والوطن.
إن ه���ذه األعم���ال العظيم���ة لتؤك���د أن���ه ل���وال توفي���ق م���ن اهلل 
وب���ذل اخلريي���ن ومن���ا أياديه���م البيض���اء مل���ا اس���تطاعت اجلمعية 
تنفي���ذ كل مش���اريعها وأعماهل���ا كم���ا نؤك���د هل���م أن عطائه���م 
م���ا ض���اع س���دى ومث���رة ذل���ك واضح���ة وعن���د اهلل ق���رض تكف���ل 
اهلل مبضاعفت���ه .. نس���أل اهلل أن جي���زل هل���م ا ألج���ر يف مي���زان 

حس���ناتهم وخيل���ف علي���ه خب���ري..

قال تعاىل :« كمثل حبة أنبتت س��بع س��نابل يف كل س��نبلة مائة حبة«.. 
يف ريف تعز ، ويف منطقة بين يوسف حتديدًا وقبل أكثر من عقد من الزمن 
بدأت الفكرة تشق طريقها فقد بدأت البذرة الطيبة حببة أنبتت سبع سنابل 
، وه��ا ه��ي الي��وم ق��د من��ت وتوس��عت وص��ار امسها » مجعي��ة بناء اخلريية 
للتنمي��ة اإلنس��انية« ك��ي تؤت��ي أكله��ا اىل اجلمي��ع وك��ي تبين الوط��ن بأكمله 
،فس��نابل بن��اء ال��ي أينع��ت تتمث��ل يف س��بع س��نابل األوىل خصص��ت لدع��م 
طال��ب العل��م يف خمتل��ف املراح��ل ، والثاني��ة لكفال��ة اليتي��م ، والثالث��ة لتنمية 
امل��رأة ، وأم��ا الرابع��ة واخلامس��ة فللرعاي��ة االجتماعي��ة والصحي��ة ، وأم��ا 
السادسة فللدين والدعوة ونشر الوعي يف اجملتمع ،وأما السنبلة السابعة 
فق��د احتفظ��ت به��ا لنفس��ها ك��ي حتاف��ظ به��ا على حي��اة الس��نابل األخرى ،                                                                                                           
إذن حن��ن أم��ام إجن��از عظي��م يس��تحق من��ا لي��س فقط كل الش��كر والتقدير، 
ولك��ن يوج��ب علين��ا رد اجلمي��ل الي��ه يف املس��تقبل ،وذل��ك ب��أن نتعه��د ه��ذه 
الس��نابل بامل��اء ك��ي ميت��د  خريه��ا اىل اجلمي��ع وحتص��د مثاره��ا األجي��ال 
القادم��ة ، ب��ل واألمج��ل م��ن ذل��ك كل��ه هو أن جنعل من أنفس��نا جس��رًا قويا 
وامتدادًا طيباً ملعلمينا وقادتنا األجاء الذين أسسوا هذا الصرح اخلريي 
الشامخ ، وجعلوا من أنفسهم جنودًا متفانن يف خدمة هذا الوطن احلبيب  

ب��ل ومنه��م م��ن زاد عل��ى ذل��ك فقدم روحه ودمه م��ن أجل الوطن.  

ش��اركت مجعي��ة بن��اء اخلريي��ة للتنمي��ة اإلنس��انية يف مس��ابقة مع��اذ العام��ة 
للعام 2012م والي مت بثها يف قناة مين ش��باب الفضائية يف برنامج ش��باب 

القرآن ..
وقد متت التصفيات لعدد )160( متسابقًا من الذكور واإلناث تأهل منهم 
)54( للمرحلة الثانية حصد متسابقوا اجلمعية مخسة امساء وهم كالتالي:

-   هيام حممد عبداهلل ناجي - فئة عشرون جزءًا.
-   سيدة شهاب حممد عبدالباري - فئة املصحف مع األربعن النووية.
-   سارة منصور حممد عبداهلل ناجي - فئة املصحف مع معاني الكلمات.

-   تسنيم مطهر علي إمساعيل - فئة املصحف مع )200( حديثًا.
-   رمزي حممد عبده حييى - فئة املصحف مع )200( حديثًا.

- ما حاجي مل��ن تركت��ي�ين معهم 
، إن مل أج��د لديهم ما أج��ده يف 

صدرك أمي .؟؟    
                     أمــل النويهي
- أريد حنانًا يبعد عين برد الشتاء 
..  أريد حبًا يرويين حتى استطيع 

ان  انام بسعادة كل مساء. 
                    نفيسة اليوسفي

فعل الخير..
ورد الجميل..

بناء تشارك في برنامج شباب القرآن على قناة يمن شباب

أفضل تعليقات القراء على الصورة املنشورة يف العدد )5(

ُسنبالٍت ُخضٍر 
تجاوز عمرها العقـد 

حسن علي عثمان اليوسفي

األستاذ/ طارق احلمادي 
املدير التنفيذي

رئيس التحرير
عمــر إمساعيل
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مدير التحرير
حممود أبو خليفة

تصميم وإخراج
ياسن طه حممد

اإلشراف العام
أ. طارق احلمادي


