




أ . شوقي أحمد هائل
محافظ محافظة تعز

رئيس المجلس المحلي

إضاءة ..

�لعم����ل �لإن�س����اين و�خل����ري �ملجتمع����ي ركي����زة �أ�سا�س����ية وحموري����ة يف 
جمتمعاتن����ا �ملعا�س����رة, حيث ي�سه����م �إيجابًا �إىل جانب عم����ل �ل�سلطات 
�ملحلية باملحافظة, يف �لدفع بعجلة �لتنمية خ�سو�س����ا يف جمالت تاأهيل �ل�س����باب 
وتدريبه����م عل����ى متطلبات �لع�س����ر �حلايل للتخفي����ف من حالة �لبطالة �ل�س����ديدة 
�ل�سارب����ة بقوة يف �أعماق �لو�سط �ل�سبابي, ع����اوة على �لإ�سهام يف معاجلة �لكثر 

دث ت�سوهًا يف �ملجتمع. من �ل�سلبيات �لتي تحُ
وب����كل تاأكيد فاإن جمتمعنا �ليوم بحاجة ما�س����ة �إىل �لتعاون �ملثمر و�لبناء, ورفع 
م�ستوى �ل�سعور بامل�سئولية �ملجتمعية لتحقيق �ل�سر�كة �حلقيقية يف تمل م�سئولية 
حمارب����ة �لظو�ه����ر �ل�سلبية �لدخيل����ة على �ملجتم����ع �ليمني �لعري����ق و�إنعا�ش �لقيم 

�لأ�سيلة �لتي ت�سهم يف �لنهو�ش باملجتمعات و�لرتقاء بها.
وباملنا�سب����ة �أحي����ّي �لدور �لذي تقوم ب����ه جمعية بناء �خلرية للتنمي����ة �لإن�سانية 
و�لت����ي حقق����ت خطو�ت متميزة يف م�سم����ار �لعمل �لإن�ساين و�خل����ري و�ملجتمعي, 
ولع����ل تركيز �لقائمني على �جلمعية ح����ول "بناء �لإن�س����ان �أوًل" و�لهتمام بتعليمه 
وتاأهيل����ه و�سقل مو�هبه وقدر�ته لتعزي����ز م�ساركته يف بناء جمتمعه, يعك�ش م�ستوى 
وعيه����م �لعميق وت�سخي�سه����م �لو�قعي للم�سكل����ة, وهي خطوة �إيجابي����ة وفريدة يف 

�لجتاه �ل�سحيح.
�أخ����رً�.. �أجدد تثمين����ي �لعايل جلهود �جلمعي����ة و�لقائمني عليه����ا, متمنيًا لهم 

مزيدً� من �لتميز و�لريادة يف �لعمل �لإن�ساين و�ملجتمعي.
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�إىل فاعل���ي �خل���ر.. موؤ�س�س���ات ورج���ال خ���ر, �إليك���م و�إىل 
�أنف�سكم �لزكية و�أياديكم �لباذلة �أعظم تية..

 حروف م�س���اءة من �ألق وجوهكم �لنظ���رة.. وكلمات ت�سافر 
نح���و �سموكم لتقبل جباهكم �لطاه���رة.. ماذ� �سيقول �لبيان 
فعال..  نف�سكم بالأ وباأي لغة �سيتح���دث وقد �سطرمت �خللود لأ

وكانت لغتكم م�ستوحاة من )�لرحماء يرحمهم �لرحمن( 
  فاعلي �خلر �لأكارم..

�سّب���ح كل �لكائنات لأجله وهو   �إذ� كان معل���م �لّنا����ش �خلر تحُ
يقول ق���وًل فماذ� ي���ا تحُرى تفع���ل �لكائنات بل �لك���ون لفاعلي 
�خلر مثلكم.. هنيئ���ًا لكم هذ� �لنور �لذي يحُحيط بكم.. هذ� 
�لألق �لذي يزينكم.. هذ� �ملجد �لذي �سيحفظه �هلل و�لتاريخ 

و�لإن�سان لكم.
ن يجنى ثمرً� باإخا�سكم..    زرعتم �خلر ببذر جودكم وهو �لآل
ل���ل �لفخار وتيجان �لوقار ز�هي���ة بكم و�أنتم ممن  م���ا �أبهى ححُ
�ختارهم �هلل و��سطفاهم )كنتم خر �أمة �أخرجت للنا�ش(. 
خيار.. �أَبْعَد ق���ول �هلل قول؟؟ يا خر �لربية  مة  �لأ ي���ا خر �لأ

�أبعد كام �هلل كام؟؟! 
هن���ا.. نحاول �أن منت�سق من �سم���او�ت �لكلمات ومن �سالت 
كرنا وما ن�ستطيع من عبار�ت  �ل�سياء ما نقدر �أن نحُ�سجل به �سحُ

لتفي ولو بالقليل.
  "ما�سر عثمان ما فعل بعد �ليوم" منهاجكم ودليلكم, ".

"  نرب��ش حياتكم �ملثلى نحو  م���ا نفعن���ي مال مثل مال �أبي بكر
عامل من خر.. خر كله. 

�إنك���م �لي���وم �سمو�سًا ن���ّرة �أ�سرق���ت قبل �ل�سم����ش مب�سافات 
ن�سان ومنحتم���وه �لكثر من �لدفء  هائل���ة.. �أ�ساأمت ع���امل �لإ

مان, ". و�لأ

د / خليفة الكواري
نا�شط خريي

اغ د/ عبد اهلل بن حممد الدبَّ
ــل �أعمـــال رجمُ

يو�سف الكواري
 قطر �خلريية

ال�سيد/ عبد الرحمن عبد اجلليل
ــل �أعمـــال رجمُ

عبد اهلل بن ح�سني النعمة
قطر �خلريية

�أنا وكافل �ليتيم كهاتني و�أ�سار بال�سبابة و�لو�سطى"  فاأي �سيء تخافونه بعد �ليوم..
يا �سنابل �لعطاء �ملثقلة.. �رفعي ر�أ�سك �ليوم عاليًا فالنماء قادم و�خلر موجود.

فق خم�سر و�ملكان �أخ�سر..   ي���ا �أيتها �ل�سحب �ملمتلئة �أمطري حيث �سئ���ت.. فاإن �لأ
�أحباب �هلل و�أحباب ر�سوله.. هنيئا لكم.

�بتاكم �هلل بخره ف� "فزمت" )ونبلوكم باخلر و�ل�سر فتنة �أت�سربون(.
 �س���ربمت و�أنفقتم على حبه م�سكينًا ويتيمًا ومتعلم���ًا وفقر�.. �أردمت �لزيادة ووهبتم 

�لربح و�هلل ي�ساعف ملن ي�ساء.
نف�ش ليقيكم كلح �لنار ولفحها.  �أثبتحُم �أنكم من �أهل �لفاح.. وقاكم �هلل �سح �لأ

نحييكم .. وما تياتنا �أمام تيات �هلل لكم وبركاته؟!
 ن�سكركم . وما �سكرنا مقابل �سكر ر�سول �هلل ملثلكم و�متنانه؟!

 يا �أحفاد �بن عوف و�لزبر.. يا �أبناء عثمان, هنيئًا لكم �خلر �لعميم.
نف�سكم ونحن دليلكم قبل �أن تفعلوه لغركم.) فمن يعمل مثقال ذرة   فعلتم �خلر لأ

جور(.  خرً� يره( حجزمت مقعدكم بجو�ر ر�سول �هلل )ذهب �أهل �لدثور بالأ
�سك���رً� لكم بعدد كل ثغر �أ�سحكتم���وه.. وبعدد كل قلب �أفرحتم���وه.. وبعدد كل نف�ش 

�أعتق���ت من ذل وتخل�ست من �أ�سر وتررت من ه���م.. �ساركتم باإيجابية يف  
تعليم جاهل و�إحياء نف�ش و�سعادة �أ�سرة وتنمية جمتمع.. �أيها �لبارون جز�كم 
�هلل خر�.. وهل بعد جز�ء �هلل جز�ء.. بارك �هلل لكم هكذ� قالها نبيكم يومًا 

لعمر.. فيما �أنفقتم وفيما �أبقيتم.
و�ل�سام عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 

ال�سيخ/حَماد عبد القادر ال�سيخ
منظمة �لدعوة 
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د . عبد الكريم شمسان
رئيس الجمعية

في البدء ..

اأمة اقراأ ..تقراأ جمددًا
�حلمد هلل و�ل�ساة و�ل�سام على معلم �لإن�سانية وقائد �لأمة �ملحمدية وعلى �آلله و�سحبه و�سلم .

تية طيبة مباركة و�سام �هلل عليكم ورحمته وبركاته وبعد:
يو�كب �لعام 2015م - و�لذي ت�سدر فيه جملة بناء يف عددها �لثامن - قر�ر �حلكومة بتخ�سي�ش عام 2015م 
عامًا للتعليم , وهو قر�ر حكيم متى ما وجد طريقه للتنفيذ ووجد �لدعم و�لت�سهيل و�لهتمام و�جلدية؛ لأن �لتعليم 

حمور و�أ�سا�ش �لتنمية و�لنهو�ش �حل�ساري للبلد , وهو نقطة �لنطاق نحو �لت�سييد و�لبناء لاأوطان.
فالتح�س����ر و�لرق����ي لأي جمتم����ع مرتبط �رتباط����ًا وثيقًا بالعلم , كم����ا �أن �لتخلف و�لإنحط����اط مرتبط باجلهل 

�رتباطًا وطيد� .
ل����م �أولوياتنا, �إميانًا منا  وبتوفي����ق م����ن �هلل وبروؤي����ة عميقة للجمعية فاإننا  نوؤكد عل����ى �سعينا جلعل �لتعليم يف �سحُ
ب����اأن �لتعليم هو حجر �لز�وية مل�سروع �لنه�سة و�لتنمية, وهو �لدعامة �لأ�سا�سية نحو �لتغير مل�ستقبل و�عد باخلر 

و�لتطور و�لنمو .
فبالنظ����ر �إىل تركي����ا �حلديثة جند �أن �سر ت�سارع نه�ستها خال �ل�سنو�ت �لأخ����رة هو �لهتمام بالتعليم �لذي 
�ساحبه �إعام قوي يركز جهوده على توعية �ملجتمع باأهمية �لنه�سة �لتعليمية لرفع م�ستوى �ملعي�سة  ونوعية �حلياة 
يف تركيا , وقد �عتمدت �حلكومة للتعليم ما ي�سل �ىل 15% من �مليز�نية �لعامة للدولة  حتى و�سل عدد �جلامعات 

مثًا �ىل 172 جامعة وهناك خطة طموحة لأن ي�سل عددها يف 2020م �إىل 500 جامعة .
ونحن يف  جمعية بناء ورغم �لتحديات  و�لظروف �لتي متر بها �لبلد �إل �أننا بتوفيق من �هلل �سائرون يف تقيق 
�أه����د�ف �جلمعية �لتي ر�سم����ت بعناية فائقة ووفق تخطيط ��سرت�تيجي فاعل وتوظي����ف كافة �لقدر�ت و�لمكانات 

و�ملو�رد �لب�سرية و�ملادية و�ملعلوماتية �ملتاحة مع �لرقابة �لد�ئمة و�لتوجيه لكافة �أن�سطتنا وم�ساريعنا .
�إن عملية �لو�سول �إىل ن�سبة كبرة من تقيق �أهد�فنا �ملر�سومة منوطة مبهارة �تخاذ �لقر�ر وو�حديته وهو ما 
مييز جمعية بناء, كما �أن تقيق �لأهد�ف بحاجة �أي�سًا �إىل مهارة �لتعامل مع �لآلخر �سو�ٌء كان فردً� �أو موؤ�س�سة .
ونحن يف �جلمعية نوؤكد دومًا على �أهمية قيام عاقة ت�ساركية وبر�مج عمل م�سرتكة بني �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات 
�لتنموي����ة و�خلري����ة حتى تتمكن تل����ك �جلمعي����ات و�ملوؤ�س�سات م����ن بل����ورة روؤى م�ستقبلية فاعلة ل����دور �جلمعيات  

و�لت�سبيك بينها لتحقيق �لتكامل يف �خلدمات وبر�مج �لعمل و�مل�ساريع �ملختلفة .
وحت����ى نحق����ق نتاج����اً تنموي����اً وخري����اً �أك����ر �أث����ر�ً  , و�أبق����ى نفع����اً , فاإنه لب����د �أن تق����ق �جلمعي����ات �خلرية 
و�لتنموي����ة مفه����وم �لت�سبي����ك )networking  ( وكذل����ك ه����ي  بحاج����ة �أي�س����ا �إىل تعزي����ز قي����م �ل�سفافي����ة 
)transparency( و�ملحا�سبةAccountability( (  حتى تتمكن من بناء منوذج تنموي خري قائم 

على �أ�س�ش متينة و�سحيحة .
وهنا �أود �أن �أجدد �ل�سكر �جلزيل و�لثناء �لعطر لكل �لد�عمني لأن�سطة وم�ساريع وبر�مج �جلمعية على م�ستوى 
�لأ�سخا�����ش من رجال خر وجت����ار, وعلى م�ستوى �لهيئات من جمعيات وموؤ�س�سات خرية وتنموية يف د�خل �لوطن 

وخارجه , وكذلك على �مل�ستوى �حلكومي وجهاته �لر�سمية .
متمني����ًا يف �لوق����ت ذ�ته  �أن ت�سل  �لعاقة بني �ملوؤ�س�سات �خلري����ة و�لتنموية وبني �لقطاع �خلا�ش  �إىل �لتو�أمة 
و�لتكام����ل نظرً� لأهمية �لدور �لر�س����ايل و�لإن�ساين و�لوطني للمن�ساآلت �خلا�سة و�لقط����اع �خلا�ش و�أهمية ذلك يف 

�لنهو�ش باملجتمع وتقيق �لتنمية �حلقيقية للوطن .
ثقتنا باأن �لقادم �سيكون �أكر �إيجابية وتفاعلية يف �لدفع بالعمل �خلري و�لتنموي نحو مد�ر�ت من �لنجاحات 

�ملتاحقة �لتي تثبت كل يوم باأن م�ستقبل هذ� �لوطن  و�عد باخلر وم�سرق بالأمل .



للتنمي���ة  �خلري���ة  بن���اء  جمعي���ة  وقع���ت 
�لإن�ساني���ة  خال موؤمت���ر �ل�سر�ك���ة و�لتنمية  
�ملنعق���د يف فرب�ي���ر2014م مذك���ر�ت تفاهم 
مع �لعديد م���ن �ملنظمات �لرتكي���ة و�ملاليزية 

�لعاملة يف جمال �لتعليم.

وتهدف تلك �لتفاقيات �إىل دعم جهود �لتنمية 
وتنفيذ �مل�ساريع �لتنموي���ة للفئات �مل�ستهدفة د�خل 

�ليمن يف �ملجال �لتعليمي.
 كما  ته���دف �أي�سا �إىل  تاأ�سي�ش �سيغة م�سرتكة 
للم�ساري���ع �ملنف���ذة و�إن�ساء �سب���كات تو��سل لإد�رة 

�مل�ساريع و�لن�ساطات �لتعاونية.

للتنمي���ة  �خلري���ة  بن���اء  جمعي���ة  تو��س���ل 
و�أن�سطته���ا  �خلري���ة  م�ساريعه���ا  �لإن�ساني���ة 
�لتنموي���ة وف���ق �خلط���ط �ملر�سوم���ة و�لروؤي���ة 
�لو��سحة لأهد�فها �ل�سرت�تيجية و�لطموحة .

وت�ستم���ر �جلمعية يف تقدمي من���وذج متميز 
للم�ساري���ع و�لأن�سط���ة  �لت���ي تتبناه���ا وتق���وم 
بتنفيذه���ا بال�سر�كة مع منظم���ات وموؤ�س�سات 

وجمعيات مماثلة وذ�ت عاقة . 
�جلمعي���ة  نف���ذت  2014م   �لع���ام  وخ���ال 
منه���ا  ��ستف���اد  و�لت���ي  و�أن�سطته���ا  م�ساريعه���ا 
عم���وم  يف  �ملو�طن���ني  م���ن  خمتلف���ة  �سر�ئ���ح 
حمافظ���ة تعز حي���ث بلغ���ت �لتكلف���ة �لإجمالية 
للم�ساريع �لعامة للجمعية خال �لعام �ملن�سرم 

)284,125,202( ريال .
ويحتل م�س���روع دع���م ورعاية مرك���ز �لتميز 
بق�سمي���ه �لط���اب و�لطالب���ات وبقي���ة �مل�ساريع 
�لتعليمي���ة  �أولوية �هتم���ام �جلمعية و�لتي ت�سعى 
�أن يك���ون للتعلي���م ن�سبة كب���رة م���ن م�ساريعها 
�لع���ام 2014م   وخ���ال   , و�لتنموي���ة  �خلري���ة 
بلغ���ت تكلف���ة دع���م ورعاي���ة م�ساري���ع �لتعلي���م  

)118,511,831(  ريال.
وبخ�سو����ش �مل�ساريع �لجتماعي���ة و�لإغاثية 
�لفق���رة   �لأ�س���ر  ورعاي���ة  دع���م  �إىل  �لهادف���ة 
و�ملحتاج���ة , فق���د نفذت  �جلمعي���ة خال �لعام 
2014م م�سروع �ل�سلة �لغذ�ئية و�إفطار �ل�سائم 
وزكاة �لفط���ر و�لأ�ساحي بتكلف���ة �إجمالية بلغت 

)29,885,489( رياًل. 
فيما بلغ���ت م�ساريع �لكفالت �لد�ئمة حو�يل 
)136,727,882( ري���اًل  حي���ث ي�سم���ل م�سروع 
�لكف���الت ) كفال���ة �لأيت���ام , �لأ�س���ر �لفق���رة  

و�ملعاقني, و�ملعلمني  و�لدعاة(.

األخبــــار

مشاريع الجمعية للعام 2014م بتكلفة 
إجمالية تقدر ب )284,125,202 ريال(

بناء توقع مذكرات تفاهم 
مع منظمات تركية وماليزية

بناء تواصل تنمية اإلنسان وخدمة المجتمع

�لعدد �لثامن - م�ار�ش 82015

ترجمة لأهد�ف �جلمعية و�هتمامها باملجال 
�لتعليم���ي تتو��س���ل �أعم���ال �لبن���اء و�لت�سييد يف 
�مل�س���روع �خلري » وق���ف �لتمي���ز«  للطالبات , 
حي���ث مت �لنتهاء م���ن �ملرحل���ة �لأوىل باكتمال 
�أعم���ال �ل�سبة يف �لدور �خلام�ش , وبلغت تكلفة 
�ملرحل���ة �لوىل )78,336,947( ري���اًل  فيم���ا 
جترى �ل�ستعد�د�ت للمرحلة �لثانية يف �مل�سروع 

خال �لأ�سهر �لقادمة .

 �ملبن���ى �ل���ذي يتك���ون م���ن خم�س���ة طو�ب���ق 
ب����  تق���در  م�ساح���ة  عل���ى  �سق���ة   18 يت�سم���ن 
)500م2( وبتمويل من �ل�سيخ �لفا�سل �لدكتور 

عبد�هلل بن حممد بن عبد�هلل �لدباغ .
�جلدي���ر بالذك���ر �ن ه���ذ� �مل�س���روع �سيكون 
وقفًا ��ستثم����اري���ًا  ي���عود ري��ع��ه ل�سالح مرك��ز 

�لطالبات .

تواصل العمل في مشروع
 »وقف التميز للطالبات« 



ز�ر �لدكت���ور عبد�لك���رمي �سم�سان  - رئي�ش �جلمعي���ة - �ل�سيخ �لفا�سل 
�لدكت���ور عبد�هلل بن حمم���د بن عب���د�هلل �لدباغ -رجل �خل���ر �ملعروف- 
و�لدكت���ور خليفة �لكو�ري �لنا�سط �خلري م���ن دولة قطر �ل�سقيقة, وذلك 
خال زي���ارة رئي�ش �جلمعية لدولة قطر برفقة �ملهند�ش عبد�جلبار عبا�ش 

يف يونيو 2014م .
 حي���ث ثمن �لدكت���ور �سم�س���ان جه���ود و�هتمامات �لدكت���ور عبد�هلل 
ب���ن حمم���د �لدب���اغ و�لدكت���ور خليف���ة �لك���و�ري و�هتمامهم���ا بالتعل��يم 
وم�ساهمت���ه���ا �لفاعل���ة يف �مل�ساري���ع �لتعليمي���ة �أبرزه���ا مر�ك���ز �لتميز 

�خلا�سة بالطاب و�لطالبات.
و��ستعر����ش �للق���اء �لعديد من �لحتياج���ات ومن �أبرزه���ا مبنى جديد 

للطالبات بحيث يتم ��ستيعاب �أكرب عدد من خريجات �لثانوية و�لر�غبات 
بالدر��سة �جلامعية.

وق���د �أب���دى كل من �لدكتور عب���د�هلل �لدباغ و�لدكت���ور خليفة �لكو�ري 
تفاعلهما مع �مل�سروع  ودر��سته و�لبت فيه م�ستقبًا.

كم���ا مت زيارة �ل�سي���د �لفا�سل عبد�لرحمن عبد�جللي���ل �آلل عبد�لغني 
رجل �خلر �ملعروف �لذي تفاعل مع م�سروعات �جلمعية و�أبدى ��ستعد�ده 

�مل�ستمر يف تقدمي �لدعم للجمعية.    

�ساركت جمعية بناء �خلرية للتنمية �لإن�سانية يف دورة ) متطلبات 
 )ISO9001:2008 حل�س���ول على �سهادة �جل���ودة �لعاملي���ة�
و�لت���ي �أقامتها �سبكة �لتعزيز �ملدين بالتع���اون مع م�سروع ��ستجابة 
و�ملم���ول م���ن �لوكال���ة �لمريكي���ة للتنمي���ة �لدولية يف �إط���ار توعية 
منظم���ات �ملجتمع �ملدين مبا يخ�ش متطلبات �سهادة �ليزو �لعاملية 

"  ISO9001:2008"
حيث مّثل �جلمعية يف �لدورة �لأ�ستاذ طارق �حلمادي – �ملدير 
�لتنفي���ذي بح�سور نخبة من ممثل���ي منظمات �ملجتمع �ملدين من 
خمتلف حمافظات �جلمهورية �ليمنية, و�لتي ��ستمرت مدة ثاثة 

�أيام يف �سنعاء. 
تخلل���ت �ل���دورة �لتدريبية ث���اث جل�سات تدريبي���ة ت�سم عدة 
حماور عن مفهوم �جلودة و�لتعريف مببادئ �إد�رة �جلودة و�سرح 

)  ISO )9001:2008   بنود �ملو��سفات �لعاملية

ز�ر �لدكتور عبد�لكرمي �سم�سان- رئي�ش �جلمعية- �ملقر �لرئي�سي ل"جمعية  
"   بالدوح���ة وذلك خال زيارته لدولة قط���ر �ل�سقيقة يف يونيو  قط���ر �خلرية
2014م .وكان يف  ��ستقبال���ه �لأ�ست���اذ يو�س���ف �لكو�ري �لرئي����ش �لتنفيذي ل�" 

قطر �خلرية".
وخال �لزيارة مت  مناق�س���ة �أن�سطة وم�ساريع جمعية بناء �خلرية وخا�سة 
تلك �مل�ساري���ع �لتي مولتها قطر �خلرية خال �لفرتة �ملا�سية , و�لحتياجات 

�مل�ستقبلية للجمعية .
وق���د �أ�ساد �لدكتور عبد�لكرمي �سم�سان-رئي�ش �جلمعية باجلهود �لإن�سانية 
�لر�ئ���دة لقط���ر �خلرية ودوره���ا �لرئي�ش يف جمال �لعم���ل �لتنموي و�خلري 

د�خل دولة قطر وخارجها .
و�أكد على حر�ش جمعية بناء على تقوية �لرو�بط وتوثيق �أو��سر �لتعاون بني 

�جلمعيتني يف جمال �لعمل �لإن�ساين و�لتنموي. 

األخبــــار

رئيس الجمعية في زيارة
 إلى قطـر الخيـرية

بناء الخيرية تشارك
 في دورة حول اإليزو

رئيس الجمعية يزور 
شخصيات قطرية
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بهدف تك���رمي وت�سجيع �ملتميزين 
وتعزي���ز  �جلامع���ات  طلب���ة  م���ن 
طموحاته���م لنيل تقدي���ر�ت جامعية 
م�ساعدته���م  وبه���دف   , �أعل���ى 
عل���ى تقي���ق طموحاته���م  جت���ري 
�ل�ستعد�د�ت لإقامة مهرجان �سناع 
�لتمي���ز لتك���رمي �ملتفوق���ني من طلبة 
جامعة تعز يف �سه���ر مايو  من �لعام 
�حلايل2015م  بالتن�سيق مع جامعة 

تع���ز , وه���و م�س���روع تتميز ب���ه جمعية بناء 
وت�سجل كر�ئدة و�سباقة يف هذ� �ملجال .

تاأت���ي هذه �خلطوة بع���د �لنجاح �لكبر 
ملهرجان���ات �سناع �لتميز  خ���ال �لأعو�م 
�ل�سابقة و�لتي مت فيها تكرمي �ملتفوقني من 

طلبة �سكن �لتميز �جلامعيني . 
وقد لقت هذه �خلط���وة تاأييد ومباركة 
جهات مهتم���ة وذ�ت عاق���ة كجامعة تعز 
�لتي �عتربتها بادرة متميزة ومبادرة غر 

م�سبوقة .

للتنمي���ة  بن���اء �خلري���ة  �فتتح���ت جمعي���ة 
�لإن�ساني���ة معه���د �لتمي���ز للتدري���ب و�لتنمي���ة 
و�لذي ي�سم ق�سم���ي �لطاب و�لطالبات وذلك 

يف )   يونيو  ( من �لعام 2014م .
فمعه���د �لتمي���ز للتدري���ب �سيك���ون �إ�ساف���ة 
مميزة يف جمال �لتدريب على �ل�سهادة �لدولية 
للحا�سب و�لإنرتنتIC3  وهي منهج وبرنامج 
من �سركة �سرتيبورت  Certiport �لعاملية 
لأ�سا�سي���ات  �مل�ستخدم���ني  معرف���ة  لقيا����ش 

�حلا�سب و�لنرتنت.

علم���ًا ب���اأن  ما مييز �ل�سه���ادة هو �لعرت�ف 
بها دوليًا يف 173 دولة, ونوه رئي�ش �جلمعية �إىل 
�أن �لإج���ر�ء�ت �خلا�سة باعتماد �سهادة �لتوفل 
م���ا ت���ز�ل جاري���ة لأنه���ا تت���اج �إىل �إمكانيات 
وترتيب���ات خا�سة و�سيتم �لنتهاء من جتهيزها 

يف �لقريب �لعاجل.
 �جلدي���ر بالذك���ر �أن ع���دد �خلريج���ني من 
�ملعه���د من���ذ �فتتاحه )117 ( طالب���ًا و)111( 

طالبة  .

نال���ت جمعي���ة بن���اء �خلري���ة للتنمي���ة �لإن�سانية 
ع�سوي���ة �تاد �ملنظمات �لأهلية يف �لعامل �لإ�سامي 

ومقره يف ��سطنبول برتكيا.
ومت قب���ول �جلمعية  كع�سو يف �لت���اد �سمن  15 
منظمة ميني���ة ��ستوفت �سروط �لع�سوية كاملة خال 
موؤمت���ر "�ل�سر�ك���ة و�لتنمي���ة" �ل���ذي �نعق���د �أو�خ���ر 

فرب�ير�ملا�سي 2014م  ب�سنعاء.
ويبلغ عدد �أع�ساء �لتاد حاليًا  225ع�سوً� , حيث 
يق���وم �لتاد ب���دور �ملن�سق �لعام لت���اد �ملنظمات 
غ���ر �حلكومية يف �لعامل  �لإ�سام���ي, ومهمته �لعمل 
على �سم���ان ��ستم���ر�ر عمليات �لتنمي���ة �مل�ستد�مة , 
وتعزي���ز �لتن�سي���ق ب���ني �ملنظمات غ���ر �حلكومية يف 
�لع���امل �لإ�سامي ؛ و�مل�ساهم���ة يف �إقامة �سام عادل 

ود�ئم وبيئات م�ستقرة يف جميع �أنحاء �لعامل. 

"بناء الخيرية" 
تحصل على  عضوية 

االتحاد اإلسالمي 

استعدادات إلقامة مهرجان
 تكريم المتفوقين في الجامعات
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بعد نجاح مهرجان التميز لطالب الجمعية

بناء تفتتح معهد التميز
 للتدريب والتنمية التابع لها

األخبــــار



للم���رة �لثانية حاز م�س���روع تعليم �لطالب���ة �جلامعية على �ملرتبة 
�لأوىل يف �ل�س���رق �لأو�س���ط و�لث���اين عل���ى م�ستوى �لع���امل من حيث 
�لت�سوي���ت  يف �مل�سابق���ة �لدولي���ة �لت���ي تتبناه���ا وز�رة �خلارجي���ة 
�لأمريكي���ة و يتناف����ش فيها �أك���ر من �ألف م�س���روع �إبد�عي م�سارك, 
وتاأه���ل قر�بة 170 م�ساركًا يف �ملرحل���ة �لأوىل, ومت �ختيار 60 فائزً� 

يف �ملرحلة �لنهائية .
ريا�ش �سام – م�سئول �لعاقات باجلمعية, و�ساحب �مل�سروع �لفائز 
ق���ال )�أنا �سعيد �أن �مل�سروع  مت �ختي���اره �سمن �ل60 م�سروعًا �لذين مت 
�لإعان ع���ن فوزهم من قب���ل وز�رة �خلارجية �لأمريكي���ة و�سعيد �أكر 

لكونه �لوحيد �لذي مت �ختياره من �ليمن(.
و�أو�سح �سام �أن  م�سمون �مل�سروع كان عن  تعليم �لطالبة �جلامعية 
�لتعلم �لذ�تي �لقر�ئي �لأكادميي للغة �لإجنليزية عرب� لإنرتنت للغر�ش 
�لعلم���ي و�لبحث���ي لطالبات �لكليات �لعلمية, كما ن���وه �إىل �أن �مل�سروع مت 
تويل���ه �إىل برنام���ج عملي ومت تنفيذه لعدد 140 م���ن طالبات جامعات 

تع�ز و�إب و�حلديدة. 

مشروع "القراءة الذاتية 
األكاديمية" يحصل على 

المرتبة األولى في الشرق 
األوسط والثانية دوليا

يف امل�سابقة الدولية التي تتبناها الـخارجية الأمريكية
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األخبــــار

نف���ذت  جمعية بن���اء �خلرية للتنمي���ة �لإن�سانية خ���ال �سهر رم�سان  
1435ه� م�سروع  توزيع �ل�سلة �لغذ�ئية يف مديرية �ل�ساحل " �ملخاء" �لتي 

تعاين من فقر وبطالة ب�سكل متز�يد.
ومت تنفي���ذ �مل�سروع بال�سر�كة مع موؤ�س�سة �لأيادي �لنقية مكتب �ليمن , 
حيث تتوي �ل�سلة �لغذ�ئية �لو�حدة على ) بر, دقيق, �رز, �سكر, حليب, 

متر, زيت( و��ستفاد منه 83 �أ�سرة فقرة.
م���ن جانب �آلخر نفذت �جلمعية م�س���روع زكاة �لفطر للعام �ل�سابع على 
�لتو�يل بتمويل كرمي من " قطر �خلرية" حيث مت توزيع م�ساعد�ت نقدية 

ب�سكل مبا�سر على 36 �أ�سرة من �لأ�سر �لفقرة و�ملتعففة.  

نف���ذت  جمعية بناء  م�سروع �ل�سلة �لغذ�ئي���ة لعدد )556( �أ�سرة 
فقرة, بتمويل من �ل�سركة �ليمنية لات�سالت �لدولية )تيليمن(.

وت�سم���ل �مل�ساع���د�ت �لغذ�ئية )قم���ح, دقيق, وزي���ت, و�سكر, 
و�أرز, و�سل�سة( موزعة عل���ى عدد من �ملديريات �لأ�سد فقرً� يف 

�لريف و�ملدينة.
وياأتي تنفيذ �مل�سروع  يف �إطار جهود �جلمعية �ل�ساعية  للتخفيف 
م���ن معاناة �لأ�س���ر �لفقرة و�ملحتاجة, يف ظ���ل �لظروف و�لحد�ث 
�لت���ي مت���ر به���ا �لب���اد, موجهة �سكره���ا �جلزي���ل لل�سرك���ة �ملمولة 

مل�ساهمتها ومتويلها هذ� �مل�سروع.

�سم���ن �إطار حملة خ���ادم �حلرمني �ل�سريف���ني لاإغاثة �لعاجلة نفذت جمعي���ة بناء م�سروع 
�لإغاث���ة �لعاجلة يف ثاث مديريات و�ملنف���ذ من قبل �لندوة �لعاملية لل�سباب �لإ�سامي - مكتب 

�ليمن بالتعاون مع جمعية بناء �خلرية.
 و�أو�س���ح �لأخ �سليم���ان �لو�يف- م�سئ���ول �مل�ساريع �أن �مل�سروع ��سته���دف ) 550 ( �أ�سرة  من 
�لفقر�ء و�لأيتام و�ملعاقني  و�لعاطلني ح�سب �مل�سح �لذي قامت به �جلمعية عرب جلانها �مليد�نية.

موؤكد� �نه  مت توزيع  )550( �سلة غذ�ئية متكاملة تتوي على مو�د غذ�ئية �أ�سا�سية  )دقيق  
فا�سوليا(. – �ساهي-   -�سل�سة  تونة  – مكرونة-  – حليب  – زيت  – �سكر  – �أرز 

بتمويل كرمي من  �لندوة �لعاملية لل�سباب �لإ�سامي 
نفذت جمعية بناء �خلرية للتنمية �لإن�سانية م�سروع 
�لإغاث���ة �لعاجل���ة يف تعزبع���دد )300( �سل���ة , حيث  
�سمل  تنفيذ �مل�سروع �لأ�سر �لأ�سد فقرً� يف مدينة تعز 

ح�سب �لحتياج و�لأولوية .

 مشاريع  "بناء الخيرية" 
الرمضانية في المخاء

بتمويل من  تيليمن :

 "بناء الخيرية" تنفذ  
مشروع السلة الغذائية

"بناء الخيرية" تنفذ حملة خادم 
الحرمين لإلغاثة العاجلة 

300 سلة غذائية 
لألسر الفقيرة
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نف���ذت جمعية بناء �خلرية للتنمية �لإن�سانية  م�س���روع �لأ�ساحي للعام 2014م , 
�سمن حماتها �ملو�سمية �لتي تاأتي �قتد�ء ً مبحمد �سلى �هلل عليه و�سلم , و للتخفيف 

من �أعباء �لفقر�ء و�مل�ساكني و�لأيتام و�لعائات �مل�ستورة و�ملري�سة. 
ويعترب هذ� �مل�سروع م���ن �مل�ساريع �حليوية �ملو�سمية �لتي تقوم بتنفيذها �جلمعية  
بتموي���ل م�سكور من �ملوؤ�س�سات �خلرية و�أهل �خلر بهدف �إدخال �لب�سمة على �سفاه 

�لفقر�ء و�لأيتام و�ملحتاجني . 
وق���د �سم���ل �لتوزيع بع�ش مديريات �ملدين���ة و�لريف  و��ستفاد من���ه �أكر من 300 

�أ�سرة من �ل�سر�ئح �لفقرة  و�لأ�سر �ملتعففة و�لأيتام .

"بناء الخيرية " 
تنفذ مشروع األضاحي 

نف���ذت جمعية بن���اء �خلري���ة للتنمي���ة �لإن�ساني���ة م�س���روع �فطار 
�ل�سائم وم�سروع �ل�سلة �لغذ�ئية للعام �ل�سابع ع�سر على �لتو�يل خال 

�سهر رم�سان .
�لأ�ست���اذ طارق �حلم���ادي- �ملدي���ر �لتنفيذي للجمعي���ة   ��سار �إىل 
�أن �جلمعي���ة  تر�ش �سنويًا على تنفيذ ع���دد من �مل�ساريع �لرم�سانية 
و�ملتمثل���ة يف �إفط���ار �ل�سائم وتوزي���ع  �سلة غذ�ئية تت���وي على �ملو�د 
�ل�سرورية وكذل���ك توزيع �لتمور و�ملو�ئد �جلاهزة على بع�ش �مل�ساجد 

و�مل�ساكن �لطابية.
 و�أو�س���ح  �أن م�س���روع �فطار �ل�سائم و�ل�سل���ة �لغذ�ئية ��ستفاد منه 
)573(  �أ�س���رة من �لفقر�ء و�ملحتاجني و�أ�سر �لأيتام يف �ملدينة وبع�ش 

مديريات �لريف بتموي���ل كرمي من قطر �خلرية و�لندوة �لعاملية 
لل�سباب �لإ�سامي وبع�ش فاعلي �خلر.

"بناء الخيرية" 
 تنفذ مشروع إفطار الصائم

 والسلة الغذائية

األخبــــار

المستفيدونالتكلفة  ر. يالمشروع
6041 فردًا1.685.218‘فطار الصائم

1267 أسرة18,690,080 السلة الغذائية
36 مستفيدًا400,000 زكاة الفطر 

275 أسرة5,697,691األضاحي
300 أسرة3,412,500االغاثة العاجلة 
17,129 مستفيدًا 29,885,489 ريااًلاالجمالي
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زيــــارات

�أ�سادت �لنا�سطة توكل كرمان �حلائزة على جائزة نوبل لل�سام باجلهود �لر�ئدة 
�لت���ي تقوم  بها جمعية بناء �خلرية للتنمية �لإن�سانية يف جمال �هتمامها بالطالبات 

�جلامعيات من خال مركز �لتميز �خلري .
 وقال���ت كرم���ان خال  زيارتها مرك���ز �لطالبات  �لتابع جلمعي���ة بناء  يف فرب�ير 
ع���دت ج���دً� بزيارة مرك���ز �لتميز �لطابي �لتاب���ع جلمعية بناء �خلرية  2014م ) �سحُ

�لذي �عتربه  م�سروعًا ر�ئدً�  ومهمًا.. يهتم بالطالبات وباملر�أة �ليمنية.
و��ساف���ت كرمان ) لن ترتق���ي �وطاننا  �إل بالعلم ولن يكون �لعلم ذ� جدوى �إن مل 

تمله �لن�ساء �إىل كل ركن و�سرب يف وطننا �حلبيب(.
 وكان قد �أقيم حفل ترحيب �حتفاء� بزيارة  توكل كرمان يف قاعة مركز �لطالبات 

وت�سليمها �سهادة �سكر وعرفان من قبل مديرة �ملركز رحمة �لأغربي .

ز�ر  �لدكت���ور عبد �لك���رمي �سم�سان رئي�ش �جلمعية منظمة �لتعاون �لإ�سامي  بجدة  �أو�خر نوفمرب 
2014م .و�لتقى خال �لزيارة  �لأ�ستاذ فوؤ�د علي �ملزنعي م�ست�سار �لأمني �لعام لل�سئون �لإن�سانية .

 وخ���ال �لزي���ارة  قدم رئي�ش �جلمعية �سرحًا  موجزً� عن  جمعية بناء  وم�ساريعها �مل�ستقبلية , وقد 
�أب���دى �ملزنعي �إعجابه مب�ستوى �لنجاح �لذي تققه جمعية بن���اء, معلنًا �ملو�فقة على �ل�سر�كة بني 

منظمة �لتعاون �لإ�سامي وجمعية بناء .
كم���ا مت زب���ارة عدد من ممثل���ي �ملنظمات �خلرية و�لتطوعي���ة  كالرحمة �لعاملي���ة و�للجنة �لدولية 
لل�سلي���ب �لأحمر- و�ملركز �لدويل لاأبح���اث و�لدر��سات) مد�د( و�لبنك �لإ�سامي للتنمية وهيئة 
�لإغاث���ة �لإ�سامي���ة و�سندوق �لت�سام���ن �لإ�سامي �لتاب���ع للمنظمة وتكللت  جميعه���ا بالنجاح مع 

�لتن�سيق على تو�سيع �لعاقة و�ل�سر�كة م�ستقبًا مبا يخدم �لعمل �لإن�ساين. 

توكل كرمان
 تزور "مركز التميز الخيري"

رئيس الجمعية يزور عددا من
 المنظمات والهيئات الدولية

 ز�ر وف���د من جمعية بناء �خلرية  برئا�سة �لدكتور عبد�لكرمي �سم�سان 
رئي����ش �جلمعية قن���اة �سهيل �لف�سائي���ة  وكان يف ��ستقب���ال �لوفد �لدكتور 

حممد قيز�ن مدير عام �لقناة وعدد من �لعاملني فيها.
ويف �للق���اء مت مناق�س���ة تعزي���ز �لعاقة ب���ني �جلمعية و�لقن���اة نظرً� ملا 
لاإع���ام من دور كب���ر يف عملية �لتنمية �ملجتمعي���ة, و�تفق �جلانبان على 
�لتعاون فيما يخ�ش �جلانب �لإعامي مبا يخدم �لعمل �خلري و�لتنموي .

م���ن جان���ب �آلخر قام ريا����ش �سام م�سئ���ول �لعاقات وعم���ر �إ�سماعيل  
�مل�سئ���ول �لعام���ي يف �جلمعية بزيارة قن���اة »مين �سب���اب« �لف�سائية ومت 

�لتباحث يف تعزيز �لعاقات بني �جلانبني يف �جلانب �لإعامي.

زيارة قناتي »سهيل« 
و »يمن شباب« الفضائيتين
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مشاركات

�سارك���ت جمعية بن���اء يف فعاليات "موؤمت���ر �ل�سر�كة و�لتنمية ب�سنع���اء" �لذي نظمته 
�سبك���ة �لنماء �ليمني���ة للمنظمات �لأهلية بالتعاون مع �ت���اد �ملنظمات �لأهلية يف �لعامل 
�لإ�سام���ي مب�ساركة 57 منظمة حملية و30 منظمة من �ل���دول �لعربية و�لإ�سامية, وقد 

�ساركت �جلمعية كاأحد �أع�ساء �للجنة �لتح�سرية �ملنظمة للموؤمتر.
و�سم����ن برنام����ج �ملوؤمتر �أقيم معر�ش �جلمعي����ات و�ملوؤ�س�سات �ملنظم����ة للموؤمتر  حيث نال 

جناح "بناء �خلرية " يف �ملعر�ش  ��ستح�سان �ل�سيوف �لز�ئرين و�مل�ساركني يف �لفعالية .

وقد مث���ل �جلمعية يف �ملوؤمتر  رئي�ش �جلمعية �لدكتور/ 
عبد�لك���رمي �سم�سان وم�سئول �لعاق���ات �لأ�ستاذ/ ريا�ش 

�سام وعمر �إ�سماعيل �مل�سئول �لإعامي للجمعية .
وعل���ى هام����ش "موؤمتر �ل�سر�ك���ة و�لتنمي���ة"  مت تنفيذ 
زيار�ت للعديد من �جلهات �حلكومية و�لأهلية و�لإعامية  
لبناء �سر�كات وتطوير �لعاق���ات وت�سويق �مل�ساريع, حيث 
مت زي���ارة وز�رة �لتخطيط  و�سبكة �لنماء �ليمنية وموؤ�س�سة 
طيب���ة و�لعديد م���ن �جله���ات و�ل�سخ�سي���ات �لجتماعية 

و�خلرية و�لإعامية ..

�س���ارك �لدكتور عبد�لكرمي �سم�سان -رئي����ش جمعية بناء �خلرية للتنمية 
�لإن�ساني���ة  يف �مللتق���ى �لدويل �لث���اين للعمل �لإن�ساين �ل���ذي �نعقد يف مدينة  
ج���دة �ل�سعودية �أو�خر نوفمرب �ملا�سي �لذي نظمت���ه هيئة �لإغاثة �لإ�سامية 
بال�سر�كة مع منظمة "�لتعاون �لإ�سامي", و�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر, 
و�لهيئ���ة �خلري���ة �لإ�سامية �لعاملية بالكويت,, ومنظم���ة "�إيهاها" �لرتكية, 

وجمعية قطر �خلرية, و�ملركز �لدويل لاأبحاث و�لدر��سات "مد�د". 
حيث دع����ا �مللتقى  �لأط����ر�ف �ملعنية بالكو�رث, �إىل �س����رورة �للتز�م 
بقو�ع����د �لقانون �لدويل �لإن�ساين, وحماي����ة �لعاملني يف �لعمل �لإن�ساين, 

يف �ملنظمات �ملحلية و�لإقليمية, و�حلكومية .
و�أ�س���در �مللتقى بيانا ختامي���ا, �أوجز فيه جملة م���ن �لتو�سيات, تدعو �إىل 
تعزيز �لتوعي���ة بالتحديات �ملعا�س���رة �لتي تو�جه �لعم���ل �لإن�ساين, وتطبيق 

�لقانون �لدويل �لإن�ساين.
كم���ا دعا �مللتقى �إىل تعزيز �لتن�سيق بني �ملنظمات  من خال توفر فر�ش 
�للتقاء و�لت�ساور, وتبادل �خلرب�ت بني �لعاملني يف هذ� �ملجال, و�أكد �مللتقى 

�أهمية �ل�سر�كة و�لتن�سيق بني �ملنظمات �لإن�سانية,, .
 و�تف���ق �مل�سارك���ون يف �مللتق���ى على تكوين جلن���ة تن�سيق لل���دور�ت �ملقبلة 

للملتقى, مكونة ع�سويتها من منظمة �لتعاون �لإ�سامي, 
و�للجن���ة �لدولي���ة لل�سلي���ب �لأحم���ر, و�لهيئ���ة �خلري���ة 
�لإ�سامي���ة �لعاملية بالكوي���ت, وهيئة �لإغاث���ة �لإ�سامية 
�لعاملي���ة, ومنظم���ة "�إيهاه���ا" �لرتكي���ة, وجمعي���ة قط���ر 
�خلرية, و�ملرك���ز �لدويل لاأبحاث و�لدر��سات "مد�د", 
وقد �س���ارك يف �مللتق���ى جمموعة �خل���رب�ء و�لباحثني يف 

هذ� �ملجال.

رئيس الجمعية يشارك
 في  الملتقى الدولي الثاني 

للعمل اإلنساني

بناء الخيرية تشارك في
 المؤتمر الدولي" الشراكة والتنمية"



ي�شـــكل �لتعليم �شـــد�رة �هتمام جمعية بناء للتنمية �لإن�شـــانية كونه 
يعـــد دعامـــة �أ�شا�شيـــة مـــن دعائـــم �لنهو�ـــض �حل�شـــاري و�لتحولت 
�لتاريخيـــة للمجتمعـــات ، وناأمـــل �أن يكـــون لنـــا يف �جلمعيـــة و�شـــع 
ب�شمـــة متميـــزة يف هـــذ� �ملجـــال �لـــذي يعتـــر �لإ�شهـــام فيـــه �إ�شهاما 
يف و�شـــع �للبنـــات �لأ�شا�شيـــة للتنميـــة �لتـــي ترتكـــز يف �لأ�شا�ـــض على 
تنمية �لإن�شان و�شياغـــة ت�شور�ت �إيجابية وعقول متفتحة و�إر�د�ت 

م�شرئبة نحو �ملعايل. 
ونحـــن نخطـــو بثبـــات يف هـــذ� �مل�شمـــار �لتعليمـــي �حلافـــل نـــدرك 
�شخامـــة �مل�شوؤوليـــة وكلفـــة �ملهمة لكن �إدر�كنا لعظمـــة �لهدف ونبل 
�لغاية و��شت�شعارنا باملدد �لإلهي و�مل�شاندة �ملجتمعية ، كل ذلك �شّكل 
لدينـــا عزمـــاً ل يلـــن و�إر�دة ل ت�شعـــف يف مو��شلة حتقيـــق �أهد�فنا 

�ملر�شومة لتنمية �لإن�شان ونه�شة �ملجتمع ورخاء و�زدهار �لوطن.
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المستفيدونالتكلفة  ر. يالمشروع

82 طالبة17,007,653مركز التميز – طالبات

57 طالبًا8,253,880 مركز التميز – طالب

رعاية طلبة علم
29 طالبًا 2,074,650 )شقق خارجية(

وطالبة

140 طالبة4,675,605تأهيل وتدريب

100 طالبة78,336,947وقف التميز )قيد التنفيذ(

1 طالبة425,700كفالة دراسات عليا 

1 طالبة331,100 تأهيل موهوبين

1 طالب102,027كفالة طلبة علم

411 طالبًا 118,511,831 ريالاالجـمــــالي
وطالبة 
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برامج بنــاء العـلمي :
ل يقت�سر دور مر�كز  �لتميز على توفر جانب �لإيو�ء ومتطلباته فقط  بل �إن �ملركز 
يقدم �أي�سا خدمات تعليمية  حيث يتم تنفيذ �لعديد  من �لفعاليات و�لأن�سطة �لتعليمية 

و�لرتبوية �لتي ت�سهم يف �لرتقاء بالطاب و�لطالبات معرفيا وتعليميا و�سلوكيا .
ومن �أبرز �لأن�سطة و�مل�ساريع  �لتعليمية للعام 2014م.

مراكز التمّيز ..
ويستمر العطاء .. وتتوالى اإلنجازات

كخليــة نحــل , وبن�ســاط دائــم ل يكل , وجهــد ل يتوقــف , ت�ستمر اأن�سطــة وبرامج مركــز التميز – طلب 
وطالبات التابعان جلمعية بناء والذي مت افتتاحهما  يف )2009 و2010م ( على التوايل.

وبني تاريخ افتتاحهما وحتى نهاية 2014م يكون املركزان قد حققا جناحات غري اعتيادية وقدما خدمات  
تعليمية ومهنية واإيوائية و تاأهيلية بكل اقتدار ومَتُكن .

خدمات الإيواء وال�سكن 
يحظ���ى كل �لطاب و�لطالب���ات  �ملنت�سبني للمركز 
بتوف���ر كافة و�سائل �لإيو�ء م���ن ) �سكن مريح , تغذية 

�سحية جيدة , رعاية و�هتمام (, 

مركــز الطالــبات

مركــز الطـــلب

المستفيداتالـنــشـــاط

30دورة في المذاكرة الجادة وسرعة الحفظ
50إعداد 3 بحوث علمية وإضافتها إلى مكتبة المركز

46دورة  وورشة عمل في التخطيط

20المشاركة في مسابقات علمية

منح الجوائز للمتفوقات علميا وتدوين أسماء المتفوقات 
8علميًا في الئحة الشرف

40ورشة عمل لحل مشكالت الجانب العلمي ومعالجتها
4تطبيق طالبات الهندسة  بمعدل 90%

تطبيق طالبات العلوم الطبية م3+م4 في المستشفيات 
6والعيادات

14دورة في إعداد البحث العلمي )التطبيق العملي(

46محاضرة علمية
20تطبيق طالبات كلية التربية في المدارس

المستفيدونالنشاط

20دورة في البحث العلمي وحل المشكالت

35دورة فن المذاكرة وتحفيز الذاكرة

57ندوة قصصية لنجاح المتفوقين

6تطبيق طالب العلوم الطبية والهندسة

المشاركة الفاعلة في أنشطة علمية في 
14الجامعة

6لوحة شرف األوائل 
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مركــز الطالــباتمركــز الطالــبات

مركــز الطـــلب

اأن�سطة التدريب والتاأهيلبرامـج بنــاء الـمهني
�نطاق����ًا م����ن »ل تعطن����ي كل ي����وم �سمكة ب����ل علمني كي����ف ��سطاد« 
تنف����ذ �إد�رة مر�كز �لتميز دور�ت لإك�س����اب �لطاب و�لطالبات �ملهار�ت 
و�خل����رب�ت �لكافية �لتي توؤهلهم ل�س����وق �لعمل بكل جد�رة و�قتد�ر , ومن 

�أبرز �لدور�ت �ملهنية  �لتي مت تنفيذها خال  �لعام 2014م      

يع����د �لتدريب و�لتاأهيل من �أولويات  �مله����ام �لإد�رية �لتي ت�سطلع بها 
�إد�رة مرك����ز �لتميز  حيث ول����دى �إد�ر�ت �ملر�كز خطط ��سرت�تيجية عن 
بر�م����ج تاأهيل للط����اب و�لطالبات مبا ي�ساعد يف بن����اء قدر�تهم وتنمية 

معارفهم خلدمة �ملجتمع, ومن �أبرز  �لرب�مج �لتدريبية .

المستفيداتالنشاط

31دبلوم حاسوب
22 دورة في اإلسعافات األولية

20 دورة في الخياطة
45 دورة في الكوافير

10 دورة في النقش
15 دورة في األشغال اليدوية

40 دورة  صناعة البخور
45دورة في التدبير المنزلي

8 دورة في العالقات العامة واإلعالم
 دورة في فن الكتابة الصحفية وإعداد 

28البرامج وطرق اإللقاء

45دورة في الصناعات الغذائية
52دراسة الرخصة الدولية في الحاسوب

المستفيدونالنشاط

6دبلوم اإلعالم المصغر

6دبلوم السكرتارية

20دورة اللغة اإلنجليزية التخصصية

6دورة في المقامات

15دورة في االنترنت 

11دورة في فن االتصال 

6دراسة الرخصة الدولية في الحاسوب

المستفيداتالنشاط

46دورة عن كيفية القراءة الصحيحة

50دورات في التنمية البشرية

المشاركة مع المراكز المشابهة وشخصيات 
80ونماذج مؤثرة

7ندوة العمل الجماعي وأثره المجتمعي

6المشاركة في مسابقات خارجية 

مركــز الطـــلب

المستفيدونالنشاط

57دورة االتصال والتواصل االجتماعي

45دورة في كتابة السيرة الذاتية

4دورة التنمية الريفية

1المشاركة في  برنامج منشد الجامعة

55تكوين فرق رياضية وعمل دوري

25زيارات وعالقات
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برامج تعليمية 

ل يقت�س���ر دور �جلمعي���ة عل���ى دع���م ورعاي���ة طلب���ة در��س���ات 
�لبكالوريو����ش �جلامعي���ة  ب���ل ت�سع���ى �جلمعي���ة �إىل �مل�ساهم���ة يف 
كفالة �لدر��س���ات �لعليا ح�سب �لإمكانات �ملتاح���ة . وذلك �إ�سهاما 
من �جلمعي���ة يف تبني م�ساريع م�ساعدة ورعاي���ة لطلبة �لعلم حتى 
يتمكن���و� من نيل �أعلى �ل�سهاد�ت يف �لتخ�س�سات �لعلمية  و�ملهنية 
�لت���ي ت�ساعد يف نه�سة �ملجتمع .وبه���ذ� �ل�سدد فاإن �جلمعية تكفل 
حاليًا طالب���ة يف �لدر��سات �لعليا مببلغ ) 425,700(  ريال, وكلها  
�أم���ل يف �أن يجد م�س���روع كفالة �لدر��سات �لعلي���ا فر�ش متويل من 
رج���ال خر وموؤ�س�سات خرية وجهات خا�سة حتى تتمكن �جلمعية 

من تقدمي خدمة �لكفالة لطالبي �لدر��سات �لعليا .

توؤم���ن �جلمعي���ة �أن �ملوهوب���ني و�أ�سح���اب �لق���در�ت  
و�ملل���كات و�ملو�هب �ملتع���ددة  با�ستطاعتهم �سناعة تول 
حقيق���ي يف م�سار �حلي���اة �لتنموية للمجتم���ع ولهم �لدور 

�لبارز يف �أن يبتكرو� م�سالك للتطور ومنافذ للنور .
ويف ه���ذ� �خل�سو����ش ف���اإن �جلمعية �سع���ت �إىل كفالة  
و�لر�س���م مببل���غ  �لفن���ون �جلميل���ة  موهوب���ة يف  طالب���ة 
)331,100( ري���ال  على �أمل �أن جت���د �جلمعية ��ستجابة 

من فاعلي �خلر وعا�سقي نه�سة �لوطن  حتى تتمكن من رعاية عدد �أكرب 
من �ملوهوبني و�ملوهوبات خال �لأعو�م �لقادمة.

كفالة دراسات عليا

كفالة موهوبين

نظرً� ملحدودي���ة �ل�سعة �ل�ستيعابية ل�سكن �لتميز طاب 
وطالبات  ونظرً� لتز�يد �أعد�د �ملتقدمني لالتحاق مبر�كز 
�لتمي���ز ف���اإن �جلمعي���ة ورغ���م �لإمكانات �ملح���دودة �سعت 
�ىل تبن���ي م�سروع �مل�ساعدة و�مل�ساهم���ة يف دعم طاب يف 
�ل�سكن���ات �خلارجية حي���ث ت�ساهم �جلمعي���ة بتوفر جزء 
من �إيجار تلك �ل�سكنات �خلارجية وتقدمي �ملو�د �لغذ�ئية, 
�إ�ساف���ة �إىل �إ�سر�ك طاب وطلبة تلك �ل�سكنات يف �أن�سطة 
�جلمعي���ة �لتعليمية وبر�جمها �لتدريبي���ة و�لتاأهيلية  , وقد 
بلغت �لتكلف���ة �لإجمالية لهذ� �مل�سروع خال �لعام 2014م  

حو�يل  )2,074,650 ( رياًل. 

رعاية طلبة
 السكنات  الخارجية 
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�شكـــر�ً لكـــم لأنكـــم حـــزمت ق�شـــب �ل�شبـــق و�عتليتـــم نا�شيـــة 
�لتفـــوق وحققتـــم �أعلـــى �لتقديـــر�ت ، وكنتـــم للتميـــز عنو�نـــاً ، 

وللمثابرة  برهاناً .
�شكر�ً لكم حن در�شتـــم و�جتهدمت فاأبدعتم وتفوقتم وكنتم 
كما عهدناكم طالب علم متميزين وذوو طموح مقتدرين ، ويف 

ميادين �لعلم و�لإبد�ع �شباقن .
بكم نزرع �لأمل ، ونغر�ض �لتفاوؤل، وجن�شد �لطموح ، ونر�شم 

للوطن  لوحة فنية من عطاء ل ين�شب.
 �أنتم �إ�شر�قة فجٍر قادم  من خلف �لتالل يحمل �لنور ويبدد 
�لظالم ، وخيوط  �أمل ي�شري مع �لن�شيم فوق �جلبال  و�لآكام 

ويف �لوديـــان و�ل�شهول ل ي�شتثنـــي �أحد�ً، �أنتم 
م�شاريع حياة وروؤى م�شتقبل وحملة نه�شة.

�شتغـــردون باأحلـــان تن�شـــى �ليائ�شـــن مدلهمـــات 
�حلياة ، ويردد �لكون  معكم تر�جيع �شدى �أن�شودة  �ل�شباح 

�جلميل �لآتي .
�شتكتبـــون للتاريـــخ مبد�د �إبد�عاتكم  ق�ش�ـــض �لإلهام بوطن 

�شعيد ، وح�شارة ماجدة .

اأزهار جميل اأحمد عبد الرحمن
مقا�شة علوم حا�شوب %96

ن�سيبه قا�سم عبده
م4علوم قر�آن 90.8 %

فهميه خالد ح�سن  �سالح
 م4كيمياء %92.4

رمله حميد �سيف غالب
 م2معلم �شف %90

ندى هائل �سعيد اأحمد
 م2علوم قر�آن %91

زيد علي عبدالباقي
 لغة عربية 92.5 % �لثاين 

ب�سام ح�سن حممد
 م3 مالية وم�شرفية 97.5% �لأول 

زكريا عدنان حممد
 م3 مالية وم�شرفية  %92 

ح�سني عادل علي
 م4 كيمياء كلية �لعلوم 93% �لأول 

عمرو على عبدالباقي
 لغة عربية  93.3% �لأول 

احمد حممد ال�سمريي 
م4علــوم قـر�آن %93

عبدالرحمن عبدالكرمي
 م2 طب ب�شري 92 %

جلل حممد القحطاين
 م3 مالية وم�شرفية  95.3% �لثاين

م�ستاق عارف �سيف
 م2 حقوق  93 %

عزام خالد ال�سبحي
م4�قت�شاد %94.7

الـمتفوقـات في مركز التميز- طالـبـات

الـمتفوقـون في مركز التميز - طــالب
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كان �ل�سك���ن �جلامع���ي �سغله �ل�ساغل بعد تخرجه م���ن �لثانوية ورغبته يف 
�لدر��سة �جلامعية .

 غ���اب حمم���د �حم���د عبد �لك���رمي – طال���ب م�ست���وى ر�بع ق�س���م علوم 
�حلا�س���وب -  ظل يبحث ع���ن �ل�سكنات �لطابية عله يك���ون �أحد طابها 
حتى يتمكن من مو��سلة در��سته �جلامعية , وعن طريق �أحد �أقاربه و�سله 

خرب عن  �فتتاح باب �لقبول يف مركز �لتميز �لتابع جلمعية بناء.
�سارع �إليه بخطى يحدوها �لأمل ويخالطها �خلوف , �أمل يف �أن يكون �أحد 
�ملقبولني و�أن يجد يف �ل�سكن كل ما يحلم به من خدمات وبر�مج , وخوف 

من �أن يخيب �أمله ول يوفق للقبول .

�سكن التميز .. طموحي يتحقق 
يق���ول غاب عب���د �لكرمي ) �ساألت ع���ن مركز �لتميز وع���ن �خلدمات �لتي 
يقدمه���ا فوجدتها متو�فقة مع ما كنت �أحلم ب���ه فاأ�سررت على �للتحاق به   
وقدمت  ملفي �إىل مدير �ملركز ومتت مقابلتي وبعد فرتة مت �إباغي بالقبول 

يف �ملركز  فكانت فرحة عظمى وب�سرى خر لن �أن�ساها (. 
ي�سي���ف غ���اب وبكل �سفافي���ة " لو مل �أتوف���ق يف �لقبول فق���د ل �أكمل 
در��ست���ي و�إن �أكملت فل���ن �أح�سل على �ملهار�ت و�خل���رب�ت  �لتاأهيلية 
�لتى �كت�سبتها يف �ملركز و�لتي �ساعدتني للو�سول �إىل هذه �ملرحلة من 

در��ستي �جلامعية ".

مفاجاآت وخدمات 
غاب عب���د �لكرمي كغره من �لطلبة ياأخذهم �نطب���اع مغاير عن �ل�سكن  
بع���د �لقامة بد�خل���ه, فتجدهم يدونون �سهاد�ت �ل�سك���ر وعبار�ت �لوفاء 

باأحرف من نور .
يق���ول غاب عبد �لكرمي ) تفاجاأت  بالأث���اث �ملتكامل –�لإد�رة �لكفوء - 
�لأن�سط���ة و�سقل �ملهار�ت �لتي يقدمها �ملركز ملنت�سبيه - معمل �حلا�سوب 

و�لإنرتنت و�ملكتبة وغرها(. 
وي�سيف غ���اب ) �ملركز �أي�سا يقدم لن���ا دور�ت و�أن�سطة لتنمية �ملهار�ت 

�لثقافية و�لإد�رية و�ملهنية (.

واإعاقــة  �سامــدة  اإرادة 
تتل�سى 

رغ���م �إعاقت���ه �لت���ي ظ���ن �لبع����ش 
�أنها ق���د تعيق غاب عب���د �لكرمي 

ع���ن مو��سلة در��سته لكن���ه يوؤكد �أنه 
ت���دى �لإعاقة وتغلب عليها ب�سبب ت�سجيع �أ�سرت���ه �إ�سافة �إىل �لعزمية �لتي كان 

يتحلى بها و�لطموح �لذي كان ين�سده.
 وبعد �أن جتاوز �ملرحلة �جلامعية يخالط غاب عبد �لكرمي �سعادة ل تو�سف بتحقيق 

جزء من طموحه و�أمله ’ ويخ�سى يف �ملقابل عدم �حل�سول على وظيفة منا�سبة .

طموح  ل يتوقف 
لك���ن غاب عبد �لك���رمي ورغم تخوفه من ع���دم �حل�سول عل���ى وظيفة حكومية 
يوؤك���د �أنه لن يظل حبي�ش �لأمني���ات  و�خليالت فهو يف �لقريب  �لعاجل ي�سعى مع 
جمموع���ة من زمائه  �إىل تكوين �سركة برجميات م�سغرة  , كما �أنه و�سع �سمن 

خطته �ل�سرت�تيجية �أن يكون �ساحب �سركة برجميات عماقة .

اأمنيات ومطـلب 
ياأمل غاب عبد �لكرمي بالإ�سافة �ىل �خلدمات �لتي يقدمها مركز �لتميز 

�أن يح�س���ل طاب �ملرك���ز على و�سيلة مو��سات من �ل�سك���ن �إىل �جلامعة , كون 
�حلاج���ة لذلك ما�س���ة عند غالبية �لطاب "خا�س���ة ذوي �لحتياجات �خلا�سة" 

وحتى توفر تلك �لو�سيلة جزء� من �أوقات وجهود �لطاب .
كم���ا ياأمل �أن تتبنى �جلمعية برنامج تن�سي���ق مع �ل�سركات و�مل�سانع و�سوق �لعمل 

من �أجل �حل�سول على فر�ش عمل  تتنا�سب مع تخ�س�ساتهم .

ر�سائل زاكية 
م���ن خ���ال نافذة )  متمي���زون   ( يقدم غ���اب ر�سائل خمتلفة مط���رزة بالوفاء 
عابق���ة بال�سكر , فهو يق���دم �سكره �لاحمدود للد�عمني  وروؤو�ش �لأمو�ل  وفاعلي 
�خل���ر, متمني���ا  دعمهم ملثل ه���ذه �ملر�كز لأنه���ا تدعم �لتعليم �ل���ذي هو �أ�سا�ش 

�لتقدم  و�سيعود عليهم بالنفع م�ستقبا.
وياأم���ل غاب  من �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات على م�ستوى تعز و�ليمن �أن يحذو� حذو 

جمعية بناء يف �لهتمام بالتعليم وخا�سة �لتعليم �جلامعي.
كم���ا ياأمل من �جلهات �لر�سمية و�حلكومي���ة دعم �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات وت�سهيل 

عملها و�أن�سطتها و�لتفاعل معها .
ويختتم ر�سائله بال�سك���ر �جلزيل لكل �لقائمني على جمعية بناء �خلرية  ولإد�رة 

مركز �لتميز  ,ولكل �لد�عمني لها  يف �لد�خل و�خلارج.

مرك��ز التمي��ز احتضنني  ف��ي أصعب 
مراح��ل حيات��ي وبدونه ما اس��تطعت 

اكمال دراستي الجامعية

 غلب حممد احمد عبد الكرمي
طالب م�شتوى ر�بع ق�شم علوم �حلا�شوب
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معت�سم  حممد �ل�سبوطي- طالب م�ستوى ر�بع ق�سم �قت�ساد دويل – طالب 
يف �سك���ن �لتمي���ز , م�سرت���ه �لتعليمي���ة حافلة بالنج���اح , فه���و يح�سل على 
�لرتتي���ب �لأول يف نهاية كل عام جامع���ي حيث ح�سل يف �مل�ستوى �لثالث على 

معدل )94.7( .

مركز التميز : بيئة تعليمية راقية 
�أ�سب���ح معت�س���م �ل�سبوطي – طالبا يف �سكن �لتميز بع���د �أن جتاوز جمموعة 
م���ن �لختب���ار�ت �لتحريرية  �لتي يعده���ا �ملركز ل�ستقب���ال �لطاب �جلدد  
بالإ�ساف���ة �إىل خ�سوع���ه ملقابل���ة �سخ�سي���ة, ويتح���دث معت�س���م ع���ن د�فعه 
لالتح���اق باملرك���ز  وهو �ل�ستفادة من خدمات مرك���ز �لتميز �لتي توفر بيئة  

تعليمية م�سجعة  ور�قية .
وي�سيف معت�سم: "مركز �لتميز يقدم �لعديد من �خلدمات �ملتنوعة لطابه 
وهناك �هتمام خا�ش من قبل �ل�سكن بالطاب �لأو�ئل يف �جلامعة منها على 
�سبي���ل �ملث���ال �لإعفاء من ر�س���وم �ل�سكن وغرها من �خلدم���ات  �لت�سجيعية 

للطاب �ملتميزين"

خدمات املركز فائقة الت�سور 
يوؤك���د معت�سم �ن خدمات �ملركز فاجاأته كغره من �لطلبة ومنها ح�سب قوله 
)توفر �لنت ب�سكل جيد وتوفر �أ�سياء م�ساعدة للطالب على �حلفاظ على وقته 

مثل توفر غ�سالت لغ�سل �ملاب�ش وغرها من �خلدمات (.
كما  ي�س���ر معت�سم �أن �ملركز �ساهم بجزء كبر يف م�ساعدته للح�سول على 
�لتقدير�ت �لأوىل يف در��ست���ه �جلامعية حيث يقول )هناك بع�ش  �خلدمات 
مث���ل توفر �لن���ت للبحث و�لطاع على م���ا هو جديد يف حق���ل �لتخ�س�سات 
وكذلك �لدور�ت �لت���ي يقيمها �ملركز  و�لتي  ي�ستفيد منها �لطاب وقد تكون 
كلم���ة ت�سجيعي���ة من �مل���درب تعطيك حافزً� نح���و �لتقدم, �أي�س���ًا ل ميكن �أن 
نن�س���ى خدمات كثره قدمها �ملركز لنا كط���اب وكان لها دورها يف �لت�سجيع 

و�لتحفيز (.

هذا �سر تفوقي !
عو�م���ل �لنج���اح �لتي �ساعدت معت�سم على تقيق �لنج���اح و�لتميز  متعددة 
ومرت�بطة حيث و�أن �لنجاح ياأتي �سمن م�سفوفة من �لعو�مل �لتي ل تتجز�أ.

من تل���ك �لعو�مل ح�سن �ختياره لتخ�س�سه و�ل���ذي ينا�سب طموحه وقدر�ته 

, فمعت�س���م �ل�سبوط���ي يك�س���ف عن 
�سر �ختي���اره لتخ�س����ش �لقت�ساد 
�ل���دويل فيق���ول ) �إن �لقت�ساد علم 
مفت���وح ي�ستطيع �ل�سخ����ش �لد�ر�ش 
له���ذ� �لتخ�س����ش �أن ي�سي���ف �سيئًا 

ويك���ون له ب�سمه في���ه, وكذلك  جمال عمل هذ� �لتخ�س�ش مفت���وح ي�ستطيع �لو�حد 
�ن يز�ول  عما حرً� من خاله( .

و يرجع معت�سم �سر تفوقه وجناحه �إىل توفيق �هلل وعونه له  وكذلك �لتحلي بال�سرب 
وعدم �لياأ�ش و�لقر�ءة �مل�ستمرة .

ن�سيحة غالية 
يه���دي معت�س���م عرب ه���ذه �لناف���ذة و�سية  عن جترب���ة وممار�سة فيق���ول:  " �أن�سح 
�إخ���و�ين �مل�ستجدين �أن يبذلو� جهدً� م�ساعف���ًا يف �ل�سنو�ت �لأوىل لأن تلك �ل�سنو�ت 
يكون �ل�سخ�ش فيه���ا غريبًا عن �لتخ�س�ش �لذي يدر�سه, ول ي�ست�سلمو� لعدم �لفهم 
فالق���ر�ءة �ملتو��سلة ت�ساعد على فهم �لتخ�س�ش ب�س���كل ل يت�سور وكلما قر�أت �أكر  

فهمت �أكر فت�سعر بال�سعادة �لتي متنحك قوة يف �لإ�سر�ر و�ل�ستمر�ر" . 

متفائل ..متفائل 
رغ���م �حباطات �لو�قع  �لتي تقف عائقًا  �أمام تقيق طموحات �لبع�ش لكن معت�سم 
يوؤكد �أن �لتغلب على ذلك �سهل ومي�سر من خال  �لتفاوؤل و�لثقة باهلل �لذي ل ي�سيع 
�أجر من �أح�سن عمًا, وكذلك من خال �أن يعمل �ل�سخ�ش على بناء مملكة �آلمنة يف 
نف�س���ه يخطط من خالها لكل نو�حي حياته ويعم���ل يف �ملقابل حتى ي�سل �إىل هدفه 

دون ياأ�ش �أو �إحباط .

كلمات عاطرة 
بعب���ار�ت مقت�سبة  توحي �لي���ك �أن قائلها  جاد يف تقيق هدفه فلي�ش لديه وقت لكل 

ما �سوى ذلك ...فربغم ق�سرها لكنها ذ�ت معنى �سامل وكاف .
فهو ياأمل من �إد�رة مركز �لتميز مزيدً� من �لهتمام بالطاب  , ومن �إد�رة �جلمعية  
تذلي���ل �ل�سعوبات �أم���ام �لطاب وياأمل م���ن �لتجار وروؤو�ش �لأم���و�ل دعم مثل هذه 

�ملر�كز لأنه  يعتقد �أن دعم  طالب علم هو  دعم �أمة.
كما يوجه ر�سائله �إىل م�سوؤويل �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات على م�ستوى تعز و�ليمن ر�جيًا 

�أن يكون �هتمامهم �أكر  بالتعليم لأنه يق�سي على �لفقر و�جلهل.
ويدع���و  �جله���ات �لر�سمي���ة و�حلكومي���ة �إىل و�سع خط���ط ��سرت�تيجي���ة للتعليم لأن 

�لتعليم �سبب للنه�سة �ل�ساملة ومنها �لقت�ساد.

معت�سم  حممد ال�سبوطي
طالب م�شتوى ر�بع ق�شم �قت�شاد دويل

المركز بيئة تعليمية متميزة ومشجعة 
لألوائل .. وخدماته راقية 
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ق���ال " نه����رو " خماطب��ًا �لأم���ة �لهندية : لأننا �أمة فقرة يج���ب �أن ننفق �ملزيد 
على �لتعليم ! .

�أم���ا مهاتر حممد رئي����ش وزر�ء ماليزي���ا �لأ�سبق فبعد �أن ر�س���د 50% من ميز�نية 
�لدول���ة ل�سالح �لتعليم  وقف يف �إح���دى �ملد�ر�ش �لنموذجية يف قرية نائية من قرى 
ماليزي���ا خماطب���ًا طابه���ا يف طابور �ل�سباح قائ���ًا : " من هن���ا �ستنطلق �لنه�سة 

"  وقد كان . �ملاليزية 
�ملعرف���ة مورد حقيقي للدول و�ملجتمعات, وكل من ر�ه���ن على �لتعليم تقدم وجنح, 
�لياب���ان و�أملاني���ا و�إ�سر�ئيل يف منت�س���ف �لقرن �ملن�سرم, وماليزي���ا وتركيا وفنلند� 

�أو�خر �لقرن �لع�سرين وبد�يات �ل�21.  
ور�أين���ا منظم���ات �ملجتمع �ملدين يف �أمريكا تنظم مظاه���رة تطالب فيها برفع ن�سبة 
�لنف���اق على �لتعلي���م يف ميز�نية �لدولة �لأمريكي���ة, و��سر�ئيل تنفق 4 مليار�ت من 
ميز�نيته���ا لدع���م �لبحث �لعلمي, و�أ�سباني���ا توؤهل 100 �لف معل���م ومعلمة لتدري�ش 

مادة )�لتفكر �لإبد�عي( لطاب �ملر�حل �لأ�سا�سية. 
 كل م���ن يحرتم نف�سه وي�سعى �إىل �أن يكون رقمًا حقيقيًا يف هذ� �لعامل يجعل م�ساألة 
�لتعلي���م يف ذروة �هتمامات���ه و�سّل���م �أولوياته, �أما يف �لوطن �لعرب���ي فا توجد دولة 
و�ح���دة -  با�ستثناء قط���ر - �إنفاقها على �لتعليم و�ل�سحة جمتمعني ي�ساوي �نفاقها 

على �سر�ء �لأ�سلحة و�ل�سوؤون �لع�سكرية و�حلربية, ومع ذلك: 
فا خيول لبني حمد�ن ر�ق�سة ..زهوً�, ول �ساح مالئ حلبًا!! 

 فالدول �لعربية فا�سلة يف معركة �لتنمية و�لبناء كف�سلها يف معركة �ل�ساح و�لدفاع �سو�ًء ب�سو�ء
-  دعونا من �لدول و�لأنظمة , ماذ� عن �ملجتمعات �لعربية ؟ ماذ� عن منظمات �ملجتمع �ملدين فيها ؟ رمبا لن �أعدو �حلقيقة �إن 

قلت �إن �أحو�لها ل تختلف كثرً� يف �إدر�ك �أهمية �لتعليم و�لتنمية عمومًا . 
د�ئمًا كنت �أكرر ؛ و�ساأظل : �إن تاأهيل يتيم تعليميًا خر من جمرد �إطعامه و�إلبا�سه ؛ وبناء معامل خياطة لإك�ساب �لأر�مل – مثًا 

من بناء م�سجد يف بلد يعج بامل�ساجد كما يعج بالفقر�ء �أي�سًا ! .  خر  منها  يع�سن  – حرفة 
هل يفكر �لتاجر لدينا بكفالة �أحد �لطاب �ملتفوقني و�ملع�سرين – وما �أكرهم – حتى يكمل در��سة �ملاج�ستر و�لدكتور�ه .. وهل 
يرى �أن هذ� يعد �سدقة جارية يكتب له �أجرها عند �هلل ما �نتفع بعلم هذ� �لطالب منتفع . – �أحد �لطاب �ملتفوقني كان مع�سرً� 
ج���دً� بنف�ش درجة تفوق���ه و�أزيد ! ولديه موهبة ورغبة �سديدة يف �للتحاق بكلية �لإعام ؛ ولأنه مل يكن هناك وقتها كلية لاإعام 
يف جامع���ة تع���ز فقد فكر يف �للتحاق بجامعة خا�سة وبالتايل �حتاج �إىل دعم ولو باحلد �لأدنى . وبعد �أن عر�ست �لأمر على عدة 
جمعي���ات وموؤ�س�س���ات خرية كان �لرد د�ئم���ا �سلبيًا و�ل�سبب �أن هذ� �لبند غر موجود يف خططه���ا وم�ساريعها ! ومن �لطبيعي �أن 

يتجه هذ� �لنابغة �لإعامي بعد ذلك نحو كلية �لرتبية لاأ�سف . ومثله كثر كثر .  
-  نقط���ة �سعفن���ا يف جمال �لعمل �خلري ؛ وهي نقط���ة حمورية ؛ �أن فعل �خلر ما ز�ل  حم�سورً� لدينا يف �لإطعام و�لإلبا�ش ومل 

يقتحم جمال �لتنمية بعد ؛ �إل يف �حلدود �لدنيا ؛ وهذ� على �مل�ستويني : �لفكر و�ملمار�سة . 
كر تفعيل وتر�سيد �لعمل �خلري  -  هنا ت�سرين جمعية بناء .. لي�ش لأنني �أكتب مقاًل ملجلتها ! . بل هي ت�سرين د�ئمًا كلما ذحُ
يف �ليم���ن. �إنه���ا منظمة ر�ئدة يف جمال �لبناء و�لتنمية . رمبا لديها م�سروعات �أخ���رى ؛ لكن م�سروعها �لر�ئد و�ملق�سود هنا هو 
�لهتم���ام بالطاب �ملتفوقني �لقادمني من �لري���ف ؛ ومركز �لتميز �ملتميز فعًا ي�سهد بذلك . �إنه منوذج ��ستثنائي وجميل نتمنى 

�أن يعّم و�أن يحظى بالت�سجيع و�لنت�سار . 
مع �لتحية لكل �لعاملني و�ملهتمني بالعمل �خلري .

ُعمــر َدْوَكــم

نحو ترشيد العمل الخريي

نا�شط خريي  وحقوقي
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تدريب 
وتأهيل 

نف���ذت جمعي���ة بناء  برنامج �لق���ر�ءة �لذ�تي���ة �لأكادميية« �ملرحل���ة �لثالثة و�لأخرة 
مبحافظ���ة �حلديدة و�لذي تنف���ذه �جلمعية للمدربني ريا�ش �س���ام و�أحمد �لقا�سي 
وبتمويل من �خلارجية �لأمريكية عرب بر�مج �لتبادل �لثقايف و�لذي ي�ستهدف طالبات 

�لريف يف �لكليات �لعلمية.
ويعت���رب �لربنامج  �سمن �مل�ساريع �لفائ���زة دوليًا و�لذي تقدم به �ملدرب ريا�ش �سام  
يف بر�م���ج �لتب���ادل �لثقايف للع���ام )2014م( وب���د�أ تنفيذه يف �سبتم���رب �ملا�سي عرب 

�ل�سفارة �لأمريكية ب�سنعاء.
ويه����دف �لربنامج �إىل رفع ق����در�ت �لطالبات �لقادمات من �لأري����اف يف �لقر�ءة �لذ�تية 
�لأكادميي����ة لغر�ش �لدر��سات و�لأبحاث من خال موقع تعليم����ي  �إلكرتوين ي�سم �لعديد 

من �لرو�بط �لتخ�س�سية وحمركات �لبحث �لعاملية وتطبيق �لطالبات على ذلك.
وقد ��سته���دف �لربنامج 140 طالبة من �لأق����س���ام �لعلمية يف جامع���ات تعز 

 �أقام مركز �لتميز ق�سم �لطالبات بالتن�سيق مع جمعية �لهال �لأحمر �ليمني  
دورة تدريبي���ة يف �لإ�سعافات �لأولية, قدمتها �ملدربتان وفاء �ل�سمري  و�إلهام 

�حلر�زي.
 وتناول���ت �لدورة ع���ددً� من �ملهار�ت و�ملعلومات �ملهم���ة يف جمال �لإ�سعافات 
�لأولية و�إنقاذ �حلياة, ومو�جهة �حلالت �لطارئة كالختناق و�لغرق و�ل�سرع 
و�لتعامل مع �جلروح و�لت�سمم و�لك�سور وحو�دث �لنقل  و �لعامات �حليوية. 

�س���ارك يف �ل���دورة 40 متدربة من طالب���ات �ملركز ومن 
جامعة تعز و��ستمرت مدة خم�سة �أيام.

و�إب و�حلديدة .
�جلدي���ر بالذك���ر �أن �لربنامج نفذت���ه جمعية بن���اء بالتعاون مع 
�لعديد من �ل�سركاء �ملحليني منهم مركز �لتميز �جلامعي ق�سم 
�لطالب���ات و�سكن �لطالبات �لتابع جلامعة تعز وموؤ�س�سة �لنخبة 
�لأكادميي���ة وجمعية �ل�سنة و�سكن �لطالب���ات �لتابع لها ومركز 
�لر�ئ���د�ت وموؤ�س�س���ة �ل�سامي �خلري���ة وجمعية �ملج���د لرعاية 

�لطالب �جلامعي و�لندوة �لعاملية – �سكن �لطالبات.

برنامج القراءة الذاتية األكاديمية 
في ثالث محافظات 

دورة اإلسعافات األولية في مركز الطالبات

بالشراكة مع الخارجية األمريكية
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حصلت )52( طالبة من طالبات مركز التميز على شهادة  الرخصة 
الدولية في قيادة الحاسوب )ICDL( والتي ينفذها صندوق تنمية 
المهارات وتس��تهدف الشباب والفتيات في أنحاء الجمهورية، كما 
أن هن��اك مجموعة أخرى في طريقه��ا لنيل الرخصة الدولية في 

قيادة الحاسوب)ICDL( في الفترة القليلة  القادمة.
وتح��رص إدارة مركز التميز على الدف��ع بالطالب والطالبات 
للحص��ول عل��ى مثل ه��ذه ال��دورات م��ن أجل نش��ر تقنية 

المعلومات وتثقيف الطالب في أهم أدوات العصر.
من جانب آخر ش��اركت طالبات مركز التميز في الفعالية التي 
أقامتها المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع )يمن نودز( بعنوان 
)لقاءات حوارية.. مقارب��ات بين مخرجات اللقاءات المجتمعية 
ومخرجات فريق الحقوق والحريات في الحوار الوطني( والتي 
أقيمت في القاع��ة الكبرى لمركز التميز وحضرها العديد من 

طلبة الجامعات في تعز.

نظ���م قطاع �مل���ر�أة يف جمعية بن���اء  بالتع���اون و�لتن�سيق مع 
مرك���ز �لتميز طالب���ات   "�لربنامج �لتاأهيل���ي ل�سوق �لعمل 

خال �لربع �لأول من 2014م . 
وقد ��ستهدف �لربنامج �لذي �أقيم يف �لقاعة �لكربى ملركز 
�لتمي���ز �خلريجات و�لعامات يف �لقطاع �لن�سوي للجمعية, 
و��ستم���ل على �لعديد من �ل���دور�ت �لتنموية ك� ) �لتخطيط 
�ملوؤ�س�س���ي و�إد�رة �لفري���ق ل�سوق  �لعم���ل و�لإيجابية و�لعمل 
�جلماعي ومقومات �حلياة �لزوجية �لناجحة (, كما �حتوى 
�لربنامج عل���ى �لعديد من �لدور�ت �ملهني���ة يف �ل�سناعات 

�لغذ�ئية و�لكو�فر و�سناعة �لبخور.
وه���دف �لربنامج �إىل �لإ�سهام يف تثقيف وتوعية �مل�ساركات 
و�ع���د�د قياد�ت جمتمعي���ة و�إك�سابهن مه���ار�ت حياتية مبا 
ميكنهن من �مل�ساركة �لفاعلة يف خدمة �أنف�سهن و�ملجتمع.  

�أق���ام  مركز �لتميز ق�سم �لط���اب �لتابع جلمعية بن���اء دورة " �لتعلم �لذ�تي 
لتطوير مهار �ت �للغة �لإجنليزية عرب �ل�سبكة �لتفاعلية" .

حيث �سارك يف �لدورة 20 طالبًا موزعني على جمموعتني يف معمل �للغة �لتابع 
للمرك���ز ومت تنفيذها للط���اب �لر�غبني بتطوي���ر مهار�ت �للغ���ة �لإجنليزية 

بهدف ت�سني م�ستو�هم �لعلمي و�ملهني.

شهادات في قيادة
برنامج تأهيلي لسوق العمل الحاسوب ICDL ولقاءات حوارية

دورة في تطوير مهارة اللغة اإلنجليزية

�سارك���ت �حلافظ���ة �آلمن���ة يا�س���ني  ع���ن ملتقى 
�حلفاظ �لتاب���ع جلمعية بن���اء يف م�سابقة معاذ 
�لعامة – مو�سم 1435ه� و�لتي بثتها قناة �سهيل 

�لف�سائية.
وكان���ت م�سارك���ة �آلمنة يف فئ���ة �مل�سحف كامًا 
مع مف���رد�ت �لكلمات حيث ح���ازت على �ملرتبة 
�لثاني���ة ومت ت�سليمه���ا جائ���زة �مل�سابق���ة , كم���ا 

كّرمها ملتقى �حلفاظ بدرع �مللتقى .

المشاركة في مسابقة معاذ العامة
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كنوز بناء..

ومسارات النجاح

مشاركات دولية

هـــي بنـــاء.. ��شـــم لـــه وقـــع �ملطـــر يف �لأر�ـــض �جلدباء 
.. تر�شـــم �ملعـــامل ،، تغر�ـــض بـــذور �لنـــور .. وتمُر�شـــي 
مد�ميك �لنه�شـــة ..تفتح نو�فذ �ملعرفة وت�شنع من 

للها �ملتالألئة �أو�شمة فخر . حمُ
بناء لي�ض يف قامو�شها تر�جع �أو حتى توقف للتقاط 
�لأنفا�ـــض ، بـــل هي �لنطالقـــة �ملتوثبة ، فما من يوم 

ي�شرق �شم�شه �إل ولـ "بناء" فيه �إجناز و�أثر .
طـــو�ل مـــا يقارب من )18( عامـــاً وبناء ت�شري بخطى 
�لإن�شـــان  �أهد�فهـــا لتنميـــة  حثيثـــة �شـــوب  حتقيـــق 
ونه�شة �لوطن ، ومن خالل �إطاللة عابرة يف �شجل 
بنـــاء فاإننـــا �شنجـــد �أنف�شنـــا �أمـــام منجـــم مـــن �لكنوز 
وبانور�مـــا مـــن  م�شـــار�ت �لنجـــاح  حمكمـــة �لتو�فـــق 

عظيمة �لأثر ، فائقة �لتطور.

 متتل���ك �جلمعية ر�سي���دً� من �مل�س���اركات �خلارجية لقي���ادة �جلمعية 
به���دف تعزيز �لتو��سل مع جهات ومنظمات مماثلة وبهدف �ل�ستفادة 
م���ن جتارب وخرب�ت �لآلخرين , ولأنها تهدف لأن تكون ر�ئدة يف �لعمل 
�لتنموي فاإنها تر�ش على �مل�ساهمة و�مل�ساركة يف �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات 
�لدولي���ة, وتاأتي تلك �مل�ساركات يف �إطار تعزي���ز فر�ش �للتقاء وتبادل 
�خلرب�ت  بغية �لو�سول بالتعلي���م و�لعمل �لتنموي �إىل �آلمال وطموحات 

�لنه�سة  �لتنموية .
وق���د عك�ست م�س���اركات �جلمعي���ة �خلارجية مدى جدي���ة �جلمعية يف 
تقي���ق �أهد�فه���ا كم���ا عك�ست م�ست���وى نظرته���ا �لطموح���ة يف �ل�سر 

باأهد�ف �جلمعية نحو ف�ساء�ت �أو�سع .
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ج���ودة �لأد�ء �لت���ي متتاز بها �جلمعي���ة وم�ستوى �ل�سفافية �لعالية �لذي ترتب���ع فيه بناء جعل منها حمل 
�هتم���ام كثر من �لزو�ر و�لوفود �خلارجية على �مل�ست���وى �ل�سخ�سي و�ملوؤ�س�سي , وقد �أبدت تلك �لوفود 

�لز�ئرة �إعجابها مب�ستوى �لأد�ء و�لإجناز �لذي بدت فيه �جلمعية وت�سر عليه , 
كم���ا �أكدت تلك �لوفود تعاونها و�سر�كتها م���ع �جلمعية  وتكري�ش �جلهود لر�سم لوحة تكاملية بناءة 

مل�ستقبل �لتعليم ور�سالته  �ل�سامية ولتطوير �لعمل �خلري و�لتنموي.

ت�سع���ى �جلمعية �إىل خل���ق بيئة تعليمي���ة تو�كب متطلب���ات �لع�سر 
وت�ستفيد من خرب�ت �لآلخرين مبا يجعل من فئة �لطلبة �جلامعيني 
قادري���ن على �لقي���ام بدوره���م يف تنمية �لوطن من خ���ال بر�مج 
تدريبي����ة ت�ساعد عل����ى تطوير �لطموح  وروح �ملب����ادرة و�ملهار�ت 

�ملهني����ة �لت����ي  متكنهم من �حل�سول على فر�ش عمل منا�سب����ة ووظائف لئقة. و�جلمعية 
تر�����ش من  خال   خطته����ا �مل�ستقبلية على �ل�ستمر�ر يف  تبني م�ساريع تدريبية  ر�ئدة  

وبر�مج تتميز بالبتكار و�لإبد�ع و�لتجديد .
ول يقت�سر  �لتدريب يف �جلمعية  على فئات و�سر�ئح �ملجتمع �مل�ستهدفني من �أن�سطة �جلمعية 
ب���ل �إن �لتدري���ب ي�سمل �أي�سًا �لعاملني يف �جلمعية  مبا  ي�سم���ن دعم �جلمعية باأف�سل �ملو�رد 
�لب�سرية, من خال �تباع �سيا�سة متطورة يف �لختيار و�لتوظيف و�لتدريب و�ل�تاأهيل, تقيقًا 

للتنمية �ملهنية �مل�ستمرة,  
و�جلمعية تقق ب�سمات ملحوظة يف هذ� �ملجال حيث ح�سد �لطاب و�لطالبات �مل�ستهدفون 

من قبل �جلمعية �سهاد�ت متيز ر�ئعة .
وتتويج���ا مل�س���رة �لتدري���ب  فقد �فتتح���ت جمعية بناء �خلري���ة للتنمية �لإن�ساني���ة  يف �لعام 
�ملا�سي  "معهد �لتميز للتدريب و�لتنمية" للتدريب على �ل�سهادة �لدولية للحا�سب و�لإنرتنت

.)TOEFL(ولحقًا �سهادة �لتوفل  IC3

يع����د مرك����ز �لتميز بق�سميه �لط����اب و�لطالبات  �أيقونة فخر ومن����وذج م�سرف  و�جناز طموح  
وم�سروع لمع . 

فاملرك���ز ه���دف �إىل ت�سك���ني �لطاب و�لطالب���ات �جلامعيني مع توف���ر كاآلفة �ملتطلب���ات من تغذية 
ورعاية وتدريب و تاأهيل,  ويومًا فيوم و�ملركز يحقق �إجناز�ت وي�سنع تاريخًا من �لنه�سة . فاملركز 

جاء بنمط مبتكر حقق من �لأهد�ف ما فاق �لتوقعات و�أذهل �جلميع .
ومن���ذ �فتتاح �ملركز يف �لع���ام 2009 للطاب و 2010م للطالبات   و�ملرك���ز يقدم خدماته �ملتنوعة  
لرو�ده �لذين وجدو� فيه  مرفاأ �لعروج نحو م�ستقبلهم �ملزدهر . فقد ��ستقبل مركز �لطاب  خال 
�لفرتة 2009 - 2014م     )315( طالبًا فيما قد تخرج منه حتى �لآلن )59( طالبًا  وبلغت ميز�نيته  

�لت�سغيلية   خال تلك �لفرتة  مبلغ  )37,499,349  رياًل ( .

�أما مركز �لطالبات  فقد ��ستقبل خال �لفرتة 2010- 2014م 
)424( طالبة  فيما قد تخرج منه حتى �لآلن )50( طالبة وبلغت 

ميز�نيته �لت�سغيلية ) 60,628,812 رياًل(  

 توؤم���ن �جلمعية ب�سرورة �لتفكر يف �أطر جديدة لتطوير 
�لعمل �ملوؤ�س�سي �خل���ري و و�سع خطط لتبادل �خلرب�ت 
م���ع �ملوؤ�س�س���ات �لأخ���رى  ولذل���ك فهي ت�سع���ى �ىل عقد 
�تفاقي���ات تع���اون �أو مذك���ر�ت تفاهم مع جه���ات خرية 
وحكومي���ة؛ لت�سهيل �إج���ر�ء�ت عملية �لتن�سي���ق و�لتكامل 
و�لتعاون بني �ملنظمات �خلرية ذ�ت �لأهد�ف �مل�سرتكة, 
مل���ا يف ذل���ك م���ن �ل�ستف���ادة م���ن �خل���رب�ت و�لتكام���ل 
يف �لن�ساط���ات, و�لب���دء م���ن حي���ث �نته���ى �لآلخ���رون, 
و�لتخ�س�ش يف توفر �خلدمات �لتي يحتاجها �ملجتمع .

ول���دى �جلمعي���ة �سبك���ة  ناجح���ة م���ن �ل�سر�ك���ة �لفاعلة 
و�ملتمي���زة م���ع جمعي���ات وموؤ�س�سات لها ح�س���ور كبر يف 
�لو�سط �لتنم���وي و�لتطوعي على م�ستوى �ل�ساحة �ملحلية 

و�لدولي����ة , وق����د ر�سمت معامل تل����ك �ل�سر�كة على 
�أ�س�����ش م����ن �ل�سفافي����ة و�لعمل �لتطوع����ي �مل�سرتك 
و�لتعاون �مل�ستد�م مب����ا ي�سنع  بيئة تنموية خ�سبة 
متكن من �ل�ستثمار و�لتوظي����ف يف تنمية �لإن�سان 

و�سناعة �لنه�سة .
وتاأت���ي �لعاق���ة �لتي تربط  جمعية بن���اء مع ع�سر�ت 
�جلمعيات و�ملنظمات  نتاج���ًا طبيعيًا ملدى �ل�سفافية 
�لذي �متازت به بناء وكذلك �أي�سًا لفر�دة �لجناز�ت  
�لتي ت�سجلها بناء على �لدو�م .كما �أنها تعبٌر �سادٌق 
ع���ن �ملكان���ة �لت���ي تظ���ى به���ا �جلمعي���ة ل���دى تلك 

�ملنظمات و�لهيئات .

وفود وزيارات من دول شقيقة 

التدريب والتأهيل 

ز - طالب وطالبات مراكز التميُّ

شراكات وعضويات



تعم���ل �جلمعي���ة  بكاآلفة  �أف���ر�د طاقمها على تقي���ق   �ل�ستق���ر�ر �ملوؤ�س�سي  من 
خال �تباع جمموعة من نظم �لعمل, )�سيا�سات وقو�عد و�إجر�ء�ت(, تعمل على 
تقي���ق �لأهد�ف, مبا يتفق مع روؤية �ملوؤ�س�س���ة. ولديها – كغرها من �جلمعيات 
و�ملوؤ�س�سات – نظام د�خلي ينظم �سوؤونها �لإد�رية و�إجر�ء�تها �لتنفيذية .                                                                                                                                               
حي���ث  تنظم �للو�ئح �لد�خلي���ة  �نتخاب  �لهيئة �لإد�رية و�لهيئ���ة �لرقابية و�لتي 
جت���ري كل 3 �سن���و�ت يف ظل �جتماع مو�سع للجمعي���ة �لعمومية للجمعية . وهو ما 
ي�ساعد �جلمعية �ىل �خلروج من حيز �لتقليدية و�لإد�رة �لفردية �إىل حيز �لعمل 

�ل�سوروّي �لذي يحقق لها �لدميومًة  و�لتطور .
 كم���ا �ن �نته���اج �ملوؤ�س�سية  يف �جلمعية ي�ساعد على �ختيار �لكفاء�ت �لتي متتلك 

 ت���درك جمعية بن���اء �أن لاإع���ام دورً� مهمًا يف تكوين �ل���ر�أي �لعام 
وتوجي���ه م�س���اره,  وبالتايل فاإن مهم���ة �لإد�رة �لإعامية يف �جلمعية  
و�س���ع وتنفيذ ��سرت�تيجية ناجحة للتو��سل عرب �لإعام بكافة �سوره 
و��سكال���ه  به���دف بناء �س���ورة ذهنية �إيجابي���ة يف �ملجتمع عن �لعمل 

 تاأمل �جلمعية من خ���ال م�سفوفة من �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �إىل �لنتقال 
م���ن حم���دودي���ة �مل���و�رد �ملال����ي���ة �إىل تنوعه���ا و�ت�ساعها, ونظ���رً�  لتفاوت 
تربعات �أه���ل �خلر من وقت لآلخر فاإن �جلمعية تاأم���ل تنوع وتعدد م�سادر  
�لدخ���ل  لتموي���ل �أن�سطتها وم�ساريعه���ا , و�إىل �لبحث عن بد�ئ���ل ��ستثمارية 
م�سمون���ة  �لنتائ���ج  وه���ذ� �لتوج���ه ل يلغ���ي – بالطبع -  �أهمي���ة ��سرت�كات 
وتربع���ات منت�سب���ي و�أع�ساء �جلمعي���ة  كما �أن تربع رج���ال �خلر ودعمهم 

للم�ساريع �خلرية هو جزء من خدمة �ملجتمع .
و�جلمعي���ة �لت���ي �بتد�أت عمله���ا يف �لعام   1996م با�ستئج���ار �سقة , ها هي 
بف�س���ل �هلل وبجهود �خلري���ن متتلك حاليًا 2 مباين  ب�سعة )23( �سقة ,كما 
�أن �لعم���ل جاٍر يف ت�سييد مبنى ��ستثماري ليع���ود ريعه وفو�ئده ل�سالح �سكن 

�لو�س���وح يف �ل���روؤى و�ل�سرت�تيجي���ات, ولديها �لق���درة �لكافية يف 
تلي���ل �لعو�م���ل �ملوؤث���رة عل���ى �أد�ء �ملوؤ�س�سة و�س�ياغ���ة �لأهد�ف , 
وت�س����ج���ع عل���ى �لبتكار وتف���ز �لطاقات من �أج���ل �لعمل , وتعمل 

على تطوير ذ�تها و�لآلخرين.

�خل���ري و�لتطوعي .ويربز دور �لإع���ام يف � �إعد�د ون�سر �أخبار �جلمعية عرب 
�لو�سائ���ل �لإعامية �ملقروءة و�مل�سموعة و�ملرئية و�لإلكرتونية, وت�سميم جميع 
مطبوعات �جلمعية, و�إعد�د �لإجر�ء�ت �لازمة للحمات �لإعامية , وتوثيق 
و�أر�سف���ة �أن�سط���ة وم�ساريع �جلمعي���ة, و�لتو��سل م���ع كاآلفة �ل�سر�ئ���ح و�لفئات 

�حلكومية و�لأهلية �لد�خلية و�خلارجية .
�جلمعي���ة ت�س���در جمل���ة دورية با�سم " بن���اء" وهي حالي���ًا يف ن�سختها �لثامنة 
كم���ا �أن �إد�رة �لعام قد �أ�سدرت �أي�سًا �عاميات مرئية ومقروءة وم�سموعة 

و�لكرتونية  عن مر�كز �لتميز و�جلمعية  وم�ساريعها ومنا�سطها �ملختلفة .
ولأن �جلمعية تهدف �إىل تو�سيل ر�سالتها �لتنموية �إىل كاآلفة �ل�سر�ئح �ملجتمعية 
www. فللجمعية �لعديد من قنو�ت �لتو��سل �لإعامية ك ) موقع �جلمعية
benaye.org ( ولديها �سفحات على مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي كالفي�ش 
ب���وك وتوي���رت وقن���اة على �ليوتي���وب , وللجمعي���ة تو��سل م�ستمر م���ع  �لقنو�ت 

�لتلفزيونية و�ملحطات �لإذ�عية  و�ل�سحف و�ملو�قع �لإخبارية .

�لطالبات , وهي بهذ� �ل�سدد.
 ناأم���ل من �ملقتدرين من رجال �خل���ر و�ملي�سورين �لإ�سهام يف 
توقيف �لعقار�ت و�لأمو�ل ملا فيه �سالح �ملجتمع و�لدميومة وملا 
فيه �لأجر و�ملثوبة �لد�ئمة من �هلل لكل فاعل للخر و�ساٍع فيه .
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العمل المؤسسي الرائد

اإلعـــــالم

 الجانب االستثماري والدعم المجتمعي 
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لقد خصص القرآن الكريم س��احة واسعة للعمل 
الخي��ري فآيات القرآن الكري��م تزخر بهذا العمل 
وأحاديث المصطفى صلى اهلل عليه سلم جعلته 
في قم��ة األعمال وأفضلها ، حيث وردت أحاديث 
كثيرة في ذلك، روي عن عمر بن الخطاب رضي 
اهلل عنه قال: "س��ئل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس��لم أي األعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور 
على مؤمن أش��بعت جوعته أو كسوت عورته أو 
قضيت له حاجة". صحيح الترغيب برقم )954(.

هذا في الجانب اإليجابي، وفي الجانب الس��لبي 
وعدم القيام به كان س��ببًا ف��ي دخول النار كما 
تحدث القرآن ) ما س��لككم في س��قر . قالوا لم 

نك من المصلين، ولم نك نُطعم المسكين ..(
والي��وم في ظل كث��رة المؤسس��ات والجمعيات 
العامل��ة في ه��ذا المج��ال فإنه البد م��ن إيجاد 
نماذج من الش��باب العامل في المجال الطوعي 
والخي��ري في خدم��ة المجتمع حيث وقد س��بقنا 
الغير في هذا المج��ال ) العمل الطوعي وخدمة 
المجتمع( فتراهم ينتقلون من مكان الى آخر حبًا 
في خدم��ة اآلخرين وتقديم ي��د العون لهم في 
شتى المجاالت متس��لحين بالمصداقية والتجرد 

والصبر والتضحية ودفع بالتي هي أحسن.
والعمل الخيري اليوم متعدد المجاالت والتخصص 
فيه أفضل من تش��تيت الجهود، وعليه فإننا في 
جمعية بناء نس��عى جاهدين ال��ى تقديم خدمة 
متميزة وخاصة في الجان��ب التعليمي .. فالعلم 

أساس بناء مجتمع تنموي متطور .   

العمل
 الخيري
اأ/ عارف حممد حزام 
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نق�سد بالطموح �ملعرفة �ل�سعورية ملا يرغب �ل�سخ�ش يف تقيقه من �أهد�ف 
تن�سج����م مع قدر�ته و�مكاناته وميوله و�جتاهاته وقيمه وو�قع جمتمعه, علمًا  

باأن�خلطو�ت �لتالية ت�ساعد �لطالب �جلامعي على تقيق طموحه :
•  �ختي���ار �لتخ�س����ش �ملنا�س���ب مبا يتاءم م���ع ��ستعد�د�ته وقدر�ته 
وميول���ه وظروف���ه ومعرفت���ه بالوظيف���ة �أو �ملهن���ة �لتي �ستنبث���ق عنه من 

حيث م�ستقبلها وحاجة �ل�سوق �إليها وهذ� �سوف يعزز طموحه ويطوره .
و�إذ� كان �لأم���ر غر ذلك فهذ� قد يوؤدي �إىل �إعاقة وتعطيل طموحه مما 

يرتتب عليه �نخفا�ش �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي و�لأكادميي .
ب���ني �لعقل و�لعاطف���ة, وبني �ملمك���ن وغر �ملمكن  • مو�زن���ة �لطال���ب 
ك���ي يتمكن من و�س���ع �أهد�ف حم���ددة لطموحه , وهي �خلط���وة �لأوىل 
لتج�س���ر �لفجوة وردم �لهوة بني �لطموح و�لقدرة ويتاأكد ذلك �إذ� علمنا 
�أن �لعوملة و�لطوفان �لهائ���ل يف �ملعلومات و�لت�سالت تفر�ش با�ستمر�ر 
مه���ار�ت ق���د ل تتوف���ر لدى �لطال���ب , مما يحت���م عليه تطوي���ر �أ�ساليب 
تفك���ره و�أهد�ف���ه , و�سوًل �إىل تقي���ق طموحه لي�ساي���ر ت�سابك وتعقيد 
�س���كل �حلياة �لع�سرية , ويحافظ بالتايل عل���ى تناغم �إيقاعه مع �لعامل 

�لذي يحيط به .
و�لنجاح �لفكري يتطلب �متاك مفاتيح و�أدو�ت وفيما يلي بع�ٌش منها :

با�ستمر�ر. وجتديدها  �لأهد�ف  تديد   •
و�لتنظيم. �لتخطيط   •

بالنف�ش. �لثقة   •
و�حلما�ش. �لذ�تية  �لد�فعية   •

بالذ�ت. �لتحكم   •
قدومه. �نتظار  دون  �مل�ستقبل  �إىل  �لتحرك   •

فاعليته. وزيادة  �لوقت  �حرت�م   •
�ملنا�سب. �لوقت  يف  �ملنا�سبة  �لقر�ر�ت  �تخاذ   •

�مل�ساكل. م�ستوى  فوق  �لرتفاع   •
�ملا�سي. من  �لتحرر   •

�لف�سل. لتربير  �لأعذ�ر  خلق  عن  �لبتعاد   •
�لعقانية. غر  �لأفكار  عن  و�لبتعاد  �لإيجابي  �لتفكر   •

و�لإر�دة. �لعزمية  قوة   •
�لتفاوؤل.  •
�ملرونة.  •

�لذ�تي. �لنقد   •

طموح الطالب الجامعي
بين الممكن وغير الممكن

رحمة عبدالعزيز األغبري
مديرة مركز التميز طالبات
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مشاريع الكفاالت .. 
صناعة معروف وصدقة جارية

م�شاريـــع �لكفـــالت  تتخطـــى �لعطـــاء�ت �ملادية �إىل �لعطـــاء�ت �لرتبوية و�ملعنويـــة وبالإ�شافـــة �إىل �لفو�ئد �ملاديـــة �لتي يجنيها 
�مل�شتفيـــد مـــن م�شاريـــع �لكفالت ترز قيم �لتاآخـــي و�ل�شعور �ل�شادق �ىل بالنتماء �إىل �لديـــن و�لعقيدة ، في�شبح �ملجتمع �أكرث 

متا�شكا وقوة و�أبعد ما يكون عن  �لفرقة و�لتخا�شم .
و�جلمعيـــة وهـــي تـــويل جمال �لتعليم �لهتمام �لأول باأن�شطتها وم�شاريعها �إل �أن و�قـــع �حلياة �ملعي�شية �لتي يكابدها كثري من 
قطاعـــات �ملجتمـــع مـــن �أيتام و�أر�مل وفقـــر�ء ومر�شى ومعاقن ، فر�شت علـــى جمعية بناء �مل�شاهمة يف تقـــدمي �لعون و�لرعاية 

بح�شب ظروفها �ملتاحة وبح�شب توفر �لتمويل و�لدعم مل�شاريع �لكفالت و�لرعاية .

ت�س���كل �سريح���ة �لأيت���ام  يف جمتمعن���ا �ليمن���ي رقم���ا مه���وًل ي�ستدعي 
م�ساعف���ة �جله���ود �لر�سمي���ة و�خلري���ة يف و�سع �حلل���ول و�ملعاجلات 
خ�سو�سا و�أن �لو�سع �لقت�سادي و�ملعي�سي يت�سبب يف مزيد من معاناة  
لأ�س���ر �لأيتام �لتي تعي�ش ت���ت خط �لفقر  وتكون عر�س���ة لآلثار �لفقر 
ونتائجه �لقا�سية . وجلمعية بناء دور بارز ور�ئد يف جمال كفالة �لأيتام 
حي���ث مت خال �لعام 2014م كفالة )63( يتيم���ا جديدً� بالإ�سافة �ىل 
)902( يتي���م مكف���ول خ���ال �لأعو�م �ل�سابق���ة , لي�سبح ع���دد �لأيتام 
�ملكفول���ني من قب���ل �جلمعية حتى نهاي���ة 2014م )965( يتيما, ومببلغ 

�جمايل )121,797,902( ريال .
كم���ا مت ت�سويق ملفات )512( يتي���م جديد لدى فاعلي  �خلر 

ورجال �لرب و�لإح�سان وبانتظار كفالتهم .

تعاين ع�سر�ت �لآللف من �لأ�سر �لفقرة يف �ملجتمع �ليمني من فقر 
كارثي نتيجة �لأو�ساع �لقت�سادية و�نعد�م فر�ش �لعمل مما يت�سبب 

يف معاناة تتكبدها �لأ�سر �لفقرة و�ملحتاجة .
وخال �لعام 2014م   مت كفالة )32( �أ�سرة جديدة  من �أ�سر �لأيتام 
غر �ملكفول���ني و�لأ�سر �ملحتاجة,  وبلغت �لتكلف���ة �لجمالية مل�سروع 
كفالة �ل�سر �لفق���رة )13.741.901( ريال و�لذي ي�ستفيد منه )  

64 ( �أ�سرة .
وحاليًا مت ت�سويق )207( �أ�سرة فقرة و)56( معاقًا.كما مت كفالة )4( معاقني بتكلفة بلغت  )302,725( ريال 

كفالة ) 965 ( يتيمًا 
بتكلفة )121.797.902( ريال

كفالة األسر الفقيرة والمعاقين
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م�س���روع �حللق���ات �لقر�آلنية م���ن �أكر �مل�ساري���ع �إ�سر�قًا 
ونفعًا وتنويرً� حيث  �أنه يتوىل �لعناية و�لرعاية باحللقات 
�لقر�آلنية ومعلميها وي�ساعد على تخريج حفظة كتاب �هلل 

وتربية �لن�شء على �لنهج �لو�سطي �لقومي .
و�جلمعي���ة تفخر ب���اأن له���ا دورً� م�سرفًا يف ه���ذ� �ملجال 
حي���ث تكفل �جلمعي���ة حاليا 41 حلق���ة قر�آلنية مبحافظة 
تع���ز وخال �لع���ام 2014م  بلغ���ت تكلفة رعاي���ة وكفالة 
�حللقات �لقر�آلنية )6,304,269( ريال . وتاأمل �جلمعية 
�ن يت�ساع���ف جود �خلرين خال �لأعو�م �لقادمة حتى 

تتمكن �جلمعية من م�ساعفة عدد �حللقات �لقر�آلنية .

للجمعي���ة دور و�إ�سه���ام يف رعاي���ة وكفال���ة �ملعلم���ني, 
�لذي���ن توليهم �جلمعي���ة فائق �لهتم���ام لأنهم رو�د 
�لنه�س���ة عل���ى �لدو�م , وه���م م�ساعل �لن���ور و�أعد�ء 

�لظام . 
بتكلف���ة   معلم���ني   )4( حالي���ا  تكف���ل  و�جلمعي���ة 
)366.492( ري���ال , حي���ث ي���وؤدون مه���ام �لتدريب 

و�لتاأهيل لطاب وطالبات مر�كز �لتميز .

كفالة الدعاة
حق���ق م�سروع كفالة �لدع���اة �لذي د�سنت���ه �جلمعية خال 
�لع���ام 2013م جناحات متميزة يف جمال �لتعليم و�لإر�ساد 
و�لوعظ و�لن�سح ملختلف �سر�ئح �ملجتمع �لذين ��ستهدفهم 
�مل�س���روع م���ن خ���ال �لدع���اة و�ملر�سدين �لذي���ن توفدهم 
�جلمعية �إىل مناطق �لحتياج . وتكفل �جلمعية حاليًا )5( 

دعاة بلغت تكلفتهم �ل�سنوية )518.862( ريال .

كفالة
 الحلقات القرآنية

كفالة معلمين

المستفيدونالتكلفة  ر. يالمشروع

965 يتيم 121,797,902 كفالة ايتام
43 محفظ6,304,269كفالة الحلقات القرآنية

64 أسرة13,741,901كفالة أسر فقيرة

4 معلمين366,492كفالة معلمين

5 دعاة518,862كفالة دعاة

4 معاقين302,725كفالة معاقين
االجمالي

1085 143,032,151 ريال
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نظم���ت جمعية بناء �خلرية للتنمي���ة �لإن�سانية بال�سر�كة مع قطر 
�خلرية يف �إطار مبادرة رفقاء لرعاية �لأيتام فعاليات "يوم �ليتيم 
�لعرب���ي" حيث د�سنت �لفعاليات بحفل فني وتكرميي ��ستهدف 98 

من متفوقي �لأيتام و�أمهاتهم �ملثاليات.
ويف �حلف���ل  �لذي �أقيم برعاية دول���ة رئي�ش �لوزر�ء �ل�سابق حممد 
�س���امل با�سن���دوة يف �لأول من �بريل 2014م  �لق���ى وكيل �ملحافظة 
�أن�ش �لنه���اري كلمة �جلهات �لر�سمية �أكد فيه���ا �أهمية تنفيذ مثل 
ه���ذ� �لفعالي���ات �لت���ي ت�سهم يف دم���ج �لأيتام باملجتم���ع وتقلل من 

خماطر �ل�سعور �لوجد�ين لليتيم بالعزلة عن �ملجتمع.
م�سرً� �إىل �أن �لعباق���رة و�ملفكرين و�لأدباء عرب �لتاريخ غالبيتهم 

م���ن �لأيت���ام , ودع���ا كاف���ة �خلري���ن و�ملوؤ�س�س���ات �حلكومية �ىل 
�لوق���وف �إىل جان���ب �لأيتام ودعمهم مبختلف �أن���و�ع �لدعم �ملادي 

و�ملعنوي و�لهتمام بهم علميًا وثقافيًا.
م���ن جانبه  �لدكتور عبد �لكرمي �سم�س���ان رئي�ش �جلمعية  �أكد  يف 
كلمته على �هتمام جمعية بناء باجلانب �لتعليمي و�لثقايف لليتيم.

و�أ�سار �إىل �أن �جلمعية لديها خطة لانتقال باليتيم من �لكفالة �ملادية 
�إىل �لفرد �ملنتج يف �ملجتمع عرب م�ساريع �لتمكني, و�أو�سح �أن فعاليات 
�لي���وم �ملفت���وح لليتيم ي�سم���ل بالإ�ساف���ة �ىل حفل �لتك���رمي م�سابقات 

ثقافية و�ألعاب ترفيهية.
وخال �لكلمة ق���دم رئي�ش �جلمعية �ل�سكر �جلزيل ل� "قطر �خلرية" 

جمعية بناء تنظم فعاليات يوم اليتيم العربي

نظمت جمعية بناء �خلرية للتنمية �لإن�سانية فعالية يوم �ليتيم 
يف �لع���امل �لإ�سام���ي يف تعز و�لذي ي�سادف ي���وم 15 رم�سان 
1435ه�  بح�سور ع�سر�ت من �لأيتام �ملكفولني و�أمهاتهم وعدد 

من م�سوؤويل �جلمعية .
 و�أو�س���ح �ملهند�ش زي���د �لعام���ري- م�سئول �لأيت���ام باجلمعية 
ب���اأن هذه �لفعالي���ة تاأتي �إحي���اء لليوم �لعاملي لليتي���م يف �لعامل 
ت منظمة �لتعاون  �لإ�سام���ي �لتي تقام لأول مرة, بعد �أن �أق���َرّ
�لإ�سام���ي تديد يوم 15 رم�سان م���ن كل عام يوما لليتيم يف 
�لعامل �لإ�سامي للتوعية بق�سايا �لأيتام, وتعبرً� رمزيا لإبر�ز 

�لعديد من �إبد�عات �لأيتام ومهار�تهم و�جناز�تهم �ملميزة.
 و�أ�سار �لعامري �إىل �أن هذه �لفعالية �ستتكرر يف 15 رم�سان من 
كل عام, تز�من���ًا مع �إحيائها يف دول �لعامل �لإ�سامي, وتهدف 
�إىل تعريف �ملجتمع بق�ساي���ا �ليتيم, و�حتياجاته وتفعيل �لدور 
ع���ني و�لد�عمني �ملحليني  �ملجتمع���ي, وتعزيز �لعاقة مع �ملحُتطِوّ

و�خلارجيني.
  وت�سمنت فقر�ت �حلفل �لعديد من �لأنا�سيد و�لكلمات �ملعربة 
وفق���ر�ت �إبد�عية وفنية من �لأيتام , ع���ربو� فيها عن �سكرهم 

وثنائهم للكافلني وللجمعية ملا يقدمونه من بذل وعون لهم.
كما �أقامت �جلمعية �إفطار جماعي للعديد من �لأيتام �ملكفولني 

و�أمهاتهم على هام�ش �لفعالية.

»بناء الخيرية« تحيي 
فعالية يوم اليتيم في 

العالم اإلسالمي
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ومب���ادرة رفقاء وجميع فاعل���ي �خلر و�جلهات 
�مل�سوؤول���ة �لتي ت�سه���م بفعالية يف دع���م ورعاية 

�لعمال �خلرية و�ملبادر�ت �لإن�سانية.
 �لنا�س���ط عم���ر دوك���م  ��ستعر����ش يف كلمته 
مناذج كث���رة من �لعظماء �لأيتام �لذين كان 
له���م دور يف تغي���ر �حلي���اة �لب�سري���ة و�ولهم 
�لنب���ي �لأكرم حمم���د �سلى �هلل علي���ه و�سلم 
وع���دد من عظماء �لعلم���اء من �مل�سلمني ومن 
غر �مل�سلم���ني كمخرتع �مل�سب���اح �لكهربائي 

وكذلك خمرتعا �لطائرة.
ح�س���ر �لفعالي���ة �لعدي���د م���ن �ل�سخ�سي���ات 
و�ملوؤ�س�س���ات  �لجتماعي���ة  و�لوجاه���ات 
بتع���ز  و�لتنموي���ة  �خلري���ة  و�جلمعي���ات 

و�ملخت�سة برعاية وكفالة �لأيتام.

�أقام ق�سم �لأيتام بجمعية بناء �خلرية للتنمية �لإن�سانية �لعديد من �للقاء�ت 
�لجتماعية  و�لأن�سطة �لفنية �خلا�سة بالأيتام و�أمهاتهم .

حي���ث عقد �للقاء �لدوري بالأيتام و�أمهاته���م, ومت طرح �لعديد من �ملو��سيع 
�لتثقيفي���ة �لتي تهم �لأيت���ام و�أمهاتهم  بالإ�ساف���ة �إىل  �ختبار�ت ل�ستخر�ج 

�ملو�هب و�لقدر�ت وتنميتها وتوظيفها يف �لجتاه �ل�سحيح.
كم���ا �أقيم���ت �لعدي���د م���ن �لأن�سط���ة  يف �ملج���ال �لفن���ي و�ملهن���ي  يف �لر�سم 
و�لزخرف���ة  و�لتطريز و�لأ�سغال �ليدوية ملدة �أ�سبوعني ,�سارك فيها  20 يتيمًا 

ويتيمة �ختتمت مبعر�ش للر�سومات و�لأ�سغال �ليدوية و�لزخرفة .
 �إىل جانب ذلك مت تدريب جمموعات من �لأيتام على فنون �لإن�ساد و�مل�سرح 

وفن �لإلقاء , وت�سجيع �ملوهوبني وتطوير مهار�تهم .

أنشطة األيتام .. صقل 
مهارات وتنمية مواهب



h

فعاليات

نظم��ت جمعية بن��اء الخيري��ة للتنمية اإلنس��انية حفل 
تكريم االس��ر المتميزة في القاعة الكبرى التابعة لمركز 

التميز بمشاركة وفد من نادي األسرة السعيدة.
حيث كرم الفائزين الدكتور عبدالكريم شمس��ان رئيس 
الجمعية واالس��تاذ محمد علي اس��ماعيل المشرف على 
المس��ابقة  بحض��ور المدي��ر التنفي��ذي وممثلي األس��ر 

المشاركة . 
وتأتي جائزة األسرة المتميزة في إطار أولويات الجمعية 
و مبادراته��ا االجتماعية لإلرتق��اء بالمجتمع وإيمانا منها 
بالعنصر البش��ري الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية 

المستدامة . 
وق��ال شمس��ان في كلم��ة له به��ذه المناس��بة ان هذه 
الجائ��زة تع��د األول��ى من نوعه��ا على مس��توى االحياء 
السكانية  وتشمل س��كان حي الجامعة وتهدف الى ابراز 
األس��ر المتميزة في الحي لتكون قدوة لغيرها وتكريمها 
عل��ى الجه��ود الت��ي تقوم به��ا ف��ي االرتقاء بالنش��ىء 

وتحفي��ز األجيال لخدمة الوطن باإلضافة إلى تعزيز روح 
التنافس اإليجابي بين األس��ر لبناء مجتمع صالح يسعى 
إل��ى اإلنجاز والتميز وتش��جيع أفراد األس��رة على التآزر 

والتماسك االجتماعي.
وأوض��ح أن هذه الجائ��زة تقوم على عدد م��ن المعايير 
والش��روط التي يجب توافرها في األسر المتقدمة وهي 
أن يك��ون أف��راد األس��رة متميزي��ن في مج��االت العمل 
والدراس��ة بجانب حرص األس��رة على تنظي��م اوقاتهم 
والتخطي��ط والتنفيذ الجي��د لحياتهم  واهتمام األس��رة 

بالجيران والمجتمع المحيط بهم. 
تخلل الحفل العديد من األناشيد والكلمات المعبرة التي 

نالت استحسان الحاضرين.

بناء الخيرية
 تكرم االسر المتميزة

نظم��ت جمعية بن��اء الخيرية للموظفي��ن وأطفالهم 
رحل��ة ترفيهي��ة إل��ى مدين��ة ع��دن, للترفي��ه فيها 

ولتوطيد العالقات االجتماعية فيما بينهم.
وشمل برنامج الرحلة العديد من االنشطة والبرامج  

الرياضية  والثقافية المتنوعة.

رحلة جماعية
 لموظفي الجمعية
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استديو بنــاء

م����رَك����ْب �أَم���������ل ي��ج��ري
ي������ا ب�����ح�����َر �أح�����ام�����ي
َل�����������ْم���َل�����������ْم���ْت ع���ْر�ت���ي
������ْدر�ت������ي و�ِث������������ق ِب������قحُ
���ت���م���ي خ������رْب م��ا���س��ي يحُ
ِم������ْن ت�����ِت �أْن���ق���ا����س���ي
ف����اِع��������������ْل و�إي����ج����اب����ي
ب����اب����ي يف  م�����ك�����ت�����وْب 
��ك��ري �أع���ط���ي ق���َط���ر ���سحُ
ي م�������ن َدْع����َم����ه����ا �ل������رِبّ

كان يتيمًا  �ل��ن��ا���ِش  خ��رحُ 
وَم��ك��اْن يبني جم���دً�  ه��ل 
فيها م���ا  �أج����م����لحُ  ن���ي���ا  دحُ
ر�ح����ةحُ ب����اٍل ِم�����ن َت��������َع��ٍب
�أي���ت���اٌم �ل���دن���ي���ا  ك����ْم يف 
وق�ْسَوِت��ِه �ل�سوِك  ت��ت 

ب��اأر���شٍ �ل��ل��ي��لحُ  د�َم  ه���ْل 
يبقى ل  َج�����������ْزٌر  م�����������دٌّ 
ق��ل��ٍب ب�����س��م��َة  �أروَع  م���ا 
��ن��ا م���ا ���س��ي��ك��ونحُ ق�����س��ّي��تحُ

����س���دري يف  و�ل���������س����وْق 
���َع�������ْك غ���ري م����ا ي���و����سَ
����ْط����و�ت����ي َوّط�������ْن�������ْت خحُ
ن���اِج���ْح َوِل�����������ي َق��������ْدري
َق�����������دِري وْ�ن������ا ر����س��ي
ْ�ْت��������َف��������ّت��������َح��ْت َزه����ري
����ول ب���اأح���ب���اب���ي م����و�����سحُ
ق�سري �لأم�����ْل  ��������������ّش  عحُ
�خل�����ري ����س���ع���ي���ه���ا  يف 
ن���ه���ر �ل���ع���ط���اء ي��ج��ري

كان يتيْم.. �أعظمحُ �إن�ساْن
و�حِلرمان! �حلاجِة  مثلحُ 
���َد�ْن ملّ����ا ي��ج��ت��م��عحُ �ل�������سَّ
�أح���َز�ْن ِمن  يوَل���د  ف��َرٌح 
وَح��ن��اْن ��ا  ��بَّ ححُ �أع����َطوها 
�لأْغ�ساْن ر�ئَعةحُ  ���ْزِه��رحُ  تحُ
مِبكان بٌح  �سحُ �َس���ْرَمَد  هل 
َدّي���اْن َم��ِلكًا  يا  َك  غ���رحُ
ْرح��ًا بالن�سيان َب���ْل���َس��َم جحُ
كانْ  ما  �أ�سرى  نبقى  لن 

حروف تصنع النهضة  

ولحن يمنح الحياة

ت�شهم �لكلمـــة �ل�شادقة و�حلروف �ملفعمة �ح�شا�شاً وحمبة  
يف  �شناعـــة  �أثـــر ل يو�شـــف يف وجـــد�ن  �لنا�ـــض ،  فكـــم  من 
كلمة  زرعت خري� و�أحيت نفو�شاً و�شاهمت يف �إنقاذ حياة �أو 

يف �شالح جمتمع  وت�شييد ح�شارة .
مفتتـــح �لدخـــول يف �لإ�شـــالم كلمة ، وحتيـــة �لإ�شالم كلمة، 
فالكلمـــة �لطيبة  كال�شجرة �لطيبة �أ�شلها ثابت يف �لأر�ض 

و فرعها ممتد ذ�هب يف �ل�شماء على مد �لب�شر.
و�إيانـــاً مـــن �جلمعية بـــدور �لكلمـــة -وبالأخ�ـــض �إذ� كانت 

ذ�ت حلن طروب و�شوت �شجي و�أد�ء متمكن- فاإنها �أنتجت 
خـــالل �لعام  2014م �ن�شودتن من كلمـــات �شاعر �لأن�شودة 
�ل�شالميـــة عبـــد �لرحمـــن �لقا�شي وتلحـــن �ملبدع مطهر 
�لزبـــريي ،  وتوفـــق بامل�شاركـــة يف �أد�ئهـــا وت�شجيلهـــا �أيتـــام 

�جلمعية بكل متكن و�قتد�ر و�إجناز م�شرف 
فيمـــا يلي  كلمات �لن�شودتن على �أمل �أن تتمكن �جلمعية  

من �إنتاجهما ب�شورة فيديو كليب خالل �لأيام �لقادمة
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خلدمة �لإ�سام و�لتي تربع مبكافاأتها - 750 �ألف ريال 
�سعودي - لتك���ون نو�ة للوقف �لتعليم���ي لأبناء �أفريقيا 
ومن عائ���د هذ� �لوقف تلق���ت �أعد�د كب���رة من �أبناء 

�أفريقيا تعليمها يف �جلامعات �ملختلفة.
تعر�ش يف �أفريقيا ملحاولت قتل مر�ت عديدة من قبل 
�مللي�سي���ات �مل�سلحة ب�سبب ح�س���وره �لر�ئد يف �أو�ساط 
�لفق���ر�ء و�ملحتاج���ني, كما حا�سرته �أفع���ى �لكوبر� يف 
موزمبيق وكينيا وماوي غر مرة لكنه جنا, بالإ�سافة 
�إىل ل�س���ع �لبعو����ش يف تلك �لقرى و�سح �مل���اء و�نقطاع 

�لكهرباء.
ق�سى ربع قرن يف �أفريقيا وكان ياأتي �إىل للكويت فقط 
للزي���ارة �أو �لع���اج, كان���ت �سل�سلة رحات���ه يف �أدغال 
�أفريقي���ا و�أهو�ل �لتنق���ل يف غاباتها حمفوفة باملخاطر 
وذل���ك بتعري�ش نف�سه للخطر لأج���ل �أن يحمل �ل�سام 
و�لغ���وث لأفريقي���ا بيد فيه���ا رغيف ويد فيه���ا م�سباح 
ن���ور وكتاب, و�ساح���ه �ملادي ج�س���ده �ملثخن بال�سغط 
و�ل�سكر و�جللطات, و�أما �ساحه �لإمياين �لذي ح�سم 
مع���ارك �ل�سمي���ط يف �سبي���ل �هلل و�مل�ست�سعفني فاآليات 

��ستقرت يف قلبه.
��ستمر �ل�سمي���ط يعمل يف �ملجال �خلري بعد �أن طعن 
يف �ل�سن وثقلت حركت���ه و�أقد�مه, وبع �إ�سابته بال�سكر 
وباآللم يف قدمه وظه���ره, ويف �أو�خر �سنو�ته ��ستحالت 

حالت���ه �ل�سحية غ���ر م�ستقرة و�أخذ يع���اين من توقف 
يف وظائ���ف �لكلى وخ�س���ع لعناية مرك���زة يف م�ست�سفى 
مبارك �لكب���ر. و��ستمر على تلك �حلال حتى تويف يوم 

�خلمي�ش 15 �أغ�سط�ش 2013م.
ال�سميط: حياة  من  ودرو�ض  • مواقف 

ة  ِئ���ل �لدكتور �ل�سميط: "ما هي باخت�ساٍر �إ�سرت�تيجيَّ �سحُ
َطط عملك���م يف �إفريقيا؟ فقال �لدكت���ور: �لتعليم ثم  خحُ
�لتعليم ث���م �لتعليم", وق���ال: "َنحن �هتَمْمن���ا بالتعليم 
�, وبكيت عندم���ا علمتحُ �أنه لي�ش  تحُ جدًّ كث���ًر�؛ لأينيِّ تاأملَّ
ي���ج م�سلم و�حد يف كليِّ م���اوي, وكان �لنا�ش  هناك خريِّ
ون �لنا�ش غر �مل�سلمني: )�أل�سايل(, و)�أل�سايل(  ي�سمُّ

ل �ملتخليِّف". جحُ معناها �لرَّ
- يف لق���اء له مع برنامج با حدود بقناة �جلزيرة قال: 
ذهبت �إىل �أحد �لتجار يف �لكويت لأطلب منه دعم منح 

رجـل بـأمـة

أ.د/  عبد الرحمن بن حمود السميط..

ة
َ

رُجٌل بأّم

ب���د�أ �ل�سميط من �ل�سفر وكان���ت �أمنيته �أن 
يعم���ل باإفريقيا من���ذ �أن كان بالثانوية,  كان 
يتمن���ى �أن ينته���ي من �لطب ث���م يذهب �إىل 
هن���اك وتق���ق له ه���ذ� �حلل���م ب�سبب تربع 
�إح���دى �ملح�سنات يف �لكوي���ت - زوجة جابر 
�أم���ر �لكوي���ت �ل�ساب���ق  �لأحم���د �ل�سب���اح 
- و�لت���ي طلب���ت م���ن �ل�سمي���ط �أن يبني لها 
م�سجدً� خ���ارج �لكويت ويف بلد حمتاج فبنى 
لها م�سجدً� يف جمهورية ماوي يف �إفريقيا.

نال �ل�سمي���ط عددً� من �لأو�سم���ة و�جلو�ئز 
و�ل���دروع و�ل�سه���اد�ت �لتقديري���ة مكافاأة له 
عل���ى جهوده يف �لأعم���ال �خلرية ومن �أرفع 
ه���ذه �جلو�ئ���ز جائزة �مللك في�س���ل �لعاملية 

حصـــل الدكتـــور الســـميط نتيجة 
ألعماله الخيرية على مرتبة الشرف 
، والجوائز ، والشـــهادات ، بما في 
المرموقة والعالمية  الجائزة  ذلك 
من الملك فيصل لخدمة اإلسالم

اأبرز اإجنازاته يف اأفريقيا هي :
�لأيتام من   9.500 •  دعم 

طالب  95.000 بتمويل  •  قام 
م�شجد  5.700 •  بنى 

�لن�شاء لتدريب  مركز   200 •  �أن�شاأ 
مدر�شة  860 •  �أن�شاأ 
جامعات  4 •  �أن�شاأ  

�إ�شالمية مر�كز   102 •  �أن�شاأ 
�لآبار من    9.500  •

•  طبـــع 51 مليـــون م�شحـــف وقـــام 
بتوزيعها.



رجـل بـأمـة
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در��سية لبع�ش �لطلبة من �لأقليات �مل�سلمة يف �أفريقيا �إىل �أوروبا  حتى يكونو� نو�ة 
لنه�س���ة بلد�نهم  فقال: �ساأعطيك دعمًا  لبناء م�سج���د! فقلت له: �مل�ساجد متوفرة 
وحت���ى ل���و مل تتوفر ميكنهم �ل�س���اة يف �أي مكان وذكرت له حدي���ث �لر�سول �سلى 
ْدَرَكْتهحُ  ِتي �أَ مَّ ٍل من �أحُ ا َرجحُ َ ���وًر� َفاأَميُّ ْر�شحُ َم�ْسِجًد� َوَطهحُ ِعَلْت يل �ْلأَ �هلل علي���ه و�سلم " َوجحُ
" فاأجابني باحلديث "من بنى م�سجد� يبتغي به وجه �هلل بنى �هلل  ليِّ ���َاةحُ َفْليحُ�سَ �ل�سَّ
ل���ه بيتا يف �جلن���ة" وطلب فتوى من �ل�سيخ���ني بن باز وبن عثيم���ني رحمهما �هلل !! 
ي�سيف �لدكت���ور �ل�سميط: فذهبت على �لفور �حجز طر�ن �إىل �ل�سعودية و�لتقيت 
بال�سيخ���ني ورجعت بالفتوى " �إن دعم طلبة �لعلم كبن���اء �مل�ساجد " فاقتنع �لتاجر 

ودعم �ملنح للطلبة �لأفارقة. 
����� وخال �سنو�ت عمله لأكر من ربع قرن يف �إفريقيا كان �أكر ما يدخل �ل�سرور يف 

قلب���ه �أن ي���رى �سخ�سًا يرفع �ل�سبابة �إىل �أعلى ويعل���ن �سهادة �لتوحيد, وكان 
�أك���ر ما يوؤث���ر يف �لدكتور �ل�سميط �إىل حد �لب���كاء حينما يذهب �إىل منطقة 
ويدخل بع�ش �أبنائها يف �لإ�سام ثم ي�سرخون ويبكون على �آلبائهم و�أمهاتهم 
�لذي���ن مات���و� على غر �لإ�س���ام, وهم ي�ساأل���ون �أين �أنتم ي���ا م�سلمون وملاذ� 
تاأخ���رمت عنا كل هذه �ل�سنني كانت هذه �لكلمات جتعله يبكي مبر�رة, وي�سعر 

بجزء من �مل�سئولية جتاه هوؤلء �لذين ماتو� على �لكفر.
�� يف قرية غرب �ل�سود�ن �أثناء جماعة 1984م �ساألتهم: ماذ� تطلبون؟ فقالو�: 
كل �أطفالن���ا مات���و� من �جل���وع وبد�أ �لكبار ميوت���ون بعد �أن مات���ت ما�سيتهم 
وزروعه���م ننا�سدكم �هلل �أن تفرو� لنا قبورً� لندفن موتانا, فنحن عاجزون 
ع���ن حفرها ب�سبب �جلوع, ونطلب منكم �أكفان���ًا ملوتانا. يف تلك �لفرتة ر�أيت 
قرى بكامله���ا يف �أثيوبيا مات �سكانها وحيو�ناته���م وزروعهم, ومل �أعر على 
م�سل���م و�حد يذكر �هلل, فكلهم �إما يف �لقبور �أو ماتو� ومل يجدو� من يدفنهم 

فبقيت هياكلهم �لعظمية �ساهدً� على �إهمالنا لهم. كما يقول �ل�سميط.
����� ذهب �ل�سميط يومًا لتفقد �لفقر�ء  و�أح�ش باجلوع و�لعط�ش - وهو م�ساب 
بال�سك���ري - ومل يكن معه ماء ول طعام, و��سط���ر ل�سرب مياه �لأمطار �لتي 
جتمع���ت يف �حلفر �لتي حفرتها عجات �ل�سي���ار�ت وكان �ملاء مليئًا بالطني 
ولك���ن عندم���ا ر�أى �أ�سخا�سًا ميوتون من �لعط�ش ب�سبب ع���دم نزول �لأمطار 
وجفاف �لأنهار, �أح�ش بعظمة ونعمة �هلل عليه. ثم هناك �ملئات من �لأطفال 

�لذين ماتو� بني يديه �أو يدي �أبنائه وزوجته �أو �أمام �أعينهم ب�سبب �جلوع.

كان أكثر ما يؤثر في الدكتور السميط إلى حد 

البكاء حينما يذهب إلى منطقة ويدخل بعض 

أبنائهـــا في اإلســـالم ثـــم يصرخـــون ويبكون 

علـــى آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير 

اإلســـالم، وهم يســـألون أين أنتم يا مسلمون 

ولماذا تأخرتم عنا كل هذه السنين.

الدكتور/ عبد الرحمن بن حمود ال�سميط ..  ولد بالكويت يف 15 �أكتوبر 1947م 
15 �أغ�شط�ض 2013م عن عمر يناهز �لـ 65 عاماً. وتويف يف  

م �لكثري من  �إنـــه ذو �شخ�شيـــة �أ�شطورية ، حيث عا�ض ن�شف �لقرن �ملا�شي ، وقدَّ
�أجل خدمة �لأمة . 

عـــرف هـــذ� �لرجل باأعمالـــه و�أفعاله �لتـــي �شتظل خالدة يف �أذهـــان �ملالين من 
�لب�شر ، عرف باجتهاده يف بناء مئات من دور �لأيتام و�ملد�ر�ض و�مل�شاجد . �عتنق 

�لإ�شالم على يده حو�يل 11 مليوناً من �لأفارقة .
كان طبيبا متخ�ش�شاً يف �لأمر��ض �لباطنية و�جلهاز �له�شمي. تخرج من جامعة 
بغـــد�د بعـــد �أن ح�شـــل علـــى بكالوريو�ض �لطـــب و�جلر�حـــة، ثم ح�شل علـــى دبلوم 
�أمر��ـــض مناطـــق حارة مـــن جامعة ليفربول عـــام 1974، و��شتكمـــل در��شاته �لعليا 

ا يف �لأمر��ض �لباطنية و�جلهاز �له�شمي. يف جامعة ماكجل �لكندية متخ�ش�شً
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�ملوؤ�س�س���ات  لأد�ء  تقييم���ك  م���ا    •
و�جلمعيات �خلرية بتع���ز خ�سو�سًا وعلى  
م�ست���وى �لوط���ن عموم���ًا .وهل ت���رى �أهمية 

للتن�سيق بني تلك �ملوؤ�س�سات و�جلمعيات ؟
•  م���ا مدى �أهمية �عتم���اد نظام �جلودة 
و�لنظام �ملوؤ�س�ساتي للموؤ�س�سات و�جلمعيات 
بديًا عن �لعمل �ملو�سم���ي غر �لقائم على 

ن�ساط موؤ�س�سي و��سح ؟
•  م���ا �لعر�قي���ل و�ل�سعوب���ات �لتي تقف 
مانعًا �سد تط���ور �لعمل �خلري و�لنطاق 

به نح���و �آلفاق تنموي���ة رحبة, وما ه���ي  �حللول 
بنظرك ؟

ويف �لتقرير نطالع �آلر�ء �لذين تكرمو� بالإدلء 
باآلر�ئهم و�لتي تلخ�ست يف  �لتايل :

اأغلــب   : املخــليف  مهيــوب  املــدرب 
اجلمعيات واملوؤ�س�ســات يف امل�ستوى الأول 

والثاين  يف �سلم الأداء املوؤ�س�ساتي
�مل���درب مهي���وب �ملخ���ايف ق���ال يف معر�ش 
تقييم���ه لأد�ء �ملوؤ�س�س���ات و�جلمعيات �خلرية 
)بالن�سب���ة لتقيي���م �جلمعي���ات و�ملوؤ�س�س���ات ل 
ي�ستطي���ع �أح���د �أن ي�س���در حك���م تعميمي كون 
كل موؤ�س�س���ة  لها روؤيتها ور�سالتها و�أهد�فها يف 
�لوجهة �لتنموية �خلا�سة  بها  فالبع�ش تنموي 

و�لبع�ش خري وق�ش على ذلك(.

و�أ�ساف �ملخ���ايف )وبخ�سو�ش تقييمي 
�ل�سن���دوق �لجتماع���ي  - كم�ست�س���ار يف 
يف �جلمعيات و�ملوؤ�س�س���ات �لأهلية – فاإن 
�أغلب �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �لتي قيمناها 
ل توجد منها و�ح���دة  �رتقت �إىل �مل�ستوى 
�لر�ب���ع .فاأغل���ب �جلمعي���ات يف �مل�ست���وى 
�لأول و�لث���اين عد� جمموعة تعد بالأ�سابع 

و�سلت  �إىل �مل�ستوى �لثالث يف تعز .
ودع���ا  �مل���درب �ملخ���ايف �ىل �أهمية ما 
ي�سم���ى ب�) �لت�سبي���ك �ملوؤ�س�سي ( يف بع�ش 

�مل�ساريع �لتي ت�ستدعي �لت�سبيك .
كم���ا �أكد �ملخ���ايف عل���ى �أن نظ���ام �جلودة ل 
ي�سلح �إل عندما ترتق���ي �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات 
�إىل م�ست���وى �جل���ودة يف تطبي���ق وفه���م �لآلت���ي 
)�أ�سا�سيات �لعمل �لتنم���وي , �أ�سا�سيات �لإد�رة  

, �إد�رة �مل�ساريع , تدبر �لتمويل (.
امل�ساريــع  مــن  التحــول  فائــد : ينبغــي 

�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات �خلريية بحاجة حقيقية �إىل �عتماد نظام

المؤسسية والمشاريع االستثمارية
حتى تنجح يف �أد�ء دورها �لر�شايل و�لتنموي

يف ��شتطالع �آر�ء مهتمن و�شحفين :

ت�شطلـــع  �أن  ينبغـــي  لالأهـــد�ف  �لعظيمـــة  �لتـــي  نظـــر� 
تقييـــم   �أجـــل   ،ومـــن  �ملوؤ�ش�شـــات و�جلمعيـــات �خلرييـــة  بهـــا 
جمتمعـــي للجهود و�مل�شاعي �خلرييـــة �لتي تبذلها �ملوؤ�ش�شات 
و�جلمعيـــات فقد توجهنا  باأ�شئلة ثالثـــة  �إىل عينة ع�شو�ئية 
مـــن �أفـــر�د �ملجتمـــع فيهـــم �ملتخ�ش�ـــض و�ملهتـــم بـــاأد�ء وتقييم 

�جلمعيـــات و�ملوؤ�ش�شـــات وفيهـــم �ملتابـــع ك�شحفـــي ومر�قـــب ، 
حماولـــن �أن ن�شلـــط �ل�شوء على جانب مهم يف جمال �لعمل 
�لتنمـــوي و�لإغاثي و�خلـــريي حتـــى يتمكـــن �لقائمـــون علـــى 
تلك �ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات من تاليف �أوجه �لق�شور و�لنق�ض 

وتعزيز �جلو�نب �لإيجابية .
وكانت �لأ�شئلة �لثالثة على �لنحو �لتايل :

عبد اهلل فائداملدرب / مهيوب املخلقي

ا�ستطلع / حممود اأبو خليفة
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الإغاثية اإىل امل�ساريع ال�ستثمارية
عبد �هلل فائد �أو�سح �أنه  وحتى �لآلن مل تقدم 
�جلمعيات �خلرية و�ملوؤ�س�سات �سيئًا يذكر و�إن 
قدم���ت فهو يف �ملجال �لإغاث���ي فقد جعلت من 
�مل�ستهدف���ني عال���ة عل���ى �لآلخرين �س���و�ء كانو� 

�أيتامًا �أو فقر�ء .
و�أ�س���اف فائد )م���ن �لنادر �أن جت���د جمعية 
�أو موؤ�س�س���ة لديه���ا م�ساري���ع �أو �أن�سطة مربحة 
لاأفر�د جتعل منهم قادرين على �لتك�سب منها 
و�لعتم���اد عل���ى �أنف�سه���م من خ���ال متليكهم 

لهذه �مل�ساريع (.
ودعا فائد �إىل �س���رورة �أن تتحول �ملوؤ�س�سات 
و�جلمعيات م���ن م�ساريعها �لإغاثي���ة �ملو�سمية 
ت���در �لأرب���اح عل���ى  �ىل م�ساري���ع ��ستثماري���ة 
منت�سبيه���ا. د�عي���ًا �إىل �لتن�سيق بني �جلمعيات 

و�ملوؤ�س�سات لتكامل وتظافر �جلهود
طاهر ال�سلفــي : اأمتنى توحيد قاعدة 
بيانات امل�ستهدفني  �سمانــًا للو�سول اىل 

�سرائح وا�سعة.
�ملوؤ�س�س���ات  ب���دور  �أ�س���اد  �ل�سلف���ي  طاه���ر 
و�جلمعيات بتع���ز قائا )من خ���ال متابعاتي 
و�طاع���ي �أرى �أن دور �ملوؤ�س�س���ات �خلرية يف 
تعز على وجه �خل�سو�ش برز ب�سكل ملفت هذ� 
بالإ�سافة �إىل  تو�س���ع جو�نب �لأعمال �خلرية 
دون  لت�سم���ل جم���الت عدي���دة  �ملحافظ���ة  يف 
�لكتفاء مب�ساعدة �ملحتاجني على توفر �ملاأكل 

و�مللب�ش (.
وقال �ل�سلفي )�لتن�سي���ق بني �جلمعيات مهم 
ج���دً� و�أهم ما فيه توحيد قاع���دة �لبيانات لكل 
�مل�ستهدفني كي ي�ستطيعو� �لو�سول �إىل �سريحة 
و��سع���ة م���ن �ملحتاج���ني وحتى ل  تظ���ل جهود 
�ملوؤ�س�س���ات و�جلمعيات موجه���ة ب�سكل – غر 
مق�س���ود -  �إىل �سر�ئح يتو�جد ��سمها يف كافة 
�جلمعي���ات و�ملوؤ�س�سات فيما نلحظ �أ�سر و�أيتام 
– ل ي�سلهم من �مل�ساريع �خلرية �أي  – مثًا 

�سيء يذكر(.
عبداخلالق قحطــان : العمل املوؤ�س�سي 
اىل  واملوؤ�س�ســات  اجلمعيــات  يحــول 

موؤ�س�سات تنموية فاعلة

�أك���د عبد �خلال���ق قحط���ان �أن �عتماد نظام 
�جل���ودة يف �لعمل �ملوؤ�س�س���ي  ي�ساعف �لقدرة 
عل���ى �لفاعلي���ة و يعمل على توي���ل �ملوؤ�س�سات 
من جم���رد مق���ر�ت �ىل �إ�سهام فاع���ل يف دور 

ريادي تنموي .
و�أو�س���ح قحطان �أن من �سمن �لعر�قيل �لتي 
تو�جه �ملوؤ�س�سات و�جلمعيات غمو�ش �ل�سيا�سة 
يف �لبل���د  �أ�ساف���ة �إىل ع���دم وج���ود �ل�سفافية 
وعدم وجود  كادر موؤهل ي�ستطيع �لقيام بدوره 

ب�سكل �ف�سل .
موؤك���دً� �أن �ملجتم���ع �ليمن���ي  جمتم���ع خ���ر 
وميتاز بالكرم وهذه �ل�سفات موجودة غريزيًا 
ول تت���اج غ���ر �أن يت���م تنظي���م �لتفاع���ات 
�لجتماعي���ة بعي���دً� ع���ن �ملي���ول جله���ات ذ�ت 
خافات �سيا�سية مع �لبع�ش ليتعاطف �جلميع
اأمــني العقــلين : تركيــز العمل اخلريي 

يف املــدن رغم اأن غالبية الفقراء يف 
الأرياف

�أم���ني �لعقاين �أو�سح  من خال ر�أيه 
�إىل جو�نب عديدة حول �أد�ء �ملوؤ�س�سات 
و�جلمعي���ات حي���ث قال: يختل���ف �لأد�ء 
م���ن موؤ�س�س���ة �إىل �أخ���رى وم���ن منطقة 
�إىل �أخ���رى فهن���اك موؤ�س�س���ات خري���ة 
تعت���رب ر�ئ���دة يف �لعم���ل �خل���ري على 
م�ستوى �ليم���ن وجنحت يف �لو�سول �إىل 
خمتل���ف �لفئ���ات مب�ساريعه���ا �خلري���ة . 
وهناك موؤ�س�سات �أن�سئ���ت �إما من قبل �أ�سخا�ش 
�أو هيئ���ات خلدمة منطقة معينة �أو مدينة بعينها 
�لبع�ش منها قدم  خدمات عديدة ومل�سها �لنا�ش 
و�لبع�ش �لآلخ���ر مل يعرف منها �لنا�ش �إل ��سمها 
فق���ط ورمب���ا ��ستفاد منه���ا م���ن ل ي�ستحق عمل 
�خل���ر �أو ��ستخدمها �أ�سحابه���ا لتمرير م�ساريع 

�سخ�سية .
و�أ�سار �لعقاين �ىل �أن ما يحُعاب على موؤ�س�سات 
�لعم���ل �خلري كافة �سو�ٌء على م�ستوى �ليمن �أو 
على م�ستوى تعز هو �هتمامها باأبناء �ملدن حيث 
ترك���ز معظم م�ساريعه���ا �إن مل يك���ن كلها لأبناء 
�مل���دن ومل ين���ل �أبن���اء �لأرياف ذل���ك �لقدر من 
�لهتمام بالرغم من �أن معظم �سكان �ليمن هم 
يف �لأرياف ولي�ش يف �ملدن بعك�ش �لدول �لأخرى.
وح���ول �أهمي���ة �عتم���اد �لعم���ل �ملوؤ�س�سي  قال 

اأمني العقلينطــاهــر ال�سـلفي 

الشلفي: التنسيق بين الجمعيات مهم جدًا وأهم 
ما فيه توحيد قاعدة البيانات لكل المستهدفين.

العمــل  فــي  الجــودة  نظــام  اعتمــاد   : قحطــان 
المؤسسي يعمل على تحويل المؤسسات من مجرد 

مقرات إلى إسهام فاعل في دور ريادي تنموي .

المشــرقي : تبنــي  مؤسســات تجارية  واســتثمارية 
تابعــة للجمعيات  والمؤسســات الخيرية يحفظ لها 

الديمومة واالستقاللية.



�لعقاين  )كون �لعم���ل �خلري �أكر ع�سو�ئية 
وفو�سوي���ة فهو �أك���ر �لقطاعات حاج���ة للعمل 
�ملوؤ�س�س���ي ولذل���ك فان �عتماد �جل���ودة و�لعمل 
�ملوؤ�س�س���ي �سي�سه���م ب�سكل كب���ر يف حل �لكثر 
م���ن �مل�س���كات وجت���اوز �لكث���ر م���ن �لعقبات 
�لت���ي تقف عائقًا �أمام ت�س���ني �أد�ء �ملوؤ�س�سات 
�خلرية و�لبتعاد بهذه �ملوؤ�س�سات عن �ل�سكوك 
و�سوء �لظن �لذي �ساد موؤخرً� ب�سبب �سلوكيات 
بع����ش �ملوؤ�س�س���ات و�جلمعي���ات �خلري���ة �لتي 

�أثارت �لريبة(.
 وع���ن ر�أي���ه حول �حلل���ول و�ملعاجل���ات لأد�ء 
�لعم���ل �خلري دعا �لعق���اين �إىل �إن�ساء هيئة 
رقابية و�إ�سر�فيه �أهلية تكون م�سوؤوليتها متابعة 
�أد�ء �ملوؤ�س�سات �خلرية ومر�قبتها وفق معاير 
حم���ددة و�لط���اع على تقاري���ر عملها وكذلك 
توحيد بع����ش �ملوؤ�س�س���ات �خلري���ة �لتي تعمل 
يف نف����ش �ملجال تت جمعية �و موؤ�س�سة و�حدة 
ت�ستطيع �لنهو�ش بالعمل �خلري ,  �إ�سافة �ىل 
�لتوجه بالعمل �خلري �إىل �لريف �ليمني كون 

�أكر �ل�سكان  فقرً� هم يف �لأرياف.

تاأهيل   : امل�سرقي   اأحمد 
قـــيـــادات الــعــمــل اخلــريي 
لتطوير  �سمان  امل�ستمر 

الأداء
 وح���ول �حلل���ول و�ملعاجل���ات 
يف  �حلا�س���ل  لل�سع���ف 
دع���ا  �خل���ري  �لأد�ء 
تبن���ي  موؤ�س�س���ات  �إىل 
تابع���ة  جتاري���ة  و��ستثماري���ة 
للجمعي���ات  و�ملوؤ�س�س���ات 

�خلرية لتحف���ظ لها �لدميوم���ة و�ل�ستقالية 
وحتى ل تظل معتمدة ب�سكل رئي�ش على �لهبات 

و�ل�سدقات . 
وق���ال �مل�سرق���ي ) �لعم���ل �خل���ري بحاج���ة 
�إىل تدعي���م �لو�سائ���ل و�لأ�سالي���ب �لت���ي تركز 
على تدري���ب وتاأهي���ل قي���اد�ت �لعمل �خلري 
و�مل�ستهدف���ني م���ن �لعمل �خل���ري وخ�سو�سا 
�سريحة �ل�سب���اب و�ل�سابات بحي���ث ي�سبحون 
منتج���ني , وليتمكن���و� م���ن خدم���ة �ملوؤ�س�سات 

�خلرية م�ستقبًا

اأدعــــو   : الــعــنــ�ــســي  عــبــده 
املوؤ�س�سات اإىل اعتماد نظرية 

ا�سطاد" كيف  " علمني 
 عبده �لعن�سي  �أو�سح �أن هنالك 
تفاعًا جيد� مع معاناة �لنا�ش من 
قبل بع�ش �جلمعي���ات و�ملوؤ�س�سات 
�إل �أن هنال���ك ق�س���ورً� يف �لو�سول 
�إىل  �أنا����ش ل مي���دون �أيديه���م ول 
ي�سعر �لنا����ش بحاجاتهم يح�سبهم 
�لتعف���ف  م���ن  �أغني���اء  �جلاه���ل 
و�سماه���م �لقر�آلن باملحروم���ني حيث ل متح�س�ش 

لهم ول معني .
ودع���ا �لعن�س���ي �إىل �س���رورة �أن يتحلى مندوبو 
�مليد�ني���ة  وجلانه���ا  و�ملوؤ�س�س���ات  �جلمعي���ات 
بالتج���رد للعم���ل �ملخل����ش هلل و�أن يك���ون �لنا�ش 

جميعهم �سو��سية يف تقييم حالتهم .
تعتم���د  �أن  �س���رورة  �إىل  �لعن�س���ي  دع���ا  كم���ا 
�ملوؤ�س�س���ات و�جلمعي���ات نظري���ة "علمن���ي كيف 
��سطاد �ل�سمكة" و�لتي تهدف �إىل �إيجاد جمتمع  

منتج معتمد على ذ�ته .

عبده العـن�سي
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كـالم ريـشة

الفنان: رشاد السامعي
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بناء اإلنسان .. بناء العالم
كان �لأب يحاول �أن يقر�أ �جلريدة ..لكن �بنه �ل�سغر مل يتوقف عن م�سايقته ...وحني 
تعب �لأب من �بنه قام باإخ���ر�ج ورق���ة يف �ل�سحيفة كانت تتوي عل���ى خريطة �لعامل 
!! ومزقها �إىل �أجز�ء �سغرة وقدمها �إىل �بنه وطلب منه �إعادة جتميع �خلريطة ثم 
عاد لقر�ءة �سحيفته ظان���ًا �أن �لطفل �سيبق���ى  م�سغوًل بها  بقية �ليوم . �إل �أنه مل متر 
�أعاد ترتيب �خلريطة  فت�ساءل �لأب  �إليه وقد  خم�ش ع�سرة دقيقة حتى عاد �لطفل 
مذهوًل : هل كانت �أمك تعلمك �جلغر�فيا ؟ فرد �لطفل قائًا : ل .. لكن كانت هناك 
�سورة �إن�سان على �لوجه �لآلخر من �لورقة , وعندما �عدت بناء �لإن�سان �أعدت بناء 

�لعامل �أي�سًا !!
 كان���ت عب���ارة عفوية - ولكنه���ا كانت �لعبارة �لأجم���ل حتى �لآلن ,عندم���ا �أعدت بناء 

�لإن�سان �أعدت بناء �لعامل �أي�سًا .
م�ساركة/ يون�ض عبدالغني 

ل يجزع من �ملوت �إل من �ساء عمله وطال �أمله, ول يخ�سى من �لفقر �إل من �ساء 
ب���اهلل ظنه وتقاع�ست عن �ل�سعي عزميت���ه ول يجانب �ل�سدق �إل من خبثت نيته  
و�س���اءت يف �حلياة طريقت���ه, ول ي�سكو �سوء حظه �إل جاه���ل �أو خامل, ول ي�سكو 
جحود �لنا�ش لف�سله �إل من كان همه ثناء �لنا�ش عليه, ول يزهد يف ثناء �لنا�ش 
�إل م���ن كانت وجهته �هلل ورغبته يف ر�سو�نه, ول ي�سل �إن�سان �إىل هذ� �ملقام �إل 

بتوفيق من �هلل و�إح�سانه .
م�ساركة / �سمية عبدالواحد اليو�سفي

الواقع واإلبداع 
�إن م���ا ت�سهده �ل�ساحة �ليمنية  �ليوم من جتاوز�ت  �سيا�سية 
و �خت���الت �أمنية ومعوقات �قت�سادي���ة �أثرت تاأثرً� كامًا 
على �إبد�عات ومو�هب وقدر�ت �جليل �ل�ساعد �لذي ي�سعى 
�إىل �لرتق���اء بعملي���ة �لتنمي���ة يف �ملجتمع ف���رى كثرً� من 
�ملبدعني �لذين لهم ملكة يف �لإبد�ع �لتي َمنَّ �هلل عليهم بها 
حبي�س���ني مل يكتب له �لنجاح وم���ا يوؤ�سف �أن هوؤلء �ملبدعني 
مل ي�ستطيعو� �إخر�ج �إبد�عاتهم �إىل �لو�قع رغم �أن �ملبدعني 
�ملوهوب���ني مل يخط���ر عل���ى باله���م �أن هناك جه���ات �سوف 
ترعاه���م وت�سقل مو�هبهم مما ��سط���ر بع�ش �ملبدعني �أن 
ينا�س���دو� �سناع �لقر�ر لي�ش لرعايته���م بل لتوفر بيئة �آلمنة 

خالية من �لتجاذبات ليك�سفو� عن �إبد�عاتهم .
غ���ر �أن هن���اك مر�فق تنموي���ة �سعرت باأهمي���ة دورها يف 
�ملجتم���ع فعمل���ت على رعاي���ة �لإبد�ع و�كت�س���اف �ملبدعني 
و�سقل مو�هبهم لتخرج بذلك جيًا �ساعدً� مت�سلح بالعلم 
لي�س���ارك يف دفع عجلة �لتنمي���ة يف �ملجتمع وهذ� ما ت�سلكه 
جمعية بناء �خلرية للتنمي���ة �لإن�سانية ون�ستطيع �أن نقول 
�أن جمعي���ة بن���اء �خلري���ة له���ا دورً� يف ه���ذ� �ملجال حيث 

جعلت منه  حدثًا �سامًا لها.
ندعو جميع �ملر�فق و�ملر�كز �ملختلفة �لتعاون مع �ملوؤ�س�سات 
و�جلمعيات �ملهتمة بهذ� �لأمر �أن ي�سعو� لإقامة �سر�كة  يدً� 

بيد من �أجل �إجناح �لتنمية يف �ل�ساحة �ليمنية .
اأمل عبد الرحيم ال�سريحي

حقـائق
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كلمات
 لها معنى

كثر من �حلقيقة ور�ء كلمة 
كنت �أمزح .

كث���ر م���ن �لأمل ور�ء كلم���ة 
ح�سل خر .

كثر م���ن �لعذ�ب ور�ء كلمة 
�أنا بخر .

كثر م���ن �لغ�سب ور�ء كلمة 
بر�حتك .

م�ساركة / 
هناء التويجي

البحار والسائح
ك���ان هناك بح���ار �أمي )جاه���ل ( يذهب 
د�ئم���ًا بنزه���ة م���ع �ل�سياح ويف م���رة من 

�ملر�ت ركب مع �سائح متكرب .
فقال �ل�سائح للبحار : هل تعرف �سيئًا عن 

�لعلوم ؟ 
فرد �لبحار : ل .

فقال له : ن�سف عمرك �سائع.
وفجاأة غرق �ملركب فقال �لبحار لل�سائح : 

هل تعرف �ل�سباحة ؟ 
فاأجاب �ل�سائح : ل . 

فقال �لبحار : كل عمرك �سائع .
م�ساركة/
 ب�سرى عبده حممد عقلن

�سرب املــاء على معدة فارغة ي�ساعد 
يف علج:

�ل�سد�ع   •
�لع�سلية �لأوجاع   •

�لتقيوؤ  •
�لبو��سر  •

�ملعدة وغ�ساء  �ملفا�سل  �لتهاب   •
�لز�ئدة �لدهون   •

�ل�سكري  •
�لقلب نب�سات  ��سطر�بات   •

و�لإ�سهال �لإم�ساك   •
للبناء عطاء...

�لعط���اء معني ل يجف ونه���ر ل يتوقف تكاتفت 
في���ه مع���اين �ل�س���دق و�لإخا�ش ب���ل يفي�ش 
ويغمر بفي�سانه �أرجاء �ملعمورة .�لعطاء زهرة 
ل تذب���ل لأنه���ا ل تقط���ف و�إذ� قطف���ت ذبل���ت 
وجف���ت, �لعطاء قد يتوق���ف ومتحق بركته �إذ� 

عظم يف عني �ساحبه .
و�حلنني ح���ادي �لعط���اء ,وكلم���ا ز�د �حلنني 
عظم �لعط���اء .و�لعطاء جمي���ل وحني يكت�سي 
ث���وب �لإب���د�ع  ي�سب���ح �أك���ر بهاًء وجم���اًل. و 
خا�س���ة هم�ستن���ا �لعطاء يخل�سن���ا من قيود 
�لك�سل و�لتثاقل ومقربة لل�ساآلمة و�مللل, �لعطاء 

بحر من �خلر ل حدود له. فمتى ندرك معنى 
�لعطاء لكي نعطي با حدود 

ابت�سم
عندم���ا جتل����ش مع عائلت���ك فهنالك من   •

يتمنى عائلة 
�إىل عملك فالكثر ماز�ل  عندم���ا تذهب   •

يبحث عن وظيفة 
لأن���ك ب�سح���ة وعافية فاملر����ش يدفع له   •

�أغلى �لأثمان
�حلياة  يتمنون  فالأمو�ت  ترزق  حي  لأنك   •

ليعملو� �ساحلا 
�أن  يتمنى  وغ���رك  �أن���ت  �أن���ت هو  •  لأن���ك 

يكون �أنت 

م�سميات
ك�سرة ت�سمى  �خلبز  من  �لقطعة   •

�لقطعة من �لكبد ت�سمى فلذة .
. خ�سلة  ت�سمى  �ل�سعر  من  �لقطعة   •

. جذوة  ت�سمى  �لنار  من  �لقطعة   •
. خرقة  ت�سمى  �لثوب  من  �لقطعة   •

. هزيع  ت�سمى  �لليل  من  �لقطعة   •
. باقة  ت�سمى  �لبقل  من  �لقطعة   •

. حزمة  ت�سمى  �حلطب  من  �لقطعة   •
�إخبارة ت�سمى  �لكتاب  من  �لقطعة   •

هل تعلم
�أن �لذئ���ب ل يخ�س���ى �جل���ن بل  �جلن   •

تخ�ساه.
يظلمه  من  لين�سى  �جلمل  �أن   •

ب�سبب  تنتح���ر  بل  لمت���وت  �لن�س���ور  �أن   •
�ملر�ش. 

�أن �لزر�فة تنام يف �ليوم 9 دقائق فقط   •
على ثاث مر�حل.

حزينا  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن   •
ذيله.  قطع  �إذ�  ميوت  �حل�سان  �أن   •

�أن �لدلف���ني يغل���ق عينا و�ح���دة عندما   •
ينام. 

يفرح. عندما  يبكي  �لتم�ساح  �أن   •
�لديك.  �سوت  من  يخاف  �لأ�سد  �أن   •

. عليها  يغمى  تعط�ش  عندما  �لنملة  �أن   •

منوعات

م�ساركة : 
عبري عبداهلل القد�سي

خمسة أشياء نود الحصول 
عليها في الحياة

وجه منر .  -1
�أمو�ل باملايني .           -2

3-  �سحة وقوة .
�أبناء بارين و�ساحلني .  -4

نوم عميق ومريح  -5
ولكن كيف يتحقق ذلك :

قال ر�سول �هلل  : 
. نور  وجهه  يف  فلي�ش  �لفجر  �ساة  ترك  من   •

. بركة  رزقه  يف  فلي�ش  �لظهر  �ساة  ترك  من   •
. قوة  ج�سمه  يف  فلي�ش  �لع�سر  �ساة  ترك  من   •

. ثمرة   �أولده  يف  فلي�ش  �ملغرب  �ساة  ترك  من   •
. ر�حة  نومه  يف  فلي�ش  �لع�ساء   �ساة  ترك  من   •

م�ساركة / غادة اأمني احلمادي 



املثاليُّون 
لـلـعـــام 2014م 

تكـــرمي �ملوظـــف وهـــو علـــى ر�أ�ـــض عملـــه تكـــرمي حلا�شـــره 
و��شتثمار مل�شتقبله، فلي�ض مثل �لكلمة �لطيبة د�فعاً للعمل 
وحثاً على �لإجناز،  ومن هذ� �ملنطلق نمُهدي �أجزل �لكلمات 
عبري� ً و�أ�شدق �ملعاين تعبري� ً وتقدير�ً وعرفاناً  للمثالين 

للعام 2014م 
عهدنا  فيكم دوماً �لإخال�ض و�لتفاين و�لإجادة يف �إجناز ما 
تكلفـــون بـــه من �أعمال وعلى جهودكـــم �ملبذولة طو�ل �لعام 
و�لتـــي �أ�شافـــت لنا �لكثري مـــن �خلرة و�لنجـــاح، و�لتعاون 
�ملثمـــر و�لعمل بروح �لفريق، حتـــى �شرمت منوذجاً يحتذى 
بـــه يف جمعيتنـــا �ملباركـــة ، وخال�ض دعو�تنـــا لكم مبزيد من 

�لتقدم و�لنجاح ،، 

الموظفة المثالية

اللجان النسائية 

لجنة المشجبلجنة الوادي

اللجان الرجالية 

الموظف المثالي

ز - طالبات
ُ

قسم الكفاالتمركز التمّي

نورا عبدالله عبده

أمين أحمد مكردتهاني محمد سعيد

ار قائد اسماعيل
َ

عّم
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المثاليون





البريد اإللكتروني :


