للتعري��ف مبهرج��ان صن��اع التمي��ز وأنش��طتها  ..اجلمعي��ة تعق��د مؤمت��را صحفي��ا..
بتكلف��ة (  480,432,030ري��ال ) مجعي��ة بن��اء تنفذمش��اريع اس��تفاد منه��ا قراب��ة(  60,060ف��رداً)
رسالتنا :
التمي���ز يف جمال اخلدمات اخلريي���ة والإن�سانية  ،من
خ�ل�ال ت�أهيل وتنمية الإن�سان لي�صبح ع�ضو ًا �إيجابي ًا ،
م�شارك ًا يف بناء جمتمعه .

عدد خا�ص
مبنا�سبة افتتاح مهرجان ُ�صناع التم ُّيز
اليمن  -تعـز

رؤيتنا :
امل�ساهمة يف تنمي���ة �أفراد املجتمع  ،والقيام بخدمتهم
ورعايتهم .

ن�شرة دورية ت�صدر عن جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية  -تعز  -العدد (  )3رجب 1431هـ املوافق يوليو 2010م

قيمنا :
امل�ؤ�س�سية  -ال�شفافية  -احليادية  -الت�شبيك  -العدالة
 -الإبداع  -التم ُّيز  -العمل بروح الفريق .

تقيمه جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية

ثمرة حلو مذاقها

عندما يبذر الزارع بذرة يظل يتعهدها بالرعاية حتى
ت�ؤت���ي ثمارها اليانعة فيقطفه���ا ليتذوق جهده وعرق تعبه
ا�ستمر �شهر و�سنوات وهو ينتظر اليوم الذي يقطف ثمرة
تعب���ه فيجد حم�صول وف�ي�ر وثمار نا�ضجة ال���كل يتهافت
لتذوقه���ا  ،وهك���ذا نك���ون كلن���ا يف جمعية بن���اء اخلريية
للتنمي���ة الإن�ساني���ة بتع���ز (جمعية بن���ي يو�س���ف �سابق ًا)
عندما ب���د�أت عالق���ات التوا�صل اخلارجية م���ع الأ�شقاء
يف قط���ر من خ�ل�ال رجال اخل�ي�ر والعطاء الذي���ن كانوا
�سبب ًا يف توف�ي�ر البذرة الأوىل لبذرها يف ار�ض اليمن من
خ�ل�ال الدعم الذي كان منهم يف اجناز م�سكني الطالب
والطالب���ات وال���ذي حتتفل اليوم تع���ز كله���ا بافتتاحهما
لي�ش���كال رافد ًا ودعم ًا قوي ًا لط�ل�اب وطالبات اجلامعة يف
موا�صل���ة درا�ستهم اجلامعية بع���د �أن يتامن لهم امل�سكن
وم�ستلزمات ال�سكن ..
جمعي���ة بناء اليوم وهى تقط���ف ثمار عطاء املح�سنني
م���ن خ�ل�ال تد�ش�ي�ن العم���ل يف مرك���زي التمي���ز «طالب
وطالبات» فان الأمل ي�ساورها بان تكون ال�سنوات القادمة
بع���د التد�ش�ي�ن حامل���ة معها الكث�ي�ر من املنج���زات التي
نتمنى �أن تتحق���ق للجمعية وللم�ستفيدي���ن من م�شاريعها
وكل ذل���ك لن يكون �إال �إذا ا�ستمرت �أيادي اخلري والعطاء
الأي���ادي البي�ض���اء الكرمية بج���ود عطائه���ا متوا�صلة مع
اجلمعي���ة فهم كانوا �سبب��� ًا يف حتقيق كثري من املنجزات
يف اجلمعية منذ �إعالنها على ار�ض الواقع ..
ومم���ا ال�شك فيه �أن وج���ود من�ش�أي���ن كبريين �سيكون
دافع لكث�ي�ر من الط�ل�اب والطالبات ملوا�صل���ة درا�ستهم
خا�ص���ة ممن انقطعت به���م ال�سبل ومل يع���د لهم م�صدر
دخل ليواجهوا تكاليف غالء امل�ساكن وتبعات ذلك ف�سخر
اهلل له���م قلوب ًا رقيقة و�إياد كرمية كان���ت وراء �أن يقطف
اجلمي���ع الثمرة التي تعترب ثمرة حلو مذاقها الكل تذوقها
بعينه قبل ل�سانه ومل�سها بحوا�سه قبل �أن يقال له ..

التميزاألول
تعـــز تشهــد مهـــرجـــان ُص َّناع ُّ

حتتف���ي الي���وم جمعي���ة بن���اء اخلريي���ة للتنمي���ة
الإن�سانية بتع���ز بافتتاح اكرب مبنيني حتققا للجمعية
من���ذ � 14سن���ة ال�ستيعاب طالب وطالب���ات اجلامعة
الغ�ي�ر قادري���ن عل���ى توف�ي�ر
م�ساك���ن له���م خ�ل�ال ف�ت�رة
درا�سته���م اجلامعي���ة  ،ويعترب
مهرجان التمي���ز الأول هو نتاج
جهد ب���ذل لأ�شهر ع���دة جندت
في���ه اجلمعي���ة كاف���ة قدراته���ا
و�إمكانياتها وا�ستعانت بخربات
متخ�ص�ص���ة يف الإع���داد لهذا
املهرجان الذي يقام برعاية كرمية من وزيرال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل وحماف���ظ حمافظة تعز وي�شهده
�ضي���وف كرام م���ن دولة قط���ر ال�شقيق���ة ومن داخل

اليمن  ،حي���ث �سيتم خالل املهرج���ان ا�ستعرا�ض
الفيل���م الوثائق���ي اخلا����ص باجلمعي���ة وم�س�ي�رة
العط���اء لأربعة ع�ش���ر �سنة  ،كم���ا �سيتابع �ضيوف

املهرجان حكاي���ة طالبي علم مت �إعداده وت�صويره
بق���درات و�إمكانيات حملي���ة ا�ستطاعت �أن ترتجم
معان���اة طال���ب وطالب���ة العل���م بع���د التخ���رج من

نفذا عبر جمعية قطر الخيرية

الثانوي���ة العام���ة  ،الإع���داد للمهرج���ان م���ر
مبراح���ل متعددة حتى �أ�صب���ح حقيقة  ،حيث
عا�ش فريق العم���ل حلظات متوا�صلة ومتابعة
لفقرات املهرجان  ،فريق العمل رغم تنوعهم
وت���وزع امله���ام �إال �أنه���م كان عن���د م�ست���وى
امل�س�ؤولي���ة للمهمات التي ا�سن���دت اليهم بد ًء
م���ن اللجن���ة املكلف���ة بالإع���داد للمهرج���ان
ومرور ًا بفريق الإن�شاد والتمثيل ..
�إدارة جمعي���ة بن���اء وه���ى حتتف���ي الي���وم
ومعه���ا �ضيوفه���ا القادمني من خ���ار ج اليمن
ف�إنها التن�سى �أن ت�شيد بتلك الأيادي البي�ضاء
الت���ي كان���ت ال�سبب بعد اهلل تع���اىل يف جناح
اجلمعي���ة وحتقيق املنجزات التي حتققت لها
ونخ����ص بالذك���ر الأ�شقاء القطري�ي�ن الذين
لوالهم بع���د اهلل تعاىل ملا و�صلت جمعية بناء
اخلريي���ة �إىل ماو�صل���ت �إليه الي���وم من رقى
وتطور حتى �صارت حم���ط �إعجاب الكثريين
على م�ستوى الداخل واخلارج .

المقداد والعنسي يزوران ويطلعان على مركزي التميز قسم الطالب وقسم الطالبات في بناء الخيرية
�ضمن املتابعة للم�شاريع اخلريية التي
تقدمه���ا جمعية قط���ر اخلريية يف كل من
ال�ش���رق الأو�س���ط و�أورب���ا ق���ام ال�سي���د /
عب���د العزيز املق���داد مدير قط���اع �أوروبا
وال�شرق الأو�سط بقطر اخلريية ومرافقه
ال�سي���د  /خال���د العن�س���ي م�سئ���ول وحدة
امل�شاري���ع قط���اع �أوروب���ا بقط���ر اخلريية
بزيارة ا�ستطالعية جلمعية بناء اخلريية
للتنمية الإن�ساني���ة ومرافقها مركزي التميز ق�سم الطالب و ق�سم الطالبات  ،حيث
كان يف ا�ستقبالهما الإخوة  /رئي�س اجلمعية ونائبة وامل�سئول املايل ومدير اجلمعية
والعاملني فيها.
و�أ�شاد املقداد بامل�ستوى الذي و�صلت �إليه اجلمعية  ،واجلهود التي مازالت تبذل

باإلجماع الجمعية العمومية توافق على تعديل اسم «بني
يوسف « إلى «بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية»
يف خط���وة متقدمة ل�صالح العم���ل امل�ؤ�س�سي يف اجلمعية �أجمعت
اجلمعي���ة العمومية مل���ا كان ي�سمى بجمعية بن���ي يو�سف االجتماعية
اخلريية على تعديل ا�سم اجلمعية مت�شي ًا مع التطورات الكبرية التي
�شهدتها يف ال�سنوات الـ 14املن�صرمة من عمرها فكان يوم الإجماع
يف  22يناي���ر 2010م على �أن يعدل ا�س���م اجلمعية لت�صبح (جمعية
بن���اء اخلريية للتنمية الإن�سانية ) هي اال�سم اجلديد الذي مبوجبه
تنطل���ق اجلمعية �إىل رح���اب وا�سع من العمل اخل�ي�ري امل�ؤ�س�سي يف
حمافظ���ة تع���ز وم�صادق��� ًة لذل���ك القرار ال���ذي اتخذت���ه اجلمعية
العمومي���ة فقد �أعل���ن مكتب ال�ش�ؤون االجتماعي���ة والعمل مبحافظة

تعز ع���ن تعديل ا�س���م اجلمعية يف �إعالن
ر�سم���ي مت ن�شره عرب �صحيفة اجلمهورية
ي���وم الأربع���اء � 12صفر 1431ه���ـ املوافق
 27يناي���ر 2009م الع���دد «� »14682أك���د
فيه �أن:
.1اجلمعي���ة العمومية كانت قد عقدت
اجتماعها اال�ستثنائي يوم اجلمعة املوافق
 22يناير 2010م ومت فيه قراءة ومناق�شة
احل�ساب اخلتامي لعام  2009و�إقراره .

م���ن قب���ل �إدارة اجلمعي���ة  ،وعرب
ع���ن �سعادت���ه و �إعجاب���ه بفك���رة
�إن�ش���اء مرك���زي التمي���ز (طالب
وطالب���ات) والل���ذان تبنتهم���ا
جمعي���ة قط���ر اخلريي���ة  ،وق���ال
ال�سي���د املق���داد � :إن فك���رة �إن�شاء
مثل ه���ذه امل�شاريع ينبغي �أن تعمم
على امل�ستوى الإقليم���ي م�ؤكد ًا �أنه
�سيقوم بنقل هذه التجربة الفريدة وتطبيقها عملي ًا �إن �شاء اهلل ..
اجلدير ذكره �أن زيارة املقداد لليمن �شملت حمافظات� :صنعاء ،وتعز ،
وع���دن  ،واحلديدة زار خاللها العديد من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية
ال�شريكة يف جمال العمل اخلريي .
.2تغي�ي�ر ا�سم اجلمعي���ة من جمعية بن���ي يو�سف
االجتماعي���ة اخلريي���ة �إيل جمعي���ة بن���اء اخلريي���ة
للتنمية الإن�سانية .
.3تو�سي���ع النط���اق اجلغرايف للجمعي���ة من عزلة
بني يو�سف مديرية املوا�سط �إىل حمافظة تعز .
وكانت اجلمعي���ة العمومية يف دورته���ا االنتخابية
الرابع���ة التي عقدت يف 30مار�س من العام املا�ضي
ق���د فو�ض���ت الهيئ���ة الإداري���ة بعمل تعدي�ل�ات على
النظ���ام الأ�سا�سي وتقدميها لالجتم���اع اال�ستثنائي
للجمعي���ة العمومي���ة لإقراره���ا كما فو�ض���ت اللجنة
التنفيذي���ة بتق���دمي مق�ت�رح تعدي���ل ا�س���م اجلمعية
مب���ا يتنا�سب مع حج���م امل�س�ؤولية الت���ي ت�ضطلع بها
اجلمعية يف تقدمي خدماتها املختلفة للمجتمع .
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وكيل وزارة الشؤون يزو الجمعية ويشيد بعملها في المجال الخيري
�أ�ش���اد الأ�ستاذ على �صالح عبداهلل وكي���ل وزارة ال�شئون
االجتماعي���ة والعمل بامل�ستوى الذي و�صلت �إليه جمعية بناء
اخلريي���ة للتنمية الإن�ساني���ة وخا�صة فيما يتعل���ق بالأعمال
اخلريي���ة الت���ي تقوم به���ا اجلمعي���ة  ,و�أ�ضاف وكي���ل وزارة
ال�شئ���ون االجتماعي���ة يف زيارت���ه التعريفي���ة التي ق���ام بها
�صب���اح ي���وم االثن�ي�ن 2010/3/15م�  إىل مق���ر اجلمعي���ة
واملب���اين اخلا�صة مبراف���ق اجلمعية مرك���زي التميز ق�سم
الط�ل�اب وق�س���م الطالب���ات التابعة له���ا � ,أ�ض���اف� أن بناء
اخلريي���ة ا�ستطاعت �أن تكون ن�شاط �إيجابي وجيد بالتعاون
مع اجلمعيات القطرية ..ومتنى �صالح على كل اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة العامل���ة بذات املج���ال �أن حتذو كما
جمعي���ة بناء يف امت�ل�اك مب���اين م�شابهة الأم���ر الذي من
�ش�أن���ه توفري الإيجارات لهذه الأماكن اخلريية  ,خ�صو�ص���ا و�أنها تعد خدمة �إن�سانية مهمة ال�ستيعاب الطالب والطالبات
فيه���ا وهو الأمر املطمئن للوزارة ب�أن ت�صبح للم�ؤ�س�سات اخلريية مبانى خا�صة بها الأمر الذي يخلق لها �أ�ساليب متطورة
وعالق���ة جي���دة يف الداخل واخل���ارج  .و�أو�ضح الأ�ستاذ على �صال���ح �أن اجلمعية ت�سري يف الطري���ق ال�صحيح  ,متمنيا لها
التو�س���ع وعالقتها باجلمعيات اخلريية والإن�سانية مبا ي�ساعد خمتلف �شرائح املجتمع وخا�صة ذوي االحتياجات اخلا�صة
.

جمعية بناء الخيرية بتعز تستقبل وفد شبكة النماء اليمنية
يف �إط���ار جولته���م التي قام���وا بها �إىل عدد م���ن املحافظات
ق���ام وفد م���ن �شبك���ة النم���اء الأهلي���ة للجمعي���ات اليمنية يوم
الأربع���اء املواف���ق  9يوني���و2010م بزي���ارة �إىل جمعي���ة بن���اء
اخلريية للتنمي���ة الإن�سانية بتعز حيث كان يف ا�ستقبالهم رئي�س
اجلمعية والعاملني فيها حيث مت خالل الزيارة تبادل املعلومات
واخل�ب�رات بني الطرفني كم���ا اطلع الوفد الزائ���ر برئا�سة عبد
احلمي���د الظبي���اين رئي�س جمل����س �أمناء م�ؤ�س�س���ة احلياة  ،ود:
حمم���د �إ�سماعيل حم���زة مدير عام �شبكة النم���اء على ماحتقق
للجمعية م���ن منجزات و�أهمها �سكني الطالب والطالبات حيث
�أع���رب الوفد ع���ن �سعادته مبا �شاهده من �أعم���ال ملمو�سة على
ار�ض الواقع .

أمين عام بناء الخيرية يشارك في اللقاء التشاورى
بين مؤسسات المجتمع المدني والبنك الدولي
�ش���ارك املهند����س :عبد
اجلب���ار اليو�سف���ي �أم�ي�ن
ع���ام جمعية بن���اء اخلريية
للتنمي���ة الإن�سانية يف اللقاء
الت�شاورى ح���ول �سبل تعزيز
العالقة بني البن���ك الدويل
وم�ؤ�س�س���ات املجتم���ع املدين
بتعز والذي عقد يوم االثنني
املواف���ق 2010/3/15م يف
فن���دق ال�سعيد ا�ستجابة لدعوة تلقتها اجلمعية م���ن مكتب وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
والعم���ل ،به���دف الت�شاور حول �إيجاد �آلية تفاعلية ميك���ن من خاللها �أن يقوم البنك
ب�سرع���ة التفاع���ل والرد على مقرتح���ات منظمات املجتمع امل���دين والقطاع اخلا�ص
باليمن.
اللق���اء �أداره وكي���ل وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية والعمل الأ�ست���اذ :علي �صالح عبد
اهلل مب�شارك���ة ال�سيد  /جون كيث ريني م�ست�ش���ار البنك الدويل وبح�ضور مدير عام
مكت���ب ال�ش����ؤون االجتماعية والعم���ل بتع���ز الأ�ستاذ�/أحمد عبدالرحم���ن العليمي ،
ورئي����س الغرفة التجارية بتعز وعدد من منظمات املجتمع املدين  ،وا�ستعر�ض اللقاء
ع���دد من �أوراق العمل ت�ضمن���ت الآليات التي من �ش�أنها تو�سي���ع وتعميق العالقة بني
منظم���ات املجتم���ع املدين والبنك الدويل  ،وي�أتي هذا اللق���اء تكملة للقاءات �سابقة
كل من حمافظات ( �صنعاء ـ تعز ـ عدن ـ املكال ).
نظمها البنك الدويل يف ٍ

المش��اركة ف��ي دورة توظي��ف نظ��م المعلوم��ات
وتكنولوجيا االتصال في منظمات المجتمع المدني
اجلدي���ر ذك���ره �أن الوف���د كان ق���د زار جمعية معاذ
العلمية خلدمة القر�آن الكرمي ..

الصندوق االجتماعي يدرب العاملين
في «بناء الخيرية» في المجاالت
اإلدارية المختلفة ..
بهدف الرفع من ق���درات العاملني فيها وحتفيزهم ملزيد
من الأداء املبني على �أ�س�س �سليمة وفق العمل امل�ؤ�س�سي الذي
ت�سع���ى جمعية بناء اخلريية للتنمي���ة الإن�سانية بتعز(جمعية
بني يو�س���ف �سابق ًا) نفذ ال�صندوق االجتماعي للتنمية دورة
تدريبي���ة لأع�ضاء اجلمعية ا�ستم���رت �شهر كامل يف جماالت
(التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي  -التنظي���م الإداري -التنظي���م
املحا�سب���ي  -البح���ث ع���ن م�ص���ادر التموي���ل  -الت�سوي���ق )
ق���ام بعملية التدري���ب عدد من املدرب�ي�ن التابعني لل�صندوق
..اجلدي���ر ذكره �أن ه���ذا التدري���ب ي�أتي يف �إط���ار التن�سيق
والتع���اون بني ال�صندوق واجلمعية وي�أتي عقب التحول الذي
ط���ر�أ على اجلمعية من حيث تغي�ي�ر م�سماها من بني يو�سف
�إىل بناء اخلريية حي���ث واجلمعية ب�شكلها وهيئتها اجلديدة
تتطل���ب املزي���د م���ن التطوي���ر والتدري���ب والت�أهي���ل لكاف���ة

دعت �إليه وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل

حت���ت �شع���ار (م���ن �أج���ل دمج
منظم���ات العمل الأهل���ي مبجتمع
املعلومات)�شارك���ت اجلمعي���ة يف
الور�ش���ة التدريبي���ة املتخ�ص�ص���ة
يف توظي���ف نظ���م املعلوم���ات
وتكنولوجيا االت�صال يف منظمات
املجتم���ع امل���دين والت���ي �أقامته���ا
ال�شبك���ة العربي���ة للمنظم���ات
الأهلية بالتعاون م���ع �شبكة النماء
ً
اليمنية للجمعيات مب�شاركة ثالثون متدربا ومتدربة من خمتلف املحافظات قام بعملية
التدري���ب فيها كل من املدربني الدكتور  :حممد نور الدين  ،والأ�ستاذ /ناجح ح�سن من
ال�شبكة العربية ..

الجمعية والمركز الوطني الثقافي للشباب
يوزعون كسوة العيد ..
العامل�ي�ن فيها بهدف الو�ص���ول �إىل م�ستوى متقدم من
العمل امل�ؤ�س�سي .

الجمعية تصرف مستحقات معلمي ومعلمات الحلقات القرآنية
يف �إطار اهتمامها باملعلمني واملعلمات العاملني يف احللقات القر�آنية قامت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية بتوزيع
مكاف����آت  92معلم���ا ومعلمة يعملون يف مدار�س حتفيظ القر�آن الكرمي يف عدد من مدار�س (مدينة تعز ـ املوا�سط – �سامع –
ال�شمايتني ) حيث مت �صرف الق�سط الأول والثاين مبلغ ( 1526000ريا ًال) فقط مليون وخم�سمائة و�ستة وع�شرون �ألف ريال
مين���ي كدفع���ة ثانية للعام  1431-1430هـ يف �إطار م�شروع كفالة احللق���ات القر�آنية املمول من ال�سيد الفا�ضل  /حممد بن
عبد الكرمي العمادي عرب منظمة الدعوة الإ�سالمية بقطر..

يف �إطار ال�شراكة املجتمعية
ب�ي�ن جمعي���ة بن���اء اخلريي���ة
للتنمي���ة الإن�ساني���ة  ،واملرك���ز
الوطن���ي الثق���ايف لل�شباب بتعز
مت ال�سب���ت توزي���ع ك�س���وة
العي���د للع���ام 1430ه���ـ عل���ى
( 194ف���رد ًا) ذك���ور ًا و�إناث��� ًا
من الأيت���ام والفقراء يف نطاق
املديري���ات الث�ل�اث يف املدينة
 ،ويف ت�صري���ح مل�ص���در �إداري يف اجلمعي���ة ع�ب�ر فيه عن �شكره وتقدي���ره للقائمني
عل���ى املركز الوطني الثقايف لل�شباب على دعم���ه مل�شروع ك�سوة العيد الذي ا�ستهدف
الأيت���ام والفقراء الذين ترعاه���م اجلمعية و�أ�ضاف �أن هذا العمل امل�شرتك هو الأول
بني اجلهتني متمني ًا �أن ي�ستمر التوا�صل يف كثري من الأن�شطة والفعاليات التي حتقق
�أهداف العمل الإن�ساين امل�شرتك بني املركز واجلمعية  ...واختتم ت�صريحه بال�شكر
لفريق العمل يف اللجنة الن�سائية للمدينة التي نظمت امل�شروع ون�سقت له .
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حقائق وأرقام تتحدث عن  14عامًا من مسيرة العطاء
لجمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية . .
خالل � 14سنة من عمرها ا�ستطاعت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية
�أن تنجز الكث�ير من امل�شاريع املرتبطة بامل�ستفيدين من براجمها و�أهدافها فمنذ
ع��ام 2010 -97م بل��غ ع��دد امل�ستفيدين م��ن م�شاريع اجلمعي��ة قرابة 60,060
م

النشـــــــــــــــــــــاط

عدد

المستفيدين

�شخ�ص�� ًا  ،بتكلف��ة �إجمالي��ة بلغ��ت  480,432,030ري��ا ًال موزع��ة عل��ى امل�شاريع
التالية ح�سب اجلدول التايل ..

إجمالي التكلفة

1

كسوة العيد

15,137

8,746,973

2
3
4

أضاحي العيد
الحقيبة المدرسية
المراكز الصيفية

4,280
14,310
4,884

9,179,614
4,026,110
1,043,225

5

العون الطبي

2,068

29,282,022

6

كفالة االيتام

144

19,782,555

7

كفالة معلمي القران الكريم
افطار الصائم

100

3,742,455

5,845

10,834,716

9

العون الغذائي

4,649

14,182,510

236

999,770

 11المساهمة في بناء خزانات مياه للمساجد

3

585,875

 12جوائز للمبرزين في مدارس التحفيظ
دعم الفقراء نقدا موسميا من الجمعية
13
واهل الخير وجمعية هائل سعيد

76

250,000

7,806

32,914,180

 14مساعدة عرسان

27

998,000

 15الصيدليات المدرسية

12

37,000

345
77

594,095
10,806,227

15

44,881,220

38

19,380,163

3

20,612,200

3

348,720

1
1

58,757,400
188,447,000

60,060

480,432,030
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 10دعم طالب العلم

16
17
18
19
20
21
22
23

التاهيل والتدريب
تسكين وتغذية الطالب والطالبات
متابعة بناء وترميم وتاثيث مدارس عامة
متابعة بناء وترميم المساجد ومدارس
التحفيظ
متابعة بناء وترميم وتاثيث المراكز
الصحية
تاثيث وتجهيز المراكز النسوية
بناء سكن للطالب مكون من  4طابق
بناء سكن للطالبات مكون من  6طابق
االجمالي العام
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 14عاما من مسيـــــــــــــــــــــــــرة اخلري والعطاء

مجعية بناء اخلريية للتنمية اإلنسانـيــة
تواصل س�يرها حنو التجدي��د والتحديث
تعز:الـح�صاد :الفريق الإعالمي
منذ �أن مت �إ�شهار اجلمعية يف 96/6/ 20م حتت م�سمى «جمعية بني يو�سف االجتماعية اخلريية «وهى ت�سري بطرق ثابتة
به��دف حتقي��ق �أهدافها املر�سومة وف��ق م�شروعها الأ�سا�سي ور�سالتها ور�ؤيته��ا امل�ستقبلية  ،وحتى يكون له��ا ح�ضور ًا وا�سع ًا على
م�ست��وى املحافظ��ة كمرحلة �أوىل ثم اليمن مرحل��ة ثانية فقد مت تعديل ا�سم اجلمعية من امل�سم��ى الأول �إىل امل�سمى اجلديد
«جمعي��ة بن��اء اخلريية للتنمية الإن�سانية» ولذلك فان م��ا حتقق حتى الآن تظل �أرقام حت�سب لر�صي��د الهيئة الإدارية التي
كان��ت وراء حتقي��ق مامت اجنازه بعد �أن وفقها اهلل بت�سخري رجال خري وداعم�ين قطريني كانوا جنود ًا حقيقية وراء ما حتقق
م��ن اجن��ازات للجمعية الذي ي�شهد به الواقع اليوم ويلم�سه الكبري وال�صغري القريب والبعيد  ،وت�أكيدا ملا حتقق فان احلوارات
التالي��ة ت�ص��ب يف معرف��ة انطباع املجتمع امل�ستفيد من امل�شاري��ع التي حتققت للجمعية خالل  14عام ًا م��ن م�سريتها املباركة ..
وملعرفة �أراء وانطباعا ت حول التحوالت التي �شهدتها اجلمعية �أجرت «احل�صاد» هذه اللقاءات ال�سريعة مع بع�ض ال�شخ�صيات
وامل�ستفيدين من اجلمعية والعاملني فيها فكانت احل�صيلة التالية :

وقال :اجلمعية يف بداية املرحلة كانت مواردها تقت�صر على التربعات
املو�سمية وا�شرتاكات الأع�ضاء وكم���ا �أ�سلفت �أن �شفافية العمل و�صدق
و�إخال����ص العاملني يف اجلمعي���ة زادت الثقة لدى املح�سنني يف الداخل
واخلارج والذي يعترب الدعم الرئي�سي للجمعية الآن هو دعم املح�سنني
 ..وتظ���ل الطموحات لدينا كبرية و�أملنا �أن ت�صل اجلمعية �إىل امل�ستوى
الت���ي و�صلت �إليه اجلمعيات الرائدة يف جمال العمل اخلريي والتنموي
�سائلني املوىل عزوجل �أن يوفق اجلميع ..

م�ساعدة طالبات الريف ..

ولآن �أه���م منج���زات اجلمعية الت���ي حتققت على م���دى �أربعة ع�شر
عام��� ًا تتمثل يف االنتهاء من مبنيي ق�سم الط�ل�اب والطالبات فقد كان
لن���ا ه���ذه الوقفة مع مدي���رة مركز التمي���ز :الأ�ست���اذة  /ن�سيبة حممد
�سعي���د والتي حتدث���ت عن املركز
قائل���ة �أن املرك���ز ي�سع���ى لتحقيق
وانته���ا ًء بتطبي���ق اللوائ���ح
طموحات م�ستقبلية..
اله���دف الأ�سا�سي الذي �أقيم من
الداخلية للجمعية .
المش��اريع التنموي��ة التي تحققت
يف البداي���ة حتدث �إلينا الأ�ست���اذ  :حممد علي �إ�سماعيل
�أجل���ه وه���و م�ساع���دة الطالب���ات
ومل يخف مدير اجلمعية
رئي����س اجلمعية تن���اول يف حديثه االجن���ازات التي حتققت
للجمعي��ة تتمث��ل ف��ي انج��از مركز
القادم���ات م���ن الري���ف ملتابع���ة
قلق���ة م���ن املعوق���ات الت���ي
للجمعي���ة خالل � 14سن���ة م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن امل�شاريع التنموية
التميز قسم الطالب  ،والذي يتكون
درا�سته���ن وم�ساعدته���ن علمي��� ًا
تعرت����ض ن�ش���اط اجلمعي���ة
التي حتقق���ت للجمعية تتمثل يف اجن���از مركز التميز ق�سم
وثقافي��� ًا ومهاري��� ًا واجتماعي ًا من
من أربعة أدوار وكذلك مطبخ وصالة
وم���ن �أهمه���ا  :نق����ص يف
الط�ل�اب  ،وال���ذي يتك���ون م���ن �أربع���ة �أدوار وكذلك مطبخ
خالل الأن�شطة القائمة يف املركز
النموذجية
الهيكلية
اكتمال
وغرفة للحراس��ة وكذلك مبنى قسم
و�صال���ة وغرف���ة للحرا�س���ة وكذل���ك مبنى ق�س���م الطالبات �أ  .حممد علي ا�سماعيل
كال���دورات التدريبي���ة املتع���ددة
الت���ي تت�صوره���ا يف ظ���ل
وال���ذي يتكون م���ن �ستة ادوار جناح �سك���ن للطالبات وق�سم
رئي�س الـجمعية
�س���واء ب�شري���ة �أو مهني���ة وكذلك
الطالب��ات وال��ذي يتكون من س��تة
التط���ورات ال���ذي ت�شه���ده
لال�ستثم���ار وميك���ن �أن ي�ستثم���ر باالتي ق�سم مرك���ز تنمية
�إقامة حما�ض���رات وندوات دينية
اجلمعي���ة  ،واال�سم اجلديد مل يلق رواج ًا
ادوار جناح س��كن للطالبات وقس��م
امل���ر�أة وق�سم تنمي���ة الذكور  ..ويف جم���ال الرعاي���ة االجتماعية تتمثل
وعلمية و�أ�سمار وم�سابقات عامة
�إعالميا كافي ًا حتى الآن .
يف احلقيب���ة املدر�سي���ة  ،وك�س���وة العيد  ،وم�شروع دع���م الأ�سر الفقرية
لالستثمار .
و�أي�ضا رح�ل�ات تربوية وترفيهية
 ،وتوزي���ع ك�س���وة العيد  ،ومتابعة دعم الأ�س���ر الفقرية من قبل اجلهات
و�أك���د �أن ع���دد العامل�ي�ن يف اجلمعية
وغر����س روح الإخ���اء واملحب���ة
احلكومي���ة �أو من �أهل اخلري ،وتوزيع حل���وم الأ�ضاحي ،وم�شروع كفالة
حالي��� ًا يق���در ب 14عام ًال غ�ي�ر العاملني
بني طالب���ات املركز ال���ذي يقدم
الأيتام  ،متابعة بناء م�ساجد ومدار�س للقر�آن الكرمي ووحدة �صحية .
املتطوع�ي�ن يف امليدان ولكن ه���ذا الكادر
الأن�شط���ة الثقافية – احللق���ات القر�آنية – امل�شارك���ة يف الرحالت –
اليتنا�سب م���ع التو�سع احلايل للجمعية وحج���م الأن�شطة التي ت�شهدها
و�أ�ش���ار �إىل �أن اجلمعية �أجنزت يف املج���ال الإداري عدد ًا من املهام
الأن�شط���ة الرتبوية – الأن�شطة اخلدمية والأن�شطة الرتفيهية يف املركز
اجلمعية .
تتمث���ل يف �إع���داد الكادر الإداري يف اجلمعية وتر�سي���خ العمل امل�ؤ�س�سي
 ..و�أك���دت مديرة مركز التميز ق�سم الطالبات �أن املركز الزال بحاجة
كم���ا مت �إن�شاء ق�س���م امل�شاريع وق�سم احل�سابات وق�س���م الإعالم وق�سم
بحاجة
اجلمعية
���ت
ل
الزا
التي
االحتياجات
إىل
�
���اين
ح
الذب
���م
ت
واخت
�إىل عدد من االحتياجات حتى يكتمل ويلبي طموحات امل�ستفيدات منه
ال�سكرتارية � ،إدارة مركز التميز ق�سم طالب وق�سم طالبات ومت تفعيل
�ستعزز
والتي
العام
لهذا
لها
املخطط
امل�شاريع
تنفيذ
:
يف
واملتمثلة
إليها
�
م�ش�ي�رة �إىل �أن الطموح يف امل�ستقبل �أن ن���رى بناتنا �صاحبات ب�صمات
دور اللجان امليدانية.
م���ن نهو�ض اجلمعية والقيام بالواجب الذي يتما�شى مع تطور اجلمعية
وامتي���از يف كل املج���االت التي احت�ضناها وان يغ�ي�ر اهلل بهن �أمر هذه
 ،ال���رواج الإعالمي لإ�شهار اال�سم اجلدي���د للجمعية  ،وتعاون اجلهات
وق���ال اليو�سف���ي �أن طموح���ات اجلمعية تظل م�شروع���ة ولذلك فان
الأمة وان يكن خري مثال للم�سلمات الناجحات الطائعات املبدعات .
الر�سمية لت�سهيل تنفيذ �أن�شطة اجلمعية التي تخدم �شريحة وا�سعة من
العامل�ي�ن يف اجلمعي���ة يطمح���ون �إىل �إن�ش���اء مرك���ز تنمي���ة للرج���ال
و�أ�ش���ارت �إىل �أن املخرجات التي حققها املرك���ز حتى الآن تتمثل يف
املجتمع .
وللن�س���اء يف جماالت متنوع���ة  ،بالإ�ضافة �إىل دعم ط�ل�اب الدرا�سات
تخري���ج دفعة القيادات اجلامعيات لعدد  12طالبة من مركز التنمية ،
العلي���ا ذكور ًا و�إناثا  ،والتو�س���ع يف كفالة الأيتام ورعايتهم ،
جتاوز ال�صعوبات
وتخريج طالبات جميدات لق���راءة القر�آن الكرمي – و�إخراج مبدعات
ورعاية املعاقني ودعم الأ�سر الفقرية  ،والرعاية ال�صحية ،
يف ف���ن امل�سرح ع���دد  7طالب���ات – تكوين فريق �إن�ش���ادي – تخريج 6
امل�سئ���ول امل���ايل �شائ���ف حم���ود عل���ي حت���دث بقوله :
وامل�شاركة يف اخلدمات االجتماعية .
طالب���ات من مركز التنمية يف امللتق���ى اجلامعي لطالبات ال�سنة الأوىل
�أن اله���دف م���ن ت�أ�سي����س اجلمعي���ة كان منطلق���ه ال�شعور
والثانية لعام 2010- 2009م .
املنهج امل�ؤ�س�سي ..
بامل�س�ؤولي���ة جت���اه املحتاج�ي�ن والتخفي���ف م���ن معاناتهم
وخدم���ة املجتمع مبا ي�سهم يف عملي���ة اال�ستقرار والتنمية
واختتم���ت كلمتها بتوجي���ه ال�شكر ل���كل الداعمني قائل���ة �:أقول لهم
املدير التنفيذي للجمعية الأ�ستاذ /ريا�ض حممد �سالم
وجنح���ت اجلمعي���ة يف جت���اوز ال�صعوبات الت���ي واجهتها
�شك���ر ًا �..شك���ر ًا ..وجزاك���م اهلل عنا وعن الإ�س�ل�ام وامل�سلمني كل خري
الذبح���اين تط���رق يف حديث���ه �إىل تقيي���م �أداء العاملني يف
خ�ل�ال العق���د الأول م���ن ت�أ�سي�سها ولك���ن بتوفيق من اهلل
فنح���ن ال منلك له���م �إال �أن نقدم لهم �شباب �صالح يغ�ي�ر اهلل به الأمة
اجلمعي���ة بقوله �أن �أداء العامل�ي�ن يف اجلمعية يتح�سن يوم ًا
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ويعي���د جمدها وي�شارك���وا يف نه�ضتها فهم �أنفقوا الأموال  ،ونحن ننفق
بع���د يوم نظر ًا للم�ؤ�س�سية الت���ي تنتهجها اجلمعية والت�أهيل
املدير التنفيذي
ال�صعوب���ات م���ن خ�ل�ال �شفافية العم���ل وثق���ة املح�سنني
�أعمارن���ا و�أنف�سنا خدم���ة لهذه الأمة و�صناعة ملجده���ا والعمر لن يعود
امل�ستم���ر للعامل�ي�ن .و�أ�ش���ار �إىل �أن العوامل الت���ي �ساعدت
وامل�ستفيدي���ن و�إخال����ص القائم�ي�ن عل���ى اجلمعي���ة وبع���د ذلك خطت
فا�س����أل اهلل عزوج���ل �أن يرزقنا جميع ًا الأجر والث���واب وان يجمعنا مع
عل���ى ا�ستقرار العم���ل الإداري يف اجلمعية تتمث���ل يف النهج امل�ؤ�س�سي ،
اجلمعية خطوات �سريعة �إىل الأمام بعد اال�ستفادة من �سلبيات املا�ضي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم .
والتفوي����ض مع الإ�شراف  ،والتفاه���م وااليجابية بني العاملني  ،ولذلك
ومت ت�صحيح امل�سار على �أ�س�س �سليمة .
فالعم���ل امل�ؤ�س�سي ي�س�ي�ر ب�شكل ايجاب���ي ابتدا ًء بالتخطي���ط والهيكلية
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نطم��ح �إىل الريادة يف رعاية
الطالب اجلامعي
مدي���ر مرك���ز التمي���ز  :حمف���وظ �أحمد
عبد الرب �سع���د �أكد �أن من �أهداف املركز
-:توف�ي�ر املن���اخ املالئم للتح�صي���ل العلمي
املتم ّي���ز للط�ل�اب ليتمكن���وا م���ن خدم���ة
جمتمعه���م بفاعلي���ة  ،امل�ساع���دة يف ت�أهيل
�أ  .حمفوظ �أحمد عبد الرب
الطال���ب بح�سب ميول���ه وقدرات���ه وبح�سب مدير مركز التميز  -طالب
الإمكانات املتاح���ة  ،م�ساعدة الطالب على
االرتقاء علمي ّا وتربوي ّا وثقافي ّا ومهني ّا .
وع���ن الأن�شطة والربامج التي يقدمها املرك���ز قال  -:يحفل املركز
بالكث�ي�ر م���ن الأن�شطة والربام���ج املتنوعة والتي ت�ص���ب يف جمملها يف
خدم���ة الطالب خا�ص���ة واملجتمع عموم ًا وتنفذ ع�ب�ر جلان متخ�ص�صة
ب���كل ن�ش���اط ومنها :اللجن���ة الريا�ضي���ة  -:انطالق ًا من مب���د�أ ( العقل
ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم) تقيم اللجنة الريا�ضية التمارين واملباريات
الريا�ضي���ة  ،وجلن���ة التنمي���ة تقي���م جلن���ة التنمية عدد م���ن ( دورات
حا�سوب وانرتنت – دورات تنمية ب�شرية ـ بحوث علمية – درو�س تقوية
،)Eو اللجن���ة الثقافي���ة والدعوية ( ندوات – حما�ضرات – �أ�سمار
م�سابق���ات ثقافي���ة – خواطر  -ا حللقات القر�آني���ة – قراءة كتب –برنام���ج القنوات املختارة –املجالت احلائطية)  ،واللجنة االجتماعية
 -:تنف���ذ اللجنة االجتماعية العدي���د من الأن�شطة التي لها عظيم الأثر
يف خدم���ة الطالب ومنها -:الرحالت والتي تهدف �إىل تعريف الطالب
ببع����ض املناطق يف بالدنا �إ�ضافة �إىل ك�س���ر الروتني والتجديد وتعميق
رواب���ط املحبة والأخوة بني الطالب  ،و�إقام���ة برامج تعارف بني �إفراد
املرك���ز  ،وتقدمي اخلدمات املادي���ة واملعنوية املمكنة لطالب املركز من
خ�ل�ال �صندوق الطالب التكافلي  ،وت�شجيع الطالب وحثهم على �صيام
التط���وع والعمل عل���ى �إقامة الإفطارات املو�سمي���ة اجلماعية  ،و اللجنة
ال�صحية -:يت���م تنظيم جمموعة من الربامج ال�صحية منها -:جتهيز
وتطوير �صن���دوق الإ�سعافات الأولية  ،و�إ�سع���اف الطالب املر�ضى �إىل
امل�ست�شفي���ات  ،ومتابع���ة اجلوانب الغ�ي�ر �صحية وتق���دمي احللول لها ،
ون�شر الوعي ال�صحي لدى �أفراد املركز واملجتمع املجاور..
وعن �شروط قبول الطالب يف املركز قال :
�أن يك���ون الطال���ب ملتحق ًا ب�إحدى اجلامع���ات �أو املعاهد اليمنية يف
حمافظة تعز ومنتظم ًا يف درا�سته و �أن يكون من ذوي احلاجة .
�أن يكون متفوق ًا يف درا�سته .
�أن يك���ون ح�س���ن ال�سري وال�سل���وك خالي ًا من
الأمرا�ض امل�ستع�صية .
�أن ال يكون له �سوابق جنائية و�أخالقية خملة
بدينه وخلقه .
�أن يجتاز املقابلة ال�شخ�صية بنجاح .
�أن يلتزم بالئحة ونظام املركز الداخلية .
ط  /ن�شوان عبده
�أن يدفع الر�سوم املقررة
وع���ن كيفي���ة تت���م املفا�ضل���ة ب�ي�ن الط�ل�اب
املتقدم�ي�ن قال  :ت�شكل جلنة له���ذا الغر�ض بتكليف من رئي�س اجلمعية
وهنا ك ا�ستمارة خا�صة بذلك ونرفق �إليكم �صورة منها .
ويف نهاي���ة حديثه ق���ال  :الكلمة التي ن���ود �أن نوجهها �إىل اخلريين
من �أبناء ه���ذه الأمة الطيبة ب�أنه نعم اال�ستثمار
ا�ستثمارهم يف هذا املجال احليوي دعم وتنمية
ورعاي���ة ط�ل�اب العل���م املتميزي���ن واملتفوق�ي�ن
واملحتاجني وبا�ستمرار عطاءهم �سنوا�صل هذا
امل�ش���وار و�سيكون عون ًا لنا على �إخراج جيل الغد
امل�أمول والذي �س ُيعه���د �إليه حمل م�شاعل النمو
والتطوير واالزده���ار الذي �سينعم به الوطن �إن
�ش���اء اهلل تع���اىل ...جع���ل اهلل ذل���ك يف ميزان
ط  /عبد الإله ابراهيم
ح�سناتهم و�صدقة جارية لهم ولوالديهم 0
وي�ؤك���د مدي���ر املرك���ز �أن هن���اك احتياجات
�ضروري���ة الزال املركز بحاجة �إليها تتمث���ل يف  :بناء الدورين اخلام�س
وال�ساد����س حي���ث �أن املبن���ي �صال���ح ال�ستيع���اب  60طالب ًا فق���ط بينما
املتقدم�ي�ن �أكرث من هذا العدد بكثري  ،توفري و�سيلة املوا�صالت بغر�ض
تنفي���ذ الأن�شط���ة املختلفة وتو�صيل �أ�صح���اب االحتياجات اخلا�صة �إىل
اجلامع���ة  ،وا�ستكمال املكتب���ة العلمية املقروءة وامل�سموع���ة املتكاملة ،
وتو�سعة الكادر حيث ال يوجد �سوى املدير والطباخ واحلار�س .

وعن الطموح���ات التي يتطلع
�إليه���ا املرك���ز قال مدي���ر مركز
التمي���ز �أنه���ا تتمث���ل يف الطموح
�إىل �أن يكون مركز التم ّيز الرائد
يف جم���ال رعاية وت�أهيل الطالب
اجلامع���ي على م�ست���وى اليمن ،
و�إيج���اد مبنى �آخ���ر يكون خا�ص
بالت�أهي���ل والتدري���ب ويبقى هذا
املبن���ى لت�سكني ورعاي���ة الطالب
 ،وفت���ح ق�س���م خا����ص ب�أ�صح���اب
الدرا�س���ات العلي���ا ( ماج�ست�ي�ر
– دكت���وراة ) وتوف�ي�ر م���ا يلزم
لأ�صحاب

اجلمعي��ة ت�ستح��ق
درجات االمتياز

= ط�ل�اب مرك���ز التمي���ز كان
له���م جم���ال لإب���داء �أرائهم جتاه
م���ا حتقق على ار�ض الواقع حيث
حت���دث الأخ � :أنور عب���د اهلل حممد �سعيد  -مديري���ة املوا�سط – كلية
الهند�سة وتقنية املعلومات قائ ًال  :اجلمعية ت�ستحق درجات االمتياز مع
مرتبة ال�شرف وذلك لدورها الفعال الذي تقوم به يف تذليل كل العوائق
وال�صعوب���ات التي قد تواجه الطالب يف درا�ستهم وهذه ال�صعوبات قد
تكون حاجز عن �إكمال درا�ستهم اجلامعية  ..و�أ�شاد بخدمات اجلمعية
الت���ي تقدمها من خالل املرك���ز ومنها اجلانب املادي واملتمثل يف توفري
التغذي���ة اجلي���دة للطالب والتقليل م���ن تكاليف الدرا�س���ة  ،ويف جانب
التنمي���ة الب�شرية م���ن خالل ال���دورات واملحا�ضرات الت���ي ي�ست�ضيفها
املركز  ،ويف اجلانب ال�صحي تقدمي اخلدمات ال�صحية للطالب ..

اجلمعية وفرت الكثري..

= الطال���ب :عبداالل���ه �إبراهي���م حممد �صالح من امل�س���راخ – كلية
العل���وم الإدارية قال :للجمعية دور كبري يف خدمة الطالب ولها الف�ضل
بع���د اهلل عزوج���ل يف توف�ي�ر ه���ذا املركز املب���ارك وكل م���ا ي�شتمل فيه
م���ن خدمات ح�صلنا عليه���ا يف هذا املركز املب���ارك وكل ما ي�شمل فيه
م���ن خدم���ات ح�صلن���ا عليها من
املرك���ز فاجلمعية هي التي وفرت
لن���ا الكث�ي�ر م���ن الدع���م املادي
واملعنوي بالإ�ضافة �إىل ممار�سة
ع���دد م���ن الأن�شط���ة الطالبي���ة
مث���ل املحا�ض���رات الرتبوي���ة
واحلا�سوب ..

خدمات وت�سهيالت
= الطال���ب :ن�ش���وان عب���ده
احم���د حمم���د – مديري���ة جبل
حب�ش���ي – كلي���ة الرتبي���ة �أ�شاد
بالدور ال���ذي قامت به اجلمعية
م���ن اج���ل توف�ي�ر املرك���ز ال���ذي
يق���دم للطال���ب اجلامع���ي الكثري
من الت�سهي�ل�ات واخلدمات التي
نلم�سه���ا يف املرك���ز تتمث���ل يف
احلا�س���وب وتوفري املكتبة وكثري
م���ن اخلدم���ات الت���ي يحتاجها
الطالب .

جهود ًا جبارة يف خدمة الطالب

=الطالب :زكريا هائل عبد اهلل – مديرية الوازعية  -كلية العلوم
الإدارية قال �إن اجلمعي���ة تبذل جهود ًا جبارة يف خدمة الطالب ولها
الف�ض���ل بعد اهلل يف ت�أ�سي�س ه���ذا املركز التاهيلي ال���ذي �أتاح الكثري
م���ن الط�ل�اب يف موا�صلة الدرا�س���ة اجلامعية وي�ستفي���د الطالب من
خدم���ات املرك���ز ومنه���ا دورات الكمبيوت���ر والتنمية الب�شري���ة و�إقامة
حلق���ات التحفيظ ودعم بع�ض الأن�شطة الثقافية واال�ستفادة من مكتبة
املركز التي ت�ضم العديد من الكتب الثقافية ..

ت�شجيعه للمبدعني

= الطال���ب  :عب���د العزيز �سيف حممد قائ���د – املوا�سط – فيزياء
ق���ال �إن اجلمعية تق���وم بخدمة الط�ل�اب بدرجة عالي���ة ومتميزة ولها

الف�ض���ل بعد اهلل تع���اىل يف اال�ستقرار الذي
يعي�شه الطالب يف املركز حيث يقدم املركز
العدي���د م���ن اخلدم���ات منها توف�ي�ر معمل
احلا�س���وب واملكتب���ة وال���دورات التدريبي���ة
بالإ�ضاف���ة �إىل ت�شجيع���ه للمبدع�ي�ن م���ن
الط�ل�اب وكذلك اال�ستف���ادة من اخلدمات
ال�صحية التي يقدمها املركز .

حتت�ض��ن اجلمعي��ة طالب��ة
العلم
= �أي�ضا الطالبات كان لهن ر�أي ووجهة
نظ���ر حي���ث قالت الطالب���ة  :عائ�ش���ة نبيل
اليو�سفي �أن دور اجلمعية نحو طالبة العلم
دور كب�ي�ر وفع���ال حيث حتت�ض���ن اجلمعية
طالب���ة العل���م وذل���ك م���ن خ�ل�ال مرك���ز
التمي���ز وال���ذي وف���ق اهلل �أهل اخل�ي�ر �إىل
�إن�شائ���ه و�سيكون نه�ض���ة تعليمية للطالبات
اجلامعيات والف�ض���ل بعد اهلل ثم �إىل رواد
اجلمعي���ة الت���ي تبني وجتدد نح���و الأف�ضل
..وعن اخلدمات التي يقدمها املركز قالت �أنها بالإ�ضافة �إىل اخلدمات
املادية واملعنوية فهو يج�سد الرعاية الروحية واجل�سدية فيعمل على بث
ال�سع���ادة واحليوية والن�ش���اط وتقوية الفكر والن�ض���وج  ..وت�ضيف بنت
اليو�سفي قولها �أن املركز برغم التجهيزات التي توفرت فيه �إال انه يظل
بحاجة �إىل مزيد من التطوير وم�ضاعفة الإمكانيات ..

�أخذت ب�أيدينا..
= الطالب���ة � :سم�ي�ره �سعي���د �سالم قال���ت  :اجلمعي���ة دورها مفعل
وممتاز مل تقم به �أي جمعية مبا تقوم به جمعية بناء فقد �أخذت ب�أيدينا
نحن طالبات العلم �إىل ما فيه م�صلحتنا وم�صلحة الوطن بعد �أن كانت
ه���ذه الطري���ق ال تتوفر لنا وهي طريق العل���م اجلامعية لأننا من �سكان
الري���ف واملناطق البعيدة عن املدينة واجلامع���ة  .و�أكدت �أن اخلدمات
الت���ي تتلقاه���ا الطالبات من املرك���ز ال تعد وال حت�صى فه���ي وفرت لنا
جمي���ع اخلدمات من حي���ث امل�سكن و�سبل الراح���ة والعي�ش واخلدمات
الغذائية والرتبوية والثقافية والدينية والتعليمية والرتفيهية وجميع ما
حتتاجه طالبة العلم للي�سر قدم ًا نحو �سلم
العلم والتعليم .

�إعان��ة الطالب��ة يف درا�سته��ا
اجلامعية
= الطالبة�/أم���ل عبده عل���ي قالت � :إن
اجلمعي���ة له���ا دور نحو طالب���ة العلم حيث
تعم���ل عل���ى �إعان���ة الطالب���ة يف درا�سته���ا
اجلامعي���ة متفاعل�ي�ن تفاع�ل�ا تام��� ًا م���ن
خالل توفري كافة االحتياجات التي تخ�ص
الطالب���ات ..و�أ�ش���ار ت �إىل �أن اخلدم���ات
التي تهم الطالبة متوفرة .

احتياج لدورات �أخرى
=الطالب���ة� /أروى �أحمد عبد اهلل �سعيد
قال���ت� :أتق���دم بال�شكر والعرف���ان لكل من
�شارك و�ساهم يف بناء هذا امل�شروع واخ�ص
بالذكر رئي�س اجلمعية وهذا ماكنت �أمتناه
من قبل واحلم���د هلل على ذلك و�أ�س�أل اهلل
العل���ي القدي���ر �أن يجع���ل ذل���ك يف ميزان
ح�سناته���م ويزيده���م من ف�ضله تب���ارك وتعاىل حيث قام���ت اجلمعية
بتوف�ي�ر �سكن للطالب���ات الالتي مل يقدرن على �إيج���اد �سكن لهن حتى
يكمل���ن تعليمهن واجلمعية احت�ضنت كل طالبة بكل مايف و�سعها خا�صة
و�أنه���ن من بنات الريف واجلمعية قامت بدورها يف خدمة طالبة العلم
عل���ى الوجه الأكمل فوف���رت كل املتطلبات له���ن وجزاهم اهلل عنا خري
اجلزاء  ..و�أ�ش���ارت �إىل �أن اخلدمات التي مت توفريها للطالبات تتمثل
يف �إقامة ال���دورات التدريبية يف حفظ القر�آن الك���رمي وتلقينه بالوجه
ال�صحي���ح ودورة يف دبلوم القيادات لطالبات اجلامعة ودورات التنمية
الب�شري���ة بالإ�ضاف���ة �إىل �أن�شط���ة الرح�ل�ات والرتفي���ه  ..و�أك���دت �أن
الطالبات بحاج���ة �إىل دورات �صحية بالإ�ضافة �إىل دورات يف املهارات
اليدوية كاخلياطة والتطريز وفن النق�ش ..
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اإلبداع طريقك حنو قيادة املستقبل
ما هو اإلبداع؟ وماذا نقصد باإلبداع؟

يف احلقيق���ة هن���اك تعاري���ف كث�ي�رة للإب���داع ،لذل���ك �سنذك���ر بع�ض
التعاري���ف ،من �أي�سر هذه التعاريف التعري���ف التايل «العملية التي ت�ؤدي
�إىل ابت���كار �أفكار جديدة ،تكون مفيدة ومقبول���ة اجتماعي ًا عند التنفيذ»
وهن���اك تعريف �شام���ل للدكتور على احلم���ادي� ،أورده �ضمن كتابه الأول
م���ن �سل�سل���ة الإبداع وهو التعري���ف التايل «هو مزيج م���ن اخليال العلمي
املرن ،لتطوي���ر فكرة قدمية� ،أو لإيجاد فكرة جديدة ،مهما كانت الفكرة
�صغرية ،ينتج عنها �إنتاج متمي���ز غري م�ألوف ،ميكن تطبيقه وا�ستعماله»
و�أعتقد ب�أن هذا هو التعريف ال�شامل.
�إذ ًا الإب����داع هو �إنتاج �أف����كار جديدة خارجة عن امل�أل����وف ،على �شرط �أن تكون
�أف����كار مفيدة ،وقد يكون الإبداع يف جمال يجلب الدم����ار وال�ضرر وهذا ال ي�سمى
�إب����داع بل تخريب ،فلو قلنا �أن موظف ابتكر طريقة جديدة لتخفي�ض التكاليف �أو
لتعزيز الإنتاج �أو ملنتج جديد ،فتعترب هذه الفكرة من الإبداع.
وميكن���ك الرج���وع �إىل كتاب «�ش���رارة الإبداع» د .عل���ي احلمادي حيث
�ستج���د تعريف �شام���ل للإب���داع واملفاهي���م املت�صلة به .وه���ذا امللف هو
تعريف خمت�صر جد ًا للإبداع وال �أود الإطالة.

من هو المبدع؟

يظن بع�ض النا�س �أن الإن�سان املبدع ولد هكذا مبدع ًا ،وهو مفهوم غري �صحيح،
ولالخت�صار �أقول كل �شخ�ص ي�ستطيع �أن يبدع ويبتكر �إال من ي�أبى!
كان �أح���د رج���ال الأعم���ال يقف يف طاب���ور طويل يف �إح���دى املطارات،
الح���ظ الرج���ل �أن �أغلف���ة تذاكر ال�سف���ر بي�ضاء خالية ،ففك���ر يف طباعة
�إعالن���ات عل���ى هذه املغلف���ات وتوزيع ه���ذه الأغلفة جمان��� ًا على �شركات
الط�ي�ران ،وافق���ت �ش���ركات الط�ي�ران على ه���ذا العر�ض ،وتع���اون رجل
الأعم���ال م���ع مدير �إح���دى املطاب���ع ومت هذا امل�ش���روع ،والنتيج���ة �أرباح
مبالي�ي�ن الدوالرات! الفك���رة �إبداعية و�صغرية ،لكنه���ا جديدة ومل يفكر
فيه���ا �أحد من قبل ،و�ص���ار لهذا الرجل زبائن م���ن ال�شركات الكربى يف
الواليات املتحدة.

اإلبداع الفردي

ن�ستعر����ض يف هذا الق�سم خ�صائ�ص ال�شخ�ص املبدع ،معوقات الإبداع
ل���دى الأفراد ،طرق و�أ�ساليب لت�صبح �أكرث �إبداع��� ًا ،طرق توليد الأفكار،
ثم بع�ض الأمثلة واملجاالت التي ي�ستطيع الفرد �أن يبدع فيها.

صفات المبدعين

ه���ذه بع�ض �صفات املبدع�ي�ن ،التي ميكن �أن تتعود عليه���ا وتغر�سها يف
نف�سك ،وحاول �أن تعود الآخرين عليها �أي�ض ًا.
يبحثون عن الطرق واحللول البديلة وال يكتفون بحل �أو طريقة واحدة.
لديهم ت�صميم و�إرادة قوية.
لديهم �أهداف وا�ضحة يريدون الو�صول �إليها.
يتجاهلون تعليقات الآخرين ال�سلبية.
ال يخ�شون الف�شل ( �أدي�سون جرب  1800جتربة قبل �أن يخرتع امل�صباح
الكهربائي ).
ال يحبون الروتني.
يبادرون.
�إيجابيون ومتفا�ؤلون.
و�إذا مل تتواف���ر فيك هذه ال�صفات ال تظن ب�أنك غري مبدع ،بل ميكنك
�أن تكت�سب هذه ال�صفات وت�صبح عادات مت�أ�صلة لديك.

معوقات اإلبداع

معوق���ات الإب���داع كثرية ،منها ما يك���ون من الإن�سان نف�س���ه ومنها وما
يك���ون من قب���ل الآخرين ،علي���ك �أن تعي ه���ذه املعوق���ات وتتجنبها بقدر
الإمكان ،لأنها تقتل الإبداع وتفتك به.
ال�شع���ور بالنق�ص ويتمثل ذلك يف �أقوال بع�ض النا����س� :أنا �ضعيف� ،أنا
غري مبدع � ...إلخ.
عدم الثقة بالنف�س.
عدم التعلم واال�ستمرار يف زيادة املح�صول العلمي.
اخلوف من تعليقات الآخرين ال�سلبية.
اخلوف على الرزق.
اخلوف واخلجل من الر�ؤ�ساء.

اخلوف من الف�شل.
الر�ضى بالواقع.
اجلمود على اخلطط والقوانني والإجراءات.
الت�شا�ؤم.
االعتماد على الآخرين والتبعية لهم.

طرق وأس��اليب لتصبح
أكثر إبداعاً

مار����س ريا�ضة امل�ش���ي يف ال�صباح
الباكر وت�أمل الطبيعة من حولك.
خ�ص����ص خم����س دقائ���ق للتخي���ل
�صباح وم�ساء كل يوم.
ناق����ش �شخ�ص��� ًا �آخ���ر ح���ول فكرة
ت�ستح�سنها قبل �أن جتربها.
تخيل نف�س���ك رئي�س ملجل����س �إدارة
ملدة يوم واحد.
ا�ستخ���دم الر�سوم���ات والأ�ش���كال
التو�ضيحي���ة ب���دل الكتاب���ة يف عر�ض
املعلومات.
قبل �أن تق���رر �أي �شيء ،قم ب�إعداد
اخليارات املتاحة.
جرب واخت�ب�ر الأ�شياء و�شجع على
التجربة.
تب���ادل عملك م���ع زميل �آخ���ر ليوم
واحد فقط.
ار�سم �صور ًا و�أ�شكا ًال فكاهية �أثناء التفكري.
فكر بحل مكلف مل�شكلة ما ثم حاول حتديد �إيجابيات ذلك احلل.
قدم �أفكار ًا واطراح حلو ًال بعيدة املنال.
تعلم ريا�ضة جديدة حتى �إن مل متار�سها.
ا�شرتك يف جملة يف غري تخ�ص�صك ومل ي�سبق لك قراءتها.
غري طريقك من و�إىل العمل.
قم بعمل ال�سكرتري بنف�سك ،و�أعطه �إجازة �إجبارية!
قم برتتيب غرفتك ،وغ�سل مالب�سك وكيها لوحدك.
غري من ترتيب الأثاث يف مكتبك �أو غرفتك.
احلم وت�صور النجاح دائم ًا.
قم بخطوات �صغرية يف كل عمل ،وال تكتفي بالكالم والأماين.
�أكرث من ال�س�ؤال.
قل ال �أعرف.
�إذا كنت ال تعمل �شيء ،ففكر بعمل �شيء �إبداعي متلء به وقت فراغك.
�ألعب لعبة ماذا لو ..؟
انتبه �إىل الأفكار ال�صغرية.
غري ما تعودت عليه.
احر�ص �أن يكون يف �أي عمل تعمله �شيء من الإبداع.
تعلم والعب �ألعاب الذكاء والتفكري.
اقر�أ ق�ص�ص ومواقف عن الإبداع واملبدعني.
خ�ص����ص دفرت لكتابة الأفكار ودون فيه الأف���كار الإبداعية مهما كانت
هذه الأفكار �صغرية.
افرت�ض �أن كل �شيء ممكن.

طرق توليد األفكار

و�صلن���ا �إىل التطبي���ق العملي ،كيف نولد ونبتكر اف���كار وحلول جديدة،
�إليك هذه الطرق:
حدد هدف ًا وا�ضح ًا لإبداعك وتفكريك.
التفكري باملقل����وب� ،أي �إقلب ما تراه يف حياتك حتى ت�أتي بفكرة جديدة ،مثال:
الطالب يذهبون �إىل املدر�س����ة ،عندما تعك�سه تقول :املدر�سة ت�أتي �إىل الطالب،
وهذا ما حدث من خالل الدرا�سة بالإنرتنت واملرا�سلة وغريها .
الدمج� ،أي دمج عن�صري���ن �أو �أكرث للح�صول على �إبداع جديد ،مثال :
�سيارة  +قارب = مركبة برمائية ،ومت تطبيق هذه الفكرة!
احل���ذف ،احذف جزء �أو خط���وة واحدة من جهاز �أو نظام �إداري ،فقد

�إعداد:

عبد اهلل املهريي

يكون هذا اجلزء ال فائدة له.
الإب���داع بالأحالم ،تخي���ل �أنك �أ�صبح���ت مدير ًا ل���وزارة التعليم مثالً،
مالذي �ستفعله؟ �أو تخيل �أننا نعي�ش حتت املاء ،كيف �ستكون حياتنا؟
املث�ي�رات الع�شوائي���ة ،قم بزيارة حم���ل للعب الأطف���ال� ،أو �سافر لبالد
مل تزره���ا من قب���ل� ،أو ام�شي يف مكان مل تراه من
قب���ل ،وال تن�س���ى �أن حتمل معك دف�ت�ر مالحظات
وقل���م لكي ت�سجل �أي فك���رة �أو خاطرة تخطر على
ذهنك.
الإبداع بالتنقل� ،أي حتويل ونقل فكرة تبدو غري
�صحيحة �أو معقولة �إىل فكر جديدة ومعقولة.
زاوية نظر �أخرى ،انظ���ر �إىل امل�شكلة �أو الإبداع
�أو امل�س�أل���ة م���ن طرف ث���اين �أو ثال���ث ،وال حت�صر
ر�ؤيتك مبجال نظرك فقط.
م���اذا لو؟ ،قل لنف�سك :م���اذا لو حدث كذا وكذا
� ..ستكون النتيجة .....
كي���ف ميك���ن؟ ا�ستخ���دم ه���ذا ال�س����ؤال لإيجاد
العديد من البدائل والإجابات.
ا�ستخدام���ات �أخرى ،ه���ل ت�ستطيع �أن توجد 20
ا�ستخ���دام �آخر للقلم غري الكتابة والر�سم؟ جرب
ه���ذه الطريق���ة وبالت�أكي���د �ستح�صل عل���ى �أفكار
مفيدة.
طور با�ستمرار ،ال تتوقف عن التطوير والتعديل
يف �أي �شيء.

أمثلة وتطبيقات

 -1ت�ص���ور �أن م�ؤ�س�ست���ك ق���ررت اال�ستغناء عنك ،فم���اذا �ستفعل؟ هل
�ستبحث ع���ن وظيفة جديدة �أو �ستبد�أ م�شروعك اخلا�ص� ،أو لن تفعل �أي
�ش���يء باملرة ،فك���ر وابتكر فكرة �إبداعية جدي���دة ،وطبقها �إذا �أمكن ،وال
تن�سى �أن اخلوف على الرزق هو من معوقات الإبداع.
 -2انظ���ر �إىل املخلف���ات واملهمالت الت���ي يف املنزل ،ه���ل ب�إمكانك �أن
ت�ستفي���د منها؟ على طاولتي علبة لو�ضع الأق�ل�ام فيها ،هذه العلبة كانت
يف الأ�ص���ل علب���ة لطعام!! لكن مت تنظيفها وتزينه���ا حتى �أ�صبحت جميلة
ومفيدة.
 -3تود �أن تذهب مع عائلتك يف رحلة �إبداعية ،كيف �ستكون هذه الرحلة؟
 -4غرفت���ك غري منظمة ،كي���ف �سرتتبها بحيث توف���ر م�ساحة كبرية،
ويكون هذا الرتتيب عملي �أي�ض ًا.
� -5سيزورك بع�ض �أ�صدقائك يف املنزل ،كيف �ست�سقبلهم بطريقة �إبداعية؟
 -6رغب���ت يف تن�شي���ط �أف���راد �أ�سرت���ك بن�ش���اط �إبداع���ي جديد ،كيف
�سيكون هذا الن�شاط؟
 -7ق���ررت �أن ت���زرع حديقة منزل���ك بنباتات الزينة ،كي���ف �ستزرعها
وكيف �سيكون �شكلها؟
 -8الحظ���ت �أن النفق���ات املالية كثرية يف منزل���ك ،كيف �ستقل�ص هذه
النفقات؟
 -9تود �أن تتعلم وتزيد ثروتك املعرفية ،ابتكر  10طرق لتزيد من معرفتك.
� -10إذا كنت تعتمد على اخلادمة يف �أعمال املنزل ،ت�صور �أنك تخليت
عنها مل���دة ا�سبوع ،كيف �ستدبر �أعمال املنزل؟ وطبق هذا التمرين عملي ًا
وتخل�ص من اخلادمة ومن �سلبيات اخلدم.

الخاتمة

ك���ن �شخ�ص ًا مبدع ًا وال تلتفت �إىل ما يقول���ه غريك من تعليقات �سلبية
ومثبط���ة ،وحاول �أن تنمي مهارة الإبداع لديك واعلم �أنها مهارة ت�ستطيع
�أن تكت�سبها ،والإبداع �ضروري حلياة الفرد لك�سر الروتني وامللل ،ولتطوير
مهاراته ومعارفه ،ولإثراء حياته بالتجارب واملواقف اجلميلة ،لذلك فكر
يف كل حياتك ال�شخ�صية وحاول �أن تبدع ولو قلي ًال يف كل جمال.

المراجع :

�سل�سلة الإبداع والتفكري االبتكاري د .علي احلمادي.
اخلروج من ال�صندوق فرانك برن�س ترجمة :ن�سيم ال�صمادي.
من موقع عامل النور
/http://www.alnoor-world.com
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أقوال ..
في التم ُّيز والنجاح
قال تعاىل � ( :إن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حم�سنون ) .
قال عليه ال�صالة وال�سالم � »:إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عمال �أن يتقنه « ( رواه البيهقي ) .
« كل عمل هو �صورة ذاتية لل�شخ�ص الذي �أجنزه  ،ذ ّيل عملك بتوقيع ( التميز ) « .
« �أف�ضل ما يو�صف به التميز  :هو عمل الأ�شياء ال�صحيحة ب�شكل �صحيح «.
« فكر يف التميز يف كل فكرة وحركة «.
« �سر العبقرية  :هو �أن حتتفظ بروح الطفل عندما يتقدم بك العمر ،وهذا يعني �أال تفقد حما�سك مطلقا «.
« الأهداف ال�سامية ت�شكل �شخ�صيات �سامية  ،والأهداف العظيمة ت�صنع عقوال عظيمة «.
« ال�صدق �أف�ضل �صورة تر�سمها لنف�سك «.
« اجليد لي�س كافيا � ،إذا كان الأف�ضل ممكنا «.
« �أجنز دائما �أكرث مما هو متوقع منك «.
« املناف�س���ة احلقيقي���ة دائما ما تك���ون بني ما تقوم بعمله وما �أنت قادر على عمله � ،إن���ك تقي�س نف�سك مع نف�سك ولي�س
مع �أي �شخ�ص �آخر».
« النجاح يجذب النجاح «.
« النجاح ال يقرتب �أبدا من �شخ�ص ينظر دائما حتت قدميه «.
« ال �أحد يحتكر النجاح  ،النجاح ملك ملن يدفع الثمن «.
« ت�ستطيع �أن حت�صل على �أف�ضل ما عند الآخرين عندما تقدم �أف�ضل ما عندك «.
« الأ�شخا�ص العاديون ي�ستطيعون �إجناز �أعمال مذهلة � ،إذا بد�أوا العمل بدون �أفكار �سلبية م�سبقة «.
« الكمال يف احلياة هو هدف ال ميكن حتقيقه  ،كن �أف�ضل ما ت�ستطيع ،هذا يكفي «.
« الطريق �إىل التميز نادرا ما يكون مزدحما «.
« ال تقبل �أبدا بامل�ستوى املتوا�ضع «.
« �سر النجاح ب�سيط � :أ ّد عمال �أف�ضل من �أداء �أي �شخ�ص �آخر يف جمالك ،ووا�صل �أداء هذا العمل «.
« ال�شخ�ص املتفوق � :شخ�ص متوا�ضع يف حديثه  ،لكنه متفوق يف �أعماله»
« النجاح  :هو اال�ستفادة الكاملة مما لديك من قدرات «.
« ال�شجاعة يف البدء  ،واال�ستعداد للمواظبة الدائمة عليها  :هما مطلبان رئي�سان للنجاح « .
« النجاح  :هو اال�ستمرار والت�شبث باملحاولة بعد �أن ي�ست�سلم الآخرون».
« التميز �شيء متاح جلميع الأ�شخا�ص امل�ستعدين لاللتزام به «.
« �أ�سا����س النج���اح  :ه���و املناف�سة مع نف�س���ك  ،الأمر كله يتعلق بتح�س�ي�ن الذات ،ب�أن تكون الي���وم �أف�ضل مما كنت عليه
بالأم�س «.
« النجاح لي�س �إجنازا بقدر ما هو قدرة م�ستمرة على الإجناز «.

اتكيت قوة الشخصية للمرأة
 -1ت�صريف وفق ما ت�شعرين ،وما تعتقدين �أنه يتحدث عنك ،فال�سلوكيات اخلارجة
ع���ن �إطار حياتك �أو �شخ�صيتك ،تنق�ص من قدرك ،وجتعلك �شخ�صا هزيال ،و�ضعيف
املعاين �أمام الآخرين ،فلي�س من الالئق �أن ت�أتي بت�صرفات منافية لعاداتك ال�شخ�صية
�إن كنت غري مقتنعة بها.
� -2أظهري قوتك ،وال تخجلي �أو تخ�شي االنتقادات ،ف�إن كنت جميلة اعتني بجمالك،
و�إن كنت ذكية اتركي الآخرون يالحظون ذلك بال مبالغة ،و�إن كنت موهوبة ،فال تدعي
العك����س ،عندما ميتدحك الآخرون قويل �شكرا ،وال تقويل هذا غري �صحيح ،ال ترتددي
يف االعرتاف مبميزاتك ،فهذا حقك ال�صريح ،لكن ب�أدب وحكمة ،ومبنا�سبة.
 -3توقف���ي ع���ن ت�شتيت الطاقات ،وهدر الوقت يف ال�ت�ردد ،ركزي يف �شيء واحد يف
حيات���ك� ،شيء يوفر لك �أكرب قدر من الإنتاجات املتعددة ،التي تخدم �أهداف حياتك،
فالت�شتيت ي�ضعف الطاقة الإدراكية ،وبالتايل ي�ضعف ال�شخ�صية.
 -4قبل �أن تلتقي �أحدا ،اجمعي افكارك ،تنف�سي بعمق وفكري يف �أهدافك من ذلك
اللق���اء ،وفكري يف اهداف ال�شخ�ص الأخر �أي�ضا� ،سجل���ي �أفكارك يف ورقة وراجعيها،
فذلك يحفزك ،ويجعل لقائك مثمرا ،وح�ضورك متميزا.
 -5ت�أك���دي �أن���ك امل�س�ؤولة عن نوعية عالقت���ك بالآخرين ،ف�أنت وف���ق ردود افعالك
التي تطلقينها ،حت�صلني على النتائج ،فاجعلي رد فعلك معقوال ،ومنطقيا جتاه الأمور،
واحتفظي مب�شاعرك بعيدا عن الإ�سراف ،وت�سلحي بالهدوء والثقل ،وامل�س�ؤولية.
� -6أن���ت تعمل�ي�ن الآخرين كي���ف يتعاملون مع���ك ،فاحر�صي على تلقينه���م الأفكار
والت�صرف���ات الإيجابية ،و�أر�سلي لهم الر�سائ���ل التي تفيد ب�أهميتك يف احلياة ،و�أهمية
�أن يحرتم���وك ،ع�ب�ري عن نف�سك عرب فر�ض احرتامك عل���ى الآخرين ،وت�أكدي �أن كل
فعل من الآخر هو رد فعل ملا ينبع من م�شاعرنا و�سلوكياتنا.
 -7ارف�ض���ي تنفي���ذ الأمور الت���ي تكرهني القيام به���ا ،وال تتقبلي الإجب���ار ،او �إلغاء
�شخ�صيت���ك ،ع�ب�ري عنها بحر����ص ،و�أعلن���ي احتياجاتك ،و�آرائ���ك ب�صراحة ال جترح
الآخرين لكن تكفل لك كيانك ،وتدافع عن حقك يف التعبري.
 -8عودي الآخرين على احرتام وقتك ،من وقت عمل ،او راحة او غريه ،ف�إن احتجت
�إىل راحة يف �ساعات العمل ،ال ت�سمحي للآخرين بالتطفل عليه ،و�إن احتجت �إىل وقت
للدرا�سة او العمل ،فخ�ص�ص ذلك الوقت،
احرتام���ك لوقت راحتك �أو عملك ،ه���و احرتامك لذاتك ،وهذا يولد �شعورا بالفخر
يف �أعماقك ،و�شعورا باالحرتام لدى من حولك.
 -9ال ت�سمح���ي لأح���د �أن يجربك عل���ى تغيري قناعاتك ،وعادات���ك التي جتدين انها
مثمرة ،والتي تنبع من احتياجاتك وقناعاتك ال�شخ�صية ،وال ت�سمحي لهم بان يتدخلوا
يف �صياغة عادات جديدة ال متت لأهدافك ال�شخ�صية ب�صلة.
 -10ا�ستم���ري يف اتخ���اذ قرارات���ك بنف�س���ك ،وال جتدي حترج���ا يف ا�ست�شارة �أويل
اخلربة،او النا�س الثقة ،ولكن اجعلي القرار الأخري لك انت ،وفق ما ينا�سبك ،ويحفظ
حق���ك ويخ���دم �أهدافك ،ثم �سارع���ي �إىل تنفيذ قراراتك وال ت�ت�رددي فالرتدد م�شني،
وي�سيء �إىل ذاتك.
 -11كوين �شخ�صية حا�سمة مع نف�سك ،ف�إن �أعطيت الآخرين مواعيد نهائية ل�شيء
ما التزمي بها� ،إال �إن تعر�ضت لظروف حالت بينك وبني العمل.
 -12ال ت�شكك���ي الآخري���ن يف امكانيات���ك ،وال ت�شعرينه���م ب�ضعف���ك ،اظهري قوتك
با�ستم���رار ،وع�ب�ري عن ح�سمك م���ع نف�سك بفخر ،وق���ويل دائما �س�أح���اول ،مهما بدا
الأم���ر �صعبا ،وامتدحي نف�سك بتوا�ضع وحكمة ،فقويل مث�ل�ا �إين جيدة يف التعامل مع
الآخرين ،و�س�أجنح يف العالقات العامة �إن �شاء اهلل ،او قويل مثال� ،إين مبدعة يف هذا
املجال ،و�س�أقدم عمال متميزا ب�إذن اهلل.
 -13دافع���ي عن حقك بحزم ،فالتنازل ع���ن احلقوق ،تعبري �سيء عن عدم احرتام
ال���ذات ،ف����إن �أهمل زوجك تقدمي م�صروف���ك لك ،ذكريه ب����أدب ،و�إن فاتت ترقية من
حق���ك ،طالبي بها بهدوء ومنط���ق ،لكن ال تتقاع�سي ،فلي�س من �أمر م�شني يف مطالبتنا
بحقوقن���ا م���ا دمنا نفعل ذلك باح�ت�رام ،فالآخ���رون ال يفكرون طوال الوق���ت بنا ،وقد
ين�سون دون ق�صد حقوقنا.
 -14ح���ددي �أولويات���ك و�ضعيه���ا ن�ص���ب عيني���ك ،واجعل���ي قائمة �أعمال���ك تخدم
�أولويات���ك ،اجنزي �أعمالك �أوال ب�أول ،وال ت�أجيله���ا ،لتكت�سبي املزيد من تقدير الذات،
واحلر�ص والثقة.
 -15احرتم���ي وع���ودك ،ويف به���ا ،مهم���ا كان���ت الأ�سب���اب ،ولي�س عيب���ا �أن تغريين
قناعات���ك �إن ات�ضح لك خط�أها ،لك���ن اخلط�أ والعيب �أن ال تقدمني اعتذارك للآخرين
عندم���ا تخذليهم ،وعلي���ك دائما �أن تعو�ضني عليهم مبا يتنا�سب مع حجم اخلذالن� ،إن
لزم الأمر.

مرك��زي التميز بقس��ميه( الطالب و الطالبات ) اإلجن��از األهم للجمعية حىت اآلن  ،ونطمح للريادة يف العمل اخلريي والتنمية اإلنس��انية
االخيرة
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ن�شرة دورية ت�صدر عن جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية  -العدد ( )3رجب 1431هـ املوافق يوليو 2010م

في طريقك
نحو التم ّيثز

اهدافنا :

تعميق القيم الإ�سالمية واالجتماعية بني �أفراد املجتمع  ،ون�شر ثقافة التعاون والرتابط االجتماعي .
القي���ام بالرعاية االجتماعية وال�صحية ملن ي�ستح���ق ذلك  ،مبا يحقق روح التكافل بني �أفراد املجتمع
قدر الإمكان .
القي���ام باخلدم���ات االجتماعي���ة والتنموية والإن�ساني���ة  ،بالتعاون مع ال�سلط���ة املحلية واجلهات ذات
العالقة بقدر �إمكانياتنا املتاحة .
دع���م الط�ل�اب والطالبات مادي ًا ومعنوي��� ًا مبا ميكنهم من موا�صلة درا�سته���م يف املراحل املختلفة يف
حدود قدرتها .
تنمية مهارات وقدرات املر�أة مبا ميكنها من امل�شاركة يف احلياة العامة م�شاركة فاعلة .
القيام باال�ستثمار يف املجال االقت�صادي الآمن  ،مبا يحقق للجمعية موارد ثابتة لتمويل �أن�شطتها .

كلمة وتفسير..

مشاريع تنتظر دعمكم ..
اسم المشروع

يف طريق ـ���ك نحـ���و التميـ���ز ..نن�صحـ���ك بالع�شـ���ر
التاليـات...
الن�صيحــة الأوىل
ج���دّد حيات���ك ،ون��� ّوع �أ�ساليب معي�شت���ك ،وغيرّ من
الروتني الذي تعي�شه.
الن�صيحــة الثانيــة
”�إذا �أردت الع�سل..فال حتطم خلية النحل “
الن�صيحــة الثالث ــة
ك��� ّرر (ال حول وال قوة �إال ب���اهلل) ف�إنها ت�شرح البال،
وت�صل���ح احل���ال ،وحتم���ل به���ا الأثق���ال ،وتر�ض���ي ذا
اجلالل.
الن�صيحــة الرابعة
�أكرث من اال�ستغف���ار ..فمعه الرزق والفرج ..والعلم
النافع ..والتي�سريّ ..
وحط اخلطايا.
الن�صيحــة اخلام�ســة
�أب�س���ط وجه���ك للنا����س تك�س���ب و ّده���م ..و�ألن لهم
الكالم يحبوك ..وتوا�ضع لهم يج ّلوك.
الن�صيحــة ال�ساد�ســة
علي���ك بامل�ش���ي والريا�ض���ة ..واجتن���ب الك�س���ل
واخلمول ..واهجر الفراغ والبطالة.
الن�صيحــة ال�سابعـ ــة
ال ت�ض ّي���ع عم���رك يف التنق���ل ب�ي�ن التخ�ص�ص���ات
والوظائ���ف وامله���ن ..ف�إن معنى هذا �أن���ك مل تنجح يف
�شئ.
الن�صيحــة الثامنـ ــة
ابتعد عن م�صاحبة املحبطني
الن�صيحــة التا�سعـ ــة
ك���ن وا�س���ع الأفق..والتم�س الأعذار مل���ن �أ�ساء �إليك
لتع�ش يف �سكينة وهدوء ..و�إياك وحماولة االنتقام.
الن�صيحــة العا�ش ــرة
ال تك ّل�س تفكريك...
ً
ً
(ما يزال الرج���ل عاملا..ما دام حري�صا على العلم
والتعلم ..ف�إن ظنّ �أنه قد علم فقد جهل

المبل��غ المطلوب
لتنفي��ذ المش��روع
بالدوالر

�أن تكون واثق ًا من نف�سك ال يعني � ...أنك
مغرور..
�أن تبكي ال يعني � ...أنك �ضعيف القلب
�أن تبت�س���م دائم ًا ال يعني � ...أنك ال حتمل
هموم ًا و�أحزا ًنا..
�أن تخط���ئ م���رة ال يعني � ...أن���ك �إن�سان
�سيئ..

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

مشروع أضاحي العيد

$ 51.500

 11.587.500ريال يمني

مشروع الحقيبة المدرسية

$ 20000

 4,500,000ريال يمني

مشروع كسوة العيد

$ 38,445

 8,650,125ريال يمني

مشروع إفطار الصائم

$ 69460

15,628,500ريال يمني

مشروع تأثيث مستوصف السالم

$110,975

 22,195,000ريال يمني

مشروع كفالة األسر الفقيرة

$ 233,000

 52,425,000ريال يمني

إشارة..

تواج���دك م���ع املتفوقني يك�سب���ك التفوق
والتميز

بح�ضور عدد من مرا�سلي و�سائل الإعالم املحلية..

الجمعية تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتعريف
بمهرجان صناع التم ّيز وأنشطتها ..
تعز:احل�صاد :خا�ص
به���دف التعري���ف مبهرج���ان �صن���اع التم ّيز
ال���ذي تقيم���ه جمعي���ة بن���اء اخلريي���ة للتنمية
الإن�ساني���ة الي���وم  ،عق���دت �إدارة اجلمعية يوم
االثن�ي�ن  28يوني���و 2010م م�ؤمت���ر ًا �صحفي��� ًا
ح�ضره عدد م���ن مرا�سلي ال�صح���ف الر�سمية
والأهلية واحلزبي���ة والإذاعات املحلية واملواقع
االلكرتوني���ة حت���دث فيه الأ�ست���اذ :حممد علي
�إ�سماعيل رئي����س اجلمعية عن ن�ش����أة اجلمعية
واملراح���ل التي م���رت بها من���ذ ت�أ�سي�سها  ،وما
حتق���ق له���ا م���ن منج���زات ومكا�سب م���ن عام

1996م و�أبرزه���ا بن���اء ق�سم���ي التم ّيز ط�ل�اب وطالبات
والطاق���ة اال�ستيعابي���ة لهم���ا  ،وتط���رق رئي����س اجلمعية

رعاة
المهرجان

�إىل املج���االت اخلدمي���ة الت���ي تقدمها
للم�ستفيدين م���ن م�شاريعها وبراجمها
،وتن���اول يف حديث���ه م���ع ال�صحفي�ي�ن
الطموح���ات امل�ستقبلي���ة الت���ي تعت���زم
اجلمعي���ة املتابع���ة له���ا وتنفيذه���ا
على ار����ض الواق���ع والت���ي ت�صب يف
خدمة الط�ل�اب والطالب���ات ومتكني
املتميزي���ن م���ن موا�صل���ة درا�ساتهم
العليا "ماج�ستري – دكتوراه".
بعد ذلك طرحت الأ�سئلة من قبل
ال�صحفي�ي�ن احل�ضور ومت الرد عليها
من قبل رئي�س اجلمعية وبقية �أع�ضاء
الهيئ���ة الإدارية امل�شاركني يف امل�ؤمتر
وه���م :ف�ؤاد عبد الدائ���م نائب رئي�س
اجلمعي���ة – ريا����ض حمم���د �س�ل�ام
املدي���ر التنفيذي للجمعي���ة – حمفوظ
احم���د عبد الرب مدي���ر �إدارة ق�سم
التم ّي���ز "ط�ل�اب"  ،ون�سيب���ة حممد
�سعيد مدي���رة ق�سم التم ّيز "طالبات
"  ،وعق���ب امل�ؤمت���ر ق���ام احل�ضور
بزيارة ا�ستطالعية �إىل ق�سم التم ّيز
"ط�ل�اب" وتعرفوا عل���ى العمل فيه
والأن�شطة التي يقدمها .

الراعي الذهبي

الرعاة المشاركون :

الحصـــاد

ن�شرة دورية ت�صدر عن جمعية بناء
اخلريية للتنمية الإن�سانية

هيئة
التحرير

حرر مادة هذا العدد  :عبدالهادي ناجي علي
متابعة وإشراف  :عبداهلل اسماعيل اليوسفي  -رياض الذبحاني
معلومات وبيانات :
محفوظ أحمد عبدالرب

رضوان قائد مجاهد «مشاريع»
هالل عبده سعيد «شؤون مالية»
سليمان علي عبدالولي «سكرتارية»

«قسم التميّزطالب».
نسيبة محمد سعيد
انتصار عبداهلل عبده «قسم التميّزطالبات»

الجمهورية اليمنية ـ تعــز ـ الحصب ـ جولة المرور
هاتف 04242472ـ فاكس 4244532
موقعنا على اإلنترنت www.bena-ye.org :
البريد اإل لكتروني by.social@gmail.com :
أو by_social@yahoo.com

االخراج الفني والطباعة
حبيب  -لإلعالن المتخصص
777273330
www.4habeeb.net

