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خالل العام المنصرم 2011م ..

رسالتنا : 
امل�ساهمة يف تنمية 

اأفراد املجتمع ، والقيام 
بخدمتهم ورعايتهم .

رؤيتنا :
التميز يف جمال اخلدمات

 اخلريية والإن�سانية ، من خالل 
تاأهيل  وتنمية الإن�سان لي�سبح 

ع�سوًا اإيجابيًا ، م�ساركًا يف
نشرة دورية تصدر عن جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية - تعز بناء جمتمعه .

  العدد الخامس -  فبراير 2012م .

�أك���د �لأ�ستاذ حممد علي �إ�سماعيل رئي�س جمعية 
بن���اء �خلريية للتنمي���ة �لإن�ساني���ة بتعز �أن - 
�مل�ساكل �لتي تو�ج���ه �لعمل �لإن�ساين و�لتنموي 
كثرية �أهمه���ا م�سكلتني نعاين منهم���ا �لتمويل 
و�لكادر �لإد�ري �ملتخ�س�س   و�أكد يف حو�ر �أجرته 
مع���ه �سحيفة �جلمهوري���ة يف �لعدد«   15406  
»  �ل�سادر ي���وم �لثنني 30 يناير-كانون �لثاين 
2012 عن وج���ود �رش�كة فاعل���ة و�إن كانت يف 
بد�يتها ونعمل حالياً على تنميتها وتطويرها  .

نفذت جمعية بناء �خلريية للتنمية �لإن�سانية 
بتع���ز  م����رشوع �إغاث���ة �لأ����رش �ملت����رشرة 
نتيج���ة �لأحد�ث �لتي متر به���ا بالدنا و�لذي 
��سته���دف5000  �أ����رشة ، من �أ����رش �ل�سهد�ء 
و�جلرح���ى و�ملت�رشرين ب�س���كل مبا�رش وغري 

مبا�رش.
�مل�رشوع �لذي حظي بتمويل من قطر �خلريية  
نف���ذ يف نط���اق حمافظة تعز عل���ى م�ستوى 
�ملدينة و�لريف ومديريات �ل�ساحل و�متد �إىل 

مدينة ذمار ورد�ع ويرمي.
فوؤ�د عبد �لد�ئم �ليو�سفي نائب رئي�س �جلمعية 
ومدير �مل�رشوع �أو�سح �أن �مل�رشوع يحمل يف 
م�سمونه م�ساع���د�ت غذ�ئية لالأ�رش �ملت�رشرة 
و�ملتمثلة مب���و�د )�لقمح و�ل�سكر و�لأرز وزيت 

�لطبخ وحليب جمفف(.
�نه لبى متطلبات �ملحتاجني من �أ�رش �ل�سهد�ء 

يف �إجناح عمل �جلمعية .
م���ن جهتها �أعرب���ت �لدكتورة �أُلف���ت �لدبعي 
�أ�ستاذ علم �لجتم���اع �مل�ساعد بجامعة تعز 
و�لتي كانت �إحدى �حلا�رش�ت بحفل �لتد�سني  
عن �رتياحها ملثل هذه �مل�ساريع �لتي تقدمها 

�أما �لجتهاد يف �لتمي���ز يف �ملخرجات فنحن 
طموحون جد�ً باأن تكون �ملخرجات من كٍل من 
مركزي �لتميز بق�سميه طالب وطالبات يتميزون 
يف علمهم و�سلوكهم، وعندنا خطة �إن �ساء �هلل 
لت�سويق م�رشوع �لدر��س���ات �لعليا للمتميزين 
من �جلن�س���ني م���ن حمل���ة �لبكالوريو�س يف 

�لد�خل و�خلارج….

 وق���ال : نحن ن�سري نحو �لتمي���ز بطريقني �ثنني.. 
ه���ذ�ن �لطريقان هما: �لتمي���ز يف �خلدمة �ملقدمة 
وكذل���ك �لجتهاد باأن تك���ون �ملخرج���ات �أي�ساً 
متميزة. و�أعني بالتميز يف �خلدمة هو �أننا ركزنا 
ب�سكل رئي�س على �لتعليم �لذي هو �أ�سا�س �لنه�سة 
فال نه�س���ة بال تعليم .. وه���ذ� �جلانب هو جانب 
مه���م يف �لعمل �خل���ريي و�لإن�ساين وهو يف نف�س 
�لوقت جانب من�سّي من �أجندة كثري من �ملنظمات 

�لطوعية �ملحلية �إل ما ندر.

و�جلرحى و�ملت�رشرين 
م���ن �لفئ���ة �لفق���رية 
من  ومتويل  ،وبدع���م 
قطر �خلريي���ة بتكلفة 
100ملي���ون  قدره���ا 

ريال ميني.
و�أ�س���اف �أن �مل�رشوع 
م���ر بع���دة  مر�ح���ل 
ومل���دة �ربعة ��سابيع 
و�لذي نفذ �سمن نطاق 
باأكملها  تعز  حمافظة 
ورد�ع  ذم���ار  ومدينة 

ويرمي ...
و�ختت���م مدير �مل����رشوع بال�سك���ر للد�عمني 
وعلى ر�أ�سهم جمعية قطر �خلريية و�لعاملني 
بجمعية بناء لأد�ئهم �لر�ئع وجهدهم �لدءوب 

�جلمعية و�لهتمام بالأ�رش �ملت�رشرة يف هذه 
�ملرحل���ة �لتي متر به���ا بالدن���ا ... و�أن قيام 
�جلمعية مبثل هذ� �مل�رشوع يدل على جناحها 
و�هتمامها باملجتمع و�لعمل على زرع �خلري 

بني �أو�ساط �لنا�س .

.. ي��م��ن��ي��ًا  ري�������ااًل  م���ل���ي���ون   100 ب��ك��ل��ف��ة 

رأينا اجلمعيات تركز على جسم الفرد فأردنا أن نهتم بعقله وفكره

جمعـية  بنـاء تنـفذ  م�ضــروع اإغاثـة الأ�ضر املت�ضررة  من الأحـداث

التفا�صيل �ص2

مفتتح 
رئيس جمعية »بناء« الخيرية للتنمية اإلنسانية لـصحيفة »الجمهوريه« :

�سمن �أن�سطتها �لتاأهيلية للحد من �لفقر و�مل�ساهمة يف تنمية �ملجتمع �أقامت جمعية بناء 
 giz -psdp خلريي���ة للتنمية �لإن�سانية بتعاون و��رش�ف م����رشوع تطوير �لقطاع �خلا�س�
�لأملاين 3 دور�ت مهنية ��ستفاد منها �كرث من �سبعون  متدرب ومتدربة من �ل�سباب �خلريجني 

و�لعاطلني عن �لعمل.
وق���د كانت �وىل تل���ك �لدور�ت يف �لتج���ارة �لإلكرتونية مب�ساركة �أكرث م���ن ع�رشين متدرباً 
ومتدرب���ة من �ل�سباب �خلريجني و�لعاطلني عن �لعمل حي���ث مت تدريبهم نظرياً وعملياً من 
قب���ل �لدكتور/ نبيل �حلزمي - على كيفي���ة ��ستغالل �لتكنولوجيا �حلديثة يف عامل �لأعمال 
يف �لوق���ت �لر�هن وعن �أهمية �لتجارة �للكرتونية و��ستخد�مها لربط عالقات بني �ل�رشكات 
�خلارجية و�رشكات �لد�خل و�سهولة �لت�سوق و�رش�ء �لب�سائع مع توفري �لوقت و�جلهد و�ملال .

وحول �ل���دورة �لدكتور/ نبيل �حلزمي- مدرب �لدورة قال :كم���درب �أتوجه بال�سكر �جلزيل 
جلمعي���ة بناء �خلريية للتنمية �لإن�سانية و�لتي تعترب جمعية ر�ئدة يف هذ� �ملجال وفكرت 
به���ذه �لدورة) �لتجارة �للكرتونية (و�لذي يعترب من �ملو��سيع �حلديثة و�لذي ي�سمح بفتح 

�آفاق جديدة لدى �ل�سباب يف �سوق �لعمل.
و�أ�س���اف بقوله : يكفي جمعية بن���اء �أنها فعالً بناء �سو�ًء يف 

�جلانب �لتقليدي �أو يف جانب �لتاأهيل و�لتنمية.
 )giz ل�سك���ر مو�سول ل���كال �جلهتني) جمعية بن���اء ومنظمة�
�للت���ان ت�سعي���ان للرق���ي بال�سب���اب �ليمن���ي وكان �ختيار 
�ملتدربني موفق���اأ حيث �أثبتو� �نهم مبدعني وترى يف عيونهم 
زمام �ملبادرة و�لطموح، وبالتايل ي�ستحقون مثل هذه �لدور�ت 

و�أكرث من ذلك.
 �أ�سام���ة �ل�سيباين- بكالوريو�س تقني���ة معلومات ) ماليزيا( 
قال : �أولً �أود �أن �أقدم �ل�سكر �جلزيل ملنظمة �ل)giz( �لأملانية 
وجمعية بناء �خلريي���ة للتنمية �لإن�سانية لدعمهما مثل هذه 

�لدور�ت �ملتخ�س�سة.
لقد تعلمت كيفية �لرتويج عن �ملنتج وكيفية �لدفع �للكرتوين 
وكن���ت �أتخوف من نوعية هذه �لأعم���ال لكن هذ� �خلوف بعد 

�لدورة ل وجود له .
كذل���ك �ختتم���ت دورة ) كيف تكت�س���ف وتوؤ�س�س م�رشوعك 

�خلا�س( للمدرب ع�سام �حلمادي ......

تجسيدًا لمبدأ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة :

جمعية بناء تنفذ دورات
 بالشراكة مع منظمة giz األلمانية

 ........  البقية .. �ص2

ن�ششرة  مششن  اخلام�ششس  العششدد  هششذا  ُي�صششدر 
احل�صششاد وقششد تو�صعششت م�صاريششع اجلمعية 
وو�صششل خريها لأماكششن مل ت�صلها من قبل 

كمًا ونوعًا.
وقد حاولنا قدر الإمكان نربز اأهم  م�صاريع 
واأن�صطة اجلمعيششة للعام املن�رم 2011م 
بحيث تكون هذه الن�رة همزة الو�صل بني 
اجلمعيششة واملجتمع ومراآة لأعمال اجلمعية 

وم�صاريعها التنموية.
اآثششار  بع�ششس  للداعمني:هششذه  ور�صالتنششا 
عطائكششم، ونتائششج دعمكششم.. لكششم مششن اهلل 
املثوبة والإح�صششان، ولكم منا جزيل ال�صكر 

والمتنان .. فاأ�صتمروا. 
قرا�ؤنا الأعزاء :

هذ جهدنششا املتوا�صع، فاإن اأ�صبنا فمن اهلل 
واإن اأخطاأنششا فمششن اأنف�صنششا وال�صيطان، ول 

تن�صونا من اآرائكم وخال�س دعائكم.



يف قاعة مركز �لتميز- طالب �لتابع للجمعية.
و�سارك يف �ل���دورة �لتي بد�أت يوم 3 يناير2012م ح���و�يل )20( متدرباً من �ل�سباب 

و�ل�سابات و�لعاطلني عن �لعمل و��ستمرت �سبعة �أيام.
حيث مت تدريبهم على �خلطو�ت و�ل�ساليب �ل�سا�سية لتنفيذ �مل�ساريع �خلا�سة �لتي 
ت�ساه���م يف �حلد من �لبطالة و�ل�سهام يف �لتنمي���ة �ملجتمعية ككل بد�ًء من �لفكرة 

مرور� باخلطة �لزمنية و�مليز�نية و�نتهاء بالتنفيذ.  
ويف نهاي���ة �ل���دورة قدم كل م���ن �مل�ساركني خطة م�رشوعه �خلا����س �لذي �سي�سعى 

لتنفيذه م�ستقبالً.
تاأتي هذه �ل���دورة بالتز�من مع دورة تاأهيلية لالإناث  �أقيمت يف مركز �لتميز- ق�سم 
�لطالب���ات حول )�ل�ستفادة من �ملخلفات يف �سناعة �لزين���ة( �لتي ��ستهدفت �لأ�رش 

�لفقرية و��ستمرت �سهر�ً كامالً.
�سليمان �لو�يف/ من�سق �لدورة – جمعية بناء �خلريية للتنمية �لإن�سانية قال :

حر�سنا يف �جلمعية على تنمي���ة �ل�سباب يف �ملجالت �حلديثة �لتي توؤهل �ل�سباب 
للح�س���ول على فر�س عمل و�إن�ساء م�رشوعهم �خلا�س ويف �لتخ�س�سات �ملطلوبة يف 

�سوق �لعم���ل، فتو��سلنا مع منظمة �لgiz من �أجل تنفيذ هذه �لدورة و�لتي 
تفاعلت معنا لأنها تدعم م�ساريع تنمية �ل�سباب وتاأهيلهم.

و�حلمد هلل ��ستفاد �مل�ساركون م���ن هذه �لدور�ت ح�سب �خلطة �ملر�سومة بل 
و�أك���رث من ذلك.ونعت���رب هذه �لدور�ت بد�ية لدور�ت لحق���ة �ستكون يف �إطار 
تاأهي���ل وتنمية قطاع كبري م���ن �ملجتمع مبختلف �ل�رش�ئ���ح بال�رش�كة مع 

�ملنظمات و�جلهات ذ�ت �لعالقة. 

     جمعية بناء تعقد مؤتمرها العام الخامس لمناقشة 
التقارير المالية واإلدارية وانتخاب هيئة إدارية جديدة  

تعقد جمعية بناء �خلريية للتنمية �لإن�سانية موؤمترها �لعام �خلام�س يف 
�لأي���ام �لقادمة و�سيتم خالل �ملوؤمتر مناق�س���ة �لتقارير �ملالية و�لإد�رية 
و�إقر�رها كما �سيتم خالل �ملوؤمت���ر �نتخاب هيئة �إد�رية جديدة للجمعية 
و�لت���ي كانت قد �أجرت �آخر �نتخابات لها يف �ملوؤمتر �لعام "�لر�بع "عام      
  " 2010م ، و�لذي �سهد حتويل ��س���م �جلمعية من "بني يو�سف" �إىل "بناء
وم���ن �ملتوقع �أن ي�سهد �ملوؤمتر طرح عدد�ً من �مل�سائل �لهادفة �إىل تطوير 

�لأد�ء يف �جلمعية ومبا يتنا�سب مع روؤية ور�سالة و�أهد�فها �جلديدة 

حت���ت �سعار) طال���ب متفوق.. م�ستقبل م����رشق( �أقامت �جلمعية �حلف���ل �لتكرميي �لأول 
للمتفوقني من طالب وطالبات مركزي �لتميز �جلامعي.

ويف �حلف���ل �لذي ُبدء ب���اآي من �لذكر �حلكيم �ألقى �لأ�ستاذ حمم���د علي �إ�سماعيل رئي�س 
�جلمعي���ة كلمة هناأ فيه���ا �أبنائه �لط���الب و�لطالبات بنجاحه���م وتفوقهم يف خمتلف 

�لتخ�س�سات
 ويف �لكلمة �لتي كانت مبثابة حتفيز معنوي للطلبة  ن�سحهم مبزيد من �جلد و�لجتهاد 

و�أن ي�سريو� نحو �مل�ستقبل بخطو�ت ثابتة وو�ثقة نحو �لغد �مل�رشق باإذن �هلل.
و�ختت���م حديثه معهم بالقول : ثابرو� يف در��ستك���م وخذو� �خلربة �لالزمة ..ونريد منكم 
خمرجات تلبي �حتياجات �ملجتمع وت�ساهم يف �لتنمية  وكونو� متميزين باأعمالكم كما 

عهدناكم فاأنتم مر�آة للمركز و�جلمعية. 
ويف ذ�ت �ل�سي���اق �أو�سح  �أن �جلمعي���ة �ستدعمهم قدر ��ستطاعتها يف مو��سلة در��ساتهم 

�لعليا يف �ملاج�ستري و�لدكتور�ة  وحتقيق �آمالهم وتطلعاتهم باإذن �هلل.
كلم���ة �لطلبة و�لتي �ألقته���ا هبة �لرحمن �سلطان �أثنت فيها عل���ى �لد�عمني لهذ� �ملركز 

وللجمعية �لذين  كان لهم �لف�سل بعد �هلل يف مو��سلة م�سو�رهم �لتعليمي �جلامعي.
و�أكدت �أنها و�خو�نها و�خو�تها يف �ملركزين �سيكونون عند ح�سن �لظن ..و�سي�ساركون يف 

بناء هذ� �لوطن كالً يف جماله وتخ�س�سه.
بعد ذلك مت تكرمي �لطلبة �ملتفوقون من �لذكور و�لإناث بح�سور �لأ�ستاذ ريا�س �لذبحاين 
�ملدي���ر �لتنفيذي �ل�سابق للجمعية و�لأ�ستاذ ع�سام �ل�سامعي مدير مر�كز �لتميز �ل�سابق 
و�لأ�ستاذ عبد �لو�حد �ل�سمريي مدير مركز �لتميز ق�سم �لطالب و�لأ�ستاذة ن�سيبة �ليو�سفي 

مديرة ق�سم �لطالبات.

�ختتم���ت دورة �ل�ستفادة م���ن �ملخلفات يف 
�سناعة �لزين���ة و�لتي �أقامته���ا جمعية بناء 
�خلريي���ة للتنمية �لإن�ساني���ة بتعاون و�إ�رش�ف 
منظم���ة)giz( �لأملانية، و�لت���ي ��ستمرت ملدة 

�سهر كامل.
و�سارك���ت يف �ل���دورة �لتي �أقيم���ت يف مركز 
�لتميز- ق�سم �لطالب���ات 25 متدربة من �لأ�رش 
�لفقرية يف كيفية حتويل �ملخلفات و�ل�ستفادة 
منه���ا يف �إنت���اج �أدو�ت زين���ة وعر�سه���ا يف 

�لأ�سو�ق.
ويف نهاي���ة �لدورة �أقي���م معر�س 
للمنتجات �لتي مت ت�سنيعها و�أبدت 
�لعدي���د م���ن �جله���ات ��ستعد�دها 
ل�رش�ء �ملنتج���ات بقيمة م�ساعفة 
م�ساهمة منها يف ت�سجيع �سناعتها 

وت�سويقها م�ستقبالً.

خالل �سهر رم�سان من �لعام �ملا�سي 1432ه� نفذت �جلمعية م�ساريعها 
�لرم�سانية للعام   حيث مت توزيع �لطرود �لرم�سانية �لتي ��ستفاد منها 
600 �أ����رشة يف حمافظة تعز وبتكلفة �أجمالية "9،000،000 ريالً مينياً" 

بتمويل من فاعلي خري من دولة قطر �ل�سقيقة .
و قال �ملهند�س عبد �جلبار عبا�س – �أمني عام �جلمعية – يف ت�رشيح 
�سحفي �إن �لطرد �لغذ�ئي لالأ����رشة �لو�حدة ي�ستمل على )بر- دقيق – 
�سك���ر – متر – حلي���ب – زيت ( وبتكلفة  "15000ري���الً مينياً" و�أنها 
تعت���رب دفعة �أوىل حيث �سيعقب ذلك دفعات �أخرى من قطر ومن منظمة 
�لدع���وة �لإ�سالمية ، و�ختتم ت�رشيحه بقول���ه : ونحن بدورنا هنا نقدم 
�ل�سكر �جلزيل لالإخوة �ملح�سنني من رجال �خلري يف دولة قطر �ل�سقيقة 
�لذين ��ست�سعرو� كارثية �لو�سع �لقت�سادي �لذي يعي�سه �ل�سعب �ليمني 
فاأبو� �إل �أن يكون لهم يد بي�ساء يف �لتخفيف عن معاناة �لأ�رش �لفقرية 
�لتي ل جتد �لق���وت �ل�رشوري لها ، و�ن ي�سهمو� بدعمهم م�ساريع �خلري 
�لت���ي تنفذها �جلمعية حتى حت���ل �لب�سمة يف كثري من بيوت تعز �لتي 
تعي�س �ليوم و�سعاً �قت�سادي���ا ومعي�سياً �سعباً يتطلب من كافة رجال 
�خلري يف �لد�خل و�خلارج �مل�ساهمة يف �لتخفيف من �آثاره على كثري من 

تخل���ل �حلفل )��سكت����س( م�رشحي ��ستعر�س في���ه �لطالب �ملهن 
و�ملهار�ت �لتي �كت�سبوها يف مركز �لتميز كالر�سم و�لنحت و�خلط 

و�لإ�سعافات �لأولية.

جمعية بناء تنفذ دورات
 بالشراكة مع منظمة giz األلمانية ... بقية

الجمعية تكرم 
عامليها
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 بناء الخيرية تكرم أبنائها المتفوقين من طلبة الجامعة

بتكلفة أجمالية "9,000,000 ريااًل يمنيًا"
بناء تنفذ مشاريع الطرود الغذائية

بناء تختتم دورة )االستفادة من 
المخلفات في صناعة الزينة(

�لأ�رش..م�سيف���اً : ويعترب هذ� �مل�رشوع من بو�كري 
�مل�ساريع �لرم�سانية �لتي نفذتها �جلمعية.

للتميششز"  ..حتفيششز  "التكششرمي  �صعششار  حتششت 
احتفلششت جمعيششة بنششاء اخلرييششة  للتنميششة 
الإن�صانيششة بتكششرمي العاملششني فيهششا للعششام 

2011م .
ويف ت�ريششح للح�صششاد اأكششد عمششر اإ�صماعيل 
التكششرمي  اأن  للجمعيششة  الإعالمششي  امل�صئششول 
ياأتي كتقليد �صنوي تقيمه اجلمعية للعاملني 
فيهششا تقديششرا جلهودهم املبذولششة يف اإجناح 

م�صاريع اجلمعية وحتقيق اأهدافها.
اأقيمششت يف قاعششة  التششي  .ويف الحتفاليششة 
مركز التميز ق�صم الطالبات اأ�صاد الأ�صتاذ / 
فوؤاد عبششد الدائم - نائششب رئي�س اجلمعية-  
تكرميهششم  يششوم  يف  و�صكرهششم  بالعاملششني 
وحثهم على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق 

النماء والتميز.
ونششوه يف كلمتششه  اأن العمششل يف اجلمعيششات 
اخلريية لي�س كمثله يف املوؤ�ص�صات الأخرى 
اإىل  فهششي تواجششه حتديششات جمششة حتتششاج 
متطلبششات مهنيششة متميزة منهششا ال�صتعداد 
وال�صفافيششة  العمششل  يف  للتفششاين  التششام 

والإخال�س.
وقششد تخلششل احلفششل ريبورتششاج عششن اأق�صششام 
اجلمعية والعاملني فيها،فيما مت تكرمي 25 
من العاملششني  واأربع من اللجششان امليدانية 

التي حازت على املراتب الأوىل يف العمل.



3 �لعدد )5( يناير - �بريل  2012م ن�رة دورية ت�صدر عن جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�صانية

- ي�صهد لكم اأثرك���م اخلريي الفاعل من خالل 
اجلهات الداخلية �اخلارجية ,�اآلف من اأفراد 
جمتمع ه���ذه املحافظة, ما �رس ه���ذا التاألق 

�القبول , �ما مدى ر�صاكم عن اجنازكم ؟.
- �ر التاألق هو : الكفاءة الإدارية والإخال�س 
واجلديششة وال�صفافية وقششوة الإرادة وما و�صلنا 
اإليششه يعتششرب يف بدايششة امل�صششوار لأن اجلمعيششة 
اأم�صششت اثنششي ع�ششر عامششًا مششن عمرهششا باإ�صم 
جمعيششة بنششي يو�صف وتعمششل يف نطششاق عزلة 
بنششي يو�صف فقط ثم قششررت اجلمعية العمومية 
يف بدايششة 2010 اأن تغششري هذا ال�صششم اإىل ا�صم 
جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�صانية وتو�صع 

نطاق عملها ونحن را�صون. 
 - يف ج���زء من ا�صم اجلمعي���ة جند”التنمية 
الن�صانية” ماذا تق�صد�ن بالتنمية الن�صانية؟ 
�ماهي الربامج الت���ي مت الإعداد لها لتحقيق 

ذلك ال�صعار على ار�ص الواقع ؟ 
هششو  الن�صانيششة  بالتنميششة  نق�صششد   -
اإطالق)ممكنششات( الإن�صان وطاقاته �صواًء  كان 
هششذا الإن�صششان ذكششراً اأم اأنثى، ونتعامششل مع اأي 
اإن�صششان مهما اختلفت التوجهششات والنتماءات 
ول ميكششن اإطالق هذه املمكنششات والطاقات اإل 

بالتعليم والتاأهيل والتدريب .
 اأمششا الربامششج امُلعدة لهششذا الغر�س فهششي اأوًل : 
امل�صاعششدة يف ت�صهيل التحاق املتميزين ذكوراً 
واإناثششًا والذيششن لي�ششس لديهششم القششدرة املاديششة 
مب�صاعدتهششم لاللتحاق مبختلششف التخ�ص�صات 

العلمية والأكادميية.
   ونحن ل ندعي اأننا قد حللنا امل�صكلة بالكامل 
ولكن �صاهمنا يف هذا اجلهد املتوا�صع يف حل 

جزء من امل�صكلة. 
-وثانيششًا تقششدمي برامششج تاأهيليششة وتدريبيششة 
قيششادة  يف  الدوليششة  ال�صهششادة  مثششل  خمتلفششة 
احلا�صششوب  )ICDL( والتششي �صيتششم تنفيذهششا 
للرتبيششة  الوطنيششة  املنظمششة  مششع  بالتعششاون 
والثقافششة والعلششوم )اليون�صكششو( والبدايششة مششع 

طالب وطالبات مركزي التميز. 
 - انتما�ؤك���م لل�صبك���ة العربي���ة للمنظمات 

العليششا للمتميزيششن مششن اجلن�صششني مششن حملششة 
البكالوريو�س يف الداخل واخلارج. 

- ترع���ون �تاأهلون املتفوق���ني �املحتاجني 
فقط ب� )مركز التميز (؟.

 -  نحن نرعششى عمليًا املتفوقني واملحتاجني 
فاملتفوقششون باعتبششار اأنهششم �صيكششون لهششم اأثر 
واملحتاجششون  املجتمششع  بنششاء  يف  اإيجابششي 
ليحلششوا  درا�صتهششم  ن�صاعدهششم علششى موا�صلششة 

م�صاكلهم .
 -  �مل���اذا الرتكيز على التخ�ص�صات العلمية 

�القراآن الكرمي فقط ؟.
- يف الواقششع العملششي تركيزنششا علششى جميششع 

التخ�ص�صات التي تلبي حاجات �صوق العمل.
 - م���اذا لو اأراد الطال���ب اأ� الطالبة موا�صلة 

املاج�صتري �الدكتوراه ؟.
موا�صلششة  والطالبششة  الطالششب  اأراد  لششو   -  
املاج�صتري ف�صيبقششى يف املركز و�صن�صعى لدى 
اجلهات املهتمة يف هششذا املجال لدعمهم اأكرث 
ممششا يح�صل عليه يف املركز حاليًا ليتمكن من 
موا�صلة الدرا�صات العليا كما ذكرنا �صابقًا يف 

ت�صويق م�روع الدرا�صات العليا.
 - عودة اىل الرعاي���ة �التاأهيل, ما الأن�صطة 
التي توؤد�نها داخل اجلامعة؟ �ماهو التاأهيل 
�التنمية على امل�صتوى الثقايف �الجتماعي 
�املهن���ي �الأخالق���ي الذي يت���م داخل )بناء 

اخلريية(؟
 - حاليششًا ندفع الطششالب والطالبات للم�صاركة 
الإيجابيششة بالفعاليات التي تقيمها اجلامعات 
مششع  التن�صيششق  علششى  �صنعمششل  امل�صتقبششل  ويف 

الأهلي���ة , يدل بو�صوح عل���ى ثقتكم , ما د�ر 
هذه اجلهة يف دعم اجلمعية؟

 - دور ال�صبكششة العربية معنا دور معنوي مثل 
التعششارف بششني اجلمعيششات الأهلية مششن خالل 
املوؤمتششرات الدوليششة التي تعقدهششا وحت�رها 

اجلمعيات الأع�صاء فيها. 
  - ه���ل تتوقعون اأن يتم تو�صع نطاق عملكم 

اخلريي اىل املحافظات اليمنية الأخرى ؟
-  نعششم وقششد بداأنششا نتو�صع من خششالل تنفيذنا 
لبع�ششس امل�صاريع.. فعلى �صبيل املثال م�روع 
اإغاثششة املت�ررين مششن الأحششداث و الأو�صاع 
فقد نفذ يف اأربع حمافظات: تعز وذمار ورداع 

حمافظة البي�صاء ويرمي حمافظة اإب.
  - هل هناك من �رساكة مع اجلهات الر�صمية 
�منظم���ات املجتم���ع املدين ميك���ن ��صفها 

بالفاعلة �املر�صية ؟ 
-  نعششم توجششد �راكششة فاعلششة واإن كانششت يف 
بدايتها ونعمل حاليًا على تنميتها وتطويرها .

 -جمعية »بناء« اليوم �كما ��صفها البع�ص 
حمل���ت نف�صها م�صوؤ�لية “التميز” كيف ت�صري 
اليوم اجلمعية نحو اإثبات التميز الذي اأطلقته 

على مركزي الطالب �الطالبات؟
 -  نحششن ن�صششري نحششو التميز بطريقششني اثنني.. 
اخلدمششة  يف  التميششز  همششا:  الطريقششان  هششذان 
تكششون  بششاأن  الجتهششاد  وكذلششك  املقدمششة 
املخرجششات اأي�صششًا متميششزة. واأعنششي بالتميششز 
يف اخلدمششة هو اأننششا ركزنا ب�صششكل رئي�س على 
التعليم الذي هو اأ�صا�س النه�صة فال نه�صة بال 
تعليششم .. وهذا اجلانب هو جانب مهم يف العمل 
اخلششريي والإن�صاين وهو يف نف�س الوقت جانب 
من�صّي مششن اأجندة كثري من املنظمات الطوعية 

املحلية اإل ما ندر.
 اأمششا الجتهاد يف التميز يف املخرجات فنحن 
طموحششون جداً بششاأن تكون املخرجششات من كٍل 
من مركششزي التميششز بق�صميه طششالب وطالبات 
وعندنششا  و�صلوكهششم،  علمهششم  يف  يتميششزون 
خطششة اإن �صششاء اهلل لت�صويق م�ششروع الدرا�صات 

اجلامعششات لأن نقيم فعاليششات تخدم اجلوانب 
العلميششة والثقافيششة وال�صلوكيششة والجتماعية 

واملهنية .
– هل تنجز�ن بحوثًا معينة يف ر�صد الظواهر 
املختلف���ة يف اإط���ار رعاي���ة �تاأهيل الطالب 

�الطالبات ؟ 
- هذا ما نفعله الآن.

– متى راأيت���م اأن تكللوا عملكم اخلريي ببناء 
�صكن خا�ص بالطال���ب اجلامعي , هذا املبنى 
�امل�رس�ع الأج���د يف ر�ؤيتكم ؟ �م���ا اأهم ما 

دعاكم اىل ذلك ؟.
 - نظرنا لعمل اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلريية 
فوجدنا اأغلبها تهتم بج�صم املحتاجني فاأردنا 
اأن نهتششم بعقلششه وفكششره فششكان  تنفيششذ هذيششن 

املركزين للطالب والطالبات اجلامعيني .
-كيف تنظ���ر�ن للمراأة يف اأن�صط���ة �برامج 
اجلمعية ؟�ماه���ي املنجزات التي حتققت يف 
اإ����رساك املراأة يف �صن���ع “التميز”املعلن من 

اجلمعية؟.
 - ا�صتطيششع القششول جازمًا اإن املششراأة م�صاركة 
فعالة يف اأن�صطة وبرامج اجلمعية بل وم�صاركة 
يف اتخششاذ القششرار يف اجلمعيششة بع�صويتها يف 
الهيئة الإدارية للجمعية وم�صاركتها يف تقييم 
اأعمششال اجلمعية ومراقبة الأداء مب�صاركتها يف 
الهيئششة الرقابيششة ، وا�صتطيششع القششول كذلششك اإن 
مركز التميز ق�صم الطالبات والذي يدار بكوادر 
ن�صائية 100 % ولششو اأنه ل يزال يف بداياته اإل 
اأن م�صتششوى الأداء والإجناز �صواء يف الإدارة اأو 

الإ�راف يخطو بخطوات ثابتة ومتطورة.
 - ل���و تو�صعت ر�ؤاك���م �اأهدافكم اىل م�صاريع 
اجتماعي���ة تنموي���ة جدي���دة متمي���زة ,هل 
تتوقع���ون اأن تبارك اجلهات املمولة لكم بقدر 

من الإكبار �الإكثار؟.
-  نعم.

  - هناك ظه���ور ملحوظ �متزاي���د للجمعيات 
اخلريية حاليًا هل تعد�ن ذلك ظاهرة �صحية ؟.

- كششرثة اجلمعيات اإذا كان لها اثر ايجابي يف 
امل�صاهمة بحل امل�صششاكل التنموية التي يعاين 
منها املجتمع فتعترب ظاهرة �صحية اأما اإذا مل 

يكن لها هذا الدور فتعترب ظاهرة �صلبية.
- هل من عوائق ل تزال تعرت�صكم ؟ .

الإن�صششاين  العمششل  تواجششه  التششي  امل�صششاكل   -
والتنموي كثرية ولكن اأهششم م�صكلتني نعانيها 
منهما التمويل والكادر الإداري املتخ�ص�س . 

رئي�س جمعية »بناء« اخلريية للتنمية الإن�سانية لـ»جلمهوريه« :

رأينا اجلمعيات تركز على جسم الفرد فأردنا أن نهتم بعقله وفكره
لقاء : حممد نعمان علي احلكيمي

الإثنني 30 يناير-كانون الثاين 2012

منطلق���ة م���ن قي���م املوؤ�س�سية ،واحليادية ،وال�سفافية ،والإب���داع ، والعمل بروح الفريق الواحد ، تعد جمعية بن���اء اخلريية للتنمية الإن�سانية 
م���ن اجلمعي���ات ذات الأث���ر امل�سه���ود واملبكر يف العمل اخلريي يف حمافظة تعز و التي �ساهمت يف تنمية اأف���راد املجتمع وخدمته ورعايته ،على 

اأ�سا�س التميز لي�سبح جمتمعاً فاعاًل اإيجابياً م�ساركاً بجدارة يف بناء هذه احلياة ..
اليوم ،وبعد 15عاماً من التميز يف العمل اخلريي نتج عنه اأكرث من مائة األف م�ستفيد وم�ستفيدة ،نتعرف من خالل هذا اللقاء مع القائمني 
عل���ى اجلمعي���ة ،ال���ذي يحكي الر�س���ا منهم عن الذي مت اجن���ازه وحتقيقه، على م�ساريع اجلمعي���ة اجلديدة وتو�سعاتها ، وم���ن هذه امل�ساريع 
الأج���د فك���رة بن���اء �سكن خا�س بالطالب اجلامع���ي و�سكن خا�س بالطالبة اجلامعي���ة وتوفري جميع متطلباتهم���ا. م�ساهمة من اجلمعية يف 
احلد من م�سكلة الفقر ال�سديد الذي تعي�سه الأ�سر وخا�سة الريفية منها، ما  يدفع الطالب والطالبات للبحث عن عمل اأو البقاء يف املنزل 

وترك الدرا�سة اجلامعية . يف هذا احلوار املقت�سب مع الأخ حممد علي ا�سماعيل رئي�س اجلمعية فااإىل ن�س اللقاء.

)نقصد بالتنمية اإلنسانية هو إطالق 
)ممكنات( اإلنسان وطاقاته سواًء  كان هذا اإلنسان 

ذكرًا أم أنثى، وال يمكن إطالق هذه الممكنات والطاقات
 إال بالتعليم والتأهيل والتدريب(

نحن نرعى عمليًا المتفوقين والمحتاجين
 فالمتفوقون باعتبار أنهم سيكون لهم أثر إيجابي 

في بناء المجتمع والمحتاجون نساعدهم على مواصلة 
دراستهم ليحلوا مشاكلهم
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الجمعية تقدم كفالة طالب 
ل�)20( طالب وطالبة 

�سم���ن �هتم���ام جمعية بناء �خلريي���ة للتنمية 
�لإن�ساني���ة باجلانب �لتعليم���ي و�لأكادميي فقد 
�أ�سهمت �جلمعية يف توفري كفالة طالب علم خالل 
�لعام 2011م لعدد) 20( طالب وطالبة بتكلفة 
�إجمالية تقدر ب)505.035 ريال( موزعني على 

�لدر��سات �لأكادميية..

المراك��ز  تقي��م  بن��اء  جمعي��ة 
الصيفية لعدد ) 125(

�أقام���ت �جلمعي���ة خ���الل �لف���رتة م���ن )�سهر 
يونيو2011م ( �ملر�كز �ل�سيفية �لتي ��ستوعبت 

هذ� �لعام 2011م 
قر�بة 125 طالباً وطالبة بتكلفة �إجمالية قدرت 
مببل���غ )             221.350    ريالً(.و��ستملت 
�ملر�كز �ل�سيفية على ع���دد من �لرب�مج �لهادفة 
�لت���ي يحتاجها �ل�سب���اب يف حياتهم �ليومية 
و�لعملي���ة كذلك �لعديد من �مله���ار�ت كالر�سم 

و�لنحت و�ل�سعافات �لولية  .    

 722.170 إجمالي��ة  بتكلف��ة 
ري��ال ..الحلق��ات القرآنية تنفذ 
عدد من األنشطة والفعاليات ..

تو��سل �جلمعي���ة �هتمامها بطالب حتفيظ 
�لقر�آن �لكرمي حي���ث بلغ �إجمايل تكلفة 
�حللق���ات �لقر�آنية خ���الل �لعام 2011م 
مبلغ وقدره  722.170 ريال ، وتقدر عدد 
حلقات �لقر�آن �لك���رمي �ملكفولة يف �إطار 
�جلمعية )10 حلقات( موزعة على �ملدينة 
و�لري���ف ، وت�س���م ع���دد م���ن �لطالب 

يقدرون ب�)100 طالب وطالبة . 

ل���)  المدرس��ية  الحقيب��ة 
 ) 1000  طال��ب وطالب��ة 

بتعز
يف �إط���ار �هتمامه���ا بالأيت���ام و�أبناء 
�لفق���ر�ء ورعايته���م نف���ذت �جلمعية 
خ���الل عام 2011م م����رشوع �حلقيبة 
�ملدر�سية يف ع���دد من مديريات تعز 
��ستهدفت قر�بة) 1000 طالب وطالبة 
( من �لأيتام و�أبناء �لفقر�ء �ملن�سوين 
حت���ت رعاية �جلمعي���ة حيث قدرت 
تكلفة �مل�رشوع مايق���ارب )497.060 

ريال(.

مش��روع إفطار الصائم 
يستهدف  1093  فردًا 

في تعز
يف �إط���ار بر�مج �جلمعية خالل �سهر رم�سان 

نفذت  1432ه����  �لع���ام  من 
و�لذي  �ل�سائم  �إفطار  م�رشوع 
��سته���دف قر�ب���ة ) 1093فرد� 
تق���در  �إجمالي���ة  بتكلف���ة   )
ب����)2.569.161 ري���ال( �سمل 

�مل�رشوع عدد م���ن مديريات 
تعز ، ومول �مل�رشوع من قبل 

رجال خري .

 ) )   169 اس��رة   
م��ن  اس��تفادوا 
للعام  الفط��ر  زكاة 

1433ه�
�لعام  خ���الل  �جلمعية  وزعت 
1432ه���� زكاة �لفط���ر لعدد )        
169 �����رشة       (حي���ث بلغت 
توزيعها  �لت���ي  �لزكاة  �إجمايل 
على ع���دد م���ن مناطق تعز 
 1.200.000" وق���دره  مبلغ 

ريال"

 1200 فرد( استفادوا 
م��ن مش��روع كس��وة 

العيدين.. 
�إدخال  يف  �جلمعي���ة  �ساهم���ت 
�لفرحة و�ل����رشور على قلوب 
كث���ري م���ن �لأطف���ال و�لأ�رش 
خالل عي���دي �لفطر و�لأ�سحى 
ب�سورة كبرية من خالل ك�سوة 
�لعيد �لت���ي ��ستهدفت قر�بة )        

د    (1200فر

بلغ���ت نفقات مركزي �لتمي���ز �لتابعني للجمعية 
خالل �لع���ام 2011م مبل���غ  3.630.172 ريال 
توزع���ت على ع���دد م���ن �لأن�سط���ة و�لفعاليات 

بالإ�سافة �إىل �لتغذية ونفقات �ملو��سالت .
�جلدير ذك���ره �أن مركزي �لتميز د�سن �لعمل فيهما 
خالل �لعام ويتكون م���ن مبنيني �لأول للذكور مت 
بناوؤه عرب قطر �خلريية  على نفقة �ل�سيد �لفا�سل/

عبد�لرحمن بن عبد�جلليل �آل عبد�لغني ومبتابعة 
من �ل�سي���د �لفا�سل �لدكتور/ خليف���ة بن جا�سم 
�لك���و�ري مببل���غ )293،787$( دولر يحتوي على 
�س���الت مذ�ك���رة ومكتبة وقاع���ة تدريب ومعمل 

كمبيوتر   و�لثاين لالإناث يوجد يف منطقة �حلبيل 
ج���و�ر جامعة تعز مكون من �ست���ة �أدو�ر يحتوي 
عل���ى قاع���ة تدري���ب ومكتبة ومعم���ل حا�سوب 
و�سالت للمذ�كرة مت بناوؤه على م�ساحة  420م2 
، مببل���غ 942.235دولر مت ت�سييد �لدور �لأر�سي 
و�لأول بتموي���ل م���ن �لهيئة �خلريي���ة �لإ�سالمية 
�لعاملي���ة بالكويت وم�ساهم���ة ومتابعة �ل�سيخ 
�لفا�سل �لدكتور/عبد �هلل بن حممد �لدباغ، وبقية 
�لأدو�ر عل���ى نفقة فاعلي خ���ري عرب قطر �خلريية 
ومتابع���ة �ل�سيخ �لفا�سل �لدكت���ور/ عبد �هلل بن 

حممد �لدباغ. جز�هم �هلل جميعاً خري �جلز�ء. 

ـذ م�ضـاريـع مـتـنوعـــــــة يف الـعــام 1432هـ - 2011م جمعيـة بنـاء ُتـنفِّ
بلغت �جمايل مامت �رشفه خالل �لعام 2011م يف كفالة ورعاية لالأيتام �ملنطويني 
يف رعاية جميعة بناء �خلريي���ة للتنمية �لن�سانية بتعز ) 34،977،952 ريالً( ؛ 
ويق���در عدد �ليتام �لذين مت �رشف تل���ك �مل�ستحقات لهم مايقارب ) 422 ( يتيم 
ويتيم���ة ، �جلدير بالذكر �أنه مت ت�سوي���ق 262 يتيم جديد خالل �لأ�سهر �ملا�سية، 
ويتم �لإعد�د حالياً لت�سويق 836 يتيم بحيث يتجاوز عدد �لأيتام �ملكفولني لهذ� 

�لعام �ىل �أكرث من 1500 يتيم ويتيمة.

"بناء" تصرف 34.977.952 ريااًل لأليتام ..

الجمعية تنفق على مركزي التميز 3.630.172 ريال..

»بناء« تصرف 
1.262.750ريال إعانة 

لألسر الفقيرة بتعز.. 
�سم���ن بر�مج �جلمعية �ملوجه���ة نحو �لأ�رش 
�لفقرية بلغ �إجمايل �رشفيات �جلمعية للعام 
2011م مبل���غ وق���دره 1.262.750ريال مت 
�رشفه �إعان���ة لالأ�رش �لفق���رية �ملوزعة على 
عدد من مديري���ات �ملحافظة و�لبالغ عددها 
)    100 �أ�رشة( ، وميول هذ� �مل�رشوع عدد من 

فاعلي �خلري .

بتكلفةبلغت 

ريـــال
170.164.882
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يف ع���دد م���ن مناط���ق تع���ز بتكلف���ة �إجمالية 
)1.000.025 ريال(.بدع���م ومتويل من �أهل �خلري 

يف �ليمن وخارجه . 

بتكلفة إجمالية )5.315.834 ريال( 
الجمعي��ة تنف��ذ مش��روع األضاحي 

لعدد 300 اسرة
ري���ال( نفذت  �إجمالي���ة )5.315.834  بتكلف���ة 
�جلمعية م�رشوع �لأ�ساحي خالل �لعام 1433ه� 
حيث ��سته���دف �مل�رشوع �أكرث من )   300 �أ�رشة( 
يف مديريات مدينة تعز مت �لتمويل من قبل رجال 
خ���ري يف �ليمن وخارجه ، �مل�رشوع ترك �أثر�ً طيباً 
يف نفو�س �مل�ستهدفني �لذين وقفت م�ساكل �حلياة 
و�سي���ق �لعي�س �أمامهم من �حل�سول على �أ�ساحي 
يفرح���ون بها �أنف�سه���م و�أطفاله���م وينفذون �سنة 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم . 

الجمعي��ة تنفذ مش��روع خزانات 
مياه في مديرية ماوية

نظ���ر�ً للو�سع �ملائ���ي �لذي تعي�س���ه تعز خا�سة 
وع���دد من مديرياتها وقر�ها فق���د قامت �جلمعية 
خ���الل �لعام 2011م بتنفيذ م����رشوع خز�ن مياه 
يف منطق���ة ماوية و�لتي تع���اين من �سحة �ملياه 
وع���دم توفرها �إل ب�س���ق �لأنف����س وبلغت تكلفة 
تنفي���ذ �مل�رشوع )8.069.200 ريال( ي�ستفيد منه 
مايق���ارب )  200من���زلً( بتموي���ل ودعم من قطر 

�خلريية .

ـذ م�ضـاريـع مـتـنوعـــــــة يف الـعــام 1432هـ - 2011م جمعيـة بنـاء ُتـنفِّ

عدد �مل�ستفيدين�لتكلفة��سم �مل�رشوع

424 يتيم 34.977.952 ريالكفالة ورعاية �ليتام

128 طالب وطالبة3.630.172 ريال  مر�كز �لتميز

100 ��رشة 1.262.750ريال�إعانة �لأ�رش �لفقرية

20 طالب505.035 ريالكفالة طالب علم

125 فرد221.350 ريال�ملر�كز �ل�سيفية

10 حلقات722.170 ريالم�رشوع �حللقات �لقر�آنية

5000 ��رشة101.945.648 ريالم�رشوع �إغاثة �لأ�رش �ملت�رشرة من �لأحد�ث

1000 طالب وطالبة497.060 ريال�حلقيبة �ملدر�سية

600 ��رشة8.069.200 ريال�لطرود �لغذ�ئية

1093 فرد2.569.161 ريال�فطار �ل�سائم

169 ��رشة1.200.000 ريالزكاة �لفطر

1200 فرد1.000.025 ريالك�سوة �لعيد

300 ��رشة5.315.834 ريال�ل�ساحي

1 8.069.200 ريالم�رشوع خز�نات مياه

م�رشوع دور�ت تدريبية بالتعاون مع 
giz منظمة

73 �ساب و�سابة179.325 ريال

�لجمايل

170.164.882ريال
                   

المستفيدون من مشاريع الجمعية للعام 2011م

م�سروع اإغاثة الأ�سر املت�سررة من الأحداث

م�سروع الطرود الغذائية

م�سروع كفالة الأيتام

م�سروع اإغاثة الأ�سر املت�سررة من الأحداث

دورة يف الت�سوير واملونتاج

م�سروع زكاة الفطر

م�سروع حتفيظ القراآن الكرمي

م�سروع اإغاثة الأ�سر املت�سررة من الأحداث

دورة كيف توؤ�س�س م�سروعك

دورة التجارة الإلكرتونية

م�سروع املراكز ال�سيفية

جانب من اأن�سطة وفعاليات مركز التميز - ق�سم الطالبات

جانب من اأن�سطة وفعاليات مركز التميز - ق�سم الطالب توزيع اجلوائز يف حفل اختتام املراكز ال�سيفية

تكرمي املتفوقني يف اجلامعة من مركز التميز دورة �سناعة الزينة

م�سروع اإعانة الأ�سر الفقرية
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�سم���ن �أن�سطت���ه �ل�سنوي���ة يف �لتنمي���ة �لب�رشية �أقام  
مركز �لتمي���ز ق�سم �لطالبات بال�رش�كة مع نادي �لأ�رشة 

�ل�سعيدة �لدبلوم �لتدريبي �لأول ) قيادة �لذ�ت(.
وق���د ت�سمن �لدبل���وم حما����رش�ت نظرية وور�س 
عملية  ع���رب متخ�س�سات ذو كف���اءة عالية  يف 
هذ� �ملج���ال على م�ستوى مدينة تعز، وقد �حتوى 

�لدبلوم على بر�مج تدريبية حول :
• �لثقة بالنف�س .. للمدربة �سباأ �ملاأربي

•  قناعتك �رش �سخ�سيتك.. للمدربة منية ندمي �لغربي
•  جناحي مبوهبتي.. للمدربة بثينة �ملاأربي

كرم���ت �جلمعية �لط���الب �ملتميزي���ن يف �ملر�كز 
�ل�سيفية للعام 2011م و�لت���ي �أقامتها �جلمعية 
بتمويل من �لندوة �لعاملي���ة لل�سباب �لإ�سالمي ، 
ومب�سارك���ة طالب وطالبات مرك���زي �لتميز – كل 
على حده- ويف �حلفل �لتكرميي �لذي �أقامه مركز 
�لتميز �جلامع���ي ق�سم �لطالب وح����رش �لأ�ستاذ: 
حمم���د علي �إ�سماعي���ل رئي�س �جلمعي���ة ، ومعه 
�لأ�ستاذ :فوؤ�د عبد �لد�ئ���م نائب رئي�س �جلمعية ، 
�أ�ساد رئي�س �جلمعية بال�سباب �مل�ساركني يف هذه 
�ملر�كز �لتي ت�ساه���م يف تنمية �ملو�هب و�سقلها 
من خ���الل �ل���دور�ت و�لأن�سط���ة �لتطبيقية �لتي 
�أقيمت يف �ملركز، وقدمت فيه �لعديد من �لكلمات 
و�لأنا�سيد �ملعربة ، ويف نهاية �حلفل قام بتوزيع 

�جلو�ئز على �ملتفوقني يف �ملركز.

للع���ام الثاين على التوايل اأُقيم يف مركز التميز 
ق�س���م الطالبات املخيم التدريبي الثاين والذي 
احتوى على العديد من املحا�س���رات والندوات 
م���ن  العدي���د  وكذل���ك  الب�س���رية  التنمي���ة  يف 
اجلل�س���ات احلواري���ة وامل�س���ابقات العلمية لبث 

روح التناف�س بني الطالبات .
كذل���ك مت يف املخي���م التدري���ب عل���ى �س���ناعة 
الأ�س���غال اليدوي���ة والإ�س���عافات الأولي���ة تخلله 
الربامج الرتفيهية املمتعة وم�ساركات يف ال�سعر 
واللقاء والتي عادت بالفائدة على امل�ساركات.

�قيم يف مركز �لتمي���ز- طالبات �لأ�سبوع �لكادميي 
و�ل���ذي يحتوي على �لعديد م���ن �لأن�سطة و�لرب�مج 
�لتي تهدف مل�ساعدة �لطالب���ات لتجاوز �ملعوقات 
يف حياته���ن �لعلمية و�لعملية ، و�لذي �حتوى على 

ندو�ت وحما�رش�ت وم�سابقات ومبادر�ت.

•  �إد�رة �ل�سغوطات .. للمدربة جناة.
•  ثقافة �حل���و�ر.. للدكت���ورة �لفت 

�لدبعي.
�لتمي���ز..  �إىل  �لأوىل  خطو�ت���ك    •

للمدربة زينب �أحمد .
•  ور�س���ة عمل مه���ار�ت �ل�سعادة.. 

للمدربة جناة
•  �لتخطيط.. للمدربة �سباأ �ملاأربي.

•  �سناعة �حلياة �لطيبة.. للمدربة وفاء.
ويف نهاية �لدبلوم عربت �لطالبات عن �سعادتهن مبثل 

هذ� وكان مركز �لتميز ق�سم �لطالبات قد �أقام مركز� 
�سيفياً متميز�ً تخلله �لعدي���د من دور�ت �لتنمية 
�لب�رشي���ة ودور�ت �لأ�سغ���ال �ليدوي���ة و�لنرتنت 

و�لإ�سعافات �لأولية وغريها .
ويف نهاية �أن�سطة �ملركز �أقامت �لطالبات معر�ساً 
يحتوي على منتجات �لأ�سغال �ليدوية ومنتجات 

�لأن�سطة �لأخرى.

 كما �لتقى بالهيئة �لإد�رية للمركز وتبادل معهم 
�لأفكار �لتي �ستعمل عل���ى �لرفع من جودة �لأد�ء 
..مبدي���اً �لتع���اون يف عمل �رش�ك���ة بني �جلامعة 
و�ملرك���ز و�لتن�سيق لإقام���ة �لأن�سطة و�لفعاليات 
�لتي ت�سب يف خدم���ة �لطلبة �جلامعيني، وكذلك 
�أبدى ��ستعد�د �جلامعة لتكرمي �لأو�ئل يف �ملركز. 

هذه �لدور�ت �لتي ترتقي بحياتهن �لعلمية و�لعملية .
و�عت���ربن �أن ه���ذه �لرب�م���ج ل تق���ل �أهمية عن 
در��ستهن �جلامعية لبناء �سخ�سية متكاملة حيث 
تر�سخ مفاهيم �لنجاح وتقودهن مل�ستقبل �أف�سل .

دورات مهنية:
•  دورة يف ف���ن النح���ت للم���درب فه���د عبد ال�س���الم 

،ا�ستمرت 7 اأيام ا�ستفاد منها 17 متدربًا.
علي  د/ حممد  بها  قام  الأولية  الإ�سعافات  •  دورة يف 

ح�سان ، ا�ستمرت 7 اأيام ا�ستفاد منها 15 طالبًا.
ا�س���تفاد  اأ/ عبد اهلل فائد  •  دورة يف اخل���ط قام بها 

منها 6 متدربني.
. الطالب  احد  بها  قام   ، الزخرفة  يف  •  دورة 

•  دورات يف مهارات الع�س���ر) احلا�س���وب( ا�س���تملت 
على الويندوز- الوورد- الك�س���ل قام بها ب�س���ري العديني 

وا�ستفاد منها 28 متدربًا. 
 

اجلانب الثقايف :
•  اأ�س���مار ع���دد 6 وال���ذي يتخلل���ه امل�س���رح والن�س���اد 

والكلمات والعرو�س ال�سامتة 
•  اأم�سية �سعرية ح�سرها ال�سعراء : اأ/ احمد اجلربي، 

اأ/ ابوبكر الظبي، اأ/ ب�سري الزريقي.
العام الدرا�سي، حفل  •  احتفالت عدد 3 حفل افتتاح 

اختتام الن�سطة، حفل تكرمي الوائل واملتميزين.

دبلوم قيادة الذات لطالبات مركز التميز

جمعية بناء" تكرم املتميزين 
يف املراكز ال�صيفية

نائب رئي�س جامعة تعز
 يزور مركز التميز

مركز التميز- طالبات 
يقيم املخيم الثاين

مراكز التميُّز

الأ�صبوع الأكادميي

دورة فن الت�صوير
 �سمن �لأن�سطة �ملهارية �مل�سرتكة بني �ملركزين 
�أقيم���ت  دورة يف )فن �لت�سوي���ر( لطلبة مركزي 
�لتميز قي قاعة �لتدري���ب �لتابع ملركز �لتميز- 

طالب .. و��ستمرت ملدة �أ�سبوع.
 حي���ث مت تدريبه���م نظري���اَ وعملياَ عل���ى �لت�سوير 
�لفوتغر�يف و�لفيديو مبختلف �أنو�عه بالإ�سافة �لعديد 
من �ملهار�ت �لإعالمية �لالزمة لهذ� �لع�رش و�سارك يف 

�لدورة �لتي حو�يل 30متدرباً من �جلن�سني .

اأن�صطة 
مركز التميز–طالب

ال�سم: حنني يحي حم�سن احلارثي
اجلامعة: جامعة تعز

الكلية: كلية الطب والعلوم 
ال�سحية

الق�سم: طب ب�سري
امل�ستوى: الثاين

الن�سبة :85% جيد جدًا
الهواية : الر�سم

الرحمــن  امــة  ال�ســم: 
حممد عبداهلل نا�سر
اجلامعة: جامعة تعز

الكلية: العلوم
الق�سم: فيزياء
امل�ستوى: الثاين
الرتتيب: الأوىل

الن�سبة: %83
الهواية: الطالع والكتابة واللقاء

ال�سم: اأحمد عبداجلبار علي ال�سراري
اجلامعة: جامعة تعز 

الكلي���ة: مرك���ز احلا�س���ب 
الآيل- هند�سة �سبكات

امل�ستوى: الثاين
الرتتيب: الأول

الن�سبة :%93
الهواية : كرة القدم

ال�سم: �سدام عبدالباري عبداحلميد
اجلامعة: جامعة تعز

الكلية: العلوم
الق�سم: كيمياء
امل�ستوى: ثاين

الرتتيب: الأول
الن�سبة : %89.5

الريا�س���ة   : الهواي���ة 
والنحت

بطاقة املتميزين

��ستقبل مرك���ز �لتميز �جلامع���ي �لدكتور مهيوب 
�لبحريي نائب رئي�س جامعة تعز ل�سئون �لطالب، 
وكان يف ��ستقبال���ه �لأ�ستاذ ع�سام �لتميمي مدير 
عام مر�ك���ز �لتميز �ل�ساب���ق و�لدكتور عبد �لكرمي 
�سم�سان رئي�س �ملجل�س �لأكادميي للمركز و�لدكتور 

عبد �لفتاح �سلطان ع�سو �ملجل�س �لأكادميي.
  وق���د قام �ل�سيف �لز�ئر بجولة يف مركز �لتميز- 
ق�س���م �لطالب���ات و�طلع على طبيع���ة �لعمل فيه 
و�خلدمات �لت���ي ُتقدم للطالبات يف �ملركز معرباً 
عن �إعجابه  مبا ر�أى من عمل كبري ي�ستحق �ل�سكر 

و�لتقدير ملن كان �ل�سبب يف حتقيقه .
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احَلَياآة َلوَحة َفنية . .
األواآنه�َا اأقَواآلك ، ،
 اأَ�سَكاآلها اأعَماآلك . .
َو الَر�َساآم ُهو اأَن�ت . .
َف اأَبدع يِف َر�سِم َلَوحِتك ، ،
 َفماآ َزاآلت الُفر�َساآة يِف َيدك

طفل يتيم .. افتقد اأمه فر�سمها على
الأر�س ونام يف اأح�سانها!!
تاأمل جيدًا يف ال�سورة ..
فكر.. عرب.. ا�ستل قلمك من غمده
وابعث لنا باإبداعاتك .. فنحن يف النتظار
) اف�سل تعليق �سين�سر يف العدد القادم(

�ساأحك���ي لكم ق�سة جميلة متد�ولة على قوة 
�لإر�دة ، بطله���ا �سبي �سغري كان ياأتي مبكر�ً 
�إىل �ملدر�س���ة كل يوم لإ�سع���ال �لنار لتدفئة 
�حلجرة قبل و�س���ول �ملعلم وزمالئه ، وذ�ت 
�سب���اح و�سلو� �ىل �ملدر�سة ليجدوها حترتق 
فقامو� ب�سح���ب �ل�سبي �ل�سغ���ري وهو فاقد 
للوعي و�أقرب �ىل �مل���وت منه �ىل �حلياة ... 
فقد �أ�سيب بج���روح �سديدة يف ن�سف ج�سده 
�ل�سفلي فقامو� با�سطحاب���ه �ىل �مل�ست�سفى 
يف �ملقاطعة �لقريبة وبينم���ا كان ر�قد�ً يف 
�رشي���ره م�ساباً بحروق �سدي���دة ويف ن�سف 
وعي���ه ، �سمع �ل�سبي �ل�سغ���ري �لطبيب وهو 
يتحدث �ىل �م���ه فقد �أخرب �لطبي���ب �لأم �أن 
طفلها ميت لحمالة وه���و �لأف�سل بالن�سبة 
له ، حي���ث �سوهت �لنار �جل���زء �ل�سفلي من 
ج�س���ده ولكن مل يكن �ل�سب���ي �ل�سغري يريد 
�أن ميوت و�سمم عل���ى �لنجاة ، وبطريقة ما 
�أذهلت �لطبيب متكن من �لنجاة ، وعندما ز�ل 
�خلطر �مليت �سمع �لطبيب وو�لدته يتحدثان 
ب�س���وت منخف�س ، فقد �أخربه���ا �لطبيب �أن 
�مل���وت �أف�سل بالن�سبة له ، حيث دمرت �لنار 
�للحم �ملوج���ود يف �جلزء �لأ�سفل من ج�سده 
و�أنه �سيبقى بقية حيات���ه معاقاً وغري قادر 
على حتريك �أطر�فه ومرة �خرى �سمم �ل�سبي 
�ل�سج���اع على �أنه لن يكن معاق���اً �أبد�ً ،و�أنه 
�سوف مي�سي ولكن ل�سوء �حلظ مل يكن هناك 
ق���وة د�فعة لتحريك ن�سف���ه �ل�سفلي فقدماه 
�لنحيلت���ان موجودتان ولكنه���ا بال حياه ، 
و�أخري�ً �أخرج م���ن �مل�ست�سفى وكانت و�لدته 

تقوم بتدليك رجليه كل يوم ولكن مل يكن 
بها �أي �ح�سا����س �و حتكم �و �أي �سيئ غري 
�أن ت�سميم���ه على �مل�س���ي كان �أقوى من 
ذي قب���ل ، فعندما ل يكون يف �ل�رشير كان 

يجل�س على كر�سي متحرك .
ويف �أح���د �لأيام �مل�رشف���ة دفعته �أمه �ىل 
�لهو�ء  �ساحة �ملن���زل لي�ستن�سق بع����س 
�ملنع�س ، ويف هذ� �ليوم وبدلً من �جللو�س 
على �ملقعد �ملتحرك �ألقى بنف�سه من عليه 
و�أخذ ي�سحب ج�س���ده على ح�سائ�س جار� 
ً رجلي���ه خلفه ، وظل كذل���ك حتى و�سل 
�ىل �ل�س���ور �لأبي�س �لذي يحيط بحديقتهم 
وبعد جهد كب���ري ��ستطاع رفع نف�سه على 
�ل�س���ور و��ستند على �ل�سور وبد�أ يف �سحب 
نف�سه بط���ول �ل�سور مقتنع���اً بانه �سوف 
مي�سي وبد�أ يف �لقي���ام بهذ� كل يوم حتى 
متكن من �ل�سري ب�سهولة حول �ل�سور ، فلم 
يرغ���ب �ل�سبي �ل�سغ���ري يف �أي �سيء �أكرث 
من �إعادة �حلي���اه �ىل رجليه ، ومن خالل 
�لتدليك �ليومي وباإر�دة جديدة وعزم قوي 
متكن من �لوقوف ثم بد�أ مي�سي متكئاً على 
�س���يء ثم ��ستطاع �مل�س���ي بنف�سه و�أخري�ً 
متكن من �جلري ، ولحقاً كون فريق للجري 
يف �جلامع���ة ، و�أخري�ً ، ويف حديقة ميد�ن 
مادي�سون ماز�ل يوجد ذلك �ل�سبي �ل�سغري 
�ل���ذي مل يكن ليم�سي ومل يك���ن لديه �أمل 

يف �جلري .
وبالعزمية و�لإر�دة ��ستطاع جلني كنجهام 

�إحر�ز لقب �أ�رشع عد�ء يف �لعامل .

احلمششد هلل رب العاملني.. 
وال�صششالة وال�صششالم على 

خري معلم وحكيم، اأما بعد: 
مششن نعم اهلل علينا يف هششذه البالد املباركة 
ميششن الإميششان اأن هياأ لنا �صبششل اخلري وي�ر 

لنا طرق الأعمال ال�صاحلة . 
ومششن تلششك الأعمششال مششا تقششوم بششه جمعية 
بناء اخلرييششة يف هذا الوطششن الغايل والتي 
تعني بششكل اهتمامها ببذل الغايل والنفي�س 
لأبنائنششا واخواننا من الطششالب والطالبات 
والفقششراء  الأيتششام  وابنائنششا  اجلامعيششني 
املعي�صيششة  وباأو�صاعهششم  بهششم  والإعتنششاء 

وال�صحية والثقافية والتعليمية .
كل هششذا اجلهد مل يكن مششن قبلنا وحدنا فقد 
�صاركنششا فيششه حمبششو اخلششري من اأهششل اخلري 
الذين دعموا اجلمعية ب�صدقاتهم وزكواتهم 
وتربعششوا  بالكثششري والكثششري مششن الأمششوال 
ولزالششوا م�صتمريششن بهششذا العطاء مششن اأجل 

اإخوانهم واأبنائهم .
م�صتلهمششني ذلك من قوله تعاىل ))وتعاونوا 

على الربو التقوى ((
للتنميششة  بنششاء  جمعيششة  يف  ي�صعنششا  ول 
الإن�صانيششة اإل اأن ن�صكر جميع من �صاهم يف 
اإجنششاح م�صاريع اخلششري يف اجلمعية وندعوا 
لهششم بالتوفيق وال�صششداد واأن يخلششف عليهم 
بخري وعلى وجه اخل�صو�س – جمعية قطر 

اخلريية –
�صائلششني اهلل  �صبحانششه وتعاىل ان يدمي على 

هذه البالد نعمة الأمن والأمان .

اأ/ علي دحــوة
�ملدير �لتنفيذي

اأ�سحــار عبد القدو�س - علوم قراآن م2

بناء وعطاء
 �صدى الـجمعية لـدى الإعـالم

اأ�صرع عّداء يف العـالـم �صور 
من حياة 
املتميزين

صورةوتعليق

شارك بتعليق على الصورة

عـمــر ا�صماعيـل
خيط �أبي�س : �أن تذعن لقول �حلق ولو على 

نف�سك وتنقاد له 
خيط �أبي�س 

�أن حت���رتم �لنا�س كبريه���م وتعطف على 
�سغريهم وترى نف�سك دونهم 

خيط �أبي�س
�أن تن���ا دي �لنا�س باأح���ب �لأ�سماء �ليهم 
وتو�س���ع لهم يف �ملجال�س و�أن تكون �أقرب 

�ليهم وقت �حلاجة 
خيط �أبي�س

�أن تدعو� �لفقري �إىل مائدك وجتل�س بجانبه 
وجتل�س �أنت ومن يخدم���ك مبائدة و�حدة 
وت�ستجيب له �إذ� دعاك �إىل �سيء فيه خري 

خيط �أبي�س
�أن تذكر �إخو�نك مبا يفرحهم يف ح�سورهم وغيابهم 

خيط �أ�س���ود : �أن ترف�س �خل�سوع للحق و�أن 
تتنكرب على غري ول تنقاد لهذ� �حلق

خيط �أ�سود 
�أن ت���زدري �لنا����س وحتتقره���م ف���ال  توقر 
كبريه���م ول تعطف عل���ى �سغريهم و ترى 

نف�سك خري�ً منهم 
خيط �أ�سود

�أن حتب �ل�سد�رة يف �ملجال�س و�لظهور غري 
�ملربر من �أجل �أن ت�سلط عليك �لأ�سو�ء 

خيط �أ�سود
�أن تاأنف من �جللو����س بالقرب من �لفقري و 
تاأنف �أن تاأكل معه ول ت�ستجيب له �إذ� دعاك 

خيط �أ�سود 
�أن تطعن د�ئماً مبن حولك وت�سخم �سياأتهم 

وتطم�س ح�سناتهم  

خيط أسود خيط أبيض  و
�سهام خالد علي حممد - لغة عربية م2

  bena@benaye.org
تر�سل التعليقات على الإمييل التايل :

•  عندما نعي�س لأنف�صنا نولد �صغاراً ونعي�س 
�صغاراً ومنوت �صغاراً وعندما نعي�س للنا�س 
متتد اأعمارنا بعمر كل اإن�صان اأدخلنا ال�صعادة 

على قلبه.
•  كلمششا اأعطيت بال ُمقابششل ..كلما ُرزقت بال 

توقع.
•  اأحيانششًا يكون يف داخلنششا كالم ل يحتاج 

اىل اأذن ت�صمعه ؛ بل اإىل قلب ي�صعر به.
•  اأ�صخششم الأبششواب ،مفاتيِحهششا �صغرَية ،فال 

تعجزك ” �صخامة الأمنيات “
َف ُرمبا دعوٌة واحدة ترفعها اإىل اهلَلّ جتُلب لك 

” امُل�صتِحيل.
•  اإِفعششل اخَلششرْي َمْهَمششا ا�صَت�صَغرُتششُه ! ِفاإّنَك َل 

َتْعَلْم اأْي َح�َصَنة �َصُتْدِخَلَك اجَلّنة.
•  الرجل الناجششح هو من ي�صنع بناية قوية 

من الطوب التي يرميها النا�س عليه.



يف اإطششار ال�صعي لتطوير وتنميششة اأداء اجلمعية اأقرت الهيئة الإدارية 
تعيششني الأ�صتششاذ: علي دحششوة مديراً تنفيذيششًا للجمعية خلفششًا للمدير 
ال�صابق الأ�صتاذ: ريا�س �صالم، والذي عمل يف اجلمعية خالل الفرتة 
ال�صابقششة ا�صتطاع اأن يوؤدي ر�صالته على اأكمل وجه ولال�صتفادة من 
خرباتششه فقششد اأ�صندت اإليششه اإدارة مراكششز التميز لكششي يوا�صل ن�صاطه 

وعمله مع اأهم مرفق يف اجلمعية .
ويعترب املدير اجلديد اإ�صافة نوعية للجمعية تهدف اإىل اإيجاد حراك 
حقيقششي يف العمل اخلريي املوؤ�ص�صي الذي ت�صششري عليه اجلمعية منذ 
�صنششوات ويتوقع اأن ت�صهششد اجلمعية قفزات يف العمششل املوؤ�ص�صي مبا 

�ساركت جمعية بناء �خلريية للتنمية �لإن�سانية ممثلة بالأخ 
ر�سو�ن قائد م�سئ���ول �مل�ساريع باجلمعية يف �لور�سة �لتي 
�أقامها �ملنتدى �لإن�س���اين يف قاعة منتدى �ل�سعيد �لثقايف 
ح���ول " دور منظمات �ملجتمع �مل���دين يف �حلالة �لطارئة 
يف تع���ز" و�لتي �أقيم���ت يوم �لثن���ني 12 دي�سمرب 2011م 

بال�رش�كة مع مكتب تن�سيق �ل�سئون �لن�سانية) �أوت�سا(.
ويف �لور�س���ة �لتي �سارك فيها 25 جمعية وموؤ�س�سة خريية 

يتنا�صششب مع التغيريات اجلديششدة التي ت�صهدها 
"بناء" وفق روؤيتها واأهدافها .

املوظفششني  كافششة  يرحششب  املنا�صبششة  وبهششذه 
باجلمعية باملديششر اجلديد الأ�صتاذ: على دحوة 

ويتمنون له التوفيق وال�صداد.

من تع���ز و�سنع���اء �فتتحه���ا �ل�ست���اذ �حمد 
�ل�رش�ج���ي مدير �ملنت���دى �لن�س���اين  بح�سور 

مدربني من �أملانيا �ل�سديقة .

��ستقبلت جمعية بناء �خلريية للتنمية �لإن�سانية 
يوم �لإثن����ني 2011/12/26م �ل�سيد ندمي يلماز 
مدير �ملد�ر�س �لرتكية بتعز ومكرم �ملنيفي وكيل 
�ملد�ر�س �لرتكي����ة، وكان يف ��ستقبالهم �لأ�ستاذ 
ف����وؤ�د عبد�لد�ئم نائب رئي�����س �جلمعية وع�سام 

�لتميمي مدير عام مركز �لتميز.
ويف �للق���اء مت بحث كيفي���ة تقوية �لعالقات 
وتعزيزها مبا يخ���دم �لعملية �لتعليمية بني 

�جلمعية و�ملد�ر�س �لرتكية.
وق���د قام �لوف���د �لز�ئر بجولة ملرك���ز �لتميز 
ق�سم �لطالب���ات �طلع خالله عل���ى �خلدمات 
�لت���ي يقدمها �ملرك���ز و�أثنى عل���ى �لقائمني 
عليه و�أبدى ��ستعد�ده لإقامة دور�ت تعليمية 
م�سرتكة ودرو�س يف �للغ���ة �لرتكية للر�غبني 

من �ملركزين.

بعششد احلمششد هلل وال�صششالة وال�صششالم علششى 
ر�صول اهلل 

فهششذه �صحيفتنا احل�صششاد ، يف ثوب ق�صيب 
واأداء ب�صيط نحاول فيها الربط بني رجالت 

اخلري والعمل اخلريي ل�صالح بلدنا .
خطوات نحششو البناء وال�صعي املتميز وما 
نرجو بها اإل اإفششادة اإخواننا فمنكم وبكم 
نرتقي بششاإذن اهلل اىل امل�صتششوى املطلوب 

من الإبداع والتميز .
بالقششول.  ل  بالفعششل  ن�صعششى  والأ�صششل  
درب  علششى  عهدمتونششا  كمششا  متميششزون 
اهلل ن�صششري وحيششث تششرد الفكششرة يف الذهن 
�صنطاردهششا اىل ان نقب�ششس عليهششا كلنششا 
نفكششر . مششاذا �صنفعششل لكششي نخششرج مششن 
الرتابة والنمطية التي يقع حتت طائلتها 

الكثري من اجلمعيات .
ولأننششا نوؤمن بششاأن الإبداع �صششد النمطية 
قررنششا ان نبحث هششذا التجديششد – ولأننا 
نوؤمن بششاأن املعرفششة لتتجزاأ .وبششاأن لغة 
املعرفة اأ�صبحت ت�صابكية يف ع�ر اأزال 
احلواجششز . ارتئينا بششاأن تكششون جمعيتنا 

�صاملة وقو�س قزح لمع يف الأفق .
ومششن اأمانينا اأن يكون هناك توا�صل بني 
اجلمعيات واملوؤ�ص�صات وبني اخلريين من 
رجال الأعمششال ، وان تكون هناك ب�صمة 

وا�صحة حيث كل عمل يحمل مالحمه .
ون�صعششى ملششد اجل�صششور بششني الباذلششني مششن 
اخلريين وبني املحتاجششني من امل�صتحقني 
بششه  ما�صنقششوم  .هششذا  املتعششددة  للخدمششات 

عزيزي القارئ من الآن و�صاعداً .
�صن�صعششى اىل لفششت  ومششن الآن و�صاعششداً 
اأنظششار املي�ريششن مششن رجششال الأعمششال 
اخلرييششن يف اإجنششاز احللششم مششن اأن نفتح 
اأفقششًا  اآخششر يف اجلوانششب التعليمية اإذ يف 
البدء ينبغي الهنمششام بالتعليم و�صتدوم 

الجنازات من خالله 
ومهمششا كان �صكل هششذا الهتمششام �صيظل 
التعليششم الورقششة التششي نلششوح بهششا بوجه 
الياأ�ششس والتاأخششر لأنهششا ورقششة الأمل بيد 

اأحبابنا ورمبا املتكاأ الأخري 
اأيها الأحبة من رجال الأعمال واخلريين 
:هششذا املششكان منكششم واليكششم فششال تبخلوا 
علينششا بعطاءتكششم  وم�صاركتكششم يف ر�صم 

افق جديد 
واأخششرياً  اأتوجششه بال�صكششر اىل مششن ي�صتحقه  
مششن الداعمني ورجال اخلششري ،فهناك جنود 
جمهولششة تعمششل ب�صمششت وخلششف الكوالي�س 
حتلت بروح امل�صوؤولية  وحتملت من العناء 
الكثششري معنويششًا وماديًا ي�صتحقششون منا كل 

�صكر وتقدير وذلك اأ�صعف الإميان .
وال�صكششر مو�صششول لرئي�ششس اجلمعيششة على 
مششا قششام بششه ول زال يقششوم مششن دور يف 
اإدارة اجلمعيششة ،كمششا اأ�صكششر كل مششن بذل 
مششاًل وجهششداً  يف �صبيل اإجنششاح م�صاريع 

اجلمعية.

املوظف املثايل 
لعام 2011م

من اهدافنا :
•  تعمي���ق القي���م الإ�س���المية والجتماعي���ة بني 
اأفراد املجتمع ، ون�سر ثقافة التعاون والرتابط 

الجتماعي .
•  القي���ام بالرعاي���ة الجتماعية وال�س���حية ملن 
ي�س���تحق ذلك ، مب���ا يحق���ق روح التكافل بني 

اأفراد املجتمع قدر الإمكان .

موقع الجمعية على اإلنترنت بحلة جديدة

الجمهورية اليمنية  تعز - أمام البوابة الرئيسية لجامعة تعز
 هاتف 04242472  فاكس 4244532

by.social@gmail.com   : البريد اإل لكتروني
www.benaye.org : الموقع على اإلنترنت

 الكل رحب به واستبشروا بقدومه خيرًا ..

جمعية بناء تعين مديرًا تنفيذيًا لها
 ورياض مديرًا لمراكز التميز ..

مدير المدارس التركية
 بزور الجمعية

اأ/ ريا�س �سـالم
�ملدير �لتنفيذي �ل�سابق

اأ/ عـلي دحــوة
�ملدير �لتنفيذي

اأ/ فوؤاد عبد الدائم
نائب رئي�س �جلمعية

ورقـة 
الأمــل

الجمعية تشارك في ورشة 
المنتدى اإلنساني

•   ش��كرنا الجزي��ل وتحياتن��ا الخالص��ة لكاف��ة الداعمين 
المحليي��ن والخارجيي��ن لبرام��ج وأنش��طة الجمعية والتي 
حققت نجاحًا كبيرًا بس��بب دعمهم وتعاونهم مع الجمعية 

بعد توفيق اهلل لهم ولنا في ذلك النجاح .

•   لكل الصحف الرسمية واألهلية والحزبية وكافة المواقع 
االلكترونية ولكل الصحفيين لتعاونهم واهتمامهم بأخبار 
وبرام��ج وفعالي��ات الجمعية بصورة مس��تمرة فلهم ولكل 

طاقم إداراتها ومراسليها الشكر والتقدير .

•   لكاف��ة الموظفي��ن عام��ة ، وش��كر خ��اص للموظف 
المثال��ي مهدي أمين علي إبراهي��م المتفاني في عمله 
الملتزم بالقواعد اإلدارية واللوائح التنظيمية للعمل في 
الجمعية فله منا الشكر والتقدير ودعوة لزمالئه االقتداء 

واالحتذاء به .

صياغة صحفيةرئيس التحريرالمشرف العام 
عبد الهادي ناجيعمر اسماعيلعلي دح�وة

معلومات وبيانات
رضوان قائد.. قسم المشاريع

مهدي أمين.. الحسابات

سليمان الصمدي.. التنمية واالستثمار
عبدالواحد الشميري.. مركز التميز – طالب
نسيبة اليوسفي.. مركز التميز- طالبات

حسابنا في بنك التضامن اإل سالمي الدولي 66804 
  بنك سبأ اإلسالمي 77200

التصميم والطباعة

777273330
habeeb@4habeeb.net

حبيب .. للطباعة واإلعالن

   مهدي أمين علي ابراهيم
نشرة دورية تصدر عن جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية - تعز   م�سئول �حل�سابات باجلمعية

  العدد الخامس -  فبراير 2012م .

رس�ائل ُشك�ر 

�طلقت �جلمعية موقعها على �سبكة �لنرتنت بحلة جديدة وثوب ق�سيب بعدما مت 
عمل �لتحديثات �لالزمة ل���ه ��ستجابة للتو�سعات يف �جلمعية ومو�كبة لتطور�ت 

�لع�رش.. نت�رشف بزيارتكم على �لر�بط
www.benaye.org

فرحة ثوابها الجنة
عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : )من �دخل 

على �هل بيت من �مل�سلمني �رشور�ً مل ير�س �هلل له ثو�باً دون �جلنة(


