خالل العام المنصرم 2011م ..

اجلمعي��ة تنف��ذ مش��اريع متنوع��ة بتكلف��ة ( 170.164.882ريال)

�سن�سعىمعكلاخلريين�إىلاالهتمامبالتعليم�أوال،باعتبارهورقةالأمليفبناءالإن�سانو�صقلمواهبهوقدراته
رؤيتنا :

رسالتنا :

امل�ساهمة يف تنمية
�أفراد املجتمع  ،والقيام
بخدمتهم ورعايتهم .
نشرة دورية تصدر عن جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية  -تعز
العدد الخامس  -فبراير 2012م .
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التميز يف جمال اخلدمات
اخلريية والإن�سانية  ،من خالل
ت�أهيل وتنمية الإن�سان لي�صبح
ع�ضو ًا �إيجابي ًا  ،م�شارك ًا يف
بناء جمتمعه .

م���ل���ي���ون ري�������ا ًال ي��م��ن��ي��اً ..

جمعـية بنـاءتنـفذ م�شــروع�إغاثـةالأ�سراملت�ضررة منالأحـداث
نفذت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية
بتع���ز م��ش�روع �إغاث���ة الأ��س�ر املت��ض�ررة
نتيج���ة الأحداث التي متر به���ا بالدنا والذي
ا�سته���دف� 5000أ��س�رة  ،من �أ��س�ر ال�شهداء
واجلرح���ى واملت�رضرين ب�ش���كل مبا�رش وغري
مبا�رش.
امل�رشوع الذي حظي بتمويل من قطر اخلريية
نف���ذ يف نط���اق حمافظة تعز عل���ى م�ستوى
املدينة والريف ومديريات ال�ساحل وامتد �إىل
مدينة ذمار ورداع ويرمي.
ف�ؤاد عبد الدائم اليو�سفي نائب رئي�س اجلمعية
ومدير امل�رشوع �أو�ضح �أن امل�رشوع يحمل يف
م�ضمونه م�ساع���دات غذائية للأ�رس املت�رضرة
واملتمثلة مب���واد (القمح وال�سكر والأرز وزيت
الطبخ وحليب جمفف).
انه لبى متطلبات املحتاجني من �أ�رس ال�شهداء

مفتتح
ُي�ص��در ه��ذا الع��دد اخلام���س م��ن ن��شرة
احل�ص��اد وق��د تو�سع��ت م�شاري��ع اجلمعية
وو�ص��ل خريها لأماك��ن مل ت�صلها من قبل
كم ًا ونوعاً.
وقد حاولنا قدر الإمكان نربز �أهم م�شاريع
و�أن�شطة اجلمعي��ة للعام املن�رصم 2011م
بحيث تكون هذه الن�رشة همزة الو�صل بني
اجلمعي��ة واملجتمع ومر�آة لأعمال اجلمعية
وم�شاريعها التنموية.
ور�سالتن��ا للداعمني:ه��ذه بع���ض �آث��ار
عطائك��م ،ونتائ��ج دعمك��م ..لك��م م��ن اهلل
املثوبة والإح�س��ان ،ولكم منا جزيل ال�شكر
واالمتنان  ..ف�أ�ستمروا.
قرا�ؤنا الأعزاء :
هذ جهدن��ا املتوا�ضع ،ف�إن �أ�صبنا فمن اهلل
و�إن �أخط�أن��ا فم��ن �أنف�سن��ا وال�شيطان ،وال
تن�سونا من �آرائكم وخال�ص دعائكم.

واجلرحى واملت�رضرين
م���ن الفئ���ة الفق�ي�رة
،وبدع���م ومتويل من
قطر اخلريي���ة بتكلفة
قدره���ا 100ملي���ون
ريال ميني.
و�أ�ض���اف �أن امل�رشوع
م���ر بع���دة مراح���ل
ومل���دة اربعة ا�سابيع
والذي نفذ �ضمن نطاق
حمافظة تعز ب�أكملها
ومدينة ذم���ار ورداع
ويرمي ...
واختت���م مدير امل��ش�روع بال�شك���ر للداعمني
وعلى ر�أ�سهم جمعية قطر اخلريية والعاملني
بجمعية بناء لأدائهم الرائع وجهدهم الدءوب

يف �إجناح عمل اجلمعية .
م���ن جهتها �أعرب���ت الدكتورة �أُلف���ت الدبعي
�أ�ستاذ علم االجتم���اع امل�ساعد بجامعة تعز
والتي كانت �إحدى احلا�رضات بحفل التد�شني
عن ارتياحها ملثل هذه امل�شاريع التي تقدمها

اجلمعية واالهتمام بالأ�رس املت�رضرة يف هذه
املرحل���ة التي متر به���ا بالدن���ا  ...و�أن قيام
اجلمعية مبثل هذا امل�رشوع يدل على جناحها
واهتمامها باملجتمع والعمل على زرع اخلري
بني �أو�ساط النا�س .

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

رأينا اجلمعيات تركز على جسم الفرد فأردنا أن نهتم بعقله وفكره
�أك���د الأ�ستاذ حممد علي �إ�سماعيل رئي�س جمعية
بن���اء اخلريية للتنمي���ة الإن�ساني���ة بتعز �أن -
امل�شاكل التي تواج���ه العمل الإن�ساين والتنموي
كثرية �أهمه���ا م�شكلتني نعاين منهم���ا التمويل
والكادر الإداري املتخ�ص�ص و�أكد يف حوار �أجرته
مع���ه �صحيفة اجلمهوري���ة يف العدد» 15406
« ال�صادر ي���وم االثنني  30يناير-كانون الثاين
 2012عن وج���ود �رشاكة فاعل���ة و�إن كانت يف
بدايتها ونعمل حالياً على تنميتها وتطويرها .

وق���ال  :نحن ن�سري نحو التمي���ز بطريقني اثنني..
ه���ذان الطريقان هما :التمي���ز يف اخلدمة املقدمة
وكذل���ك االجتهاد ب�أن تك���ون املخرج���ات �أي�ضاً
متميزة .و�أعني بالتميز يف اخلدمة هو �أننا ركزنا
ب�شكل رئي�س على التعليم الذي هو �أ�سا�س النه�ضة
فال نه�ض���ة بال تعليم  ..وه���ذا اجلانب هو جانب
مه���م يف العمل اخل�ي�ري والإن�ساين وهو يف نف�س
من�سي من �أجندة كثري من املنظمات
الوقت جانب
ّ
الطوعية املحلية �إال ما ندر.

تجسيداً لمبدأ الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات المانحة :

جمعية بناء تنفذ دورات
بالشراكة مع منظمة  gizاأللمانية

�ضمن �أن�شطتها الت�أهيلية للحد من الفقر وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع �أقامت جمعية بناء
اخلريي���ة للتنمية الإن�سانية بتعاون وا�رشاف م��ش�روع تطوير القطاع اخلا�ص giz -psdp
الأملاين  3دورات مهنية ا�ستفاد منها اكرث من �سبعون متدرب ومتدربة من ال�شباب اخلريجني
والعاطلني عن العمل.
وق���د كانت اوىل تل���ك الدورات يف التج���ارة الإلكرتونية مب�شاركة �أكرث م���ن ع�رشين متدرباً
ومتدرب���ة من ال�شباب اخلريجني والعاطلني عن العمل حي���ث مت تدريبهم نظرياً وعملياً من
قب���ل الدكتور /نبيل احلزمي  -على كيفي���ة ا�ستغالل التكنولوجيا احلديثة يف عامل الأعمال
يف الوق���ت الراهن وعن �أهمية التجارة االلكرتونية وا�ستخدامها لربط عالقات بني ال�رشكات
اخلارجية و�رشكات الداخل و�سهولة الت�سوق و�رشاء الب�ضائع مع توفري الوقت واجلهد واملال .
وحول ال���دورة الدكتور /نبيل احلزمي -مدرب الدورة قال :كم���درب �أتوجه بال�شكر اجلزيل
جلمعي���ة بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية والتي تعترب جمعية رائدة يف هذا املجال وفكرت
به���ذه الدورة( التجارة االلكرتونية )والذي يعترب من املوا�ضيع احلديثة والذي ي�سمح بفتح

�أما االجتهاد يف التمي���ز يف املخرجات فنحن
طموحون جدا ً ب�أن تكون املخرجات من كلٍ من
مركزي التميز بق�سميه طالب وطالبات يتميزون
يف علمهم و�سلوكهم ،وعندنا خطة �إن �شاء اهلل
لت�سويق م�رشوع الدرا�س���ات العليا للمتميزين
من اجلن�س�ي�ن م���ن حمل���ة البكالوريو�س يف
الداخل واخلارج….

التفا�صيل �ص2

�آفاق جديدة لدى ال�شباب يف �سوق العمل.
و�أ�ض���اف بقوله  :يكفي جمعية بن���اء �أنها فعالً بناء �سوا ًء يف
اجلانب التقليدي �أو يف جانب الت�أهيل والتنمية.
ال�شك���ر مو�صول ل���كال اجلهتني( جمعية بن���اء ومنظمة )giz
اللت���ان ت�سعي���ان للرق���ي بال�شب���اب اليمن���ي وكان اختيار
املتدربني موفق����أ حيث �أثبتوا انهم مبدعني وترى يف عيونهم
زمام املبادرة والطموح ،وبالتايل ي�ستحقون مثل هذه الدورات
و�أكرث من ذلك.
�أ�سام���ة ال�شيباين -بكالوريو�س تقني���ة معلومات ( ماليزيا)
قال � :أوالً �أود �أن �أقدم ال�شكر اجلزيل ملنظمة ال( )gizالأملانية
وجمعية بناء اخلريي���ة للتنمية الإن�سانية لدعمهما مثل هذه
الدورات املتخ�ص�صة.
لقد تعلمت كيفية الرتويج عن املنتج وكيفية الدفع االلكرتوين
وكن���ت �أتخوف من نوعية هذه الأعم���ال لكن هذا اخلوف بعد
الدورة ال وجود له .
كذل���ك اختتم���ت دورة ( كيف تكت�ش���ف وت�ؤ�س�س م�رشوعك
اخلا�ص) للمدرب ع�صام احلمادي ......

 ........البقية � ..ص2
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ن�رشة دورية ت�صدر عن جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية

العدد ( )5يناير  -ابريل 2012م

الجمعية تكرم
عامليها

جمعية بناء تنفذ دورات
بالشراكة مع منظمة  gizاأللمانية  ...بقية
يف قاعة مركز التميز -طالب التابع للجمعية.
و�شارك يف ال���دورة التي بد�أت يوم  3يناير2012م ح���وايل ( )20متدرباً من ال�شباب
وال�شابات والعاطلني عن العمل وا�ستمرت �سبعة �أيام.
حيث مت تدريبهم على اخلطوات واال�ساليب اال�سا�سية لتنفيذ امل�شاريع اخلا�صة التي
ت�ساه���م يف احلد من البطالة واال�سهام يف التنمي���ة املجتمعية ككل بدا ًء من الفكرة
مرورا باخلطة الزمنية وامليزانية وانتهاء بالتنفيذ.
ويف نهاي���ة ال���دورة قدم كل م���ن امل�شاركني خطة م�رشوعه اخلا����ص الذي �سي�سعى
لتنفيذه م�ستقبالً.
ت�أتي هذه ال���دورة بالتزامن مع دورة ت�أهيلية للإناث �أقيمت يف مركز التميز -ق�سم
الطالب���ات حول (اال�ستفادة من املخلفات يف �صناعة الزين���ة) التي ا�ستهدفت الأ�رس
الفقرية وا�ستمرت �شهرا ً كامالً.
�سليمان الوايف /من�سق الدورة – جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية قال :
حر�صنا يف اجلمعية على تنمي���ة ال�شباب يف املجاالت احلديثة التي ت�ؤهل ال�شباب
للح�ص���ول على فر�ص عمل و�إن�شاء م�رشوعهم اخلا�ص ويف التخ�ص�صات املطلوبة يف

�سوق العم���ل ،فتوا�صلنا مع منظمة ال gizمن �أجل تنفيذ هذه الدورة والتي
تفاعلت معنا لأنها تدعم م�شاريع تنمية ال�شباب وت�أهيلهم.
واحلمد هلل ا�ستفاد امل�شاركون م���ن هذه الدورات ح�سب اخلطة املر�سومة بل
و�أك�ث�ر من ذلك.ونعت�ب�ر هذه الدورات بداية لدورات الحق���ة �ستكون يف �إطار
ت�أهي���ل وتنمية قطاع كبري م���ن املجتمع مبختلف ال�رشائ���ح بال�رشاكة مع
املنظمات واجلهات ذات العالقة.

جمعية بناء تعقد مؤتمرها العام الخامس لمناقشة
التقارير المالية واإلدارية وانتخاب هيئة إدارية جديدة
تعقد جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية م�ؤمترها العام اخلام�س يف
الأي���ام القادمة و�سيتم خالل امل�ؤمتر مناق�ش���ة التقارير املالية والإدارية
و�إقرارها كما �سيتم خالل امل�ؤمت���ر انتخاب هيئة �إدارية جديدة للجمعية
والت���ي كانت قد �أجرت �آخر انتخابات لها يف امل�ؤمتر العام "الرابع "عام
2010م  ،والذي �شهد حتويل ا�س���م اجلمعية من "بني يو�سف" �إىل "بناء "
وم���ن املتوقع �أن ي�شهد امل�ؤمتر طرح عددا ً من امل�سائل الهادفة �إىل تطوير
الأداء يف اجلمعية ومبا يتنا�سب مع ر�ؤية ور�سالة و�أهدافها اجلديدة

بناء الخيرية تكرم أبنائها المتفوقين من طلبة الجامعة
حت���ت �شعار( طال���ب متفوق ..م�ستقبل م��ش�رق) �أقامت اجلمعية احلف���ل التكرميي الأول
للمتفوقني من طالب وطالبات مركزي التميز اجلامعي.
ويف احلف���ل الذي ُبدء ب����آي من الذكر احلكيم �ألقى الأ�ستاذ حمم���د علي �إ�سماعيل رئي�س
اجلمعي���ة كلمة هن�أ فيه���ا �أبنائه الط�ل�اب والطالبات بنجاحه���م وتفوقهم يف خمتلف
التخ�ص�صات
ويف الكلمة التي كانت مبثابة حتفيز معنوي للطلبة ن�صحهم مبزيد من اجلد واالجتهاد
و�أن ي�سريوا نحو امل�ستقبل بخطوات ثابتة وواثقة نحو الغد امل�رشق ب�إذن اهلل.
واختت���م حديثه معهم بالقول  :ثابروا يف درا�ستك���م وخذوا اخلربة الالزمة ..ونريد منكم
خمرجات تلبي احتياجات املجتمع وت�ساهم يف التنمية وكونوا متميزين ب�أعمالكم كما
عهدناكم ف�أنتم مر�آة للمركز واجلمعية.
ويف ذات ال�سي���اق �أو�ضح �أن اجلمعي���ة �ستدعمهم قدر ا�ستطاعتها يف موا�صلة درا�ساتهم
العليا يف املاج�ستري والدكتوراة وحتقيق �آمالهم وتطلعاتهم ب�إذن اهلل.
كلم���ة الطلبة والتي �ألقته���ا هبة الرحمن �سلطان �أثنت فيها عل���ى الداعمني لهذا املركز
وللجمعية الذين كان لهم الف�ضل بعد اهلل يف موا�صلة م�شوارهم التعليمي اجلامعي.
و�أكدت �أنها واخوانها واخواتها يف املركزين �سيكونون عند ح�سن الظن ..و�سي�شاركون يف
بناء هذا الوطن كالً يف جماله وتخ�ص�صه.
بعد ذلك مت تكرمي الطلبة املتفوقون من الذكور والإناث بح�ضور الأ�ستاذ ريا�ض الذبحاين
املدي���ر التنفيذي ال�سابق للجمعية والأ�ستاذ ع�صام ال�سامعي مدير مراكز التميز ال�سابق
والأ�ستاذ عبد الواحد ال�شمريي مدير مركز التميز ق�سم الطالب والأ�ستاذة ن�سيبة اليو�سفي
مديرة ق�سم الطالبات.

بناء تختتم دورة (االستفادة من
المخلفات في صناعة الزينة)
اختتم���ت دورة اال�ستفادة م���ن املخلفات يف
�صناعة الزين���ة والتي �أقامته���ا جمعية بناء
اخلريي���ة للتنمية الإن�ساني���ة بتعاون و�إ�رشاف
منظم���ة( )gizالأملانية ،والت���ي ا�ستمرت ملدة
�شهر كامل.
و�شارك���ت يف ال���دورة التي �أقيم���ت يف مركز
التميز -ق�سم الطالب���ات  25متدربة من الأ�رس
الفقرية يف كيفية حتويل املخلفات واال�ستفادة
منه���ا يف �إنت���اج �أدوات زين���ة وعر�ضه���ا يف
الأ�سواق.
ويف نهاي���ة الدورة �أقي���م معر�ض
للمنتجات التي مت ت�صنيعها و�أبدت
العدي���د م���ن اجله���ات ا�ستعدادها
ل�رشاء املنتج���ات بقيمة م�ضاعفة
م�ساهمة منها يف ت�شجيع �صناعتها
وت�سويقها م�ستقبالً.

حت��ت �شع��ار "التك��رمي ..حتفي��ز للتمي��ز"
احتفل��ت جمعي��ة بن��اء اخلريي��ة للتنمي��ة
الإن�ساني��ة بتك��رمي العامل�ين فيه��ا للع��ام
2011م .
ويف ت�رصي��ح للح�ص��اد �أك��د عم��ر �إ�سماعيل
امل�سئ��ول الإعالم��ي للجمعي��ة �أن التك��رمي
ي�أتي كتقليد �سنوي تقيمه اجلمعية للعاملني
فيه��ا تقدي��را جلهودهم املبذول��ة يف �إجناح
م�شاريع اجلمعية وحتقيق �أهدافها.
.ويف االحتفالي��ة الت��ي �أقيم��ت يف قاع��ة
مركز التميز ق�سم الطالبات �أ�شاد الأ�ستاذ /
ف�ؤاد عب��د الدائم  -نائ��ب رئي�س اجلمعية-
بالعامل�ين و�شكره��م يف ي��وم تكرميه��م
وحثهم على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق
النماء والتميز.
ون��وه يف كلمت��ه �أن العم��ل يف اجلمعي��ات
اخلريية لي�س كمثله يف امل�ؤ�س�سات الأخرى
فه��ي تواج��ه حتدي��ات جم��ة حتت��اج �إىل
متطلب��ات مهني��ة متميزة منه��ا اال�ستعداد
الت��ام للتف��اين يف العم��ل وال�شفافي��ة
والإخال�ص.
وق��د تخل��ل احلف��ل ريبورت��اج ع��ن �أق�س��ام
اجلمعية والعاملني فيها،فيما مت تكرمي 25
من العامل�ين و�أربع من اللج��ان امليدانية
التي حازت على املراتب الأوىل يف العمل.

تخل���ل احلفل (ا�سكت����ش) م�رسحي ا�ستعر�ض في���ه الطالب املهن
واملهارات التي اكت�سبوها يف مركز التميز كالر�سم والنحت واخلط
والإ�سعافات الأولية.

بتكلفة أجمالية " 9,000,000ريا ًال يمنياً"

بناء تنفذ مشاريع الطرود الغذائية

خالل �شهر رم�ضان من العام املا�ضي 1432هـ نفذت اجلمعية م�شاريعها
الرم�ضانية للعام حيث مت توزيع الطرود الرم�ضانية التي ا�ستفاد منها
� 600أ��س�رة يف حمافظة تعز وبتكلفة �أجمالية " 9,000,000رياالً مينياً"
بتمويل من فاعلي خري من دولة قطر ال�شقيقة .
و قال املهند�س عبد اجلبار عبا�س – �أمني عام اجلمعية – يف ت�رصيح
�صحفي �إن الطرد الغذائي للأ��س�رة الواحدة ي�شتمل على (بر -دقيق –
�سك���ر – متر – حلي���ب – زيت ) وبتكلفة "15000ري���االً مينياً" و�أنها
تعت�ب�ر دفعة �أوىل حيث �سيعقب ذلك دفعات �أخرى من قطر ومن منظمة
الدع���وة الإ�سالمية  ،واختتم ت�رصيحه بقول���ه  :ونحن بدورنا هنا نقدم
ال�شكر اجلزيل للإخوة املح�سنني من رجال اخلري يف دولة قطر ال�شقيقة
الذين ا�ست�شعروا كارثية الو�ضع االقت�صادي الذي يعي�شه ال�شعب اليمني
ف�أبوا �إال �أن يكون لهم يد بي�ضاء يف التخفيف عن معاناة الأ�رس الفقرية
التي ال جتد الق���وت ال�رضوري لها  ،وان ي�سهموا بدعمهم م�شاريع اخلري
الت���ي تنفذها اجلمعية حتى حت���ل الب�سمة يف كثري من بيوت تعز التي
تعي�ش اليوم و�ضعاً اقت�صادي���ا ومعي�شياً �صعباً يتطلب من كافة رجال
اخلري يف الداخل واخلارج امل�ساهمة يف التخفيف من �آثاره على كثري من

الأ�رس..م�ضيف���اً  :ويعترب هذا امل�رشوع من بواكري
امل�شاريع الرم�ضانية التي نفذتها اجلمعية.
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رئي�س جمعية «بناء» اخلريية للتنمية الإن�سانية لـ«جلمهوريه» :

رأينا اجلمعيات تركز على جسم الفرد فأردنا أن نهتم بعقله وفكره
منطلق ��ة م ��ن قي ��م امل�ؤ�س�سية ،واحليادية ،وال�شفافية ،والإب ��داع  ،والعمل بروح الفريق الواحد  ،تعد جمعية بن ��اء اخلريية للتنمية الإن�سانية
م ��ن اجلمعي ��ات ذات الأث ��ر امل�شه ��ود واملبكر يف العمل اخلريي يف حمافظة تعز و التي �ساهمت يف تنمية �أف ��راد املجتمع وخدمته ورعايته ،على
�أ�سا�س التميز لي�صبح جمتمعاً فاع ً
ال �إيجابياً م�شاركاً بجدارة يف بناء هذه احلياة ..
اليوم ,وبعد 15عاماً من التميز يف العمل اخلريي نتج عنه �أكرث من مائة �ألف م�ستفيد وم�ستفيدة ,نتعرف من خالل هذا اللقاء مع القائمني
عل ��ى اجلمعي ��ة ,ال ��ذي يحكي الر�ض ��ا منهم عن الذي مت اجن ��ازه وحتقيقه ,على م�شاريع اجلمعي ��ة اجلديدة وتو�سعاتها  ,وم ��ن هذه امل�شاريع
الأج ��د فك ��رة بن ��اء �سكن خا�ص بالطالب اجلامع ��ي و�سكن خا�ص بالطالبة اجلامعي ��ة وتوفري جميع متطلباتهم ��ا .م�ساهمة من اجلمعية يف
احلد من م�شكلة الفقر ال�شديد الذي تعي�شه الأ�سر وخا�صة الريفية منها ،ما يدفع الطالب والطالبات للبحث عن عمل �أو البقاء يف املنزل
وترك الدرا�سة اجلامعية  .يف هذا احلوار املقت�ضب مع الأخ حممد علي ا�سماعيل رئي�س اجلمعية فا�إىل ن�ص اللقاء.
 ي�شهد لكم �أثرك���م اخلريي الفاعل من خاللاجلهات الداخلية واخلارجية ,و�آالف من �أفراد
جمتمع ه���ذه املحافظة ,ما �رس ه���ذا الت�ألق
والقبول  ,وما مدى ر�ضاكم عن اجنازكم ؟.
 �رس الت�ألق هو  :الكفاءة الإدارية والإخال�صواجلدي��ة وال�شفافية وق��وة الإرادة وما و�صلنا
�إلي��ه يعت�بر يف بداي��ة امل�ش��وار لأن اجلمعي��ة
�أم�ض��ت اثن��ي ع��شر عام�� ًا م��ن عمره��ا ب�إ�سم
جمعي��ة بن��ي يو�سف وتعم��ل يف نط��اق عزلة
بن��ي يو�سف فقط ثم ق��ررت اجلمعية العمومية
يف بداي��ة � 2010أن تغ�ير هذا اال�س��م �إىل ا�سم
جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية وتو�سع
نطاق عملها ونحن را�ضون.
 يف ج���زء من ا�سم اجلمعي���ة جند”التنميةاالن�سانية” ماذا تق�صدون بالتنمية االن�سانية؟
وماهي الربامج الت���ي مت الإعداد لها لتحقيق
ذلك ال�شعار على ار�ض الواقع ؟
 نق�ص��د بالتنمي��ة االن�ساني��ة ه��و�سواء كان
�إطالق(ممكن��ات) الإن�سان وطاقاته ً
ه��ذا الإن�س��ان ذك��راً �أم �أنثى ،ونتعام��ل مع �أي
�إن�س��ان مهما اختلفت التوجه��ات واالنتماءات
وال ميك��ن �إطالق هذه املمكن��ات والطاقات �إال
بالتعليم والت�أهيل والتدريب .
�أم��ا الربام��ج املُعدة له��ذا الغر�ض فه��ي �أو ًال :
امل�ساع��دة يف ت�سهيل التحاق املتميزين ذكوراً
و�إناث�� ًا والذي��ن لي���س لديه��م الق��درة املادي��ة
مب�ساعدته��م لاللتحاق مبختل��ف التخ�ص�صات
العلمية والأكادميية.
ونحن ال ندعي �أننا قد حللنا امل�شكلة بالكامل
ولكن �ساهمنا يف هذا اجلهد املتوا�ضع يف حل
جزء من امل�شكلة.
وثاني�� ًا تق��دمي برام��ج ت�أهيلي��ة وتدريبي��ةخمتلف��ة مث��ل ال�شه��ادة الدولي��ة يف قي��ادة
احلا�س��وب ( )ICDLوالت��ي �سيت��م تنفيذه��ا
بالتع��اون م��ع املنظم��ة الوطني��ة للرتبي��ة
والثقاف��ة والعل��وم (اليون�سك��و) والبداي��ة م��ع
طالب وطالبات مركزي التميز.
 -انتما�ؤك���م لل�شبك���ة العربي���ة للمنظمات

الأهلي���ة  ,يدل بو�ضوح عل���ى ثقتكم  ,ما دور
هذه اجلهة يف دعم اجلمعية؟
 دور ال�شبك��ة العربية معنا دور معنوي مثلالتع��ارف ب�ين اجلمعي��ات الأهلية م��ن خالل
امل�ؤمت��رات الدولي��ة التي تعقده��ا وحت�رضها
اجلمعيات الأع�ضاء فيها.
 ه���ل تتوقعون �أن يتم تو�سع نطاق عملكماخلريي اىل املحافظات اليمنية الأخرى ؟
 نع��م وق��د بد�أن��ا نتو�سع من خ�لال تنفيذنالبع���ض امل�شاريع ..فعلى �سبيل املثال م�رشوع
�إغاث��ة املت�رضرين م��ن الأح��داث و الأو�ضاع
فقد نفذ يف �أربع حمافظات :تعز وذمار ورداع
حمافظة البي�ضاء ويرمي حمافظة �إب.
 هل هناك من �رشاكة مع اجلهات الر�سميةومنظم���ات املجتم���ع املدين ميك���ن و�صفها

(نقصد بالتنمية اإلنسانية هو إطالق
(ممكنات) اإلنسان وطاقاته سوا ًء كان هذا اإلنسان
ذكراً أم أنثى ،وال يمكن إطالق هذه الممكنات والطاقات
إال بالتعليم والتأهيل والتدريب)
بالفاعلة واملر�ضية ؟
 نع��م توج��د �رشاك��ة فاعل��ة و�إن كان��ت يفبدايتها ونعمل حالي ًا على تنميتها وتطويرها .
جمعية «بناء» اليوم وكما و�صفها البع�ضحمل���ت نف�سها م�س�ؤولية “التميز” كيف ت�سري
اليوم اجلمعية نحو �إثبات التميز الذي �أطلقته
على مركزي الطالب والطالبات؟
 نح��ن ن�س�ير نح��و التميز بطريق�ين اثنني..ه��ذان الطريق��ان هم��ا :التمي��ز يف اخلدم��ة
املقدم��ة وكذل��ك االجته��اد ب���أن تك��ون
املخرج��ات �أي�ض�� ًا متمي��زة .و�أعن��ي بالتمي��ز
يف اخلدم��ة هو �أنن��ا ركزنا ب�ش��كل رئي�س على
التعليم الذي هو �أ�سا�س النه�ضة فال نه�ضة بال
تعلي��م  ..وهذا اجلانب هو جانب مهم يف العمل
اخل�يري والإن�ساين وهو يف نف�س الوقت جانب
من�سي م��ن �أجندة كثري من املنظمات الطوعية
ّ
املحلية �إال ما ندر.
�أم��ا االجتهاد يف التميز يف املخرجات فنحن
طموح��ون جداً ب���أن تكون املخرج��ات من كلٍ
من مرك��زي التمي��ز بق�سميه ط�لاب وطالبات
يتمي��زون يف علمه��م و�سلوكه��م ،وعندن��ا
خط��ة �إن �ش��اء اهلل لت�سويق م��شروع الدرا�سات

نحن نرعى عملياً المتفوقين والمحتاجين
فالمتفوقون باعتبار أنهم سيكون لهم أثر إيجابي
في بناء المجتمع والمحتاجون نساعدهم على مواصلة
دراستهم ليحلوا مشاكلهم

العلي��ا للمتميزي��ن م��ن اجلن�س�ين م��ن حمل��ة
البكالوريو�س يف الداخل واخلارج.
 ترع���ون وت�أهلون املتفوق�ي�ن واملحتاجنيفقط بـ (مركز التميز )؟.
 نحن نرع��ى عملي ًا املتفوقني واملحتاجنيفاملتفوق��ون باعتب��ار �أنه��م �سيك��ون له��م �أثر
�إيجاب��ي يف بن��اء املجتم��ع واملحتاج��ون
ن�ساعده��م عل��ى موا�صل��ة درا�سته��م ليحل��وا
م�شاكلهم .
 ومل���اذا الرتكيز على التخ�ص�صات العلميةوالقر�آن الكرمي فقط ؟.
 يف الواق��ع العمل��ي تركيزن��ا عل��ى جمي��عالتخ�ص�صات التي تلبي حاجات �سوق العمل.
 م���اذا لو �أراد الطال���ب �أو الطالبة موا�صلةاملاج�ستري والدكتوراه ؟.
 ل��و �أراد الطال��ب والطالب��ة موا�صل��ةاملاج�ستري ف�سيبق��ى يف املركز و�سن�سعى لدى
اجلهات املهتمة يف ه��ذا املجال لدعمهم �أكرث
مم��ا يح�صل عليه يف املركز حالي ًا ليتمكن من
موا�صلة الدرا�سات العليا كما ذكرنا �سابق ًا يف
ت�سويق م�رشوع الدرا�سات العليا.
 عودة اىل الرعاي���ة والت�أهيل ,ما الأن�شطةالتي ت�ؤدونها داخل اجلامعة؟ وماهو الت�أهيل
والتنمية على امل�ستوى الثقايف واالجتماعي
واملهن���ي والأخالق���ي الذي يت���م داخل (بناء
اخلريية)؟
 حالي�� ًا ندفع الط�لاب والطالبات للم�شاركةالإيجابي��ة بالفعاليات التي تقيمها اجلامعات
ويف امل�ستقب��ل �سنعم��ل عل��ى التن�سي��ق م��ع

لقاء  :حممد نعمان علي احلكيمي
الإثنني  30يناير-كانون الثاين 2012

اجلامع��ات لأن نقيم فعالي��ات تخدم اجلوانب
العلمي��ة والثقافي��ة وال�سلوكي��ة واالجتماعية
واملهنية .
– هل تنجزون بحوثاً معينة يف ر�صد الظواهر
املختلف���ة يف �إط���ار رعاي���ة وت�أهيل الطالب
والطالبات ؟
 هذا ما نفعله الآن.– متى ر�أيت���م �أن تكللوا عملكم اخلريي ببناء
�سكن خا�ص بالطال���ب اجلامعي  ,هذا املبنى
وامل�رشوع الأج���د يف ر�ؤيتكم ؟ وم���ا �أهم ما
دعاكم اىل ذلك ؟.
 نظرنا لعمل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلرييةفوجدنا �أغلبها تهتم بج�سم املحتاجني ف�أردنا
�أن نهت��م بعقل��ه وفك��ره ف��كان تنفي��ذ هذي��ن
املركزين للطالب والطالبات اجلامعيني .
كيف تنظ���رون للمر�أة يف �أن�شط���ة وبرامجاجلمعية ؟وماه���ي املنجزات التي حتققت يف
�إ��ش�راك املر�أة يف �صن���ع “التميز”املعلن من
اجلمعية؟.
 ا�ستطي��ع الق��ول جازم ًا �إن امل��ر�أة م�شاركةفعالة يف �أن�شطة وبرامج اجلمعية بل وم�شاركة
يف اتخ��اذ الق��رار يف اجلمعي��ة بع�ضويتها يف
الهيئة الإدارية للجمعية وم�شاركتها يف تقييم
�أعم��ال اجلمعية ومراقبة الأداء مب�شاركتها يف
الهيئ��ة الرقابي��ة  ،وا�ستطي��ع الق��ول كذل��ك �إن
مركز التميز ق�سم الطالبات والذي يدار بكوادر
ن�سائية  % 100ول��و �أنه ال يزال يف بداياته �إال
�أن م�ست��وى الأداء والإجناز �سواء يف الإدارة �أو
الإ�رشاف يخطو بخطوات ثابتة ومتطورة.
 ل���و تو�سعت ر�ؤاك���م و�أهدافكم اىل م�شاريعاجتماعي���ة تنموي���ة جدي���دة متمي���زة ,هل
تتوقع���ون �أن تبارك اجلهات املمولة لكم بقدر
من الإكبار والإكثار؟.
 -نعم.

 هناك ظه���ور ملحوظ ومتزاي���د للجمعياتاخلريية حالياً هل تعدون ذلك ظاهرة �صحية ؟.
 ك�ثرة اجلمعيات �إذا كان لها اثر ايجابي يفامل�ساهمة بحل امل�ش��اكل التنموية التي يعاين
منها املجتمع فتعترب ظاهرة �صحية �أما �إذا مل
يكن لها هذا الدور فتعترب ظاهرة �سلبية.
 هل من عوائق ال تزال تعرت�ضكم ؟ . امل�ش��اكل الت��ي تواج��ه العم��ل الإن�س��اينوالتنموي كثرية ولكن �أه��م م�شكلتني نعانيها
منهما التمويل والكادر الإداري املتخ�ص�ص .
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جمعيـة بنـاء ُت ِّ
ـنفـذ م�شـاريـع مـتـنوعــــ

"بناء" تصرف  34.977.952ريا ًال لأليتام ..

«بناء» تصرف
1.262.750ريال إعانة
لألسر الفقيرة بتعز..

بلغت اجمايل مامت �رصفه خالل العام 2011م يف كفالة ورعاية للأيتام املنطويني
يف رعاية جميعة بناء اخلريي���ة للتنمية االن�سانية بتعز (  34,977,952رياالً) ؛
ويق���در عدد االيتام الذين مت �رصف تل���ك امل�ستحقات لهم مايقارب (  ) 422يتيم
ويتيم���ة  ،اجلدير بالذكر �أنه مت ت�سوي���ق  262يتيم جديد خالل الأ�شهر املا�ضية،
ويتم الإعداد حالياً لت�سويق  836يتيم بحيث يتجاوز عدد الأيتام املكفولني لهذا
العام اىل �أكرث من  1500يتيم ويتيمة.

الجمعية تنفق على مركزي التميز  3.630.172ريال..
بلغ���ت نفقات مركزي التمي���ز التابعني للجمعية
خالل الع���ام 2011م مبل���غ  3.630.172ريال
توزع���ت على ع���دد م���ن الأن�شط���ة والفعاليات
بالإ�ضافة �إىل التغذية ونفقات املوا�صالت .
اجلدير ذك���ره �أن مركزي التميز د�شن العمل فيهما
خالل العام ويتكون م���ن مبنيني الأول للذكور مت
بنا�ؤه عرب قطر اخلريية على نفقة ال�سيد الفا�ضل/
عبدالرحمن بن عبداجلليل �آل عبدالغني ومبتابعة
من ال�سي���د الفا�ضل الدكتور /خليف���ة بن جا�سم
الك���واري مببل���غ ( )$293,787دوالر يحتوي على
�ص���االت مذاك���رة ومكتبة وقاع���ة تدريب ومعمل

الجمعية تقدم كفالة طالب
لـ( )20طالب وطالبة
�ضم���ن اهتم���ام جمعية بناء اخلريي���ة للتنمية
الإن�ساني���ة باجلانب التعليم���ي والأكادميي فقد
�أ�سهمت اجلمعية يف توفري كفالة طالب علم خالل
العام 2011م لعدد(  )20طالب وطالبة بتكلفة
�إجمالية تقدر ب( 505.035ريال) موزعني على
الدرا�سات الأكادميية..

جمعي��ة بن��اء تقي��م المراك��ز
الصيفية لعدد ( )125
�أقام���ت اجلمعي���ة خ�ل�ال الف�ت�رة م���ن (�شهر
يونيو2011م ) املراكز ال�صيفية التي ا�ستوعبت
هذا العام 2011م
قرابة  125طالباً وطالبة بتكلفة �إجمالية قدرت
 221.350رياالً).وا�شتملت
مببل���غ (
املراكز ال�صيفية على ع���دد من الربامج الهادفة
الت���ي يحتاجها ال�شب���اب يف حياتهم اليومية
والعملي���ة كذلك العديد من امله���ارات كالر�سم
والنحت واال�سعافات االولية .

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

كمبيوتر والثاين للإناث يوجد يف منطقة احلبيل
ج���وار جامعة تعز مكون من �ست���ة �أدوار يحتوي
عل���ى قاع���ة تدري���ب ومكتبة ومعم���ل حا�سوب
و�صاالت للمذاكرة مت بنا�ؤه على م�ساحة 420م2
 ،مببل���غ 942.235دوالر مت ت�شييد الدور الأر�ضي
والأول بتموي���ل م���ن الهيئة اخلريي���ة الإ�سالمية
العاملي���ة بالكويت وم�ساهم���ة ومتابعة ال�شيخ
الفا�ضل الدكتور/عبد اهلل بن حممد الدباغ ،وبقية
الأدوار عل���ى نفقة فاعلي خ�ي�ر عرب قطر اخلريية
ومتابع���ة ال�شيخ الفا�ضل الدكت���ور /عبد اهلل بن
حممد الدباغ .جزاهم اهلل جميعاً خري اجلزاء.

توا�صل اجلمعي���ة اهتمامها بطالب حتفيظ
القر�آن الكرمي حي���ث بلغ �إجمايل تكلفة
احللق���ات القر�آنية خ�ل�ال العام 2011م
مبلغ وقدره  722.170ريال  ،وتقدر عدد
حلقات القر�آن الك���رمي املكفولة يف �إطار
اجلمعية ( 10حلقات) موزعة على املدينة
والري���ف  ،وت�ض���م ع���دد م���ن الطالب
يقدرون بـ( 100طالب وطالبة .

الحقيب��ة المدرس��ية ل��ـ(
 1000طال��ب وطالب��ة )
بتعز

يف �إط���ار اهتمامه���ا بالأيت���ام و�أبناء
الفق���راء ورعايته���م نف���ذت اجلمعية
خ�ل�ال عام 2011م م��ش�روع احلقيبة
املدر�سية يف ع���دد من مديريات تعز
ا�ستهدفت قرابة(  1000طالب وطالبة
) من الأيتام و�أبناء الفقراء املن�ضوين
حت���ت رعاية اجلمعي���ة حيث قدرت
تكلفة امل�رشوع مايق���ارب (497.060
ريال).

مش��روع إفطار الصائم
يستهدف  1093فرداً
في تعز
يف �إط���ار برامج اجلمعية خالل �شهر رم�ضان
من الع���ام 1432ه���ـ نفذت
م�رشوع �إفطار ال�صائم والذي
ا�سته���دف قراب���ة ( 1093فردا
) بتكلف���ة �إجمالي���ة تق���در
ب���ـ( 2.569.161ري���ال) �شمل

�ضم���ن برامج اجلمعية املوجه���ة نحو الأ�رس
الفقرية بلغ �إجمايل �رصفيات اجلمعية للعام
2011م مبل���غ وق���دره 1.262.750ريال مت
�رصفه �إعان���ة للأ�رس الفق�ي�رة املوزعة على
عدد من مديري���ات املحافظة والبالغ عددها
( � 100أ�رسة)  ،وميول هذا امل�رشوع عدد من
فاعلي اخلري .

امل�رشوع عدد م���ن مديريات
تعز  ،ومول امل�رشوع من قبل
رجال خري .

(  169اس��رة )
اس��تفادوا م��ن
زكاة الفط��ر للعام
1433هـ
وزعت اجلمعية خ�ل�ال العام
1432ه���ـ زكاة الفط���ر لعدد (
 169ا��س�رة )حي���ث بلغت
�إجمايل الزكاة الت���ي توزيعها
على ع���دد م���ن مناطق تعز
مبلغ وق���دره "1.200.000
ريال"

 1200فرد) استفادوا
م��ن مش��روع كس��وة
العيدين..

�ساهم���ت اجلمعي���ة يف �إدخال
الفرحة وال��س�رور على قلوب
كث�ي�ر م���ن الأطف���ال والأ�رس
خالل عي���دي الفطر والأ�ضحى
ب�صورة كبرية من خالل ك�سوة
العيد الت���ي ا�ستهدفت قرابة (
)
1200فرد
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ــــة يف الـعــام 1432هـ 2011 -م
يف ع���دد م���ن مناط���ق تع���ز بتكلف���ة �إجمالية
( 1.000.025ريال).بدع���م ومتويل من �أهل اخلري
يف اليمن وخارجه .

بتكلفة إجمالية ( 5.315.834ريال)
الجمعي��ة تنف��ذ مش��روع األضاحي
لعدد  300اسرة
بتكلف���ة �إجمالي���ة ( 5.315.834ري���ال) نفذت
اجلمعية م�رشوع الأ�ضاحي خالل العام 1433هـ
حيث ا�سته���دف امل�رشوع �أكرث من ( � 300أ�رسة)
يف مديريات مدينة تعز مت التمويل من قبل رجال
خ�ي�ر يف اليمن وخارجه  ،امل�رشوع ترك �أثرا ً طيباً
يف نفو�س امل�ستهدفني الذين وقفت م�شاكل احلياة
و�ضي���ق العي�ش �أمامهم من احل�صول على �أ�ضاحي
يفرح���ون بها �أنف�سه���م و�أطفاله���م وينفذون �سنة
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم .

م�شروع �إغاثة الأ�سر املت�ضررة من الأحداث

م�شروع املراكز ال�صيفية
دورة يف الت�صوير واملونتاج

دورة التجارة الإلكرتونية
م�شروع زكاة الفطر

الجمعي��ة تنفذ مش��روع خزانات
مياه في مديرية ماوية
نظ���را ً للو�ضع املائ���ي الذي تعي�ش���ه تعز خا�صة
وع���دد من مديرياتها وقراها فق���د قامت اجلمعية
خ�ل�ال العام 2011م بتنفيذ م��ش�روع خزان مياه
يف منطق���ة ماوية والتي تع���اين من �شحة املياه
وع���دم توفرها �إال ب�ش���ق الأنف����س وبلغت تكلفة
تنفي���ذ امل�رشوع ( 8.069.200ريال) ي�ستفيد منه
مايق���ارب ( 200من���زالً) بتموي���ل ودعم من قطر
اخلريية .

م�شروع �إغاثة الأ�سر املت�ضررة من الأحداث
دورة كيف ت�ؤ�س�س م�شروعك
م�شروع كفالة الأيتام

م�شروع حتفيظ القر�آن الكرمي

المستفيدون من مشاريع الجمعية للعام 2011م
ا�سم امل�رشوع

التكلفة

عدد امل�ستفيدين

كفالة ورعاية االيتام

 34.977.952ريال

 424يتيم

مراكز التميز

 3.630.172ريال

 128طالب وطالبة

�إعانة الأ�رس الفقرية

1.262.750ريال

 100ا�رسة

كفالة طالب علم

 505.035ريال

 20طالب

املراكز ال�صيفية

 221.350ريال

 125فرد

م�رشوع احللقات القر�آنية

 722.170ريال

 10حلقات

م�رشوع �إغاثة الأ�رس املت�رضرة من الأحداث

 101.945.648ريال

 5000ا�رسة

احلقيبة املدر�سية

 497.060ريال

 1000طالب وطالبة

الطرود الغذائية

 8.069.200ريال

 600ا�رسة

افطار ال�صائم

 2.569.161ريال

 1093فرد

زكاة الفطر

 1.200.000ريال

 169ا�رسة

ك�سوة العيد

 1.000.025ريال

 1200فرد

اال�ضاحي

 5.315.834ريال

 300ا�رسة

م�رشوع خزانات مياه

 8.069.200ريال
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م�رشوع دورات تدريبية بالتعاون مع
منظمة giz

 179.325ريال

� 73شاب و�شابة

م�شروع �إغاثة الأ�سر املت�ضررة من الأحداث

م�شروع الطرود الغذائية

توزيع اجلوائز يف حفل اختتام املراكز ال�صيفية

م�شروع �إعانة الأ�سر الفقرية

جانب من �أن�شطة وفعاليات مركز التميز  -ق�سم الطالبات

جانب من �أن�شطة وفعاليات مركز التميز  -ق�سم الطالب

االجمايل
170.164.882ريال

دورة �صناعة الزينة

تكرمي املتفوقني يف اجلامعة من مركز التميز
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مراكز التم ُّيز

مركز التميز -طالبات
يقيم املخيم الثاين

دبلوم قيادة الذات لطالبات مركز التميز
�ضم���ن �أن�شطت���ه ال�سنوي���ة يف التنمي���ة الب�رشية �أقام
مركز التمي���ز ق�سم الطالبات بال�رشاكة مع نادي الأ�رسة
ال�سعيدة الدبلوم التدريبي الأول ( قيادة الذات).
وق���د ت�ضمن الدبل���وم حما��ض�رات نظرية وور�ش
عملية ع�ب�ر متخ�ص�صات ذو كف���اءة عالية يف
هذا املج���ال على م�ستوى مدينة تعز ،وقد احتوى
الدبلوم على برامج تدريبية حول :
• الثقة بالنف�س  ..للمدربة �سب�أ امل�أربي
• قناعتك �رس �شخ�صيتك ..للمدربة منية ندمي االغربي
• جناحي مبوهبتي ..للمدربة بثينة امل�أربي

• �إدارة ال�ضغوطات  ..للمدربة جناة.
• ثقافة احل���وار ..للدكت���ورة الفت
الدبعي.
• خطوات���ك الأوىل �إىل التمي���ز..
للمدربة زينب �أحمد .
• ور�ش���ة عمل مه���ارات ال�سعادة..
للمدربة جناة
• التخطيط ..للمدربة �سب�أ امل�أربي.
• �صناعة احلياة الطيبة ..للمدربة وفاء.
ويف نهاية الدبلوم عربت الطالبات عن �سعادتهن مبثل

كرم���ت اجلمعية الط�ل�اب املتميزي���ن يف املراكز
ال�صيفية للعام 2011م والت���ي �أقامتها اجلمعية
بتمويل من الندوة العاملي���ة لل�شباب الإ�سالمي ،
ومب�شارك���ة طالب وطالبات مرك���زي التميز – كل
على حده -ويف احلفل التكرميي الذي �أقامه مركز
التميز اجلامع���ي ق�سم الطالب وح��ض�ر الأ�ستاذ:
حمم���د علي �إ�سماعي���ل رئي�س اجلمعي���ة  ،ومعه
الأ�ستاذ :ف�ؤاد عبد الدائ���م نائب رئي�س اجلمعية ،
�أ�شاد رئي�س اجلمعية بال�شباب امل�شاركني يف هذه
املراكز التي ت�ساه���م يف تنمية املواهب و�صقلها
من خ�ل�ال ال���دورات والأن�شط���ة التطبيقية التي
�أقيمت يف املركز ،وقدمت فيه العديد من الكلمات
والأنا�شيد املعربة  ،ويف نهاية احلفل قام بتوزيع
اجلوائز على املتفوقني يف املركز.

هذا وكان مركز التميز ق�سم الطالبات قد �أقام مركزا
�صيفياً متميزا ً تخلله العدي���د من دورات التنمية
الب�رشي���ة ودورات الأ�شغ���ال اليدوي���ة واالنرتنت
والإ�سعافات الأولية وغريها .
ويف نهاية �أن�شطة املركز �أقامت الطالبات معر�ضاً
يحتوي على منتجات الأ�شغال اليدوية ومنتجات
الأن�شطة الأخرى.

نائب رئي�س جامعة تعز
يزور مركز التميز
ا�ستقبل مرك���ز التميز اجلامع���ي الدكتور مهيوب
البحريي نائب رئي�س جامعة تعز ل�شئون الطالب،
وكان يف ا�ستقبال���ه الأ�ستاذ ع�صام التميمي مدير
عام مراك���ز التميز ال�ساب���ق والدكتور عبد الكرمي
�شم�سان رئي�س املجل�س الأكادميي للمركز والدكتور
عبد الفتاح �سلطان ع�ضو املجل�س الأكادميي.
وق���د قام ال�ضيف الزائر بجولة يف مركز التميز-
ق�س���م الطالب���ات واطلع على طبيع���ة العمل فيه
واخلدمات الت���ي تُقدم للطالبات يف املركز معرباً
عن �إعجابه مبا ر�أى من عمل كبري ي�ستحق ال�شكر
والتقدير ملن كان ال�سبب يف حتقيقه .

�ضمن الأن�شطة املهارية امل�شرتكة بني املركزين
�أقيم���ت دورة يف (فن الت�صوي���ر) لطلبة مركزي
التميز قي قاعة التدري���ب التابع ملركز التميز-
طالب  ..وا�ستمرت ملدة �أ�سبوع.
حي���ث مت تدريبه���م نظري���اَ وعملياَ عل���ى الت�صوير
الفوتغرايف والفيديو مبختلف �أنواعه بالإ�ضافة العديد
من املهارات الإعالمية الالزمة لهذا الع�رص و�شارك يف
الدورة التي حوايل 30متدرباً من اجلن�سني .

للع ��ام الثاين على التوايل �أُقيم يف مركز التميز
ق�س ��م الطالبات املخيم التدريبي الثاين والذي
احتوى على العديد من املحا�ض ��رات والندوات
يف التنمي ��ة الب�ش ��رية وكذل ��ك العدي ��د م ��ن
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 �ص ��ناعة
الأ�ش ��غال اليدوي ��ة والإ�س ��عافات الأولي ��ة تخلله
الربامج الرتفيهية املمتعة وم�شاركات يف ال�شعر
وااللقاء والتي عادت بالفائدة على امل�شاركات.

بطاقة املتميزين
الأ�سبوع الأكادميي
اقيم يف مركز التمي���ز -طالبات الأ�سبوع االكادميي
وال���ذي يحتوي على العديد م���ن الأن�شطة والربامج
التي تهدف مل�ساعدة الطالب���ات لتجاوز املعوقات
يف حياته���ن العلمية والعملية  ،والذي احتوى على
ندوات وحما�رضات وم�سابقات ومبادرات.

كما التقى بالهيئة الإدارية للمركز وتبادل معهم
الأفكار التي �ستعمل عل���ى الرفع من جودة الأداء
..مبدي���اً التع���اون يف عمل �رشاك���ة بني اجلامعة
واملرك���ز والتن�سيق لإقام���ة الأن�شطة والفعاليات
التي ت�صب يف خدم���ة الطلبة اجلامعيني ،وكذلك
�أبدى ا�ستعداد اجلامعة لتكرمي الأوائل يف املركز.

�أن�شطة
مركز التميز–طالب
دورات مهنية:

• دورة يف ف ��ن النح ��ت للم ��درب فه ��د عبد ال�س�ل�ام
،ا�ستمرت � 7أيام ا�ستفاد منها  17متدرب ًا.
• دورة يف الإ�سعافات الأولية قام بها د /حممد علي
ح�سان  ،ا�ستمرت � 7أيام ا�ستفاد منها  15طالب ًا.
• دورة يف اخل ��ط قام بها �أ /عبد اهلل فائد ا�س ��تفاد
منها  6متدربني.
• دورة يف الزخرفة  ،قام بها احد الطالب .
• دورات يف مهارات الع�ص ��ر( احلا�س ��وب) ا�ش ��تملت
على الويندوز -الوورد -االك�س ��ل قام بها ب�ش�ي�ر العديني
وا�ستفاد منها  28متدرب ًا.

اجلانب الثقايف :

هذه الدورات التي ترتقي بحياتهن العلمية والعملية .
واعت�ب�رن �أن ه���ذه الربام���ج ال تق���ل �أهمية عن
درا�ستهن اجلامعية لبناء �شخ�صية متكاملة حيث
تر�سخ مفاهيم النجاح وتقودهن مل�ستقبل �أف�ضل .

دورة فن الت�صوير

جمعية بناء" تكرم املتميزين
يف املراكز ال�صيفية
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• �أ�س ��مار ع ��دد  6وال ��ذي يتخلل ��ه امل�س ��رح واالن�ش ��اد
والكلمات والعرو�ض ال�صامتة
• �أم�سية �شعرية ح�ضرها ال�شعراء � :أ /احمد اجلربي،
�أ /ابوبكر الظبي� ،أ /ب�شري الزريقي.
• احتفاالت عدد  3حفل افتتاح العام الدرا�سي ،حفل
اختتام االن�شطة ،حفل تكرمي االوائل واملتميزين.

اال�سم :حنني يحي حم�سن احلارثي
اجلامعة :جامعة تعز
الكلية :كلية الطب والعلوم
ال�صحية
الق�سم :طب ب�شري
امل�ستوى :الثاين
الن�سبة  %85:جيد جد ًا
الهواية  :الر�سم
اال�س��م :ام��ة الرحم��ن
حممد عبداهلل نا�شر
اجلامعة :جامعة تعز
الكلية :العلوم
الق�سم :فيزياء
امل�ستوى :الثاين
الرتتيب :الأوىل
الن�سبة%83 :
الهواية :االطالع والكتابة وااللقاء
اال�سم� :أحمد عبداجلبار علي ال�صراري
اجلامعة :جامعة تعز
الكلي ��ة :مرك ��ز احلا�س ��ب
الآيل -هند�سة �شبكات
امل�ستوى :الثاين
الرتتيب :الأول
الن�سبة %93:
الهواية  :كرة القدم
اال�سم� :صدام عبدالباري عبداحلميد
اجلامعة :جامعة تعز
الكلية :العلوم
الق�سم :كيمياء
امل�ستوى :ثاين
الرتتيب :الأول
الن�سبة %89.5 :
الهواي ��ة  :الريا�ض ��ة
والنحت

ن�رشة دورية ت�صدر عن جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية
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�صدى الـجمعية لـدى الإعـالم
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بناء وعطاء
�أ /علي دحــوة
املدير التنفيذي

صورةوتعليق

خيط أبيض

عـمــر ا�سماعيـل

َ
وحة َفنية . .
احل َي�آة َل َ
�ألو�آنهـَا �أق َو�آلك ، ،
�أَ�ش َك�آلها �أع َم�آلك . .
َو ال َر َ�س�آم هُ و �أَنـت . .
�سم َل َوح ِتك ، ،
َف �أَبدع فيِ َر ِ
َفم�آ َز�آلت ال ُف َ
ر�ش�آة فيِ َيدك
شارك بتعليق على الصورة

طفل يتيم  ..افتقد �أمه فر�سمها على
الأر�ض ونام يف �أح�ضانها!!
ت�أمل جيد ًا يف ال�صورة ..
فكر ..عرب ..ا�ستل قلمك من غمده
وابعث لنا ب�إبداعاتك  ..فنحن يف االنتظار
( اف�ضل تعليق �سين�شر يف العدد القادم)
تر�سل التعليقات على الإمييل التايل :
bena@benaye.org

و

خيط �أبي�ض � :أن تذعن لقول احلق ولو على
نف�سك وتنقاد له
خيط �أبي�ض
�أن حت�ت�رم النا�س كبريه���م وتعطف على
�صغريهم وترى نف�سك دونهم
خيط �أبي�ض
�أن تن���ا دي النا�س ب�أح���ب الأ�سماء اليهم
وتو�س���ع لهم يف املجال�س و�أن تكون �أقرب
اليهم وقت احلاجة
خيط �أبي�ض
�أن تدعوا الفقري �إىل مائدك وجتل�س بجانبه
وجتل�س �أنت ومن يخدم���ك مبائدة واحدة
وت�ستجيب له �إذا دعاك �إىل �شيء فيه خري
خيط �أبي�ض
�أن تذكر �إخوانك مبا يفرحهم يف ح�ضورهم وغيابهم

�صور
من حياة
املتميزين

خيط أسود

�سهام خالد علي حممد  -لغة عربية م2
خيط �أ�س���ود � :أن ترف�ض اخل�ضوع للحق و�أن
تتنكرب على غري وال تنقاد لهذا احلق
خيط �أ�سود
�أن ت���زدري النا����س وحتتقره���م ف�ل�ا توقر
كبريه���م وال تعطف عل���ى �صغريهم و ترى
نف�سك خريا ً منهم
خيط �أ�سود
�أن حتب ال�صدارة يف املجال�س والظهور غري
املربر من �أجل �أن ت�سلط عليك الأ�ضواء
خيط �أ�سود
�أن ت�أنف من اجللو����س بالقرب من الفقري و
ت�أنف �أن ت�أكل معه وال ت�ستجيب له �إذا دعاك
خيط �أ�سود
�أن تطعن دائماً مبن حولك وت�ضخم �سي�أتهم
وتطم�س ح�سناتهم

�أ�سرع ّ
عداء يف العـالـم
�أ�سحــار عبد القدو�س  -علوم قر�آن م2

�س�أحك���ي لكم ق�صة جميلة متداولة على قوة
الإرادة  ,بطله���ا �صبي �صغري كان ي�أتي مبكرا ً
�إىل املدر�س���ة كل يوم لإ�شع���ال النار لتدفئة
احلجرة قبل و�ص���ول املعلم وزمالئه  ,وذات
�صب���اح و�صلوا اىل املدر�سة ليجدوها حترتق
فقاموا ب�سح���ب ال�صبي ال�صغ�ي�ر وهو فاقد
للوعي و�أقرب اىل امل���وت منه اىل احلياة ...
فقد �أ�صيب بج���روح �شديدة يف ن�صف ج�سده
ال�سفلي فقاموا با�صطحاب���ه اىل امل�ست�شفى
يف املقاطعة القريبة وبينم���ا كان راقدا ً يف
�رسي���ره م�صاباً بحروق �شدي���دة ويف ن�صف
وعي���ه � ,سمع ال�صبي ال�صغ�ي�ر الطبيب وهو
يتحدث اىل ام���ه فقد �أخرب الطبي���ب الأم �أن
طفلها ميت الحمالة وه���و الأف�ضل بالن�سبة
له  ,حي���ث �شوهت النار اجل���زء ال�سفلي من
ج�س���ده ولكن مل يكن ال�صب���ي ال�صغري يريد
�أن ميوت و�صمم عل���ى النجاة  ,وبطريقة ما
�أذهلت الطبيب متكن من النجاة  ,وعندما زال
اخلطر امليت �سمع الطبيب ووالدته يتحدثان
ب�ص���وت منخف�ض  ,فقد �أخربه���ا الطبيب �أن
امل���وت �أف�ضل بالن�سبة له  ,حيث دمرت النار
اللحم املوج���ود يف اجلزء الأ�سفل من ج�سده
و�أنه �سيبقى بقية حيات���ه معاقاً وغري قادر
على حتريك �أطرافه ومرة اخرى �صمم ال�صبي
ال�شج���اع على �أنه لن يكن معاق���اً �أبدا ً ,و�أنه
�سوف مي�شي ولكن ل�سوء احلظ مل يكن هناك
ق���وة دافعة لتحريك ن�صف���ه ال�سفلي فقدماه
النحيلت���ان موجودتان ولكنه���ا بال حياه ,
و�أخريا ً �أخرج م���ن امل�ست�شفى وكانت والدته

تقوم بتدليك رجليه كل يوم ولكن مل يكن
بها �أي اح�سا����س او حتكم او �أي �شيئ غري
�أن ت�صميم���ه على امل�ش���ي كان �أقوى من
ذي قب���ل  ,فعندما ال يكون يف ال�رسير كان
يجل�س على كر�سي متحرك .
ويف �أح���د الأيام امل�رشف���ة دفعته �أمه اىل
�ساحة املن���زل لي�ستن�شق بع����ض الهواء
املنع�ش  ,ويف هذا اليوم وبدالً من اجللو�س
على املقعد املتحرك �ألقى بنف�سه من عليه
و�أخذ ي�سحب ج�س���ده على ح�شائ�ش جارا
ً رجلي���ه خلفه  ,وظل كذل���ك حتى و�صل
اىل ال�س���ور الأبي�ض الذي يحيط بحديقتهم
وبعد جهد كب�ي�ر ا�ستطاع رفع نف�سه على
ال�س���ور وا�ستند على ال�سور وبد�أ يف �سحب
نف�سه بط���ول ال�سور مقتنع���اً بانه �سوف
مي�شي وبد�أ يف القي���ام بهذا كل يوم حتى
متكن من ال�سري ب�سهولة حول ال�سور  ,فلم
يرغ���ب ال�صبي ال�صغ�ي�ر يف �أي �شيء �أكرث
من �إعادة احلي���اه اىل رجليه  ,ومن خالل
التدليك اليومي وب�إرادة جديدة وعزم قوي
متكن من الوقوف ثم بد�أ مي�شي متكئاً على
�ش���يء ثم ا�ستطاع امل�ش���ي بنف�سه و�أخريا ً
متكن من اجلري  ,والحقاً كون فريق للجري
يف اجلامع���ة  ,و�أخريا ً  ,ويف حديقة ميدان
مادي�سون مازال يوجد ذلك ال�صبي ال�صغري
ال���ذي مل يكن ليم�شي ومل يك���ن لديه �أمل
يف اجلري .
وبالعزمية والإرادة ا�ستطاع جلني كنجهام
�إحراز لقب �أ�رسع عداء يف العامل .

احلم��د هلل رب العاملني..
وال�ص�لاة وال�س�لام على
خري معلم وحكيم� ،أما بعد:
م��ن نعم اهلل علينا يف ه��ذه البالد املباركة
مي��ن الإمي��ان �أن هي�أ لنا �سب��ل اخلري وي�رس
لنا طرق الأعمال ال�صاحلة .
وم��ن تل��ك الأعم��ال م��ا تق��وم ب��ه جمعية
بناء اخلريي��ة يف هذا الوط��ن الغايل والتي
تعني ب��كل اهتمامها ببذل الغايل والنفي�س
لأبنائن��ا واخواننا من الط�لاب والطالبات
اجلامعي�ين وابنائن��ا الأيت��ام والفق��راء
والإعتن��اء به��م وب�أو�ضاعه��م املعي�شي��ة
وال�صحية والثقافية والتعليمية .
كل ه��ذا اجلهد مل يكن م��ن قبلنا وحدنا فقد
�شاركن��ا في��ه حمب��و اخل�ير من �أه��ل اخلري
الذين دعموا اجلمعية ب�صدقاتهم وزكواتهم
وتربع��وا بالكث�ير والكث�ير م��ن الأم��وال
والزال��وا م�ستمري��ن به��ذا العطاء م��ن �أجل
�إخوانهم و�أبنائهم .
م�ستلهم�ين ذلك من قوله تعاىل ((وتعاونوا
على الربو التقوى ))
وال ي�سعن��ا يف جمعي��ة بن��اء للتنمي��ة
الإن�ساني��ة �إال �أن ن�شكر جميع من �ساهم يف
�إجن��اح م�شاريع اخل�ير يف اجلمعية وندعوا
له��م بالتوفيق وال�س��داد و�أن يخل��ف عليهم
بخري وعلى وجه اخل�صو�ص – جمعية قطر
اخلريية –
�سائل�ين اهلل �سبحان��ه وتعاىل ان يدمي على
هذه البالد نعمة الأمن والأمان .

• عندما نعي�ش لأنف�سنا نولد �صغاراً ونعي�ش
�صغاراً ومنوت �صغاراً وعندما نعي�ش للنا�س
متتد �أعمارنا بعمر كل �إن�سان �أدخلنا ال�سعادة
على قلبه.
• كلم��ا �أعطيت بال ُمقاب��ل ..كلما ُرزقت بال
توقع.
• �أحيان�� ًا يكون يف داخلن��ا كالم ال يحتاج
اىل �أذن ت�سمعه ؛ بل �إىل قلب ي�شعر به.
رية ،فال
• �أ�ضخ��م الأب��واب ،مفاتيحِ ه��ا �صغ َ
تعجزك ” �ضخامة الأمنيات “
َف ُرمبا دعو ٌة واحدة ترفعها �إىل َهّ
الل جتلُب لك
” املُ�ستحِ يل.
• �إفِع��ل ا َ
خل�ْيررْ َم ْه َم��ا ا�س َت�ص َغر ُت�� ُه ! ِف�إ ّنكَ اَل
َت ْعل َْم � ْأي َح َ�س َنة َ�س ُت ْدخِ لَكَ ا َ
جل ّنة.
• الرجل الناج��ح هو من ي�صنع بناية قوية
من الطوب التي يرميها النا�س عليه.

من اهدافنا :

•
•

تعمي ��ق القي ��م الإ�س�ل�امية واالجتماعي ��ة بني
�أفراد املجتمع  ،ون�شر ثقافة التعاون والرتابط
االجتماعي .
القي ��ام بالرعاي ��ة االجتماعية وال�ص ��حية ملن
ي�س ��تحق ذلك  ،مب ��ا يحق ��ق روح التكافل بني
�أفراد املجتمع قدر الإمكان .

ورقـة
الأمــل

�أ /ف�ؤاد عبد الدائم
نائب رئي�س اجلمعية

بع��د احلم��د هلل وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى
ر�سول اهلل
فه��ذه �صحيفتنا احل�ص��اد  ,يف ثوب ق�شيب
و�أداء ب�سيط نحاول فيها الربط بني رجاالت
اخلري والعمل اخلريي ل�صالح بلدنا .
خطوات نح��و البناء وال�سعي املتميز وما
نرجو بها �إال �إف��ادة �إخواننا فمنكم وبكم
نرتقي ب���إذن اهلل اىل امل�ست��وى املطلوب
من الإبداع والتميز .
والأ�ص��ل ن�سع��ى بالفع��ل ال بالق��ول.
متمي��زون كم��ا عهدمتون��ا عل��ى درب
اهلل ن�س�ير وحي��ث ت��رد الفك��رة يف الذهن
�سنطارده��ا اىل ان نقب���ض عليه��ا كلن��ا
نفك��ر  .م��اذا �سنفع��ل لك��ي نخ��رج م��ن
الرتابة والنمطية التي يقع حتت طائلتها
الكثري من اجلمعيات .
ولأنن��ا ن�ؤمن ب���أن الإبداع �ض��د النمطية
قررن��ا ان نبحث ه��ذا التجدي��د – ولأننا
ن�ؤمن ب���أن املعرف��ة التتجز�أ .وب���أن لغة
املعرفة �أ�صبحت ت�شابكية يف ع�رص �أزال
احلواج��ز  .ارتئينا ب���أن تك��ون جمعيتنا
�شاملة وقو�س قزح المع يف الأفق .
وم��ن �أمانينا �أن يكون هناك توا�صل بني
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات وبني اخلريين من
رجال الأعم��ال  ,وان تكون هناك ب�صمة
وا�ضحة حيث كل عمل يحمل مالحمه .
ون�سع��ى مل��د اجل�س��ور ب�ين الباذل�ين م��ن
اخلريين وبني املحتاج�ين من امل�ستحقني
للخدم��ات املتع��ددة .ه��ذا ما�سنق��وم ب��ه
عزيزي القارئ من الآن و�صاعداً .
وم��ن الآن و�صاع��داً �سن�سع��ى اىل لف��ت
�أنظ��ار املي�رسي��ن م��ن رج��ال الأعم��ال
اخلريي��ن يف �إجن��از احلل��م م��ن �أن نفتح
�أفق�� ًا �آخ��ر يف اجلوان��ب التعليمية �إذ يف
البدء ينبغي االهنم��ام بالتعليم و�ستدوم
االجنازات من خالله
ومهم��ا كان �شكل ه��ذا االهتم��ام �سيظل
التعلي��م الورق��ة الت��ي نل��وح به��ا بوجه
الي�أ���س والت�أخ��ر لأنه��ا ورق��ة الأمل بيد
�أحبابنا ورمبا املتك�أ الأخري
�أيها الأحبة من رجال الأعمال واخلريين
:ه��ذا امل��كان منك��م واليك��م ف�لا تبخلوا
علين��ا بعطاءتك��م وم�شاركتك��م يف ر�سم
افق جديد
و�أخ�يراً �أتوج��ه بال�شك��ر اىل م��ن ي�ستحقه
م��ن الداعمني ورجال اخل�ير ،فهناك جنود
جمهول��ة تعم��ل ب�صم��ت وخل��ف الكوالي�س
حتلت بروح امل�س�ؤولية وحتملت من العناء
الكث�ير معنوي�� ًا ومادي ًا ي�ستحق��ون منا كل
�شكر وتقدير وذلك �أ�ضعف الإميان .
وال�شك��ر مو�ص��ول لرئي���س اجلمعي��ة على
م��ا ق��ام ب��ه وال زال يق��وم م��ن دور يف
�إدارة اجلمعي��ة ،كم��ا �أ�شك��ر كل م��ن بذل
م��ا ًال وجه��داً يف �سبيل �إجن��اح م�شاريع
اجلمعية.

المشرف العام

علي دحـوة

رئيس التحرير

املوظف املثايل
لعام 2011م
مهدي أمين علي ابراهيم
م�سئول احل�سابات باجلمعية

نشرة دورية تصدر عن جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية  -تعز
العدد الخامس  -فبراير 2012م .

الكل رحب به واستبشروا بقدومه خيراً ..

مدير المدارس التركية
بزور الجمعية

جمعية بناء تعين مديراً تنفيذياً لها
ورياض مديراً لمراكز التميز ..
يف �إط��ار ال�سعي لتطوير وتنمي��ة �أداء اجلمعية �أقرت الهيئة الإدارية
تعي�ين الأ�ست��اذ :علي دح��وة مديراً تنفيذي�� ًا للجمعية خلف�� ًا للمدير
ال�سابق الأ�ستاذ :ريا�ض �سالم ،والذي عمل يف اجلمعية خالل الفرتة
ال�سابق��ة ا�ستطاع �أن ي�ؤدي ر�سالته على �أكمل وجه ولال�ستفادة من
خربات��ه فق��د �أ�سندت �إلي��ه �إدارة مراك��ز التميز لك��ي يوا�صل ن�شاطه
وعمله مع �أهم مرفق يف اجلمعية .
ويعترب املدير اجلديد �إ�ضافة نوعية للجمعية تهدف �إىل �إيجاد حراك
حقيق��ي يف العمل اخلريي امل�ؤ�س�سي الذي ت�س�ير عليه اجلمعية منذ
�سن��وات ويتوقع �أن ت�شه��د اجلمعية قفزات يف العم��ل امل�ؤ�س�سي مبا

الجمعية تشارك في ورشة
المنتدى اإلنساني

�أ /عـلي دحــوة
املدير التنفيذي

�أ /ريا�ض �سـالم

املدير التنفيذي ال�سابق

يتنا�س��ب مع التغيريات اجلدي��دة التي ت�شهدها
"بناء" وفق ر�ؤيتها و�أهدافها .
وبه��ذه املنا�سب��ة يرح��ب كاف��ة املوظف�ين
باجلمعية باملدي��ر اجلديد الأ�ستاذ :على دحوة
ويتمنون له التوفيق وال�سداد.
من تع���ز و�صنع���اء افتتحه���ا اال�ست���اذ احمد
ال�رشاج���ي مدير املنت���دى االن�س���اين بح�ضور
مدربني من �أملانيا ال�صديقة .

�شاركت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية ممثلة بالأخ
ر�ضوان قائد م�سئ���ول امل�شاريع باجلمعية يف الور�شة التي
�أقامها املنتدى الإن�س���اين يف قاعة منتدى ال�سعيد الثقايف
ح���ول " دور منظمات املجتمع امل���دين يف احلالة الطارئة
يف تع���ز" والتي �أقيم���ت يوم االثن�ي�ن  12دي�سمرب 2011م
بال�رشاكة مع مكتب تن�سيق ال�شئون االن�سانية( �أوت�شا).
ويف الور�ش���ة التي �شارك فيها  25جمعية وم�ؤ�س�سة خريية

ا�ستقبلت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية
يوم الإثن��ي�ن 2011/12/26م ال�سيد ندمي يلماز
مدير املدار�س الرتكية بتعز ومكرم املنيفي وكيل
املدار�س الرتكي����ة ،وكان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ
ف�����ؤاد عبدالدائم نائب رئي�����س اجلمعية وع�صام
التميمي مدير عام مركز التميز.
ويف اللق���اء مت بحث كيفي���ة تقوية العالقات
وتعزيزها مبا يخ���دم العملية التعليمية بني
اجلمعية واملدار�س الرتكية.
وق���د قام الوف���د الزائر بجولة ملرك���ز التميز
ق�سم الطالب���ات اطلع خالله عل���ى اخلدمات
الت���ي يقدمها املرك���ز و�أثنى عل���ى القائمني
عليه و�أبدى ا�ستعداده لإقامة دورات تعليمية
م�شرتكة ودرو�س يف اللغ���ة الرتكية للراغبني
من املركزين.

رسـائل ُشكـر
• ش��كرنا الجزي��ل وتحياتن��ا الخالص��ة لكاف��ة الداعمين
المحليي��ن والخارجيي��ن لبرام��ج وأنش��طة الجمعية والتي
حققت نجاحاً كبيراً 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 .

فرحة ثوابها الجنة

عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( :من ادخل
على اهل بيت من امل�سلمني �رسورا ً مل ير�ض اهلل له ثواباً دون اجلنة)

موقع الجمعية على اإلنترنت بحلة جديدة

• 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 .

اطلقت اجلمعية موقعها على �شبكة االنرتنت بحلة جديدة وثوب ق�شيب بعدما مت
عمل التحديثات الالزمة ل���ه ا�ستجابة للتو�سعات يف اجلمعية ومواكبة لتطورات
الع�رص ..نت�رشف بزيارتكم على الرابط

www.benaye.org

صياغة صحفية

عمر اسماعيل عبد الهادي ناجي

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

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

حبيب  ..للطباعة واإلعالن
777273330

habeeb@4habeeb.net

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

