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في البدء..

د/عبدالكرمي مشسان
رئيس اجلمعـية

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ..
يشرفنا في البداية أن نهديكم خالص التحايا وأصدق األمنيات..
ولعــل أوجــب مــا نبتــدئ بــه هــو إرجــاع الفضــل هلل وحــده الــذي مــنَّ علينــا بعونــه وســنده،
وليــس مــن نافلــة القــول أن نُهــدي رجــال الخيــر والســاعين فيــه ثمــار نجاحــات الجمعيــة
المتالحقــة  ،فبجهودهــم تتحقــق اآلمــال وترتســم معالــم النهضــة فــي ربــوع الوطــن
الحبيــب .فمنهــم نســتمد المشــورة والنصــح والتوجيــه  ,وعبرهــم تتواصــل نفحــات الخيــر
ونســمات المعــروف  ,وفــي رصيدهــم تســجل الحســنات وتتراكــم األجــور  ,وعنــد ربهــم يكــون
الجــزاء والمثوبــة.
وبتوفيــق مــن اهلل فــإن جمعيــة بنــاء تخطــو بثبــات نحــو تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا
المنشــودة والمتمثلــة فــي خدمــة المجتمــع ،وتنميتــه واالرتقــاء بالتعليــم ودعــم طلبــة العلــم
ورعايتهــم وتأهيلهــم ،وفــي الوقــت ذاتــه ال تنســى الجمعيــة أن تجــدد من مشــاريعها وتحدّث
مــن خططهــا وأهدافهــا بمــا يتواكــب مــع ظــروف الوقــت ومتطلباتــه .فالمتأمــل فــي مشــاريع
الجمعيــة للعــام2013م يلحــظ أنهــا جانبــت الروتيــن الممل،واالستنســاخ غيــر المجــدي ..
بــل إنهــا ســعت وفــق خطــط مدروســة لتجديــد الوســائل وإشــراك األطــراف المجتمعيــة
فــي المســاهمة فــي العمــل الخيــري والتنمــوي .
نفخــر بشــراكتنا مــع مؤسســات وجمعيــات ومنظمــات أهليــة رائــدة محليــة وإقليميــة
ودوليــة والتــي لهــا بصمــات مشــرقة فــي األوســاط المجتمعيــة فــي كافــة المجــاالت الخيريــة
والتنمويــة ،وشــراكتنا مــع تلــك الجهــات تأتــي ثمــرة للثقــة التــي تحظــى بهــا الجمعيــة
اســتناداً إلــى اعتمادهــا نظــام العمــل المؤسســي واإلنجــاز المتقــن والتجديــد والتطويــر
والتميّــز .
وكمــا هــو معلــوم فــإن الجمعيــة تعتمــد  %65مــن مشــاريعها وأنشــطتها لدعــم ورعايــة
التعليــم كــون التعليــم يعــد األرضيــة األساســية والصلبــة التــي يقــوم عليهــا بنيــان النهضــة
والتطــور.
وللجمعيــة إنجــازات فاعلــة وحاضــرة بقــوة فــي مجــاالت خيريــة وتنمويــة أخــرى باإلضافــة
إلــى مشــاريع التعليــم كـــ (الكفــاالت المتنوعــة – والمشــاريع االجتماعيــة واإلغاثيــة والثقافيــة
واالســتثمارية).
لــن يقــف طمــوح الجمعيــة عنــد حــد ،فرؤيتنــا أفقهــا فضــاء الســماء الواســع  ,وعمــاد نجاحنــا
وســر تطورنــا هــم الخيــرون مــن رجــال مــال وســاعين فــي المعــروف وجهــات ومؤسســات
مماثلــة وعمــال وموظفيــن  .كمــا يبــرز بوضــوح الــدور اإليجابــي والتفاعــل المســؤول مــن
قبــل الجهــات المختصــة فــي الدوائــر الحكوميــة ،وكــذا أربــاب الكلمــة الحــرة مــن صحفييــن
وكتــاب وخطبــاء وغيرهــم .
واهلل من وراء القصد ..
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األخـــبار

بناء الخيرية تشارك في

مؤتمر المنظمات اإلنسانية في تركيا
شــاركت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة

عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي

قســم الشــرق األوســط فــي منظمة(إيهاهــا

اإلنســانية ممثلــة بالدكتــور عبــد الكريــم

الــدول األعضــاء بحضــور رئيــس المنظمــة

التركيــة) والعديــد مــن الوفــود المشــاركة

شمســان – رئيــس الجمعيــة فــي المؤتمــر

كمــال الديــن أوغلــو ووزيــر التعــأون الدولــي

فــي المؤتمــر تنأولــت فــي مجملهــا بحــث

الخامــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالدول

بالحكومــة التركيــة ونحــو ( )450مشــاركا

الشــراكات وتمتيــن العالقــات بيــن الجمعيــة

األعضــاء فــي منظمــة التعــأون اإلســامي

مــن خمــس وســبعين دولــة عربيــة وإســامية

والمؤسســات األخــرى بمــا يســهم فــي تطويــر

بالتعــأون مــع منظمــة ( )IHHالتركيــة وتحــت

يمثلــون  200منظمــة خيريــة.

العمــل اإلنســاني والتنمــوي وخاصــة فــي

شــعار (الــدور المتنامــي لمنظمــات المجتمــع

وأشــار إلــى أنــه تــم خــال المؤتمــر عقــد

المدنــي فــي العالــم اإلســامي) الــذي انعقــد

ثــاث جلســات عمــل عــن األوضــاع اإلنســانية

أواخــر 2013م فــي اســطنبول.

فــي العديــد مــن الــدول منهــا اليمــن .

المجــال التعليمــي.
وقــد م ّثــل هــذا المؤتمــر فرصــة طيبــة
لممثــل جمعيــة بنــاء الخيريــة للتعــرف

وقــد أكــد الدكتــور عبــد الكريــم شمســان

وعلــى هامــش المؤتمــر قــام الدكتــور

علــى كبــرى الجمعيــات اإلانســانية الدوليــة

أن مشــاركة الجمعيــة فــي المؤتمــر كانــت

عبدالكريــم شمســان بعمــل لقــاءات مــع

ولتســويق أفــكار بعــض المشــاريع الخيريــة

مثمــرة وناجحــة  ,وقــال شمســان إن المؤتمــر

ممثلــي المنظمــات اإلنســانية والخيريــة ،حيث

والتنمويــة التــي يمكــن أن تنتفــع منهــا

ناقــش عــدداً مــن القضايــا المتعلقــة بواقــع

التقــى بالســيد أحمــد كوجــل فوجــي مســؤول

محافظــة تعــز.

مشروع التميز يتصدر مشاريع
التعليم في جامعة أمريكية
ضمــن المنــح المقدمــة مــن الســفارة
األمريكيــة حصــل مديــر مركــز التميــز
األســتاذ /ريــاض ســام علــى دورة فــي
جامعــة أوريجــون األمريكيــة «عــن بعــد»
لمــدة شــهرين قــدم خاللهــا مشــروعاً
لحــل مشــكلة الضعــف القرائــي فــي اللغــة
اإلنجليزيــة للطالبــة الريفيــة فــي الجامعة.
وقــد حصــل المشــروع علــى 49

نقطــة مــن  50أي بنســبة  %98وطلــب
اإلذن منــه ليكــون المشــروع نموذجــا
للدارســين  ،حيــث كانــت عينــة المشــروع
هــي طالبــات مركــز التميــز ،وتــم اعتمــاد
المشــروع الــذي يضــم موقعــاً تعليميــاً
علــى الرابــط التالــي:
https://sites.google.com/site/
simplifiedreadingwiki2013
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األخـــبار

عشر منح للجمعية..
من اليونسكو..
أكــد الدكتــور أحمــد المعمــري األميــن
العــام للجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم (اليونســكو) بأنــه تــم إتاحــة
عشــرة مقاعــد لنيــل درجــة الماجســتير
فــي الجامعــات األمريكيــة للباحثيــن
الشــباب فــي اليمــن عمومــاً وتعــز
خصوصـاً بشــرط الحصــول علــى شــهادة
التوفــل ،جــاء ذلــك االتفــاق خــال لقــاء
جمعيــة بنــاء مــع الدكتــور المعمــري فــي
مقــر اللجنــة فــي صنعــاء.
وأوضــح األســتاذ طــارق الحمــادي
المديــر التنفيــذي للجمعيــة أن هــذه
المنــح تتــواءم وأهــداف الجمعيــة فــي

فاعليتهــا لإلســهام برفــع المســتوى
العلمي لشــبابنا فــي كل المجــاالت ،وتعتبر
فرصــة مناســبة لتأهيلهــم ومســاعدتهم
لالرتقــاء فــي تخصصاتهــم.
ودعــا كل الشــباب الراغبيــن إلــى
المســارعة فــي إجــراءات الحصــول علــى
تلــك المنــح مــع ضــرورة االلتــزام بشــرط
الحصــول علــى شــهادة التوفــل وســيتم
التنســيق مــع مكتــب اليونســكو باليمــن
لتحقيــق ذلــك.
وأشــار إلــى أن هنــاك تخفيــض %50
لمــن أراد الحصــول علــى شــهادة التوفــل
فــي األكاديميــة اليمنيــة للدراســات

العليــا والمعهــد األمريكــي لــكل مــن
يحمــل مذكــرة مــن جمعيــة بنــاء ،بعــد
أن تــم التنســيق بيــن مكتــب اليونســكو
فــي صنعــاء والمؤسســات التعليميــة
المذكــورة.
الجديــر بالذكــر أن هــذه المنــح
تقدمهــا منظمــة اليونســكو ســنوياً
بالتعــأون مــع الجامعــات والجمعيــات
المهتمــة بهــذا المجــال مــن أجــل
اإلســهام فــي تنميــة المــوارد البشــرية
وتعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــاالت
تتفــق مــع أولويــات اليونســكو فــي الــدول
الناميــة.

منح دراسية لمراكز التميز
تكفــل أحــد فاعلــي الخيــر بمنــح دراســية
داخليــة وخارجيــة لثــاث مــن الطالبــات لمواصلــة
الدراســات العليــا فــي عــدة تخصصــات ،اثنتــان
منهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة وتقنيــة
المعلومــات والثالثــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي
إدارة األعمــال.
مــن جانــب آخــر حصــل اثنــان مــن طلبــة مركــز
التميــز علــى منــح دراســية خارجيــة ممولــة حكوميـاً
فــي تخصصــات الطــب والهندســة .
وجــاءت هــذه المنــح بعــد أن أعلنــت وزارة
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التعليــم العالــي والبحــث العلمــي عــن أســماء
الفائزيــن بالمنــح الدراســية الخارجيــة الممولــة
حكوميــا والذيــن خاضــوا اختبــارات الكفــاءة وحــازوا
علــى أعلــى النتائــج.
وقــد حــاز الطالــب محمــد عبــد المؤمن (هندســة
شــبكات مســتوى ثانــي) علــى منحــة فــي مجــال
الهندســة والطالــب محمــد ســيف عبدالجليــل
(طــب مســتوى أول) علــى منحــة فــي مجــال الطــب
البشــري ويتــم تحديــد الدولــة المبتعــث إليهــا مــن
قبــل الطالــب.

األخـــبار

في تطور ملحوظ يعكس عظمة األهداف وإنسانية العطاء وجهود العاملين

( )161.248.583رياالً تكلفة مشاريع بناء الخيرية للعام 2013م
نفــذت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة
اإلنســانية خــال العــام المنصــرم 2013م
مشــاريعها الخيريــة والتنمويــة التــي اســتفاد
منهــا اآلالف مــن األســر واألفــراد فــي عمــوم
محافظــة تعــز بتكلفــة إجماليــة بلغــت
( )161,248,583ريــا ًال .
فقــد شــمل الجانــب االجتماعــي تنفيــذ مشــاريع
الســلة الغذائيــة وإعانــة األســر الفقيــرة وإفطــار
الصائــم وكســوة العيــد وزكاة الفطــر والحقيبــة
المدرســية واألضاحــي بتكلفــة ()29,241,294

ريــا ًال.
كمــا تســتمر الجمعيــة فــي تنفيــذ مشــروع
الكفــاالت الدائمــة والتــي تشــمل األيتــام
والحلقــات القرآنيــة واألســر الفقيــرة وطلبــة
العلــم والمعلميــن والدعــاة وبتكلفــة إجماليــة
بلغت( )109,365,046ريــا ًال .
وفــي الســياق ذاتــه بلغــت تكلفــة دعــم ورعاية
 57طالب ـاً و 90طالبــة فــي مراكــز التميــز للعــام
المنصــرم ( )22,632,243ريــال ،وتتضمــن
الرعايــة الســكن والتغذيــة والــدورات التأهيليــة

وفد قطري يزور الجمعية
اســتقبلت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة
اإلنســانية الدكتــور خليفــة بــن جاســم الكواري
والســيد عبدالســام العجــي مــن دولــة قطــر
الشــقيقة ،حيــث كان فــي اســتقبالهم الدكتــور
عبدالكريــم شمســان رئيــس الجمعية واألســتاذ
محمــد علــي إســماعيل رئيــس اللجنــة الرقابيــة
واألســتاذ فــؤاد عبــد الدائــم عضــو اللجنــة
الرقابيــة واألســتاذ طــارق الحمــادي المديــر
التنفيــذي وعــدداً مــن موظفــي الجمعيــة.
وقــد اســتهل الوفــد القطــري زيارتــه إلــى
مركــز التميــز -طــاب ،التابــع للجمعيــة ثــم
توجــه بعدهــا إلــى المبنــى االســتثماري الــذي
يتــم بنــاؤه حاليـاً علــى نفقــة المحســن القطــري
الدكتــور عبــداهلل بــن محمــد بــن عبــداهلل
الدبــاغ واطلــع علــى ســير األعمــال فيــه.

تــاه زيــارة لمركــز الطالبــات الــذي أقيمــت
فيــه احتفاليــة قصيــرة ترحيبــاً بالوفــد الزائــر
حيــث ألقــى الدكتــور خليفــة كلمــة عبــر فيهــا
عــن ســعادته بهــذه الزيــارة قائـ ً
ا« :هــذه هــي
الزيــارة الثانيــة لهــذا المبنــى بعــد اكتمالــه»
وأضــاف « :وقــد عايشــته مــن قبــل بنــا ًء يُشــاد
أعمدتــه وجدرانــه واآلن أعايشــه بنــا ًء تُشــاد
فيــه بنــات ونســاء المســتقبل فــي العلــم
والعمــل والتربيــة وتنشــئة األجيــال ،هــذا أملــي
فــي مخرجــات هــذا المركــز»
أعقــب الكلمــة نقاشــات وحــوار مفتــوح
بيــن الطالبــات والوفــد الزائــر عبــرن فيــه عــن
ســعادتهن بهــذه اللفتــة الكريمــة وقدمــن
شــكرهن الجزيــل لــكل الداعميــن محليــاً
وخارجيــاً.

مبنى « وقف التميز للطالبات» طور اإلنشاء
تشــهد الجمعيــة نشــاطاً فاعــ ً
ا بهــدف تأســيس بنيــة تحتيــة
تلبــي الطموحــات واألهــداف االســتراتيجية لهــا حيــث يتواصــل حاليـاً
تشــييد وبنــاء المشــروع الخيــري (وقــف التميــز) والــذي يتكــون مــن
خمســة طوابــق يتضمــن  18شــقة علــى مســاحة تقــدر بـــ(500م)2
وبتمويــل مــن الشــيخ الفاضــل الدكتــور عبــداهلل بــن محمــد بــن
عبــداهلل الدبــاغ ،وهــو عبــارة عــن مشــروع اســتثماري تابــع للجمعيــة
يعــود ريعــه لصالــح مركــز التميــز طالبــات.
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التميز
ملف
ّ

مراكز التميز..
بيئة حقيقية لإلبداع
بطاقة تعريفية:
* الرؤيــة:

مســاعدة الطــاب والطالبــات علــى التفــوق العلمــي
واالســتنارة الفكريــة واالحتــراف المهنــي ،متســلحين
باإليمــان ومتحليــن باألخــاق الفاضلــة ومشــاركين فــي
بنــاء مجتمعهــم.

تهــدف األنشــطة التــي تنفذهــا إدارة مركــزي التميّــز للطــاب
والطالبــات إلــى بنــاء شــخصية متزنــة تمتلــك خبــرة ومهنيــة تمكنهــا
مــن خدمــة الوطــن والمجتمــع ،حيــث يتــم تنفيــذ العديــد مــن
األنشــطة حســب احتياجــات الطلبــة فــي الجوانــب المهنيــة والعلميــة
واالجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة .

رعايــة وتأهيــل الطلبــة مــن خــال مركــز التميــز وعبــر
الشــراكة مــع الجهــات المهتمــة بالتعليــم.

* وأبــرز الربامــج التعليميــة يف خطــة املركــز
والربامــج املقدمــة للطــاب والطالبــات:

* الرســالة:

* األهــداف:

 -1مســاعدة الطالب/الطالبــات علــى نيــل شــهادة
البكالوريــو س  ،والماجســتير  ،والدكتــوراه فــي التخصصــات
التــي يرغبــون بهــا  ،وتزويدهــم بالثقافــة الســليمة
واألخــاق الفاضلــة .
 -2إعــداد المتخصصيــن مــن الطالب/الطالبــات
المتميزيــن فــي مختلــف المجــاالت  ،وتوظيفهــا لخدمــة
أهــداف التنميــة.
 -3تشــجيع الطالب/الطالبــات المتميزيــن علــى تنميــة
قدراتهــم ومهاراتهــم وصقــل مواهبهــم فــي مجــاالت
تخصصاتهــم وتشــجيعهم علــى االبتــكار واإلبــداع .
 -4فهــم القــدرات واالســتعدادات لــدى الطالب/الطالبات
المتميزيــن وتوجيههــا الوجهة الســليمة.
 -5أن يتــزودوا بالثقافــة اإلســامية الوســطية  ،بمــا
يمكنهــم مــن تحقيــق المنعــة الفكريــة لــدى أفــراد المجتمع.
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* األنشطة والبرامج التعليمية:

• برنامج التوفل.
• برنامج المنح للدراسات العليا.
• برنامج ICDL.
• برنامج رعاية الموهوبين.

*وأبرزاخلدمات التدريبية والتأهيلية:

 )1التدريــب علــى البحــث العلمــي باســتخدام التقنيــات الحديثــة
(انترنــت – حاســوب) .
 )2إكســاب الطــاب والطالبــات اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة مســاعدة
فــي تخصصاتهــم .
 )3تدريــب الطــاب والطالبــات تدريبـاً تطبيقيـاً مــن خالل التنســيق
مــع المؤسســات والشــركات والمصانــع للتطبيــق العملــي فــي مجــاالت
تخصصاتهم .
 )4يقــوم المركــز بتنميــة الطــاب والطالبــات فــي مختلــف المجــاالت
العلميــة والمهنيــة الثقافيــة والصحيــة واالجتماعيــة وذلــك مــن خــال
الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة خــال ســنوات الدراســة .

التميز
ملف
ّ

مركز الطالب:
•تكلفة بناء المركز وتأثيثه .$293,787
مساحة األرض المبنى عليها المركز 345 :م.2
•تمويل  :قطر الخيرية (السيد الفاضل  /عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغنى )
بمتابعة السيد الفاضل الدكتور /خليفة بن جاسم الكواري
•الطاقة االستيعابية للمركز 60 :طالباً.
تاريخ االفتتاح 2009 :م
البيان

م

األعــــــــــــوام
2009

2010

2011

2012

اإلجمالي

2013

1

الطالب

50

47

47

57

57

2

الخريجون

6

7

10

15

10

 258طالباً
 48متخرجاً

3

الميزانية
التشغيلية

2,662,596

3,763,363

4,717,789

9,165,745

8,935,976

 29,245,469ر.ي

مركز الطالبات:
•
•
•
•
•

تكلفة بناء المركز وتأثيثه$942,235 :
مساحة األرض المخصصة لبناء المركز 420 :م. 2
الطاقة االستيعابية للمشروع  100 :طالبة .
تمويل :قطر الخيرية والهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بالكويت
بمتابعة الدكتور /عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الدباغ
تأريخ االفتتاح2010 :م
األعــــــــوام

م

البيان

1

الطالبات

76

2

الخريجات

2

10

3

الميزانية
التشغيلية

5,449,645

8,466,378

اإلجمالي

2010

2011

2012

2013

86

90

90

 342طالبة

12

7

 31متخرجة

16,008,869

13,696,267

 43,621,159ريا ًال
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التميز
ملف
ّ

طلبة التميز يحصدون أوائل
التقديرات في جامعة تعز
علــى مــدى خمــس ســنوات وطــاب وطالبــات
مراكــز التميــز التابعــة لجمعيــة بنــاء يحصــدون
تقديــرات متميــزة وشــهادات عاليــة فــي
دراســتهم األكاديميــة بجامعــة تعــز ،فمــن
إجمالــي ( )147حصــل ( )21طالبــاً وطالبــة
علــى تقديــر االمتيــاز منهــم ( )4حققــوا المراتــب
األولــى و( )3حــازوا علــى المرتبــة الثانيــة فــي
تخصصــات مختلفــة ،كمــا حصــل ( )41طالبــاً
وطالبــة علــى تقديــر جيــد جــداً.

شهادات في قيادة الحاسوب
 ICDLودورات مهنية
ال يقتصــر دور إدارة المراكــز فــي الدفــع بالطــاب والطالبــات إلــى التميــز
فــي الدراســة األكاديميــة فــي الجامعــة ،بــل إن للمركــز دوراً بــارزاً فــي
الدفــع بهــم إلــى التأهيــل والتدريــب والحصــول علــى شــهادات خبــرة فــي
مجــاالت علميــة ومهنيــه ،وبهــذا الخصــوص فقــد حصــل عشــرة مــن طــاب
المركــز علــى شــهادة الرخصــة الدوليــة فــي قيــادة الحاســوب  ،و10طــاب
علــى برنامــج صناعــة القــادة و  8طــاب علــى برنامــج صيانــة الحاســوب و
 8طــاب فــي برنامــج التخطيــط الشــخصي لحــل المشــكالت و15طالبــا فــي
برنامــج التوثيــق اإلعالمــي و 10طــاب فــي برنامــج اإلســعافات األوليــة و 8
طــاب علــى دورة فــي برنامــج الفــو تشــوب.

طالبات المركز في معرض الكتاب
ضمــن األنشــطة الثقافيــة التــي ينفذهــا مركــز التميــز قســم الطالبــات
نظــم المركــز زيــارة إلــى معــرض الكتــاب الــذي أُقيــم فــي مركــز الســعيد
واســتمر لمــدة عشــرة أيــام.
وخــال زيــارة المعــرض اطلعــت الطالبــات علــى عــدد مــن الكتــب التــي
تخــدم الجانــب التعليمــي والثقافــي ،وأنهيــن زيارتهــن بالتســوق وشــراء
بعــض الكتــب والبرامــج المفيــدة.

دورة التخطيط الشخصي لطالب التميز
علــى مــدى أســبوع كامــل تــم تنفيــذ البرنامــج التدريبي(التخطيــط
الشــخصي الناجــح) لــرواد التميــز فــى مركــزي التميــز ( طــاب وطالبــات)
التابــع للجمعيــة للمــدرب عبــداهلل إســماعيل  ,شــمل البرنامــج ( دورة
التخطيــط االســتراتيجي الشــخصي ,دورة فــي فــن صناعــة القــادة  ,دورة
طــرق التعامــل مــع المشــكلة وطــرق الحــل).

مشاركة في مسابقة اإلنشاد
شــارك الطالــب ذاكــر مهــدي اليوســفي فــي مســابقة جامعــة تعــز الحاديــة
عشــر للقــرآن الكريــم واإلنشــاد الدينــي واألذان.
وقــد حصــل الطالــب ذاكــر وهــو أحــد طــاب مركــز التميــز علــى المرتبــة
الثالثــة فــي التصفيــات النهائيــة فــي مجــال اإلنشــاد الدينــي .
وبلــغ عــدد المشــاركين فــي المرحلــة التمهيديــة مــن المســابقة أكثــر
مــن  120طالبــاً وطالبــة مــن مختلــف كليــات الجامعــة وقــد تأهــل إلــى
المرحلــة التاليــة  15طالبـاً وطالبــة فــي فــرع حفــظ المصحــف وفــرع المقــرئ
المتميــز وفــرع األذان وفــرع اإلنشــاد الدينــي.
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التميز
ملف
ّ

طلـــبة
التمــ ّيز
يكرمون
الداعمين

كــرم مركــز التميــز قســم الطالبــات الشــيخ
الدكتــور عبــداهلل بــن محمــد بــن عبــداهلل الدبــاغ
وذلــك لدعمــه المتواصــل واهتمامــه بالمركــز منــذ
نشــأته وحتــى اليــوم.
وفــي الجانــب اآلخــر كــرم طــاب مركــز التميــز
المحســن الكريــم عبدالرحمــن عبدالجليــل آل
عبدالغنــي الممــول والداعــم إلنشــاء مركــز
الطــاب  ،والدكتــور خليفــة بــن جاســم الكــواري
المتابــع للمشــروع منــذ البدايــة.
وقــد تــم تســليم شــهادات الشــكر والعرفــان
فــي الدوحــة بواســطة المهنــدس عبدالجبــار
عبــاس –عضــو اللجنــة الرقابيــة  -نيابــة عــن كل
طــاب وطالبــات المركزيــن.

وقــد أشــاد الطلبــة بجهــود المموليــن
والداعميــن وكل مــن ســاهم فــي إنشــاء مراكــز
التميــز الطالبيــة  ،وجــاء فيها:بعطائكــم حققنــا
كل معانــي النجــاح والتطــور فــي مركــز التميــز،
وبدعمكــم كنتــم لنــا فيــه النــور والدليل.نهديكــم
ً
حــب واحتــرام وتقديــر،
بعضــا ممــا نُكنّــه مــن ٍ
و نقــف دائمـاً أمــام مــا قدمتمــوه لنــا  ،عاجزيــن
عــن التعبيــر .
فــي هــذا المقــام ال يســع حروفنــا إال أن تمتــزج
ٌ
ّ
أهــل
لتكــون كلمــات شــكر وامتنــان  ،فأنتــم
للشــكر والتقديــر ،فلكــم منــا كل الثنــاء والعرفــان.
ونســأل اهلل عــز وجــل أن يجزيكــم عنــا خيــر الجــزاء
وأن يجعــل كل مــا قدمتمــوه لنــا فــي ميــزان

دورات وأنشطة
لطالبات مركز التميز
ضمــن الخطــط الشــهرية لمركــز التميــز أقيمــت العديــد مــن األنشــطة العلميــة
والمهنيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والترفيهيــة.
ففي الجانب العلمي أقيمت دورة في « فن التخطيط» للمدربة سمية الورد.
وفــي الجانــب االجتماعــي أقيمــت ورشــة عمــل بعنــوان « تعليــم الفتــاة الريفيــة
والصعوبــات التــي تواجههــا» للمدربــة أنيســة الحمــزي.
كمــا تــم عقــد لقــاء مــع أوليــاء أمــور الطالبــات إلطالعهــم علــى العديــد مــن
المســتجدات وكيفيــة التعــأون والتكامــل بيــن المركــز وأوليــاء األمــور بمــا يحقــق
المصلحــة المؤكــدة للطالبــة.
وفــي جانــب التأهيــل المهنــي أقيــم دبلــوم الحاســوب لعــدد  25طالبــة كدفعــة
أولــى مــع المــدرب عصــام عبــد الغفــار.
وفي الجانب الثقافي أقيمت دورة حول « المواطنة» للمدربة أنيسة الحمزي.
وفــي الجانــب الترفيهــي أقيمــت رحلــة قصيــرة لموظفــات ورائــدات المركــز إلــى
منطقــة الضبــاب.
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يظــل للحــن الطــروب والكلمــة الهادفــة
وقــع ســاحر علــى القلــوب التــي تتشــرب مــا
ينســاب إليهــا عبــر بوابــة الســمع بقــوة ال
تحتمــل تلــك القلــوب مغالبتهــا ....
واألنشــودة واألغنيــة الهادفــة لهــا دور
محــوري فــي تعميــق معانــي اإلنســانية
ونشــر الفضيلــة و تعميــم قيــم المعــروف ...
وإدراكا لذلــك الــدور الرســالي لألنشــودة
الهادفــة واألغنيــة فإننــا فــي جمعيــة بنــاء
نشــد علــى أيــادي كل صانعــي الجهــود التــي
تتبنــى األعمــال الفنيــة الهادفــة مــن شــعراء
وملحنيــن ومنشــدين وفنييــن وداعميــن .
فلــكل شــاعر وملحــن ,ومنشــد ومــوزع
 .وفنــي ومختــص  ...نهــدي خالــص الحــب
وفائــق العرفــان آمليــن أن نشــهد أعمــاال
قادمــة تواكــب وتســير بالمــوازاة مــع تطــور
العمــل الخيــري وتقدمــه ..

حــروف مضيئــة ألعمــال فنيــة
راقيــة
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انشودة اصنع المعروف ..
اصنع المعروف فالخير يرد ..
من سقى يسقى ومن جد وجد ...
سوف تعطى بحدود وسخاء ..
وترى كرم اهلل بحارا ال تحد ....

قــد تواســي
فــي الشــديدة أخــا ...
فيعين اهلل في أمر اشد ..
وتمد الناس في عسراتهم ...
فيوافيك لدى الكرب مدد...
ال يُضيع اهلل معروف فتى ..
إنما األعمال تحصى وتعد .
فبها يصرف سوء وبها ..
تتقى نظرات شر وحسد ..
إن خير الناس عبد صالح .
كفه للناس بالخير تمد..
هو كالسحب إذا الح لهم ....
كفه الواعد أوفى ما وعد ...
انشودة اهلل يخليك للناس
اهلل يخليك للناس يا من تسعد الناس
اهلل يخليك للناس يا مهتم بالناس ...
كلك وفاء واحساس ..
يا من حسيت بالناس ...
انت بخيرك فرحة لغيرك؟
معقود األمل فيك....
كرمك خلي الناس تدعو لك ..
رب الكون يحميك..
تــزرع بســمة  .تنقــذ نســمة  .والمســكين
يُغليــك ..

قلبــك
اخضــر يــا اللــي
تعطــي واهلل يعطيــك ..
كلمــة ونظــرة برحمــة وطيبــة فيهــا
الخيراقبــال..
لفتــة كريمــة لــك محســوبة فــي ميــزان
األعمــال ..
أنشودة سابقي جميال ..
سابقي جميال كما يأملون ..
كريما كماء السحاب الهتون
أضاحك قيثارة البائسين
وأسأل عن باكيات العيون ..
مدين انا لليتامى الصغار ,,,
مدين أنا لدعاء المرهقين ..
يجودون لي بارتياح الضمير
ويكسونني حلة الطيبين..
وما المال إال سبيل الوصول
إلى العيش في جنة الخالدين ..
أواسي به المقل الحائرة..
وأطوي به ألم المتعبين ..

مقال

جمعية بناء ..

التعليم ..ونداء المستقبل..
املهندس /عبداجلبار عباس
منــذ الوهلــة األولــى عندمــا بدأنــا بالتفكيــر لتركيز
عمــل الجمعيــة اتجهنــا نحــو التعليــم ...لــم يكــن
هــذا التفكيــر ومــن ثم القــرار مرتجـ ً
ا أو عشــوائياً أو
آني ـاً أو لالســتهالك  ..وإنمــا كان تفكيــرا ثــم قــراراً
اســتراتيجيا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى،
وذلــك لمــا يترتــب علــى هــذا البنــاء مــن نتائــج
عظيمــة علــى الفــرد نفســه أو ًال وعلــى المجتمــع
الــذي يعيــش فيــه ثانيــا ،وعندمــا نتحــدث عــن بنــاء
اإلنســان بالعلــم والمعرفــة نجــد لــه أهميــة قصــوى فــي
التصــور اإلســامي ،فــا غرابــة أن تكــون أول آيــه نزلــت
مــن الذكــر الحكيــم دعــت بــل وأمــرت وبــا مواربــة إلــى
بالقــراءة كونهــا الوســيلة الوحيــدة
لبنــاء اإلنســان ليكــون بعــد
ذلــك كريمــا ومكرمــا( اقــرأ
باســم ربــك الــذي خلــق
اإلنســان مــن علــق .اقــرأ وربــك
األكــرم الــذي علــم بالقلــم علــم
اإلنســان مالــم يعلــم)...
وقــد قــال الحكمــاء قديمــاً:
«تحضيــر اإلنســان شــرط
أســاس وســابق علــى بنــاء
العمــران» ويقصــدون
بتحضيــر اإلنســان بنــاءه
وتنميتــه التنميــة المتكاملــة.
وبمــا أن هــذا البنــاء يحتــاج
إلــى تأهيــل ،فالتأهيــل يحتــاج
إلــى الجهــد والمــال ،وكثيــر
مــن المتحمســين للتعليــم
والتأهيل(مــن البنيــن والبنــات)
يكــون بينهــم وبيــن المســتقبل
المشــرق الــذي ينتظرهم إمــا تعليم
جامعــي فــي أحــد التخصصــات
التــي يرغبــون بدراســتها..

أو تأهيــل مهنــي  ...أو تدريــب مكثــف فــي إحــدى فنــون
الحيــاة ،أو شــهادة دوليــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة (التوفــل)
لتكــون ســببا فــي حصولــه علــى منحــة خارجيــة.
وألن كثيريــن مــن هــؤالء ال يجــدون مــن يدعمهــم
لتحقيــق طموحاتهــم  ،لهــذا كلــه أطلقــت جمعيــة بنــاء
نــداء المســتقبل فتجــأوب مــع هــذا النــداء رجــال عظمــاء
ومؤسســات رائــدة وعظيمــة ايضــاً ســواء علــى مســتوى
الداخــل أو الخــارج ،فعلــى مســتوى الخــارج تجــأوب مــع هــذا
النــداء الشــيخ الدكتــور  /عبــداهلل بــن محمــد بــن عبــد اهلل
الدبــاغ ،والشــيخ الدكتــور  /خليفــة بــن جاســم الكــواري
،والســيد /عبــد الرحمــن بــن عبــد الجليــل آل عبــد الغنــي...
وجميعهــم مــن دولــة قطــر الشــقيقة ،وعلــى مســتوى
المؤسســات كان للجمعيــة الخيريــة الرائــدة جمعيــة قطــر
الخيريــة دور بــارز فــي االســتجابة لهــذا لنــداء والمســاهمة
فــي إنجــازه.
أمــا علــى مســتوى الداخــل اليمنــي كان لألســتاذ الدكتور
 /أحمــد المعمــري والمنظمــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة
والعلوم(اليونســكو)باعتبارها بيــت خبــرة فــي قضايــا
التعليــم والتأهيــل ،كان هــو ومنظمتــه مــن المبادريــن
باالســتجابة لهــذا النــداء بــل ومــن المتحمســين لدعــم
الجمعيــة وفتــح آفــاق المســتقبل لهــا كونهــا تهتــم
بالتعليــم والتأهيــل الــذي يعتبــر أوليــة مهمــة لــدى
(اليونســكو)
وال انســى فــي هــذا المقــام أن أشــيد باالســتجابة
الفاعلــة التــي أبدتهــا شــركة االتصــاالت العالميــة ()MTN
كونهــا تملــك رصيــدا حســناً مــن المســؤولية االجتماعيــة
والتــي تســخرها فــي قضايــا التعليــم والتأهيــل.
أخيــراً وليــس آخــرا ..كلنــا أمــل أن يلحــق بركــب
االســتجابة لهــذا النــداء أهــل الخيــر والمؤسســات علــى
مســتوى الداخــل أو الخــارج ..ألن أي جهــد يبــذل أو مــال
ينفــق فــي ســبيل تنميــة اإلنســان هــو الــذي يبقــى .
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متميزون
ّ

حلول عملية ..
للمشاكل التعليمية
ريــــاض ســـالم -
تبــدأ حكايــة الفــوز بالترشــيح
عبــر االنترنــت ضمــن عــدد مــن
المرشــحين لــدورة « تطويــر مهارات
التدريــس مــن خــال الشــبكة
التفاعليــة» وهــي دورة لموجهــي
ومعلمــي اللغــة اإلنجليزيــة عبــر
الســفارة األمريكيــة ،تلقيــت بعدهــا
الــرد مــن جامعــة «أوريجــون « األمريكيــة بالقبــول.
وبتوفيــق مــن اهلل كنــت الوحيــد مــن اليمــن ضمــن المجموعــة
التــي درســتُ معهــا وكان هنــاك زمــاء مشــاركون مــن آســيا
وأفريقيــا وأوروبــا وكانــت مجموعتنــا ضمــن مجموعــات أخــرى،
كل مجموعــة تضــم  25مشــاركاً واحتــوى البرنامــج لهــذه الــدورة
«إعــداد مشــروع لحــل مشــكلة تعليميــة» علــى أن يكــون الحــل
جــزءاً ممــا أخذنــاه فــي الــدورة «وأي حــل تكنولوجــي».
وألننــي أمــارس وظيفــة اإلشــراف علــى مراكــز التميــز بقســميه
الطــاب والطالبــات لمســت مشــكلة مفادهــا أن كثيــراً مــن
الطالبــات القادمــات مــن األريــاف للدراســة الجامعيــة فــي تعــز
مســتواهن متدنــي فــي اللغــة اإلنجليزيــة وتــم تحديــد المشــكلة
بشــكل أدق فــي « التأخــر فــي مهــارة القــراءة « ألنهــا تهــم كثيــراً
الطالــب الجامعــي فــي أبحاثــه ومعلوماتــه فــي المراجــع التــي
تكتــب باللغــة اإلنجليزيــة وهــي األعــم الغالــب.
وكانــت فكــرة الحــل لتلــك المشــكلة هــي إنشــاء موقــع
تعليمــي فــي جوجــل يحتــوي علــى عــدة روابــط وملفــات تعليميــة
تنمــي مهــارات اللغــة وبخاصــة مهــارة القــراءة وتكــون حافــزاً
للتعلــم الذاتــي.
وكان اختيــاري لطالبــة الريــف دون غيرهــا ألنهــا ال تلقــى
االهتمــام المناســب فــي التدريــب والتأهيــل مقارنــة بغيرهــا،
واختــرت العينــة للمشــروع قســم الطالبــات فــي مركــز التميــز ألن
البنيــة التحتيــة للمشــروع متوفــرة مثــل (القاعــة ومعمــل حاســوب
وشــبكة انترنــت وو..الــخ).
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مدير مركز التميز

وبفضــل مــن اهلل تــم اعتمــاد المشــروع بنســبة ُ %98
وطلــب
منــي األذن ليكــون المشــروع نموذجــاً للدارســين فــي الجامعــة
وهــذا معنــاه أن المشــروع ســيكون نموذجـاً يُرجــع إليــه مــن عــدة
دول عالميــة كــون الجامعــة عريقــة وذات شــهرة عالميــة.
 وبالنســبة لعــدد المشــاركين فــي مثــل هــذه الــدورات يصــلإلــى  1200مشــارك فــي الســنة مــن  125دولــة فــي مختلــف
أنحــاء العالــم.
 وبهــذه المناســبة الغاليــة أهــدي نجاحاتــي فــي الحيــاةألشــخاص لهــم بصمــات فــي مســيرتي التعليميــة وباألخــص
هنــاك شــخصيتان تأثــرت بهمــا واســتفدت منهمــا كثيــراً  ,همــا
األســتاذ الفاضــل محمــد علــي إســماعيل رئيــس جمعيــة بنــاء
الســابق ،واألســتاذ إلفاضــل شــوقي القاضــي رئيــس منظمــة
«نــودس يمــن» .
 وكلــي أمــل فــي أن يســتفيد كل الطلبــة مــن التكنولوجيــافــي التعليــم وخاصــة شــبكة األنترنــت إلحــراز تقــدم علمــي فقــد
أصبحــت المكتبــة االلكترونيــة شــيئاً ال يُســتغنى عنــه وهــي مكتبة
ضخمــة وحافــز تعليمــي إذا تــم اســتغاللها اســتغال ًال حقيقيــاً،
لذلــك أتمنــى أن يكــون النــت جــزءاً مــن المنهــج الدراســي.

متميزون
ّ

تحويل المحنة ..
إلى منحة..
عمار طه احلمريي

خريج قسم هندسة صناعية ونظم تصنيع

أحــد طــاب المركــز والذيــن احتضنهــم
مركــز التميــز خــال فتــرة دراســتهم
الجامعيــة لمــدة أربــع ســنوات حيــث
وجــد فيــه الطلبــة كل وســائل حصولهــم
علــى تقديــرات متقدمــة وخبــرات علميــة ،
كمــا ســاهم المركــز مــن خــال أنشــطته
وبرامجــه المتنوعــة فــي صياغــة نمــاذج
فريــدة تمتــاز بمغالبــة المســتحيل وصناعــة تحــوالت ابتكاريــة تســاهم
فــي خدمــة الوطــن والمواطــن .
لــم يكتــف عمــار طــه الحميــري بتحقيــق تفــوق دراســي ملحــوظ
فــي مجــال تحصيلــه العلمــي بــل أصــر مــع مجموعــة مــن زمالئــه علــى
تقديــم مشــروع تخــرج بنكهــة الصناعييــن المتمرســين أصحــاب الخبــرات
واإلمكانــات .
عمــار الحميــري مــع ثالثــة مــن زمالئــه أرّقهــم مناظــر القمامــة فــي
الوطــن وعــدم وجــود االســتثمار األنســب لهــا عــأوة عــن أنهــا بالصــورة
الحاليــة تشــكل مصــدر تشــويه وأضــرار بيئيــة.
نجــح عمــار وزمــاؤه فــي إخــراج فكــرة تحويــل القمامــة لـــ «نفــط خــام»
إلــى حيــز الوجــود.
نترككم مع عمار الحميري و تفاصيل مشروعه :
 تطلــب األمــر فــي البدايــة صنــع جهــاز يــدوي تبلــغ تكاليفــه 500دوالر.
يتكــون الجهــاز مــن معــادن تتحمــل الحــرارة والضغــط
العالــي ويتــم تشــغيله عبــر الطاقــة الكهربائيــة لتوليــد الحــرارة الالزمــة
لتحويــل البالســتيك مــن مخلفــات إلــى منتــج يمكــن االســتفادة منــه .
يتم بعدها عملية فلترة على مرحلتين بالميكرومتر (. ) 10
مــن خــال عمليــات الفلتــرة تــم الحصــول علــى منتــج خالــي
مــن الشــوائب غيــر المرغوبــة .
تــم أخــذ المنتــج إلــى مطــار تعــز الدولــي وإدارة تمويــن
الطائــرات التابعــة لشــركة النفــط اليمنيــة حيــث يتوفــر جهــاز يتــم مــن
خاللــه فحــص الوقــود المقــدم للطائــرات (الكيروســين).

تــم اســتخدام الجهــاز لعمليــة الفصــل للمنتــج الناتــج مــن
عمليــة الفلتــرة علــى عــدة منتجــات (غــاز -بنزيــن -كيروســين -ديــزل-
مــازوت) إضافــة إلــى بعــض المــواد كمثــل الشــحوم والزيــوت وغيرهــا.
بعــد عمليــات الفصــل أجريــت عــدة اختبــارات فــي شــركات
متعــددة (مصافــي عــدن -الشــركة اليمنيــة لصناعــة الزيــوت -شــركة
الســمن والصابــون ) للتأكــد مــن إمكانية اســتخدام أنواع الوقــود الناتجة
وللتأكــد مــن مطابقــة هــذه األنــواع للمواصفــات الدوليــة( )ASTMحيــث
وجــدت أن األنــواع كانــت مطابقــة للمواصفــات .
ال تتوقــف طموحــات عمــار الحميــري وزمالئــه عنــد مشــروع تخرجهــم
الــذي لقــي استحســان كل االختصاصييــن والمهتميــن  ،بــل إن لديهــم
حاليــا دراســة متكاملــة لمشــروع إنشــاء مصنــع بقيمــة ( 10مليــون دوالر)
لمعالجــة  %40مــن مخلفــات محافظــة تعــز والتــي ســيتم اســترجاعها
خــال  12شــهر مــن خــال بيــع اللتــر الواحــد ب  74ريــا ًال أي بنســبة
ربــح .%100
عمــار الحميــري يهــدي مشــروع نجاحــه المتميــز والــذي حــاز
علــى المرتبــة األولــى فــي المعــرض األول لمشــاريع تخــرج كلية الهندســة
فــي جامعــة تعــز إلــى إدارة مركــز التميــز وكافــة أســاتذته ومدرســيه .
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متميزون
ّ

تفوق دائم ..
وطموح بال حدود..
قصــة نجــاح ربمــا بدايــة تفاصيــل
حكايتهــا معلومــة لكــن طموحاتهــا ال
يمكــن أن تجــد لهــا مــدى ..
تعتــرف فهميــة خالــد والتــي تتربع
علــى صــدارة التفــوق فــي قســم
الكيميــاء بجامعــة تعــز فــي جميــع
المســتويات بأنهــا ســتواصل مســيرة
النجــاح والتفــوق فهــي لــن تتوقــف
عنــد الحصــول علــى درجــة الماجســتير
أو الدكتــوراه فعيــن طموحهــا ترنــو
بشــغف إلــى نيــل شــهادة البرفســور بــكل جــدارة .
وتوضــح ســبب اختيارهــا لقســم الكيميــاء ألنهــا تعتمــد غالبــاً علــى
الجانــب المهــاري (تجــارب) وهــي تحــب ذلــك.
وتضيــف  :أنــا أول طالبــة مــن طالبــات المنطقــة التحقــت بالجامعــة
وأردت أن أكــون نقطــة التحــول لتلــك المنطقــة التــي لــم تواصــل فيــه
الفتيــات تعليمهــا الجامعــي.
تعتــرف فهميــة بأنــه لــوال توفيــق اهلل لهــا بااللتحــاق بمركــز التميــز
فلربمــا كانــت قــد تعرضــت لتوقيــف قيــد دراســتها ،ولربمــا يكــون
مســتواها التحصيلــي أدنــى ممــا هــو عليــه اآلن أو لربمــا تأخــرت فــي
االلتحــاق بالجامعــة حتــى تجــد مكانــاً مناســبا .
فالمركــز هــو الوحيــد الــذي كان لــه الفضــل بعــد اهلل فــي مســاعدتها
لتحقيــق حلمهــا حيــث تؤكــد فهميــةأن مركــز التميــز وفــر لهــا ســكنا
مالئمــا بمتطلباتــه المعيشــية وهيــأ لها جــواً تعليميــا بإمكاناتــه المعرفية
والتأهيليــة وقــدم المركــز لــكل طالبــه وطالباتــه الدعــم المعنــوي
والثقافــي بشــكل غيــر عــادي ونفــذ العديــد مــن الــدورات واألنشــطة
التأهيليــة والتعليميــة  ،وامتــاز المركــز بتوفيــر معمــل حاســوب ومكتبــة
شــاملة ســاعدت الطلبــة علــى إعــداد بحوثاتهــم وتوســيع معارفهــم .
وتتحدث عن خدمات المركز التي فوجئت بها:
 الفعاليــات بجميــع أنواعهــا فتوقعاتهــا كانــت بــأن المركــز لإلقامــةفقــط .
 الدعم المعنوي والثقافي لطالب العلم بشكل غير عادي. حرية التفكير للجميع . التطوير من قدرات ومهارات طالب العلم .كمــا تفصــح فهميــة عــن ســر تفوقهــا العجيــب فتقــول إن للتفــوق
ركائــز ومســببات والتــي منهــا :
القــرب مــن اهلل وطلــب العلــم للعلــم وليــس لنيــل الشــهادة فقــطواألخــذ باألســباب.
و بذل زكاة العلم لكل راغب بمساعدته والتعأون معه .
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فهمية خالد حسن صاحل

-

كيمياء م4

يخالــط فهميــة حاليـاً شــعور بالحــزن واألســف بســبب الخــوف مــن عدم
تمكنهــا مــن مواصلــة دراســاتها العليــا لكنهــا تحمــل عزمـاً وإصــراراً علــى
مغالبــة كافــة التحديــات وكلهــا ثقــة بــأن الظــروف التــي تهيــأت لهــا خــال
دراســتها فــي مرحلــة البكالوريــوس لربمــا توفــرت فــي مراحــل دراســتها
العليــا  ،وتؤكــد أن لديهــا شــعوراً بــأن رواد الخيــر الذيــن كان لهــم فضــل
الدعــم لمركــز التميــز ســوف يتواصــل عطاؤهــم لرعايــة وتشــجيع ودعــم
الدراســات العليــا لــكل متميــز ومتفــوق .
وتوجــه فهميــة إلدارة مركــز التميــز ولجمعيــة بنــاء رســالة تلخصهــا
بالقــول (:ركــب بنــاء يحلــق فــي أفــق الســماء ..
فكرتم فنعم تفكيركم..
بنيتم فنعم بنيانكم..
سموتم فهنيئاً لكم..
أنرتم طريقنا أنار اهلل حياتكم..
تفاءلوا بأننا سنكون جزءا من أجزائكم..
واصلو المشوار نلتم رضى رب السماء..
شكراً لكم جزاكم اهلل عنا خير الجزاء ..
وللتجــار ورؤوس األمــوال توجــه فهميــة رســالة مكللــة بالشــكر
واالمتنــان فتقــول  :إن بــذل جــزء مــن مالــك لطالــب العلــم هــو عامــل
مهــم للنهــوض بالوطــن و باألمــة اإلســامية  ،وهــو قبــل ذلــك فــوز
بأعالــي الدرجــات فــي الجنــة .
ولمســؤولي الجمعيــات والمؤسســات علــى مســتوى تعــز واليمــن
والمحيــط العربــي واإلســامي تبعــث بأمنيتهــا فــي ضــرورة اســتمرارهم
ببنــاء الوطــن وتشــييد مجــد األمــة اإلســامية مــن خــال رعايــة طلبــة
العلــم ودعــم المتميزيــن والنهــوض بشــباب الوطــن وإطــاق قدراتهــم.
تختتم فهمية حكاية نجاحها بمقولة رائعة مفادها أن :
سر الرضا االلتفات للموجود ،وغض الطرف عن المفقود.
وسر الطموح البحث عن المفقود ،مع حمد اهلل على الموجود.

مشرف  MTNيزور الجمعية
فــي إطــار تعزيــز العالقــات وفتــح آفــاق التعــأون فــي المجــال
التعليمــي اســتقبلت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية
الســيد محمــد أحمــد الوظــاف مشــرف مؤسســة MTNالخيريــة.
وكان فــي اســتقباله الدكتــور عبــد الكريــم شمســان رئيــس
الجمعيــة واألســتاذ طــارق الحمــادي المديــر التنفيــذي للجمعيــة
والمهنــدس عبدالجبــار عبــاس عضــو اللجنــة الرقابيــة واألســتاذ
ريــاض ســام مديــر مركــز التميــز.
وخــال تجوالــه باألقســام والعامليــن فيهــا أشــاد الوظــاف
بالمشــاريع الخيريــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة فــي مختلــف
المجــاالت التعليميــة واإلنســانية والتنمويــة .
كمــا زار الوظــاف مركــز التميــز قســم الطالبــات وأبــدى إعجابــه
بمــا شــاهده مــن تجهيــزات وخدمــات تقــدم لطالبــات المركــز.
واطلــع خــال الزيــارة علــى ســير عمــل المركــز بصــورة موجــزة
ورســالة ورؤيــة المركــز والطموحــات التــي يســعى إليهــا فــي
المســتقبل.
وخــال الزيــارة تــم التباحــث عــن كيفيــة التنســيق بيــن المركــز
ومؤسســة MTNالخيريــة مســتقبالًفيمــا يخــص الجانــب التعليمي.

زيارات

الســيد محمــد الوظــاف أثنــى علــى القائميــن علــى المركــز
وعلــى الجمعيــة التــي تتبنــى مثــل هــذه المشــاريع التــي تخــدم
طلبــة الجامعــات وخاصــة طالبــات الريــف ودوَّن فــي ســجل دفتــر
الــزوار « لقــد أثلــج صــدري مــا رأيــت مــن اهتمــام ونظافــة وكذلــك
اطلعــت علــى االقســام المختلفــة للســكن والتــي تهــدف بشــكل
أساســي إلــى إيجــاد جيــل متســلح باألخــاق والعلــم والمعرفــة» .

مسؤول برنامج إسفير في

جمعية بناء الخيرية

اســتقبلت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية األســتاذ ســعيد الهميمــي
منســق برنامــج إســفير فــي اليمــن ،حيــث كان فــي اســتقباله األســتاذ ريــاض ســام
مديرمركــز التميــز.
وخــال الزيــارة التــي هدفــت إلــى تقييــم العمــل المؤسســي فــي الجمعيــة اطلــع
الهميمــي علــى عــدد مــن المشــاريع التنمويــة واإلغاثيــة التــي تنفذهــا الجمعيــة،
كمــا اطلــع علــى جهــود الجمعيــة فــي بنــاء القــدرات وعمــل شــراكات مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي محليـاً ودوليـاً.
وخــال تجوالــه باألقســام والعامليــن فيهــا أشــاد ســعيد الهميمــي باألعمــال
الخيريــة التــي تقــوم بهــا جمعيــة بناء فــي مختلــف المجــاالت اإلنســانية والتنموية.

زيارة مؤسسة إنسان
فــي إطــار التشــبيك والعالقــات مــع
المؤسســات التنمويــة زارت األســتاذة رحمــة
مديــرة مركــز التميــز قســم الطالبــات التابــع
لجمعيــة بنــاء الخيريــة وبمرافقــة مشــرفات
ورائــدات المركــز فــرع مؤسســة إنســان بتعز
حيــث كان فــي اســتقبالهن األســتاذ عصــام
التميمــي مســؤول العالقــات واألســتاذة

وضحــة إحــدى مشــرفات المؤسســة.
وقــد قــدم التميمــي شــرحاً عــن
المؤسســة وبرامجهــا ،كمــا تــم مناقشــة
ســبل تعزيــز العالقــات وكيفيــة التنســيق
بيــن مركــز التميــز والمؤسســة فيمــا يخــص
نظــام الســكنات واألســتفادة مــن خبــرات
كل منهمــا .
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شراكات

شراكات مع المؤسسات
التعليمية
إيمانــاً بأهميــة التعليــم والتعلــم خصصــت الجمعيــة  %65مــن
اســتراتيجيتها للمجــال التعليمــي وتحديــداً التعليــم الجامعــي.
وفــي هــذا اإلطــار تســعى الجمعيــة لعمــل شــراكات مــع مختلــف
المؤسســات التعليميــة ،وعليــه فقــد التقــى الدكتــور عبدالكريــم شمســان
 رئيــس الجمعيــة بالدكتــور أحمــد المعمــري مديــر المنظمــة الوطنيــةللتربيــة والثقافــة والعلــوم (اليونســكو) والدكتــور محمــد الشــعيبي
رئيــس جامعــة تعــز.
وفــي اللقــاء تــم مناقشــة كيفيــة خدمــة طلبــة مراكــز التميــز التابــع
لجمعيــة بنــاء الخيريــة وتقديــم التســهيالت الالزمــة لهــم بمــا يعــزز
فــرص التفــوق ويســهم فــي االرتقــاء العلمــي للطلبــة.
وقــد أبــدى الجانبــان اســتعدادهما لتقديــم منــح مجانيــة للطلبــة
المتميزيــن وكذلــك مــن فئــة المعاقيــن والمهمشــين عبــر الجمعيــة فــي
التخصصــات العلميــة والتــي تخــدم ســوق العمــل.

وفد بناء الخيرية..
يزور «مؤسسة مواهب» في المكال
قــام األســتاذ ريــاض ســام مديــر مركــز
التميــز -طــاب  ،التابــع لجمعيــة بنــاء
الخيريــة ومعــه عمــر إســماعيل المســؤول
اإلعالمــي للجمعيــة بزيــارة مؤسســة
مواهــب فــي مدينــة المــكال  ،حيــث كان فــي
اســتقبالهم المهنــدس إبراهيــم بامســعود
عضــو مجلــس األمنــاء لمؤسســة مواهــب
واألســتاذ حســين باربــود المديــر التنفيــذي
للمؤسســة وعــدد مــن العامليــن فيهــا.
وقــد تنــأول الجانبــان خــال الزيــارة
تجربــة كل منهمــا فــي مجــال رعايــة
المتميزيــن والموهوبيــن حيــث قــدم
األســتاذ حســين باربــود نبــذة عــن
مؤسســة مواهــب وأهدافهــا وكيفيــة
عملهــا فــي اختيــار الموهوبيــن وماهــي
البرامــج التــي تقــدم لهــم وعــن
مشــاركاتهم المحليــة والعربيــة والدوليــة ،
كمــا ناقــش الجانبــان آفــاق التعــأون
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بيــن الجمعيــة والمؤسســة وكيفيــة
تعزيزهــا وتطويرهــا فــي كل الجوانــب
وكيفيــة اإلســتفادة مــن خبــرات كل
منهمــا .
كمــا زار وفــد الجمعيــة أيضــا جمعيــة
رعايــة طالــب العلــم حيــث التقــى الوفــد
نائــب المديــر التنفيــذي وعــدداً مــن
العامليــن  ،وتــم التعــرف علــى تجربــة
جمعيــة رعايــة طالــب العلــم فــي مشــروعها
األبــرز المتمثــل فــي المراكــز الخيريــة
للطلبــة الجامعييــن حيــث تمتلــك حوالــي
ثمانيــة مراكــز فــي كل مــن المــكال
والمهــرة وســقطرى.
وقــد تبــادل الجانبــان وجهــات النظــر
المختلفــة حــول إدارة المراكــز الطالبيــة
ووســائل االرتقــاء بهــا بهــدف تحقيــق
األهــداف التــي تلبــي تطلعــات المجتمــع
وتســاهم فــي تنميتــه.

مقال

جمعية بناء  ..مسيرة نجاح
 )١اسم على مسمى  :قرأت ذات مرّة بأن اسم (حماس ) عبارة
عن اسم مختصر لعدة كلمات  :ح  /حركة م  /مقأومة اس /
إسالمية وقرأت بأن اسم (فتح) عبارة عن اسم مختصر لعدة
كلمات كذلك  ،فيقرأ من الخلف لليمين  :ح /حركة ت  /تحرير
ف /فلسطينية وهناك العديد من األسماء المختصرة لجمعيات
ومنتديات وأحزاب ومنظمات  - .فقلت لعل ( بناء ) اسم مختصر
 ،لعدة أسماء  ..فلما أتيت أبحث عن هذه األسماء  ،لم أجد
سوى التفسير التالي :
( ب ) باالجتهاد( ن ) نـــبـــنـي ( ا ) اإلنــسـان  ،فإلى
القائمين على جمعية بناء نقول  - :اجـتهـدتم  ..فـبـارك اهلل
جـهـودكم  -وبـنـيـتـم  ..فـطاب وشَـمَـخ بـناؤكم  -واإلنسان
( المتميز ) ثمرة أهدافكم
 )٢وراء المشاريع الناجحة  ..قيادة صالحة  :إن المتتبع
«لجمعية بناء» منذ الوهلة األولى  ،ويقارن كيف بدأت بفكرة
صغيرة  ،وبإمكانيات بسيطة  ،وتُـ َقدِّم مساعدات محدودة .
ثم يرى اآلن كيف ارتقت وتألقت  ،في كافة المستويات اإلدارية
 ،والخيرية  ،والتعليمية  ،والتنموية  ..سيدرك تمام اإلدراك ،
بأن ما وصلت إليه الجمعية من إنجاز  ،لم يكن إال بسبب وجود
قيادة صالحة وحكيمة بامتياز .
 )٣التنمية اإلنسانية ( جسد  ..وعقل )  :الكثير من
وجدَتْ لتنمية اإلنسان واالهتمام به
الجمعيات الخيرية ِ ،
 .لكنها تهتم باإلنسان من جانب واحد فقط  ،وهو تقديم
المساعدات الغذائية  ،التي يحتاجها جسم اإلنسان  ،وتساعد
في نموه  ،واستمرار بقائه في الحياة  .إال أن مفهوم ( التنمية
اإلنسانية الشاملة ) يعني االهتمام باإلنسان ( جسداً وعق ً
ال ) .
ألجل ذلك تنبه إخواننا في جمعية بناء لهذا المفهوم  ،وأدركوا
أن التنمية اإلنسانية هي  - :تنمية الجسم  ..من خالل الدعم
و المساعدات  -تنمية العَـ ْقـل  ..من خالل الـعـلوم والـمهارات
 )٤سعادة اإلنسان  ..بقدر عطائه  :أتذكر مقولة للدكتور
 /طارق سويدان  ،ترجمها عن كتاب  :كيف تكون سعيدا ،
لعالم أمريكي مفادها  :إن الفالسفة ..اختلفوا في كل شيء
في الحياة  ،إال أنهم اتفقوا جميعاً في شيء واحد وهو  :أن
 ٪٩٩من سعادة اإلنسان  ،تأتي نتيجة عطائه لآلخرين  .فأسأل
اهلل تعإلى  ،أن يسعد كل من ساهم في دعم هذه الجمعية
المباركة  ،في دار الدنيا ودار اآلخرة .
 )٥ال تعطني سمكة  ..بل علمني كيف أصطاد :مثل قديم

 ..قاله شخص حكيم  ..تجسّد إلى
حقيقة في جمعية بناء للتنمية
اإلنسانية  ،يوم أن بدأت تقيم
مشاريع حيوية  ،تؤهل قيادات
عبداملؤمن شرف
إبداعية  ،فكانت مراكز ( التّميز).
 )٦أهل الخير  ..في جمعية الخير
 - :قسّم القرآن الكريم  ،الناس أمام الخير  ،إلى أربعة أقسام :
داع إلى الخير ( )٢فاعل للخير ( )٣مسارع ومسابق في
( ٍ )١
الخير ( )٤منّاع للخير .
تَكن ُ
أول  :الدعوة إلى الخير  :قال تعإلى  ( :وَ ْل ُ
مِّنْكمْ
 ًَ
يَدْعُون إِ َلى ا ْلخَيْ ِر ) [ آل عمران]104 :
أُمَّ ٌة
 ثاني ًا  :فعل الخير  :قال تعإلى  ( :وَا ْفعَ ُلوا ا ْلخَيْرَ َل َّعَل ُكمْ
َ
خَيْر
تُ ْف
لِحُون ) [الحج ] 77 :وقال تعإلى  ( :وَمَا يَ ْفعَ ُلوا مِنْ ٍ
َ
ْ
َف َلنْ يُكفرُوهُ ) [آل عمران .]115 :
 ثالث ًا  :المسارعة والمسابقة في الخير  :قال سبحانهُ
رَّبِّكمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
وَسَا ِرعُوا إِ َلى مَغْفِرَةٍ مِّن
السَّمَأوَاتُ َ
وَاألرْضُ أُعِدِّتْ لِ ْلمُتَّقِينَ* َّالذِينَ يُنْفِ ُق َ
ون
فِي السَّرَّا ِء وَالضَّرَّا ِء ) [آل عمران  ]134 ،133وفي وصف
يَوْم َ
َ
اآلخِ ِر
بعض مؤمني أهل الكتاب ( :
يُؤْمِنُون ِبا ِ
هلل وَا ْل ِ
ْ
عَن ا ْل َ
مُنْك ِر وَيُسَا ِر َ
َ
َ
عُون
مُرُون ِبا ْلمَعْرُوفِ
وَيَأ
وَيَنْهَوْن ِ
فِي ا ْلخَيْرَاتِ) [آل عمران ]114 :وفي وصف أهل الخشية
من ربهم  ( :أُو َلئِكَ يُسَا ِر َ
عُون فِي ا ْلخَيْرَاتِ وَهُمْ
سَاب ُق َ
اسْتَب ُقوا
ون ) [المؤمنون .]61 :وقال تعإلىَ ( :ف
َلهَا
ِ
ِ
مَرْج ُ
عُكمْ جَمِيعًا ) [المائدة.]48 :
هلل
ا ْلخَيْرَاتِ إِ َلى ا ِ
ِ
 رابع ًا  :منع الخير  :قرن القرآن الكريم مانع الخير بهؤالء :قال تعإلى  ( :وال تطع كل حالف مهين  ،هماز مشاء بنميم
 ،منّاع للخير معتد أثيم )  .وقال تعإلى  ( :أرأيت الذي يكذب
بالدين  ،فذلك الذي يدُعُّ اليتيم  ،وال يحضُّ على طعام
المسكين  ،فويل للمصلين  ،الذين هم عن صالتهم ساهون ،
الذينهم يرآؤون ويمنعون الماعون )
 وشهادة منصفة فقد حقق أهل الخير في جمعية ( بناء )للثالثة األولى  ،وتركوا الرابعة .فدعوا الناس إلى الخير وكانوا
أول المبادرين لفعل الخير بل سارعوا وسابقوا في فعل الخير
ولم يمنعوا عن الناس الخير  ،ولم يلتفتوا إلى من حأول منع
الخير عنهم  .جزى اهلل كل خير  ،أهل الخير  ،في جمعية الخير ...
ودمتم بخير .
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لقاء

الدكتور /أحمد المعمري..
أمين عام «يونسكو» اليمن..

« التوجه نحو المســتقبل
والشــراكة فــي البنــاء
والتنميــة المســتدامة
هــي ما يجمــع اليونســكو
و» بنــاء»
ا حدثتنــا يف ملحــة موجــزة
هـ ّعــن أهــداف ومشــاريع منظمــة
اليونســكو ؟؟؟

أود أن أقــول إن اليونســكو هــي أكبــر
منظمــة مــن منظمــات األمــم المتحــدة
لكنهــا لألســف الشــديد هــي أفقــر تلــك
المنظمــات  ،واليونســكو هــي المنظمــة
المســؤولة عــن التربيــة والعلــم والثقافــة
وهــي أكبــر بيــت خبــرة فــي عــدة مجــاالت
هامــة فــي العالــم ،أمــا عــن أهــداف
اليونســكو فهنــاك هــدف رئيــس وكبيــر
وهــو بالنص(كمــا أن الحــروب بــدأت
مــن عقــول البشــر فــإن الســام يجــب
أن ينبثــق مــن عقــول البشــر) ولتحقيــق
الســام والعــدل واالســتقرار العالمــي
أهــداف فرعيــة فــي عــدة مجــاالت ومــن
تلــك المجــاالت «التربيــة والتعليــم».
وأهدافهــا :أو ًال تنميــة الطفولــة
المبكــرة ،أمــا الهــدف الثانــي :فيتعلــق
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عقــل مشــبع بالعلــم وقامــة مشــعة
بالثقافــة  ..جيذبــك حبديثــه وغــزارة
فكــره ويأســرك بتواضعــه اجلــم ..يتــأمل
كثــرا (كغــره مــن املثقفــن املهتمــن)
للتدهــور الكبــر يف جمــايل التعليــم
والتأهيــل لإلنســان اليمــي .
ختصصــه وعملــه الرمســي كأســتاذ
دكتــور يف علــم نفــس اإلبــداع يف جامعــة
احلديــدة جعلــه يستشــرف املســتقبل الذي
ُيســعد اإلنســان ل ُيســعد بــه الوجــود ..
أثــر عنــه أنــه قــال ذات مــرة» عندمــا

ب(تعميــم التعليــم االبتدائــي) والهــدف
الثالث(:تعليــم النــشء والكبار)والهــدف
الرابــع (محــو األميــة) أمــا الهــدف
الخامــس فهــو (المســأواة وإتاحــة الفــرص
التعليميــة للذكــور واإلنــاث علــى حــد
ســواء أو المســأواة بيــن الجنســين فــي
قضايــا التعليــم والتدريــب)
الهــدف الســادس واألخيــر (التعليــم
الجيــد للجميــع)

انضمــت اليمــن بعــد ثــورةســبتمرب إىل اليونســكو و اليمــن
إحــدى الــدول اخلمــس و الثالثــن
الــي تطبــق مبــادرة اليونســكو ملحو
األميــة ..ماهــي أبــرز مشــاريعكم يف
هــذا املجــال ؟؟؟

التعليــم والعلــوم اإلنســانية
واالجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة والميــاه
والبحــار والمحيطــات واالتصــاالت وأبــرز

أســافر إىل بلــدان كثــرة ويســألونين مــن
أيــن أنــت؟؟ أحــب أن أقــول هلــم :أنــا مــن
بلــد املليــون طبيــب وأنــا مــن بلــد املليــون
مهنــدس ..مــن بلــد املليــون بروفســور ..
وليــس مــن بلــد املليــون مســلح ..أو بلــد
املليــون أمــي!!
إنــه ضيــف لقائنــا يف باكــورة إصدارنــا
األول مــن جملــة (بنــاء) ..األســتاذ
الدكتــور أمحــد املعمــري  -األمــن العــام
للمنظمــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة
والعلــوم (اليونســكو)

المشــاريع والبرامــج القادمــة هــو تقييــم
الوضــع التربــوي العالمي(مشــروع
التعليــم للجميــع والتعلــم الجيــد
للجميــع) فيمــا يســمى أفــق 2015م ،
ففــي مــارس2015م ســينعقد المؤتمــر
الدولــي تحــت عنــوان أفــق مــا بعــد
2015م منطلقــاً ومتجــأوزاً (التعليــم
الجيــد للجميــع) وخاصــة مــا يتعلــق
بمقترحــات وتصــورات (الســلم التعليمــي
الجديد)وثــورة الدمــاغ وتحفيــزه ,وثــورة
تعليــم وتنميــة الطفولــة المبكــرة بعــد
اكتشــافات أســرار الدمــاغ الهائلــة التــي
جعلــت إمكانيــة اختــزال زمــن البقــاء
فــي التعليــم فــي زمــن قــد يصــل إلــى
النصــف فــي حالــة اســتكمال تجريــب
المنطلقــات النظريــة والفرضيــات العلميــة
فــي مجــاالت التعلــم والتعليــم والتحفيــز
واالســتيعاب واالكتشــاف والتفكيــر .

لقــاء
كيــف وجــدت اهتمــام جمعيــة «بنــاء»بالتعليــم الــذي هــو جــزء مــن مشــاريع
المنظمــة؟
العــرب يقولــون شــهادة المحــب
مطعــون فيهــا أو ال تقبــل ،لــذا فســأحأول
أن أتجنــب الحديــث العاطفــي وأنطلــق مــن
الموضوعيــة قــدر المســتطاع أو مــا أمكننــي
إلــى ذلــك مــن ســبيل.
أو ًال :كل منظمــة أو مؤسســة أو جمعيــة
غيــر حكوميــة تعمــل فــي التعليــم فقــد
عرفــت الطريــق الصائــب وتســتحق التحيــة
والتقديــر والتشــجيع .
جمعيــة (بناء)التنمويــة عرفــت الطريــق
الصائــب نحــو البنــاء و التنميــة والمشــاركة
الفاعلــة المنتجــة ،.ووفــق المعاييــر العالميــة
االســتثمار فــي البشــر هــو االســتثمار اآلمــن
والحقيقــي والمأمــون والــذي يضيــف
إضافــات حقيقيــة فــي الثــروة الماديــة وغيــر
الماديــة.
بنــاء مشــروع ريــادي ليــس فــي تعــز
فقــط بــل وفــي اليمــن ،ومــا يحمــد لبنــاء
التركيــز علــى الريــف والعلــم معــاً وهــذا
يعنــي وضــوح الرؤيــة والرغبــة فــي بنــاء
المســتقبل .
مــا يميــز (بنــاء) االهتمــام بالشــباب و
الشــابات وهــذه مبــادئ اإلســام ومنطلقــات
المســأواة بيــن الجنســين وفقــاً لمبــادئ
العالــم الجديــد واإلنســانية الجديــدة.

مــن خــال تشــريفكم للجمعيــةبزياراتكــم الســابقة تكونــت لــدى
القائمــن عليهــا ذكــرى طيبــة عنكــم
أال تــدرك ذلــك؟

العالقــة توطدت.....تطــورت ألن
المنطلقــات نبيلــة والمبــادئ أنبــل والهــدف
خدمــة النــاس وإشــاعة العلــم والمعرفــة
للجميــع .
أهــداف (بنــاء) وأســاليب تفكيــر القائميــن
عليهــا راقنــي كباحــث ودارس ومهتــم
ومختــص ومحــب ,وراقنــي كمســؤول وقائــم
علــى رأس منظمــة دولية/محليــة.
فــي القريــب العاجــل بــإذن اهلل حالمــون
تحويــل العالقــات إلــى برامــج ومشــاريع
وأفــكار  ،وصــدق النيــة ووضــوح الرؤيــة

واحتــرام الــذات والتوجــه نحــو المســتقبل
والشــراكة فــي البنــاء والتنميــة المســتدامة
هــي مــا يجمعنــا نحــن اليونســكو وبنــاء .

مشــروع يونســكو القــادم
«ثــورة الدمــاغ وحتفيــزه»
ســيختزل زمــن البقــاء يف
التعليــم إىل النصــف..
خــال مشــاركتكم يف مهرجــانالتميــز بدايــة 2013م أكــدمت علــى
مشــاريع مشــتركة بــن يونســكو اليمن
ومجعيــة بنــاء يف جمــال التعليــم
والتدريــب  ..مــا الــذي سنشــهده
منهــا خــال العــام احلــايل 2014م
.ومــا اجلديــد الــذي باإلمــكان ان
يضــاف إىل مــا ســبق ؟

تحقــق النــزر اليســير وبــإذن اهلل فــي
هــذا العــام 2014م ســيتحقق الكثيــر
واألعمــال بالنيــات غيــر كافــي ..لكننــا لــن
نقــف ال عنــد الوعــود وال عنــد النوايــا ..
النوايــا مهمــة والوعــود أهــم إذا تحولــت
إلــى التــزام وســنرى مــا الــذي ســيتم فــي
2014م وبعدهــا يتــم التقييــم بــإذن اهلل
تعإلــى ،وســيضاف جديــد بــإذن اهلل تعإلــى
ولكننــا نقــول هنــا انتظــروا فلعلكــم تجــدون
إضافــات أكثــر مــن المتوقــع هــذا مــا نحلــم
بــه.

مــا ُيحمــد لـــ» بنــاء»
التركيــز علــى الريــف
ـاًا وهــذا يعــي
والعلــم معـ ً
وضــوح الرؤيــة والرغبــة
يف بنــاء املســتقبل..
-

ا لعليــا ؟

ومإذابشــأن منــح الدراســات

مازلنــا عنــد مــا صرحنــا بــه منــح معهــد
الدراســات والبحــوث العربيــة التابعــة
لآللكســو ال مانــع مــن تقــدم أي طالــب أو
طالبــة عبــر (بنــاء) التنمويــة وليــس فيهــا
شــرط التوفــل الدولــي ولكــن إجــادة

اإلنجليزيــة شــرط مهــم مــع ضرورة اإلشــارة
هنــا إلــى أن المعهــد بــدأ يتوجــه إلــى أهمية
الحصــول علــى التوفــل كشــرط لاللتحــاق
بالدراســة وإن كنــا لــم نلتــق رســمياً ،
أمــا المنــح خــارج الوطــن فشــهادة إتقــان
اللغــة ( التوفــل ) شــرط أساســي وجوهــري
للحصــول علــى الموافقــة وااللتحــاق ببرامــج
الدراســات العليــا ( الماجســتير والدكتــوراه )
طبع ـاً الحاصلــون علــى التوفــل يســتطيعون
أن يحصلــوا علــى منــح حتــى دون دعمنــا
ومســاعدتنا  ...فهــل مــن مســتوعب!!
نحــن وبنــاء والراغبــون فــي االرتقــاء
والتطــور شــركاء كل عليــه دوره وعليــه
القيــام بــه .

ســرية ذاتية:
• األســتاذ الدكتــور /أمحــد علــي حســن
املعمــري
• من مواليد-الشمايتني-تعز.
• أب خلمســة مــن األبنــاء أكربهــم يــدرس
ماجســتري هندســة برجميــات يف دولــة أملانيا
االحتاديــة والبقيــة يدرســون يف اليمــن.
• خريــج بكالوريــوس جامعــة صنعــاء 1988م
وكان الثــاين علــى دفعتــه بتقديــر جيــد جــدا.
• ســافر للدراســة إىل مجهوريــة العــراق يف
1992م ودرس بكالوريــوس تكميلــي علــم نفــس
تربــوي وأهنــى دراســة املاجســتري عــن عــاج
إرشــاد األطفــال اجلاحنــن عــام1994م.
• يف أكتوبــر1998م ناقــش دكتــوراه يف جمــال
علــم النفــس (الفئــات اخلاصــة املبدعــن
املتفوقــن دراســيا)
• يف ديســمرب 2009م صــدر قــرار مجهــوري
بتعيينــه أمينــً عامــًًا للجنــة الوطنيــة
اليمنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم –يونســكو
اليمــن -ومــازال يف هــذا املوقــع حــى اآلن.
• أســتاذ مشــارك باجلامعــة وقريبــً بإذن اهلل
ســيترقى إىل درجة أســتاذ (بروفيســور).
• لــه مجلــة مــن األحبــاث و املؤلفــات
(كتــب وكتيبــات وعــدة مقــاالت متخصصــة
وعامــة وبشــراكة مــع زمــاء مــن عــدة
جامعــات مينيــة).
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فعاليات

بناء تشارك في ورشة
"تقييم القدرات المؤسسية"

برعايــة البنــك الدولــي وتحــت شــعار « مــن أجــل منظمــات
غيــر حكوميــة أكثــر فعاليــة « شــاركت جمعيــة بنــاء الخيريــة
للتنميــة اإلنســانية فــي ورشــة العمــل الخاصــة بدراســة البنك
الدولــي لتقييــم منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اليمــن مــن
أجــل رفــع قدراتهــا والتــي أقيمــت فــي فنــدق الســعيد
واســتمرت لمــدة يوميــن.
وقــد م ّثــل الجمعيــة فــي الورشــة الدكتــور عبدالكريــم
شمســان رئيــس الجمعيــة واألســتاذ طــارق الحمــادي المديــر
التنفيــذي الــذي أكــد أن الورشــة تأتــي فــي إطــار بنــاء الشــراكة
بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي و البنــك الدولــي .
موضحــا ان الورشــة احتــوت علــى محوريــن رئيســين
المحــور األول تحليــل بيئــة منظمــات المجتمــع المدنــي «
تحليــل »swotوالمحــور اآلخــر األدوار الحاليــة والمســتقبلية
لمنظمــات المجتمــع المدنــي ومقترحــات التطويــر .

اللقاء الموسع األول
لمعلمي القرآن الكريم
أقامــت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة
اإلنســانية اللقــاء الموســع لمعلمــي
ومعلمــات القــرآن الكريــم فــي مديريــات
الريــف حيــث وقــف المجتمعــون أمــام
مخرجــات الفتــرة الماضيــة والتــي بــدأت
قبــل فــي منتصــف 2013م مــن خــال
تقييــم موضوعــي لمجمــل العمليــة التربوية
والتعليميــة فــي الحلقــات القرآنيــة.
وقــد بــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيبيــة
قصيــرة لألســتاذ طــارق الحمــادي –المديــر
التنفيــذي للجمعيــة -تالهــا كلمــة هادفــة

لألســتاذ محمــد علــي إســماعيل تطــرق
فيهــا للوســائل واألســاليب العمليــة الحديثة
لتطويــر مفهــوم تعليــم القــرآن الكريــم من
التعليــم التقليــدي القائــم علــى الحفــظ
فقــط إلــى المفهــوم الواســع الشــامل
للقــرآن وأنــه منهــج حيــاة.
وفــي ختــام اللقــاء ناقــش المجتمعــون
ســلبيات وإيجابيــات الفتــرة الماضيــة،
وخلصــوا إلــى تصــور طمــوح يتخلــص مــن
الســلبيات ويعــزز اإليجابيــات بمــا يرتقــي
بالعمــل ويحلــق بــه فــي آفــاق رحبــة.

اإلفطار الجماعي الرابع
لإلعالميين والخطباء والوجهاء
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نظمــت الجمعيــة إفطارهــا الجماعــي الرابــع فــي رمضــان 1434هـــ مــع
اإلعالمييــن والخطبــاء والعامليــن فــي الجمعيــة.
وقــد رحــب األســتاذ محمــد علــي إســماعيل بجميــع الضيــوف شــاكراً
تلبيتهــم لهــذا اللقــاء الجماعــي التــي تنفــذه الجمعيــة ســنوياً تأكيــداً علــى
أهميــة الشــراكة مــع شــريحة اإلعالمييــن والخطبــاء .
مؤكــداٌ علــى ضــرورة تواصــل الصحفييــن واإلعالمييــن مــع المؤسســات
المجتمعيــة وبنــاء الشــراكات والعمــل ســوياٌ لمــا للصحفــي والخطيــب مــن
دور كبيــر فــي نقــل مشــكالت وهمــوم المجتمــع..
وأضــاف ( إن اللقــاء واإلفطــار الجماعــي هــو رســالة شــكر وعرفــان للخطبــاء
ولإلعالمييــن لدورهــم الرائــع فــي إيصــال رســالة الخيــر والتنميــة عبــر
المســاجد والصحافــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة).

التعليم المتميز..
يجــدر بنــا أو ًال أن نتســاءل :ماهــي رســالة
المعلــم ؟
قــد يقــول قائــل :هــي زرع الثقــة لــدى
الطــاب والطالبــات بربهــم وبأنفســهم
ومســاعدتهم علــى تنميــة ذواتهــم علميــاً
وثقافيــاً وتربويــاً واجتماعيــاً ومهنيــاً ..وهــذا
صحيــح ،لكــن كيــف نحقــق هــذه الرســالة؟
وكيــف نصنــع طالبــاً متميــزاً مــن المدرســة
وحتــى الجامعــة؟
بتوظيــف طاقــات الطــاب والطالبــات مــن
خــال:
 -1ربــط الطلبــة بــاهلل تعإلــى وتقويــة
اإليمــان بــه وفاعليــة العبــادة وتمتيــن الخلق.
 -2توليــد القناعــة لديهــم بــأن العلــم
لبنــاء وتعميــر الدنيــا واآلخــرة وليــس
للوظيفــة فقــط حتــى ينجذبــوا أكثــر للعلــم
والتعلــم.

 -3االهتمــام بهــم علميــاً وثقافيــاً مــن
خــال الحوافــز المتنوعــة وإقامــة األنشــطة
العلميــة والثقافيــة والمنتديــات والمســابقات
والنــدوات والمهرجانــات وإبــراز مواهبهــم
مــن خاللهــا.
 -4االهتمام التربوي بهم من خالل:
 توليــد القناعــة لديهــم بحــب الفضيلــةوالعمــل علــى نشــرها وبغــض الرذيلــة
والعمــل علــى تحجيمهــا.
 تعزيز السلوك اإليجابي بالتشجيع. معالجــة الســلوك الســلبي بمــا يتناســبمعــه.
 تشــجيعهم علــى بنــاء عالقــات مــعمحيطهــم األســري واالجتماعــي والمحيــط
العلمــي.
يقفــز ســؤال إلــى الواجهــة قائ ـ ً
ا :مــا هــي
أســاليب تحقيــق ذلــك؟

مقال

التربــــــــــية
بالقــــــــدوة،
بالموعظـــــة،
عبدالغين إمساعيل
بالمثـــــــوبة،
مدرب تنمية بشرية وباحث
بالعقــوبة
يف املجال التعليمي
 ،بالقصــة،
باألحــداث  ،بتوظيف الطاقات.
ً
• االهتمــام بهــم مهنيــا بتشــجيعهم
ومســاعدتهم علــى اكتســاب مهــارات حرفيــة
يفيــدون بهــا أنفســهم ومجتمعهــم.
وهنــاك جانــب آخــر ال يقــل أهميــة عــن
الــكالم الســابق وهــو إيجــاد المعلــم المتميــز
حتــى ينتــج عنــه الطالــب المتميــز ألن
البدايــات الصحيحــة تقودنــا دومـاً إلــى نتائــج
صحيحــة .
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الريبورتاج

بناء الخيرية ..
محطات في الذاكرة
بذرة

فــي البــدء كانــت شــعلة خيــر اتقــدت فــي أرواح شــخصيات كتــب اهلل لهــا الخيــر وقــدر لهــا أن
تكــون ســببا فــي صناعــة إنجــاز يحقــق الكثيــر مــن الطموحــات اإلنســانية ...
كانــت ظــروف الحيــاة المعيشــية واالحتياجــات الضروريــة لغالبيــة مواطنــي بنــي يوســف – مثــل
غيرهــا مــن المناطــق -تفــرض علــى الخيريــن المســاهمة فــي تبنــي مشــروع طمــوح يكــون لــه دور
فاعــل فــي التخفيــف مــن حــاالت العــوز والحاجــة .
وفــي ســاعة مباركــة وفــي يــوم مبــارك أذن اهلل أن تفتــح صفحــة جديــدة وأن يشــرق فــي ســماء بنــي يوســف -
محافظــة تعــز -هــال الخيــر والفضائــل ..مؤذنــا بربيــع مــن العطــاءات والمكرمــات.
التقــى المؤسســون علــى تقــوى مــن اهلل وعلــى أهــداف طموحــة وغاليــة  ...فــكان تأســيس الجمعيــة بتاريــخ
 20يونيــو 1996م تحــت مســمى (جمعيــة بنــي يوســف االجتماعيــة الخيريــة) وأســفرت عــن تشــكيل طاقــم إداري
ورقابــي مــن أهــل الخيــر والبــر برئاســة القاضــي /هــزاع عبــداهلل عقــان وأمينهــا العــام األســتاذ فــؤاد عبــد الدائــم
وتنــأوب علــى إدارتهــا التنفيذيــة األســتاذ /عبــده ســعيد صالــح ثــم األســتاذ /عبدالواســع أحمــد عبدالجليــل.

1996م

كان اإلنجــاز يســابق جهــود صانعيــه فيفــرض عليهــم جهــوداً مضاعفــة ،وكانــت شــريحة
المســتهدفين تتوســع فــي كل االتجاهــات فتخفــف مــن المعانــاة ويبــزغ ضــوء المســاعدات
وســط ليــل الفقــر الحالــك.
وخــال هــذه المرحلــة حــدث نمــو متســارع علــى مســتوى المشــاريع االجتماعيــة التــي
كانــت تكبــر يوم ـاً بعــد يــوم ،كمــا تــم خــال تلــك الفتــرة متابعــة وإنجــاز العديــد مــن
المشــاريع الخدميــة لــدى الجهــات الحكوميــة والمؤسســات التنمويــة.
وخالل تلك الفترة تنأوب على إدارة الجمعية التنفيذية ُ
كل من:
المهندس عبدالجبار عباس
•
الدكتور عبدالكريم شمسان
•
األستاذ عبدالواسع أحمد عبدالجليل
•

عطاء

-2006
2007م
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القاضي/هزاع عبداهلل عقالن

نماء

2005 -1998م

كانــت واجبــات الوضــع اإلنســاني الغــارق فــي العــوز واالحتيــاج تضــع مســؤولي الجمعيــة أمــام
تحــدِ صعــب إذ ليــس بديــل التقــدم إال التأخــر ومــن ال يتقــدم يتقــادم.
ذلــك مــا فــرض علــى الجمعيــة البــدء فــي تحديــث منظومــة العمــل الخيــري والدفــع بقيــادات
جديــدة فــي هــرم الجمعيــة الرأســي أســفرت عــن بــروز قيــادة جديــدة برئاســة األســتاذ /محمــد
علــي إســماعيل وأمينهــا العــام المهنــدس /عبدالجبــار عبــاس ومديرهــا التنفيــذي األســتاذ/
عبدالواســع أحمــد عبدالجليــل.
كما تم تطوير وتأهيل هرم الجمعية األفقي من موظفين ولجان تابعة للجمعية.
اســتمر نهــر العطــاء يتدفــق موزعـاً خيراتــه لــكل المحروميــن فيــروي ظمــأ البائســين ,ويســد
رمــق المحتاجيــن مــن خــال المشــاريع االجتماعيــة والتنمويــة.

أ /محمد علي إسماعيل

م /عبدالجبار عباس

أ /فؤاد عبدالدائم

د/عبدالكريم شمسان

الريبورتاج
أدركــت قيــادة الجمعيــة فــي لحظــة فارقــة ووفــق دراســات عميقــة أن التعليــم هــو أنســب الطــرق
للوصــول إلــى النهضــة المرجــوة بالوطــن ,وهــو أكثــر المشــاريع أولويــة كونــه يمثــل نفع ـاً دائم ـاً
بعكــس المشــاريع المحــدودة الوقــت المحصــورة الثمــار  ،اتفــق الجميــع علــى الجمــع بيــن المشــاريع
االجتماعيــة والتعليميــة ،فخصصــت نســبة  %65مــن مشــاريعها لخدمــة التعليــم وطلبــة العلــم.
وترجمــة لذلــك تــم اســتئجار مبنــى فــي عــام 2008م ليتســع لحوالــي  30طالبــاً وكان نــواة
لمشــروع أوســع عطــا ًء وأعــم نفع ـاً ،وترافــق مــع االهتمــام بالجانــب التعليمــي تنفيــذ العديــد مــن
المشــاريع االجتماعيــة والموســمية.
كانــت هــذه المرحلــة برئاســة األســتاذ /محمــد علــي إســماعيل وأمينهــا العــام المهنــدس
عبدالجبــار عبــاس ومديرهــا التنفيــذي عبــداهلل إســماعيل.

تطور
2008م

كانــت الشــفافية والمؤسســية اللتــان امتــازت بهمــا الجمعيــة عامليــن أساســين فــي
حضــور واســع للجمعيــة ،ورضــا ،وتشــبيك علــى المســتوى المحلــي والرســمي ومســتوى
الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة المماثلــة ،إضافــة إلــى التميــز الــذي تفــردت بــه الجمعيــة
فــي مجــال خدمــة التعليــم والــذي كان عامـ ً
ا رئيســياً فــي توســيع رقعــة شــراكة الجمعيــة
مــع مؤسســات خيريــة بــارزة علــى مســتوى اليمــن والخليــج.
ً
ً
فنالــت الجمعيــة شــرف الشــراكة مــع شــركاء التنميــة محليــا ودوليــا منهــا (الشــبكة
العربيــة للمنظمــات األهليــة وشــبكة النمــاء اليمنيــة للمنظمــات األهليــة ،واعتمادهــا لــدى وزارة الشــؤون
االجتماعيــة بدولــة قطــر ،ولــدى قطــر الخيريــة ،ومنظمــة الدعــوة اإلســامية – مكتــب قطــر  ،والنــدوة العالميــة
للشــباب اإلســامي بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ومنظمــة التعــأون االســامي)  ،وتــم تبنــي مشــروع الجمعيــة
الرائــد ( مراكــز التميــز للطــاب والطالبــات) مــن قبــل رجــال أعمــال فــي قطــر عبــر قطــر الخيريــة بمتابعــة الشــيخ
الفاضــل الدكتــور /عبــداهلل بــن محمــد بــن عبــداهلل الدبــاغ والســيد الفاضــل الدكتــور /خليفــة بــن جاســم الكــواري
والــذي شــكل قفــزة نوعيــة للجمعيــة ســاعدها فــي أن تكــون محــط إعجــاب الجميــع ...حيــث أُفتتــح مركــز التميــز
الخــاص بالطــاب فــي 2009م ثــم أفتتــح مركــز التميــز الخــاص بالطالبــات فــي 2010م وكانــت هــذه المرحلــة برئاســة األســتاذ /محمــد علــي
إســماعيل وأمينهــا العــام المهنــدس /عبدالجبــار عبــاس ومديرهــا التنفيــذي األســتاذ /ريــاض ســام.

شراكة
2009م

بناء

ظلــت الجمعيــة بمســمى جمعيــة بنــي يوســف حتــى تأريــخ  22ينايــر2010م حيــث أقــرت الجمعيــة العموميــة
تغييــر اســم الجمعيــة لتصبــح ( جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية) ونطاقهــا الجغرافــي محافظــة تعــز ،
وذلــك اســتجابة للواقــع الــذي ُفــرض علــى الجمعيــة فــي أن تكــون مظلــة للخيــر علــى مســتوى تعــز.
ظلــت الجمعيــة تســير بخطــى ثابتــة فــي تطويــر جــودة األداء وتوســيع رقعــة العطــاء حســب الخطــة
االســتراتيجية لألعــوام  2015 -2011م الــذي يتكــون مــن ســبعة مســارات { العامليــن -التعليــم -المــال-
المشــاريع -اإلعــام -العالقــات -االســتثمار}لتعزيز دورهــا كجمعيــة متميــزة فــي مجــال الخدمــات الخيريــة
واإلنســانية مــن خــال تأهيــل وتنميــة اإلنســان ليصبــح عضــواً إيجابيــاً مشــاركاً فــي بنــاء مجتمعــه.
وفــي منتصــف هــذه المرحلــة وتحديــدا فــي الــدورة الخامســة بدايــة العــام 2012م تــم الدفــع بقيــادات جديــدة فــي هــرم
الجمعيــة الرأســي بقيــادة الدكتــور /عبدالكريــم شمســان وأمينهــا العــام األســتاذ /عــارف محمــد حــزام وتنــأوب علــى إدارتهــا
التنفيذيــة األســتاذ /ريــاض ســام ثــم األســتاذ طــارق الحمــادي المديــر التنفيــذي حالي ـاً .

2010
2014م

وال ننســى يف ختــام هــذه الســطور كل آولئــك العمالقــة الذيــن آثــروا العمــل بصمــت وهــم بالعشــرات يف اهليئــة
اإلداريــة والرقابيــة واللجــان امليدانيــة ..فمــا قامــت اجلمعيــة وال اشــتد عودهــا إال جبهــود وتعــأون اجلميــع ..لــكل
هــؤالء وآولئــك نرســل باقــات احلــب والشــكر والعرفــان ،ونســأل اهلل ان يوفــق اجلمعيــة يف أن تكمــل مســرهتا يف بنــاء
اإلنســان وتنميــة األوطــان.

أ /عبدالواسع أحمد

أ /عارف محمد حزام

أ/عبده سعيد

أ /طارق الحمادي

أ/عبداهلل إسماعيل

أ/رياض سالم
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أرقام ودالالت

ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ

مشاريع الجمعية
المنفذة خالل
العام 2013م

ﻭﻥ

ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ – ﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ – ﻁﻼﺏ
ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻳﺗﺎﻡ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﺳﺭ ﻓﻘﻳﺭﺓ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺩﻋﺎﺓ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ
ﺇﻓﻁﺎﺭ ﺍﻟﺻﺎﺋﻡ
ﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻁﻠﺑﺔ ﻋﻠﻡ
ﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﻣﻳﺎﻩ
ﺍﻟﺣﻘﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﻛﺳﻭﺓ ﺍﻟﻌﻳﺩ
ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ
ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ

ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ – ﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻣﻳﺯ – ﻁﻼﺏ
ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻳﺗﺎﻡ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﺳﺭ ﻓﻘﻳﺭﺓ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺩﻋﺎﺓ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ
ﺇﻓﻁﺎﺭ ﺍﻟﺻﺎﺋﻡ
ﺍﻟﻁﺭﻭﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻁﻠﺑﺔ ﻋﻠﻡ
ﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﻣﻳﺎﻩ
ﺍﻟﺣﻘﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ
ﻛﺳﻭﺓ ﺍﻟﻌﻳﺩ
ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭ
المستفيدون
ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ

م

اسم املشروع

التكلفة ر.ي

1

مركز التميز – طالبات

13,696,267

2

مركز التميز – طالب

8,935,976

 90طالبة
 57طالباً

3

حلقات القرآن الكريم

10,617,848

4

كفالة أيتام

91,028,381

 41حلقة
 902يتيماً

5

كفالة أسر فقيرة

5,884,322

 32أسرة

6

كفالة دعاة

499,360

 5دعاة

7

كفالة معلمين

272,948

 4معلمين

8

إعانة األسر الفقيرة

146,400

 14أسرة

9

إفطار الصائم

962,885

 307أسرة

10

الطرود الغذائية

9,906,717

 1358أسرة

كفالة طلبة علم
 – 10طالبات
مركز التميز

1,062,187

 9طالب وطالبة

6,249,346

 1000فرد

4,785,500

 1830طالباً وطالبة

14

كسوة العيد

1,017,000

 403مستفيد

15

زكاة الفطر

1,502,000

 206أسرة

4,671,446

 244أسرة

التميز – طالب
خزانات مياه
مركز 11
القرآن الكريم
الحقيبة المدرسية
حلقات13
كفالة أيتام

كفالة أسر فقيرة

كفالة دعاة

األضاحي
16
كفالة معلمين

إعانة األسر الفقيرةاإلمجايل
إفطار الصائم

نفذت جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية حملة العطاء الرمضانية1434هـ
والذي يتم تنفيذه خالل شهر رمضان المبارك
عمر إسماعيل المسؤول اإلعالمي للجمعية أكد أن عدد المستفيدين من الحملة
بلغ ( )2440الفان وأربعمائة وأربعون أسرة بتكلفة إجمالية بلغت( )32,320,632
اثنان وثالثون مليوناً وثالثمائة وعشرون ألفاًو ستمائة واثنان وثالثون ريا ًال
.وأوضح أن المشاريع المنفذة خالل الحملة بدأت بمشروع إفطار الصائم
بشقيه الفردي عبر موائد في المساجد والمساكن الطالبية وعبر توزيع طرود
غذائية تتكون من ( القمح والدقيق واألرز والسكر والزيت والتمر والحليب) على
األسر الفقيرة والمعوزة ..
ً
وأضاف عمر إسماعيل إن الحملة تضمنت أيضا تنفيذ مشروع السلة الغذائية
بالشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية مكتب اليمن والمنتدى اإلنساني باليمن واستفاد
منه ( )1156أسرة ،فيما تم صرف مواد غذائية لـ( )816أسرة  ،وتنفيذ مشروع دعم
الفقراء نقدياً واستفاد منه ( )775أسرة عبر اللجان الميدانية في األرياف  ،باإلضافة
إلى مشروع زكاة الفطر ،فيما تم تنفيذ صرف المعونات النقدية للمكفولين من
األيتام واألسر الفقيرة.
ونوه إلى أن الجمعية اختتمت توزيع مستحقات الحلقات القرآنية في خمس
مديريات خالل شهر رمضان المبارك  ،الفتاً إلى أن الجمعية تهدف من خالل
مشاريعها المختلفة إلى بث روح التعأون والتكافل االجتماعي والتخفيف من معاناة
االسر الفقيرة والمتعففة  .معبراً عن شكره الجزيل لكل الداعمين والمؤسسات
الخيرية الشريكة في الداخل والخارج.
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املستفيدون

ال
 161,238,583ريا ً

بناء الخيرية..
تنفذ حملة العطاء الرمضانية

أرقام ودالالت

بناء الخيرية تنفذ
مشروع افطار الصائم 1434هـ
نفذت جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية وبتمويل من قطر
الخيرية مشروع إفطار الصائم  1434هـ الذي استفاد منه( )307أسرة من
أسر األيتام والفقراء والمحتاجين في مدينة تعز.
ويتجسد برنامج إفطار الصائم في توزيع كميات من المواد الغذائية
مكونة من ( األرز والقمح والدقيق والسكر والزيوت والتمور والحليب) حيث
قامت الجمعية بتوزيع المواد الغذائية بشكل مباشر على أسر األيتام و
األسر الفقيرة و تسليمهم يداً بيد عبر كروت مخصصة لهذا الغرض.
وعبر المستفيدون عن سرورهم لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد كرم
وسخاء قطر الخيرية وتؤكد حسن اقتداء القطريين بسنة المصطفى صلى
اهلل عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما
يكون في رمضان.

نفــذت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية مشــروع األضاحــي لعــام
1434هـــ ،علــى األســر الفقيــرة والمتعففــة فــي مديريــات مدينــة تعــز وقرى
مديريــة المواســط ،خــال أيــام عيــد األضحــى المبــارك.
ســليمان الوافــي مســؤول المشــاريع بالجمعيــة أكــد أن المشــروع
اســتهدف نحــو ( )244أســرة فــي المدينــة و( )453أســرة فــي الريــف عبــر
اللجــان الميدانيــة  ،مشــيراً إلــى تنــوع قائمــة المســتفيدين لتشــمل الفقــراء
والمحتاجيــن واألرامــل واأليتــام وغيرهــم مــن األســرة المعــوزة والمتعففــة.
وأوضــح أن تنفيــذ مشــروع األضاحــي لهــذا العــام ،مــر بمراحــل متعــددة
أهمهــا توفيــر كميــة األضاحــي المطلوبــة مــن الماعــز قبيــل عيــد األضحــى
المبــارك ،وتوزيــع أضاحــي كاملــة والبقيــة تــم ذبحهــا يــوم العيــد بعــد
التأكــد مــن ســامتها ،وتعبئتهــا بأكيــاس مخصصــة  ،ومــن ثــم توزيعهــا
علــى األســر المســتفيدة خــال أيــام العيــد.

وتنفذ مشروع األضاحي

وتنفذ كسوة العيد
نفــذت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية مشــروع كســوة العيــد فــي
مديريــات مدينــة تعــز ومديريــات الريــف عبــر اللجــان المحليــة.
مشــروع كســوة العيــد لألطفــال يأتــي استشــعاراً مــن القائميــن علــى الجمعيــة
وفاعلــي الخيــر بالمعانــاة التــي يتعــرض لهــا األطفــال مــن األيتــام والفقــراء
والمعســرين فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعانــي منهــا غالبيــة
األســر.
وقــد اســتفاد مــن هــذا المشــروع فــي مرحلتــه األولــى ( )403مــن فئــة األيتــام
و( )977فــي مرحلتــه الثانيــة عبــر اللجــان الميدانيــة التابعــة للجمعيــة ،حيــث
جــاء المشــروع متزامنــا مــع اقتــراب عيــد األضحــى المبــارك والــذي يلبــي الحاجــة
الماســة لألطفــال المحتاجيــن.
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حضور مشرف ..ونمو متسارع
كفالة ( )902من األيتام
بتكلفة ( )91,028,381ريا ً
ال
اســتمراراً فــي تقديــم خدمــات الرعايــة والكفالــة لأليتــام  ،وســعياً للوصــول
إلــى أكبــر شــريحة مــن األيتــام المســتهدفين تــم بتوفيــق مــن اهلل كفالــة ()340
حالــة جديــدة خــال العــام 2013م ليرتفــع إجمالــي عــدد األيتــام المكفوليــن فــي
الجمعيــة إلــى( )902يتيم ـاً ويتيمــة.
حيث تتوزع الكفاالت على النحو التالي:

اجلهة الكافلة

م

العــدد

1

قطر الخيرية

700

2

منظمة الدعوة -مكتب قطر

162

3

الندوة العالمية

28

4

الشيخ  /عبداهلل بن محمد الدباغ

6

5

كفالة محلية

6

اإلمجايل

902

وقــد تــم صــرف مبلــغ ( )91,028,381ريــا ًال لــكل األيتــام المكفوليــن خــال
العــام المنصــرم 2013م.

كفالة  41حلقة قرآنية
تبقــى األرض مجدبــة مفتقــرة لــكل مظاهــر الحيــاة الطيبــة مالــم يكــن هنــاك
ســحائب غيــث مــدرار مــن معيــن العــون والعنايــة الربانيــة.
فالحلقــات القرآنيــة المنتشــرة فــي المــدن واألريــاف تُعــد منــارات للهــدى
ومحاريــب للخيــر ،وهــي ســر مــن أســرار بنــاء األجيــال وصناعــة المســتقبل.
وللجمعيــة جهــدٌ مبــارك فــي هــذا المجــال فهــي تكفــل حاليــاً ( )41حلقــة
قرآنيــة متوزعــة فــي خمــس مديريــات هــي المظفــر والســام والرونــة والمواســط
ومشــرعة وحدنــان.
حيــث وصــل إجمالــي كفالــة الحلقــات خــال 2013م مبلــغ ()10,617,848
ريــا ًال.
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كفالة  9من طلبة العلم و  5معلمين
تظــل الجمعيــة تتخطــى العوائــق والعقبــات آملــة أن تصنــع تميــزاً
فريــداً فــي دعــم العلــم وطالبــه ،وكلهــا ثقــة فــي أن اإلنفــاق فــي تأهيــل
الجيــل وبنــاء اإلنســان هــو المجــال الخصــب الــذي يتضاعــف خيــره وثماره.
وبهــذا الخصــوص فــإن الجمعيــة فــي العــام الماضــي كفلــت  4مــن
طــاب الدراســات الجامعيــة بمبلــغ( )368,187ريــا ًال ،وعــدد  5طالبــات
بتكلفــة (  )694,000ريــال وهــي عبــارة عــن مبالــغ نقديــة تصــرف
للطلبــة المكفوليــن لتغطيــة احتياجاتهــم الدراســية بجانــب كفالتهــم
فــي مركــز التميــز.
مــن جانــب آخــر فــإن الجمعيــة تكفــل  4معلميــن بمبلــغ 272,948
ريــا ًال ســنوياً ،حيــث يــؤدي المعلمــون مهــام التدريــب والتعليــم لطــاب
وطالبــات المركــز والعديــد مــن أنشــطة الجمعيــة التعليميــة.

كفالة  32أسرة فقيرة
يحتــل مشــروع كفالــة األســر الفقيــرة موقعــاً متميــزاً فــي ســلم
اهتمامــات إدارة المشــاريع االجتماعيــة بالجمعيــة ال ســيما وأن األوضــاع
االقتصاديــة الصعبــة تؤثــر ســلباً علــى حيــاة عشــرات اآلالف مــن األســر،
وهــو مــا يدفــع إلــى إطــاق مشــروع كفالــة األســر الفقيــرة والمتعففــة
منهــا علــى وجــه الخصــوص.
وبدعــم وتمويــل قطــر الخيريــة تــم كفالــة  32أســرة فقيــرة بتكلفــة
( )5,884,322ريــا ًال بينمــا هنالــك  170مــن ملفــات األســر الفقيــرة
التــي تــم تســويقها بإنتظــار الكفالــة.
ولــدى الجمعيــة حاليــاً المئــات مــن ملفــات األســر الفقيــرة التــي
اســتكملت البحــث الميدانــي وهــي بإنتظــار لفتــة كريمــة مــن باذلــي
الخيــر وطالبــي األجــر.

كفالة  5من الدعاة

أطلقــت الجمعيــة خــال العــام 2013م مشــروعاً جديــداً يهتــم بأئمــة
المســاجد والدعــاة ،وكانــت باكــورة هــذا الخيــر كفالــة  5مــن الدعــاة علــى
مســتوى مدينــة تعــز بتكلفــة ( )499,360ريــا ًال.
وتأمــل الجمعيــة أن يلقــى هــذا المشــروع احتفــا ًء وتجأوبــاً ورعايــة مــن
قبــل فاعلــي الخيــر والمســارعين للمثوبــة واألجــر حتــى يســهم المشــروع فــي
مســاعدة األئمــة والدعــاة للتفــرغ فــي أداء دورهــم الرســالي والتنويــري بالشــكل
المأمــول والمناســب.
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األيتام..
رعاية متخصصة..
لمستقبل باسم..
الجمعية تقيم يوم ًا مفتوح ًا لأليتام
بمناســبة يــوم اليتيــم العربــي نظمــت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة
اإلنســانية يومـاً مفتوحـاً لأليتــام فــي حديقــة جــاردن ســيتي يــوم الجمعــة مــن
الثامنــة صباح ـاً وحتــى الخامســة مســا ًء.
اليــوم المفتــوح تضمــن فعاليــات خاصــة وتقديــم برامــج ترفيهيــة ومالهي،
وتنظيــم مســابقات تربويــة وثقافيــة وفقــرات إنشــادية وتوزيــع جوائــز لأليتــام
الموهوبين.
يشــار إلــى أن تنظيــم هــذا الحــدث يأتــي فــي ســياق اســتمرار التواصــل مــع
األطفــال األيتــام لبعــث األمــل فــي نفوســهم عندمــا يلمســون حــرص اآلخريــن
علــى التقــارب معهــم واالهتمــام بهــم حيــث يعــد فرصــة حقيقية لمســاعدتهم
علــى التطــور واإلســهام الفاعــل فــي المجتمــع وتنميــة مــا لديهــم مــن قــدرات.
الجديــر بالذكــر أن عــدد المشــاركين فــي الفعاليــة  60يتيمـاً ويتيمــة و30
مــن أمهــات األيتــام.
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مشروع إنتاجي ألحد األيتام
دشــنت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية مشــروع» صناعــة
ا ثابت ـاً
اليتيــم المنتــج» حيــث تكفلــت الجمعيــة برعايــة مشــروع يُــدر دخ ـ ً
للمكفوليــن فيهــا.
زيد العامري –مسؤول األيتام بالجمعية – اوضح للمجلة قائ ً
ال:
إن هــذا المشــروع يأتــي فــي إطــار نقــل األيتــام مــن الحاجــة إلــى االكتفــاء
الذاتــي ،منوه ـاً بأنــه تــم تســليم اليتيــم «ريــان عبدالرحيــم عبــده» محــل
مالبــس واكسســوارات بقيمــة 522,200ريــال فــي قريــة رأس الــواد فــي
مديريــة المواســط وبــدأ العمــل فــي بيتــه مؤقت ـاً بمســاعدة والدتــه).
وأضــاف العامــري إن هــذا المشــروع مــن المشــاريع التنمويــة التــي تــم
التخطيــط لهــا والتنســيق مــع الكافليــن لتنفيذهــا مســتقب ً
ال عبــر مراحــل .
وأشــاد العامــري بالســيد غانــم جبــر الكــوري كافــل اليتيــم مــن دولــة قطــر
الشــقيقة وأثنــى علــى تجأوبــه فــي تمويــل المشــروع داعيـاً جميــع الداعميــن
والكافليــن إلــى المســاهمة فــي إنجــاح المشــروع مســتقب ً
ال.

أنشطة ثقافية وترفيهية
أقــام قســم األيتــام بجمعيــة بنــاء الخيريــة العديــد مــن الفعاليــات
واألنشــطة ألكثــر مــن  60يتيمــاً ويتيمــة مــن المكفوليــن لديهــا فــي
إطــار مديريــات المدينــة.
وقد أوضح األخ زيد العامري مسؤول األيتام بالجمعية قائ ً
ال:
فــي إطــار التواصــل الــدوري مــع األيتــام تــم عمــل لقــاء جماعــي لهــم
وعــرض برنامــج «قصــص نجــاح األيتــام» حيــث يتــم تقديــم نمــاذج حيــة
وواقعيــة ألشــخاص نجحــوا فــي حياتهــم وكانــوا أيتامـاً فــي مثــل ســنهم
وكيــف تجــأوزوا الصعوبــات للوصــول إلــى أهدافهــم.
وأضــاف :نهــدف مــن خــال البرنامــج غــرس قيــم المثابــرة واإلصــرار
وكيفيــة تجــأوز المعوقــات والتغلــب عليهــا.
وتابــع بقولــه :كذلــك تــم تنفيــذ ورشــة نقــاش ألمهــات األيتــام فــي»
كيفيــة تربيــة األبنــاء وتحفيزهــم علــى التعليــم» مــع األســتاذة ميمونــة
عقــان  ،وشــاركت فيهــا حوالــي  50مــن أمهــات األيتــام.
وفــي الجانــب الترفيهــي تــم عمــل رحلــة قصيــرة لـــ  60مــن األيتــام
وأبنــاء الشــهداء و 50مــن أمهــات األيتــام إلــى منطقــة الضبــاب تخللتهــا
العديــد مــن األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة والمســابقات وتوزيــع الجوائز.
وكان قــد أقيــم خــال الربــع الثالــث والنصــف األول مــن 2013م
العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات المختلفــة.
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األيتام
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مهرجان

تعز تحتفي بمهرجان

التميز الثاني
صناع
ّ
نظمــت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة
اإلنســانية مهرجــان «صٌنّــاع التميــز
الثانــي» احتفــا ًء بـــ ( )127متميــزاً مــن طلبة
مراكــز التميــز والحلقــات القرآنيــة التابعــة
للجمعيــة .
وفــي المهرجــان ألقــى الدكتــور
عبدالكريــم شمســان – رئيــس الجمعيــة-
كلمــة ترحيبيــة هنــأ فيهــا الشــباب والفتيــات
بيــوم تكريمهــم ودعاهــم إلــى مزيــد مــن
اإلبــداع والتفــوق  .مؤكــداً اســتمرار دعــم
الجمعيــة للمتفوقيــن والمتميزيــن مــن
الجنســين حســب طاقتهــا وقدراتهــا.
وتطــرق الدكتــور عبدالكريــم شمســان
إلــى أهــم وأبــرز أنشــطة الجمعيــة فــي
المجــاالت التعليميــة واالجتماعيــة واإلغاثــة
والتنميــة المســتدامة.
كلمــة راعــي المهرجــان محافــظ
محافظــة تعــز األســتاذ شــوقي أحمــد هائــل
والتــي ألقاهــا نيابــة عنــه وكيــل محافظــة
تعــز علــي عبــد اللطيــف راجــح هنــأ فيهــا
المتميزيــن والمتفوقيــن مــن الشــباب
والفتيــات بهــذا التميــز الــذي يعــد مكســبا
لليمــن واليمنييــن.
وأشــاد بالجهــود المتميــزة والمثمــرة

لجمعيــة بنــاء التــي تســتحق كل الشــكر
والتقديــر علــى تفردهــا برعايــة الطلبــة
والطالبــات بشــكل عــام والمتميزيــن بشــكل
خــاص.
ودعــا المتفوقيــن إلــى بــذل مزيــد
مــن الجهــود والتميــز فــي حقــول العمــل
المختلفــة وخدمــة الوطــن فــي ســبيل
تقدمــه وازدهــاره.
مــن جانبــه الدكتــور أحمــد المعمــري
األميــن العــام للجنــة الوطنيــة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم (يونســكو اليمــن) بــارك
للجمعيــة صناعتهــا لتميــز واإلبــداع واألخــذ
بأيــدي المبدعيــن والمتفوقيــن مــن
الشــباب والفتيــات.
وأعلــن خــال كلمتــه عــن مشــاريع
مشــتركة بيــن يونســكو اليمــن وجمعيــة
بنــاء فــي مجــال التعليــم والتدريــب ســتقام
فــي القريــب العاجــل مــن أجــل اســتنهاض
الهمــم والســير بالعمــل التعليمــي
المشــترك إلــى آفــاق جديــدة (قــرى بــا
أميــة )ومشــروع نموذجــي قــادم (التعليــم
المتميــز  ..أفــكار مــن أجــل اإلنتــاج )
و(رخصــة القيــادة الحاســوبية  ..ICDLمحــو
األميــة الحاســوبية  ..الريــف أو ًال) وكــذا

(التميــز العالمــي  ..اإليفــاد إلــى الجامعــات
 ..المائــة األولــى فــي العالــم) باإلضافــة إلــى
(ثقافــة اإلنتــاج العلمــي والمعرفــي )
عــزام خالــد األصبحــي فــي كلمــة
المكرميــن وصــف فرحتــه مــع زمالئــه
بأنهــا شــمس التفــوق فــي حيــاة الشــباب
والشــابات بتخرجهــم أو مواصلــة دراســتهم
فــي تخصصــات متنوعــه وأشــاد بــكل
الضيــوف الذيــن حضــروا لمشــاركتهم هــذه
الفرحــة فــي يــوم تخرجهــم ومهرجانهــم
صنــاع التميــز.
تــم خــال المهرجــان تكريــم المتميزيــن
بالهدايــا الرمزيــة وتخلــل المهرجــان
العديــد مــن الفقــرات اإلنشــادية والفنيــة
نالــت استحســان الحاضريــن.
حضــر المهرجــان الدكتــور محمــد شــريف
رئيــس منظمــة الدعــوة اإلســامية فــي
اليمــن ،ووكيــل المحافظــة أنــس النهــاري
وعــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب وعــدد
مــن الشــخصيات السياســية والوجاهــات
االجتماعيــة والمهتميــن بالعمــل الخيــري
التنمــوي  ،ونقلتــه العديــد مــن وســائل
اإلعــام المرئيــة والمقــروءه واإللكترونيــة..
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رعاية وتكريم

بهدف التم ّيز..

بناء تبسط مظلة
التكريم والرعاية
معرض علمي في المواسط

برعايــة جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية وبمناســبة يــوم
المعلــم أقامــت مدرســة اإلشــعاع فــي منطقــة جرنــات بنــي يوســف
حفـ ً
ا خطابيـاً وفنيـاً لتكريــم المعلميــن.
وفــي الحفــل الــذي حضــره مديــر التربيــة بالمديريــة األســتاذ
عبدالحفيــظ المنيفــي والعديــد مــن الوجاهــات االجتماعيــة رحــب
نجيــب عبــد الــرؤوف– مســؤول العالقــات فــي الجمعيــة بالحضــور
مؤكــداً علــى أهميــة تكريــم المعلــم باعتبــاره الركيــزة األساســية
فــي بنــاء األجيــال ونهضــة األمــة.
وعلــى هامــش فعاليــة التكريــم افتتــح «المعــرض العلمــي األول»
والــذي تــم تجهيــزه مــن قبــل طــاب وطالبــات المدرســة بإشــراف
مــن األســتاذ ســلطان حمــود وإدارة المدرســة ،واحتــوى المعــرض
علــى بعــض األجهــزة العلميــة مثــل جهــاز» تحويــل المــاء المالــح
إلــى مــاء عــذب» وبحوثــات علميــة والعديد مــن المجســمات للمزارع
والمنــازل والمســاجد والمــدارس ومجســمات حيوانــات ورســومات
وآآلت موســيقية وحــرف يدويــة ونمــاذج مــن صناعــة البخــور.
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برعاية «بناء»..
مركز الفرقان يكرم الحفاظ
برعايــة جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية اقــام مركــز الفرقــان
لتدريــس القــرآن الكريــم وعلومــه حفلــه التكريمــي الخامــس ل  63مــن
الحفــاظ والفائزيــن بالمســابقة القرآنيــة األولــى والمتفوقيــن فــي المدارس
القرآنيــة فــي منطقــة المشــجب بنــي يوســف.
وفــي الحفــل القــى أميــن عــام الجمعيــة األســتاذ عــارف محمــد حــزام
كلمــة الجمعيــة عبــر فيهــا عــن ســعادته بمشــاركة أبنــاءه الطــاب
والطالبــات عرســهم القرآنــي الجميــل.
وأضــاف :يجــب علينــا إكــرام أهــل القــرآن ألنهــم أهــل اهلل وخاصتــه
واإلهتمــام باألجيــال القادمــة يبــدأ مــن اهتمامنــا بالتعليــم بشــكل عــام
وبمراكــز القــرآن بشــكل خــاص.
وأشــاد بــدور مركــز الفرقــان والمــدارس المشــاركة فــي المســابقة
القرآنيــة األولــى وحثهــم علــى المزيــد مــن العمــل واالرتقــاء وأن تكــون
المخرجــات ليســت بحفــظ القــرآن فقــط وإنمــا بالســلوك والتعامــل مــع
المجتمــع .
وفــي ختــام الحفــل الــذي تخللــه العديــد مــن الفقــرات الفنيــة واإلنشــادية
والمســرحية تــم تســليم الحفــاظ والفائزيــن الجوائــز التقديريــة .
حضــر االحتفاليــة الشــيخ عبــداهلل أحمــد علــي – عضــو مجلــس النــواب
ومديــر مكتــب التربيــة بالمواســط عبدالحفيــظ المنيفــي ورئيــس مؤسســة
فجــر األمــل الخيريــة بليــغ التميمــي وعــدد مــن الشــخصيات والوجاهــات.

مقال

حواس
سـ ُ
ـمعت

أن رئيــس وزراء اليابــان ســألوه ذات مــرة عــن
أهــم أســباب تقــدم بلــده ؟؟ فأجــاب »:لقــد أعطينــا المعلـــــــم
راتــب وزيــر وحصانــة دبلوماســي وإجــال االمبراطــور»

رأيـ ُ
ـت

طالبـاً يمنييــن يتفوقــون علــى غيرهــم فــي مقاعــد
الدراســة واالختراعــات واالبتــكارات عندمــا توفــر لهــم جــزء مــن
الرعايــة !! فكيــف لــو توفــرت لهــم الظــروف المالئمــة والرعايــة
الماديــة والمعنويــة بشــكل أكبــر.

قـ ُ
ـرأت

ألحــد األصدقــاء فــي صفحتــه علــى الفيــس بــوك
يقول:بينمــا كنــت فــي احــدى حافــات األجــرة لفــت انتباهــي
مشــهد متكــرر :الســائق يرفــض أخــذ الحســاب مــن أي راكــب
بمالبــس الــزي المدرســي!!! وهــم الطــاب العائــدون مــن
المدرســة ..ســألته :ليــش مــا تحاســبهم؟؟ قــال وهــو منشــغل
عنــي :أعمــل جهــدي  ..بالدنــا تشــتي متعلميــن ينتشــلوها !!
اســتمر بانشــغاله وأنــا انشــغلت أصــارع دمعتــي بصمــت
كنــت صغيــر اً جــداً بجانبــه ..أفكــر فــي كلماتــه :كل واحــد يعمــل
مــن جهــده ..لــم يفــرق هــذا الســائق بيــن الطــاب وانتمائهــم
وال انتمــاء أســرهم فالجميــع يعيــش فــي اليمــن ويعمــل مــن
اجــل اليمــن ،عــرف أن المشــكلة األكبــر تكمــن فــي الجهــل
وشــارك بمــا يقــدر عليــه مــن الحــل.

ُ
كتبــت

يجــدر بنــا القــول :إن مــن سياســات الــدول
المتقدمــة صناعــة اإلنســان ألنــه محــور رئيــس فــي البنــاء
والتقــدم والتطــور ,فــا يوجــد شــعب متطــور أو متقــدم دون
تعليــم متطــور ,فالتعليــم وســيلة وليــس هدف ـاً ,وبإلقــاء نظــرة

بقـــــلم
رئيس التحرير

علــى وضــع التعليــم فــي إحــدى الــدول الصاعــدة وهــي ماليزيــا
نجــد وضعهــا فــي الســابق مشــابهاً لوضعنــا فــي العالــم العربــي
إلــى حــد كبيــر مــن كافــة النواحــي ,إال أن القــادة لديهــم
اســتطاعوا وخــال عشــر ســنوات وتحديــداً مــن عــام  1980م
تغييــر وضــع التعليــم نهائيــا وذلــك عبــر رؤيــة ثاقبــة وبصيــرة
نافــذة متخذيــن عــدداً مــن الوســائل أهمهــا محــاكاة التجربــة
اليابانيــة وذلــك للتقــارب الجغرافــي والثقافــي ثــم يلــي ذلــك
عــدد مــن الوســائل منهــا-:
 -1االبتعــاث للدراســة فــي الــدول المتقدمــة حيــث تــم
ابتعــاث نصــف مليــون ماليــزي خــال عشــر ســنوات أي بمعــدل
خمســين الفــاً كل عــام .
 -2التركيــز علــى المــواد العلميــة واالهتمــام بلغــة العصــر
وهــي اللغــة اإلنجليزيــة حيــث كانــت تــدرس لديهــم خــال
المراحــل التعليميــة بمــا يفــوق ال  %50مــن الحصــص
الدراســية.
 -3االهتمــام بالبحــوث العلميــة المثمــرة والتعــأون مــع
الجامعــات ذات المكانــة العلميــة المتميــزة
 -4العناية بالمتفوقين وإعداد مدارس خاصة بهم .
 -5اإلنفاق على التعليم بشكل كبير شك ً
ال ومضموناً .
إذاً بنــاء اإلنســان هــو المحــور األساســي فــي نهضــة أي بلــد
وتطــور أي أمــة ..وهــذا مــا تركــز عليــه جمعيتكــم المباركــة
«بنــاء الخيريــة» وتوليــه جُــل اهتمامهــا ،ونحتــاج لتظافــر
الجميــع علــى كل المســتويات الحكوميــة والشــعبية والمنظمــات
الخيريــة ورجــال األعمــال حتــى نصــل إلــى غايتنــا المرجــوة فــي
بنــاء حضارتنــا ونهضــة أمتنــا.

ُ
شعرت

أن رسالتنا وصلت إليك أيها القارئ اللبيب.
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تأهيل
وتدريب
أقامــت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية
دورة «االتصــال والتواصــل الفعــال» للهيئــة
اإلداريــة والعامليــن فــي األقســام مــع المــدرب
عبــداهلل إســماعيل
وهدفــت الــدورة التــي أقيمــت في مقــر الجمعية
إلــى تدريــب المشــاركين علــى عــدة محــأور فــي
فــن التواصــل واالتصــال ( أهميــة االتصــال ،كيفيــة
االتصــال ،وســائل االتصــال والمرســل والمســتقبل
وغيرهــا مــن المحــأور ذات العالقــة).

دورات
تأهيلية
لموظفي
الجمعية
وللجان الميدانية
تحــت شــعار ( تواصــل فعــال وخطــاب موحــد) نفــذت الــدورة
التدريبيــة فــي « فــن االتصــال والتواصــل والتســويق» لمســؤولي
التســويق والعالقــات فــي اللجــان الميدانيــة التابعــة للجمعيــة.
وقــد شــارك فــي هــذه الــدورة مســؤولو التســويق فــي اللجــان
الميدانيــة علــى مــدى يوميــن فــي قاعــة مركــز التميــز ،وتضمنــت
الــدورة ورشــة عمــل حــول وضــع خطــة اســتراتيجية وإطــار عملــي
للتســويق وتطويــر وســائل االتصــال للترويــج لمشــاريع الجمعيــة أو
تلــك التــي تنفذهــا اللجــان منفــردة.

دورة احتراف اإلعالم
شــارك المســؤول اإلعالمــي للجمعيــة عمــر إســماعيل فــي دورة « احتــراف
اإلعــام» الــذي أقامــه مركــز التنميــة للتدريــب والتأهيــل.
وقــد هــدف البرنامــج إلــى تأهيــل المتدربيــن وإكســابهم المهــارات
اإلعالميــة علــى أيــدي متخصصيــن ذوي خبــرة فــي مجــال االعــام حيــث
تضمــن البرنامــج عــدة محــأور ودورات مســتقلة عــن ( أنــواع اإلعــام
ووســائله ،التخطيــط لحمــات إعالميــة  ،وفنــون الصحافــة ،وفــن التصويــر،
ومهــارات التواصــل مــع وســائل اإلعــام ،واإلدارة الفاعلــة لمواقــع التواصــل
االجتماعــي ونبــذة عــن إعــداد قاعــدة البيانــات).
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الجمعية تشارك في
برنامج « اسفير»

شــاركت جمعيــة بنــاء الخيريــة للتنميــة اإلنســانية ممثلــة باألســتاذ
طــارق الحمــادي -المديــر التنفيــذي -فــي دورة «اإلســتجابة الســريعة
لإلغاثــة» التــي يقيمهــا المجلــس الدنماركــي لالجئيــن DRCفــي فنــدق
تــاج شمســان واســتمرت مــدة ثالثــة أيــام.
وتعــد الــدورة الثانيــة فــي مشــروع» إســفير» بعــد الــدورة األولــى
حــول « القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان» وســيعقبها مســتقب ً
ال عــدة
دورات فــي مجــال اإلغاثــة بمشــاركة العديــد مــن منظمــات المجتمــع
المدنــي فــي عــدة محافظــات يمنيــة.
وشــاركت الجمعيــة فــي جميــع مراحل المشــروع الــذي أقامــه المجلس
الدنماركــي لمســاندة الالجئيــن ( ) DRCفــي كل مــن تعــز وعــدن ،وتــم
تســليم األخ معــاذ جــال الســروري ممثــل الجمعيــة فــي الــدورة الثانيــة
شــهادة المشــاركة الخاصــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي .
الجديــر بالذكــر أن المجلــس الدنماركــي لالجئيــن DRCعبــارة عــن
منظمــة إنســانية غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تأسســت عــام 1956م
وتعمــل فــي أكثــر مــن  30دولــة حــول العالــم.
ويتبنــى المجلــس الدنماركــي لالجئيــن تقديــم مســاعدات مباشــرة
للســكان المتضرريــن مــن النزاعــات – الالجئيــن المحلييــن والمجتمعــات
المســتضيفة فــي مناطــق النزاعــات حــول العالــم.

مدير مركز التميز يشارك
في «صناعة النجوم»
شــارك األســتاذ ريــاض ســام -مديــر مركــز التميــز فــي البرنامــج
المتميــز صناعــة النجــوم (تدريــب المدربيــن ) TOTالنســخة الثامنــة
والثالثــون الــذي أقيــم فــي قاعــة الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بتعــز.
وقــد شــارك فــي البرنامــج الــذي قدمــه المــدرب الدولــي الدكتــور
ســليم الكهالــي حوالــي  25شــخصاً مــن الجمعيــات الطوعيــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي بتمويــل مــن المشــروع األلمانــي « «GIZ
وتنظيــم إدارة ســيدات األعمــال بالغرفــة التجاريــة والصناعيــة بتعــز.
وفــي ختــام البرنامــج تــم منــح المشــاركين شــهادات معتمــدة
مــن أكاديميــة خبــراء التنميــة للتدريــب واالستشــارات  ،واألكاديميــة
العالميــة للتدريــب والتطويــر فــي بريطانيــا .
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استوديو

واحة بناء
جملة واحدة
أحد ملوك الهند سأل وزيرًا
أن ينقــش علــى خاتــم لــه
ٍ
جملــة
إذا قرأها و هو حزين فرح
وإذا قرأها وهو سعيد حزن
فنقش الوزير على خاتمه :
« هذا الوقت سوف يمضي»
مشاركة /ربيع طه

امنح

ســتكون ناجحــاً عندمــا تمنــح
األمــل لشــخص يائــس
وتمنح الحب لشخص محروم
وتقدم الخير لشخص حاقد
ومن ثم تغير حياته
هذا هو النجاح
قالوا عن موت الوعي  :نوم
وقالــوا عــن مــوت الجســد :
وفــاة
ولــم يســموا مــوت الضميــر ؛
ألنهــم لــم يجــدوا لــه اســماً يليــق
ببشــاعته
قالــوا لهــود عليــه الســام :
(إنــا َلنَــراكَ فــي سَــفاهةٍ)
ـوم ليــس بــي
فأجابهــم ( :يــا َقـ ِ
ســفاهَ ٌة)
ولم يقل بل أنتم السفهاء!
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مــا أجمــل رقــي األخــاق فــي
تعامــل األنبيــاء.
سُــئل اإلمــام علــي بــن أبــي
طالــب  -رضــي اهلل عنــه ..-
لمإذانســجد مرتيــن مــع كل
ركعــة ؟.
وماهــي الصفــة التــي فــي
التــراب ؟
فقــرأ أميــر المؤمنيــن رضــي اهلل
عنــه اآليــة الكريمة
( مِنْهَــا خَ َل ْق ُ
نَاكــمْ وَفِيهَــا
نُعِيدُكــمْ وَمِنْهَــا نُخْ ِر ُ
ُ
جُكــمْ
تَــارَ ًة أُخْــرَىٰ )
أول مــا تســجد وترفــع رأســك
يعنــي ( مِنْهَــا خَ َل ْق ُ
نَاكــمْ )
وجســدنا كلــه أصلــه مــن التــراب
وكل وجودنــا مــن التــراب ..
وعندمــا تســجد ثانيــة تتذكــر
أنــك ســتموت وتعــود إلــى التــراب
وترفــع رأســك فتتذكــر أنــك
ســتبعث مــن التــراب مــرة أخــرى
ولهــذه األســباب نحــن نســجد
مرتيــن لتذكيرنــا بالحيــاة
والمــوت !!
ســبحان اهلل والحمــد هلل علــى
نعمــة اإلســام

علمتني الرياضيات
*أن الســالب بعــد الســالب
يعنــي الموجــب فــا تيــأس
فالمصيبــة بعــد المصيبــة
تعنــي الفــرج.
* إن االنتقــال مــن جهــة
إلــى أخــرى ســيغير قيمتــي
وإنــه متــى مــا كبــر المقــام
صغــر كل شــيء.
*علمتنــي الرياضيــات أن
بعــض الكســور ال تجبــر.
*إن كل مجهــول لــه قيمــة
فــا تحتقــر أحــداً ال تعرفــه.
*علمتنــي الرياضيــات فــي
درس المصفوفــات أن صفــوا
أمنياتكــم وأحســنوا الظــن
بربكــم فأمنيــات اليــوم هــي
واقعكــم فــي الغــد بــإذن اهلل.
* إن العــدد الســالب كلمــا
كبــرت أرقامــه صغــرت قيمتــه
كالمتعاليــن علــى النــاس
كلمــا زادوا تعاليـاً صغــروا فــي
أعيــن النــاس.
مشاركة /كوكب عبد التواب
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أنت من يصنع النجاح
النجــاح كلمــة جميلــة لقيمــة رائعــة،
لكــن الوصــول إليــه يحتــاج إلــى الجهــد
والمثابــرة ،والقــدرة علــى تحقيقــه
تحتــاج للثقــة بــاهلل ســبحانه وتعإلــى
أو ًال ،ثــم بالنفــس ،لكــن تــرى ؟مــا
يعنــي النجــاح لــــدى الطلبــة ؟هــل هــو
النجــاح فــي الدراســة فقــط ؟وهــل
هنــــاك معاييــر تحــدد رحلــة النجــاح؟
الجهــد
هــي
نعــم
+المثابرة=النجــاح ،إن النجــاح هــو
هــدف يســعى اإلنســان لتحقيقــه
ولكــــن اإلنســان الناجــح هــو الــذي
يجعــل كــــل مرحلـــة فــي حياتــه رحلـــة
نجــا ح .
بقلم الطالبة/آيةعلي

معادلة الخوارزمي
الرائعة
ســئل الخوارزمــي عالــم الرياضيــات
عــن اإلنســان فأجــاب:
إذاكان اإلنسان ذا أخالق فهو=1
وإذاكان اإلنســان ذا جمــال فأضــف
إلــى الواحــد صفــرا=10
وإذاكان ذا مــال ايضــا فأضــف صفــراً
آخــر=100
وإذاكان ذا حســب ونســب فاضــف
صفــرا آخــر=1000
فإذاذهــب العــدد واحــد وهــو
األخــاق ذهبــت قيمــة اإلنســان
وبقيــت االصفــار.
جميلة زائد وغادة امين الحمادي

أسباب النجاح
فــي غرفتــي وعلــى فراشــي كنــت
اســأل نفســي:
ما أسباب النجاح في الحياة؟؟
فأجابني السقف :الطموح العالي
وهاتفتنــي النافــذة :انظــر إلــى
العالــم وتأمــل الغــد..
ولفتــت انتباهــي الســاعة قائلــة :كل
دقيقــة غاليــة
صاح التقويم :تابع أ ًال بأول.
ســمعت المرايــا صــوت كالمنــا
وأضافــت :فكــر قبــل أن تفعــل وابــدأ
بنفســك .
تطــرق البــاب إلــى نقاشــنا وهتــف:
ادفــع بقــوة للحصــول علــى الهــدف.
أردفــت المالبــس :التغييــر إلــى
األفضــل.
لــم أنســت األرض التــي همســت
فــي أذنــي :اركــع واســجد وصـ ِّ
ـل وضــع
أمنياتــك فــي الســجود فــإن اهلل لــن
ينســاها فقــد يعجلهــا أو يؤجلهــا أو
يكشــف عنــك مــن الســوء مثلهــا.
مشاركة /زكريا اليوسفي

الناجح والفاشل

الناجــح دائمــاً يفكــر فــي الحــل..
والفاشــل يفكــر فــي المشــكلة..
الناجح ال تنضب أفكاره..
والفاشل ال تنضب أعذاره..
الناجح دائماً يساعد اآلخرين..
والفاشــل يطلــب المســاعدة مــن
اآلخريــن..
الناجح يرى ح ً
ال لكل مشكله..
والفاشل يرى مشكله في كل حل..
الناجــح يقــول الحــل صعــب لكنــه
ممكــن..

والفاشــل يقــول الحــل ممكــن لكنــه
صعــب..
الناجح لديه أحالم يحققها..
والفاشــل لديــه أوهــام وأضغــاث
يبددهــا..
الناجح يختار ما يقول ..
والفاشل يقول ما يختار..
الناجــح يناقــش بقــوة وبلغــة
لطيفــة . .
والفاشــل يناقــش بضعــف وبلغــة
فظــه..
الناجــح يصنــع األحــداث والفاشــل
تصنعــه األحــداث..
واآلن قيّــم نفســك بنفســك  :هــل
أنــت ناجــح أم فاشــل..
أنــت مــن تصنــع نفســك أم اآلخــرون
يصنعونك..
مشاركة /سيناء محمد

علمتني الفيزياء
ـ علمني قانون حفظ الطاقة
أنني سآخذ بقدر ما أعطي.
ـ علمني قانون كولوم:
أن أكــون قريب ـاً مــن اآلخريــن حتــى
يمكــن التأثيــر فيهــم وأقتــرب أكثــر
لكــي أصبــح أكثــر تأثيــراً ولكــن يجــب
الحفــاظ علــى بعــد معيــن حتــى ال
أكــون متطفــ ً
ا.
ـ علمتني المقأومة:
أن أقــأوم الظــروف والعقبــات ولكــن
مــع زيــادة المقأومــة ســتنتج حــرارة
فيجــب الحفــاظ علــى المرونــة.
ـ علمني الغليان:
أن طبائــع البشــر تختلــف فــي
التعامــل مــع الظــروف.
مشاركة /لينا اليوسفي
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موظفونا..
في حدقات العيون

عصام السفياني
الشؤون اإلدارية

الموظف المثالي
للعام 2013م

عملت فأبدعت فأخلصت ..
مثابرتك سر جناحك ..
إصرارك سر تفوقك..
وصــرك ســر متيــزك وكنــت املوظــف املثــايل
للعــام 2013م
نتمىن لك مزيدا من التقدم والنجاح..

عام
رحل..
وعام
أقبل..

أ .طــارق احلمــادي
مدير اجلمعية

ثمانيــة عشــر عامــاً خلــت والجمعيــة تواصــل مســيرة العطــاء
والتنميــة علــى مســتوى محافظــة تعــز المدينــة والريــف مــن
خــال برامجهــا ومشــاريعها التعليميــة واالجتماعيــة والتنمويــة
والصحيــة واإلغاثيــة محققــة نتائــج مثمــرة بفضــل اهلل ســبحانه
وتعإلــى ثــم بدعــم شــركائنا فــي الداخــل والخــارج.
ومــع إطاللــة هــذا العــام ومــن خــال خطتنــا االســتراتيجية
نطمــح إلــى المزيــد بتعميــق الشــراكة والتواصــل مــع منظمــات
المجتمــع المدنــي وأهــل الخيــر ،وتقديــم خدمــات ومشــاريع نوعية
تســهم فــي رقــي المجتمــع وتحقــق التنميــة والرخــاء وتســاعد فــي
معالجــة جــزء مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا المجتمــع اليمنــي.
نسأل اهلل أن يوفقنا إلى ذلك،،،

ومهدي أمين ..يحصل على
إجازة المحاسب القانوني
حصــل األســتاذ مهــدي أميــن علــي ابراهيــم مســؤول الحســابات بالجمعيــة علــى إجــازة
المحاســب القانونــي مــن جمعيــة المحاســبين القانونييــن اليمنييــن ومقرهــا فــي صنعــاء.
ويتــم منــح شــهادة المحاســب بعــد اجتيــاز اختبــارات خاصــة بهــذا الشــأن مــن أجــل
المســاهمة فــي تطويــر ورفــع مســتوى المهنــة فــي اليمــن واالرتقــاء بهــا إلــى المســتويات
المتعــارف عليهــا دوليـاً مــن خــال:
المســاهمة فــي وضــع المعاييــر المتعلقــة بالمهنــة فــي اليمــن مــن خــال المعاييــر
الدوليــة والقوانيــن المحليــة.
وبهــذه المناســبة تتقــدم إدارة الجمعيــة وجميــع العامليــن فيهــا بأجمــل التهانــي
والتبريــكات لــأخ مهــدي أميــن علــي إبراهيــم مســؤول الحســابات فــي الجمعيــة
بمناســبه اجتيــازه امتحــان جمعيــة المحاســبين القانونييــن فــي اليمــن وحصولــه علــى
شــهادة المحاســب القانونــي مــن بيــن أكثــر مــن  160متقدمــاً ..ونجاحــه هــو نجــاح
للجمعيــة  ،متمنيــن لــه مزيــداً مــن التفــوق والنجــاح.
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الفنان :رشاد السامعي
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مقال

أولويات
اإلنفاق الخيري..
أ .حممد علي إمساعيل

إن اإلنفــاق فــي وجــوه الخيــر لــه آثــار
إيجابيــة فــي الدنيــا واآلخــرة ولكــن هــذه
اآلثــار تكبــر أو تصغــر بأمريــن اثنيــن:
األول :عمــق اإلخــاص  ،قــال تعإلــى
( ومثــل الذيــن ينفقــون أموالهــم ابتغــاء
مرضــات اهلل وتثبيتـاً مــن أنفســهم كمثــل
جنــة بربــوة أصابهــا وابــل فآتــت أكلهــا
ضعفيــن فــإن لــم يصبهــا وابــل فطــل
واهلل بمــا تعملــون بصيــر) .
الثانــي :المــكان الــذي توضــع فيــه
الصدقــة ،فقــد تكــون الصدقــة بعشــر
أمثالهــا كمــا قــال تعإلى(مــن جــاء
بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا )..
وقــد تكــون الصدقــة بســبعمائة
ضعــف قــال تعإلــى( مثــل الذيــن ينفقــون
أموالهــم فــي ســبيل اهلل كمثــل حبــة
أنبتــت ســبع ســنابل فــي كل ســنبلة مائــة
حبــة واهلل يضاعــف لمــن يشــاء)..
وفــي الحديــث الــذي رواه ابــن عبــاس
رضــي اهلل عنهمــا عــن رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وســلم فيمــا يرويــه عــن ربــه
تبــارك وتعإلــى قــال  ( :إن اهلل كتــب
الحســنات والســيئات ثــم بيّــن  :فمــن
هــمّ بحســنة فلــم يعملهــا كتبهــا اهلل
عنــده حســنة كاملــة  ،وإن هــمّ بهــا
فعملهــا كتبهــا اهلل عنــده عشــر حســنات
إلــى ســبعمائه ضعــف  ،وإن هــمّ بســيئة
فلــم يعملهــا كتبهــا اهلل عنــده حســنة
كاملــة  ،وإن هــمّ بهــا فعملهــا كتبهــا
اهلل ســيئة واحــدة ) رواه البخــاري ومســلم
فــي صحيحيهمــا.
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وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم» إذا مــات
ابــن آدم انقطــع عملــه إال مــن ثــاث
صدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد
صالــح يدعــو لــه بعــد موتــه).
فلــو أخذنــا مثــا ًال علــى مــكان اإلنفــاق
الــذي لــه اآلثــار الكبيــرة فــي الدنيــا
واآلخــرة فســيكون اإلنفــاق علــى « طلبــة
العلــم» فتتحقــق اآلثــار الثالثــة التــي
ذكرهــا الحديــث ســالف الذكــر.
فاإلنفــاق علــى طلبــة العلــم فيــه
صدقــة جاريــة ألنــه بمــا يتعلمــه الطالــب
المُن َفــق عليــه ســيصبح فــي المســتقبل
لــه دور فاعــل فــي المجتمــع الــذي يعيــش
فيــه ،فــكل عمــل يعملــه ينــال المُنفِــق
عليــه مثــل أجــره وأيضـاً مــن يؤثــر عليهم
يكــون لهــم دور تأثيــر فيتسلســل التأثيــر
إلــى يــوم القيامــة ويكــون للمنفــق
نســبة مــن الخيــر مــن كل مــن تأثــر.
أيضــاً علــمُ يُنتفــع بــه ألن المُنفِــق
علــى طــاب العلــم يكــون قــد ســاهم
بتعليمهــم وبعــد تخرجهــم قــد يكــون
لهــم أثــر علمــي ينتفــع بــه كثيــر مــن النــا
فينــال المنفــق نصيبـاً مــن هــذا األثــر ألنه
ســاهم بدعــم الطالــب فــي مرحلــة طلبــه
للعلــم كمــا فــي الحديــث (مــن ســن فــي
اإلســام ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر
مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقــص
مــن أجورهــم شــيئ)..
و مــن النــوع الثالــث كمــا فــي الحديــث(
أو ولــد صالــح يدعــو لــه بعــد موتــه)
المقصــود بالولــد الصالــح ليــس فقــط

الولــد مــن النســب ولكــن كل مــن كان له
مســاهمة فــي تربيتــه وتعليمــه وإرشــاده
فهــو ولــد صالــح يدعــو لــه بعــد موتــه.
ولقــد جــاءت كلمــة (العلــم) فــي
كتــاب اهلل عــز وجــل وفــي ســنة رســوله
الكريــم صلــى اهلل عليــه وســلم مطلقــة،
ودونمــا تقييــد أو تحديــد؛ فهــي تشــمل
نافــع يهــدف إلــى خيــر الدنيــا
كل علــم
ٍ
ٍ
وعمــارة األرض  ..وكل علــم يهــدف إلــى
صــاح النــاس ،والقيــام الســليم بواجبــات
الخالفــة البشــرية علــى هــذا الكوكــب.
ولــو نظرنــا إلــى عالمنــا العربــي
فاإلمكانيــات متاحــة ،واألمــوال موجــودة
 ..لكــن المشــكلة تكمــن فــي ترتيــب
األولويــات  ،وفــي فقــه الواقــع  ،وفــي
الضميــر ،وفــي تقديــم المصالــح الخاصــة
علــى المصالــح العامــة  ،وفــي ضعــف
االعتقــاد فــي أهميــة العلــم.
أمــا اآلثــار اإليجابيــة للمُنفِــق الــذي
يضــع صدقتــه فــي المــكان الــذي
يتسلســل أثــره فهــي كالتالــي:
 -1ينــال أجــر إنفاقــه بســبعمائة ضعــف
أو ًال عنــد اإلنفاق|.
 -2اســتمرار الثــواب مــا بقــي األثــر فــي
حياتــه وبعــد موتــه .
 -3الدعــاء لــه ممــن أنفــق عليهــم
بصــورة مســتمرة.
 -4المســاهمة الفاعلــة فــي بنــاء
المجتمــع ألن بنــاء الفــرد علميــاً وثقافيــاً
وتربويــاً واجتماعيــاً ومهنيــاً فيــه بنــاء
مســتقبل المجتمــع.

Continous Excellence ..Unlimited Ambition
FAHMIA KHALID HASSAN SALEH
4 Chemistry Dep. Level

A success story of which the
beginning details are well known
but its ambitions extent is very wide.
Fahmia Khalid, who sits on the
top of excellence in the chemistry
department in all levels at Taiz
university , acknowledges that she will
continue the progression of success
and excellence, it will not stop when
she get the master or the doctorate
degree. Her ambition is to be worthily
a professor. She explains the reason
of selecting the chemistry department
saying that it relies on the skills of trials
(experiments) that she likes more. She
says,» I am the first female student
from my area in which the girls did not
join the university at all who joined the
university to make that a convert point
in that area». Fahmia acknowledges
that unless Allah reconciled her to join
the Center of Excellence, she might
stop her register in the university,
and her level of education might not
be as high as it is now. She might
not join the university until she found
a suitable residence. After Allah's
favor The Center of Excellence is the
place where she got help to achieve
her dream. Fahmia confirms that
The Center of Excellence provided
her with adequate housing with its
requirements of living and created
educational circumstances for her. By
its potential cognitive and rehabilitative
abilities The Center provided the extra
ordinary moral and cultural support for
each of his students, many courses,
rehabilitative and educational activities
were carried out. The Center provides
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a computer lab and a comprehensive
library, helped students to prepare
their researches and to expand their
knowledge.
About the services of The Center,
this surprised her, Fahmia counts:
 All kinds of events, her prospects
were that The Center is only for
residence.
The extra ordinary cultural and
moral support for students.
 Freedom of thinking for all.
 The development of the capabilities
and skills of students.
Fahmia discloses the secret of her
strange superiority, saying that the
superiority has substrates and causes
some of which are:
 Proximity to Allah and seeking
science for itself, not to gain the
certificate.
 Using means of success, and
helping those who need help,
considering that as alms tax of
knowledge.
She feels sad and regretful because
of the fear of not being able to continue
her higher studies, but she carries a
resolution and determination to cope
with all the challenges and she has all
the confidence that the conditions that
appeared for her during her studies at
the bachelor maybe available in the
stages of her higher studies. Fahmia
confirms that she has a feeling that
the pioneers of goodness who had
supported the Center of Excellence
will continue to give their all
for the caring, encouragement
and supporting to the higher
studies of each distinct and
superior student.
Sending a message to the
administration of the Center of
Excellence and Bena Charity
saying:
«We in a caravan fly in the
horizon of the sky;
You thought, well-done,

you thinking;
You built, well-done, you building;
Congratulations to your exalting;
You illuminated our way, may Allah
illuminate your lives;
Be optimistic that we will be part of
you;
Go ahead; you got Allah's
contentment;
Thank you may Allah reward you
richly.»
For traders and capital Fahmia
sends a message with great thanks
and gratitude saying «Granting part of
your fortune to students is an important
factor for the advancement of the
country and the Islamic nation, before
that it is getting the high grades in
Paradise.»
For the officials of associations and
institutions in Taiz, Yemen and the Arab
and Islamic world, she wishes that they
continue the construction of the country
and the construction of the glory of the
Islamic nation through the sponsorship
of students and the outstanding
support and the advancement of the
nation's youth and launch their abilities.
Fahmia summarizes her success
story in a wonderful saying:
«The secret of acceptance is paying
attention to the existing, with ignoring
the missing. The secret of ambition is
searching for the missing, with praising
Allah for the existing.»

Change Pain..To Blossom
Ammar Taha Humair
a graduate of the Department of Industrial Engineering
and Manufacturing Systems

One student of many who
embraced by the Center of Excellence
during their university studies for five
years. In the Center, students found
all means of access to advanced
estimates and scientific expertise.
The Center also, through the varied
activities and programs ,contributed
in figuring the unique students who
have the spirit of challenge to make
impossible innovative shifts towards
serving the nation and the citizen .
Ammar was not content with
achieving
excellence
marked
education but he, with a group of
colleagues, decided to deliver a

project of expert , capable and
qualified industrialists owners .
Ammar Humairi with three of his
colleagues were so disturbed by
the views of garbage everywhere in
the homeland without any suitable
investment for it as well as its current
form is a source of distortion and
environmental damage ...
The idea of turning plastic garbage
to the crude oil Crystallized in the
mind of Ammar and his colleagues.
The project is not simple or easy ,
but with such young ambitious and
innovative minds of students no
impossible against implementation
and achievement.
The beginning of the project is to
make hand-held device which costs
$ 500.
The device is made of heat and
pressure-tolerant metal . Through

the electrical energy ,the device
generates heat needed to convert
plastic waste into crude oil.
The device has been using for
separation of the product resulting
from the process of filtering to produce
( gas - gasoline - kerosene - diesel) in
addition to some materials , such as
grease, oil and others.
Ammar Humairi and his colleagues
do not stop at this point of ambitions
but they currently have an integrated
study for the construction of a factory
worth ( 10 million dollars) to treat 40%
of the plastic garbage of Taiz province.
The cost of the project was estimated
to be recovered within 12 months.
This project won the first rank in
the first exhibition of the Faculty of
Engineering- Taiz, at the University
year 20122013-.

A Project for Excellence Center gets
top rank at an American University
Getting chance for the AEI Distance
Learning Program scholarship ,the
director of the Excellence Center
Riyadh Sallam participated in an
E-Teacher training course called
“Building Teaching Skills Through the
Interactive Web.” with the American
English Institute in the Linguistics
Department at the University of
Oregon (UO AEI). The course was 10
weeks long and provided by the U.S.
Department of State (DOS) .
He completed a final project as
part of this course requirements.
His students whom he tried a new
technology with them were the rural
female students who they came from

villages to study at Taiz University.
He tried to solve the problem of their
weakness in reading. He created a
website at Google site . At this site
, there are several simplified reading
links and files which encourage
students for autonomous learning.
https://sites.google.com/site/
simplifiedreadingwiki2013
The project was accepted and
he was asked by the course instructor
for permission to use this project as
a model paper in future classes, or
publish it in the e-teacher projects
gallery at http://umbc.uoregon.edu/
eteacher/projects.html
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Practicle Solution For educational Problems
Riyadh Sallam
the director of Attamiuz Center

The start was by application to the
AEI Distance Learning Program for
an E-Teacher training course called
“Building Teaching Skills Through
the Interactive Web.” Then I was
informed by the English Language
Program Specialist at the Public
Diplomacy Office – U.S Embassy
Sana’a that I was accepted .
I had been selected to participate
in the online course with the American
English Institute in the Linguistics
Department at the University of
Oregon (UO AEI). The course was 10
weeks long, April 1 -June 7, 2013.
The scholarships for this course,
provided by the U.S. Department of
State (DOS), are competitive and
very much in demand.
Participants in this course were
from different countries. I was the
only Yemeni in my group which

consists of about 25 participant.
Participants in this course
would build skills in English language
teaching with technology. The overall
objective was to enable teachers
to understand and use appropriate
technology to enhance the learning
environment and outcomes for their
students.
Participants should create a
technology-enhanced project for
their local school or setting, where
they incorporate what they have
learned from the course and apply it
in their teaching in order to enhance
teaching and learning in their setting.
I, as all participants, completed
a final project as part of my course
requirements. The goal of the project
is to try a new technology tool
or technique in my teaching
– a technology related tool or
technique that I hadn't used
before - and document what
happened.
My students whom I tried a
new technology with them were
the rural female students who
they came from villages to study
at Taiz University. I chose female
students because they came
from villages and need more
attention and encouragement

as a humanitarian case. I tried to
solve the problem of their weakness
in reading. I created a website at
google site . This site , I created
,contains several simplified reading
links and files which encourage
students for autonomous learning.
For more details you can visit this
website at: https://sites.google.com/
site/simplifiedreadingwiki2013
The project was accepted and
highly appreciated by the course
instructor . I was asked by him for
permission to use this project as a
model paper in future classes, or
publish it in the e-teacher projects
gallery at http://umbc.uoregon.edu/
eteacher/projects.html

Scholarships for Centers of Excellence
Bena Charity For Human
Development has launched
scholarships program for the
students of Attamiuz Center
( Center of Excellence ) to
pursue their higher studies in
several fields .
It is worth mention that a
donor sponsored to support
two females in the doctorate
degree and a female student
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in her master study in
management .
It is worth mentioning that this
is the first batch of scholarships
, which will be followed by more
even from the same donor or
from the National Organization
for Education , Science and
Culture (UNESCO) Yemen
office .
On the other hand two

students from the Center of
Excellence Mohammed Saif
Abdulgalil and Mohammed
Abdulmomin got scholarships
which
government-funded
in the field of medicine and
engineering .
This came after they applied
for the scholarships , subjected
to tests and eventually granted
the highest results.

Bena Charity For Human Development involved in The 5th OIC
Conference of Civil society organizations in the Islamic world
Istanbul 15 - 14 December 2013 .
Bena Charity For Human
Development participated in the
works of the 5th OIC conference
of civil society organizations in
the Islamic world , which was held
in Istanbul - Turkey , on 1415December 2013 .
The conference has been
organized by OIC and
(IHH)
of Turkey , under the slogan (
the growing role of civil society
organizations in the Islamic world )
in presence of (450)participant from
(75)country.They represented ( 200 )
humanitarian organizations, regional
and international , to coordinate
humanitarian action in the Muslim
world. The opining ceremony of

this conference has been attended
by Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu,
OIC Secretary General, and Mr.
Cevdet Yilmaz , Turkish Minister of
Development and the Organization
IHH of Turkey , president of the 5th
Conference.
The conference held seven
sessions , during which it discussed
a number of issues, most notably the
relationship between humanitarian
organizations and governments
in the Muslim world as well as
discussion of the humanitarian
situation in Yemen , Somalia , South
Kordofan in Sudan , Gaza , Syria and
Central Africa.
The conference called in its

final statement to hold a donors'
conference for the benefit of
Yemen under the supervision
and in coordination with the
Islamic Development Bank , and
development funds , and to begin
a humanitarian campaign for this
purpose .
Dr. AbdulKarim Shamsan ,
the president of BCFHD (Bena
Charity For Human Development)
, confirmed that the participation of
the Organization at the conference
was fruitful and successful .Dr.
Shamsan has made a number of
bilateral meetings on the sidelines of
the OIC 5th conference, with some
of the attendant personalities .

Ten Scholarships offered from
the National Commission for UNESCO
In line with its objectives and
in collaboration with the Yemeni
National Commission for Education,
Culture and science Bena Charity for
Human Development coordinates
for ten scholarships for granting
master degrees in the American
Universities.
Tariq Alhamadi, the executive
manager of BCFHD, declared that
an agreement was done with Dr.
Ahmed Ali Hasan Al-Maamari the
Secretary-General of the National
Commission for UNESCO Yemen
to provide Yemeni students with
scholarships in any field. The
candidate must meet the following
conditions :
1.
obtaining overall grade
not less than very good in his/her
secondary school graduation .

2.
obtaining overall grade
not less than very good in his/her
bachelor graduation degree.
3.
obtaining TOEFL
The selection will be subjected
to the National committee for
UNESCO.
Hammadi explained that these
scholarships are compatible with
the objectives of the Organization
because it will contribute to its
effectiveness in raising the scientific
level of the young people .It is
also considered an opportunity for
rehabilitation and help students to
upgrade in their specialties .
He called all the young candidates
who meet the conditions to submit
their files to the main headquarter of
BCFHD in Taiz to be coordinated
with the UNESCO office in Yemen to

achieve this goal.
Mr. Hamadi pointed
out that there is a
discount of 50% for
those who want to
obtain TOEFL in the
Yemeni Academy for Graduate
Studies or in the U.S. institute in
Sana'a. The discount will be granted
for those students who will get a
letter of discount from BCFHD .
It is worth mentioning that
these grants provided annually
by UNESCO in cooperation with
universities
and
associations
interested in this area in order to
contribute to human resources
development and strengthening
of national capacities in areas
consistent with the priorities of
UNESCO in developing countries.
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