إضاءة ..
العم ��ل الإن�س ��اين واخل�ي�ري املجتمع ��ي ركي ��زة �أ�سا�س ��ية وحموري ��ة يف
جمتمعاتن ��ا املعا�ص ��رة ,حيث ي�سه ��م �إيجاب ًا �إىل جانب عم ��ل ال�سلطات
املحلية باملحافظة ,يف الدفع بعجلة التنمية خ�صو�ص ��ا يف جماالت ت�أهيل ال�ش ��باب
وتدريبه ��م عل ��ى متطلبات الع�ص ��ر احلايل للتخفي ��ف من حالة البطالة ال�ش ��ديدة
ال�ضارب ��ة بقوة يف �أعماق الو�سط ال�شبابي ,ع�ل�اوة على الإ�سهام يف معاجلة الكثري
من ال�سلبيات التي حُتدث ت�شوه ًا يف املجتمع.
وب ��كل ت�أكيد ف�إن جمتمعنا اليوم بحاجة ما�س ��ة �إىل التعاون املثمر والبناء ,ورفع
م�ستوى ال�شعور بامل�سئولية املجتمعية لتحقيق ال�شراكة احلقيقية يف حتمل م�سئولية
حمارب ��ة الظواه ��ر ال�سلبية الدخيل ��ة على املجتم ��ع اليمني العري ��ق و�إنعا�ش القيم
الأ�صيلة التي ت�سهم يف النهو�ض باملجتمعات واالرتقاء بها.
وباملنا�سب ��ة �أحي � ّ�ي الدور الذي تقوم ب ��ه جمعية بناء اخلريية للتنمي ��ة الإن�سانية
والت ��ي حقق ��ت خطوات متميزة يف م�ضم ��ار العمل الإن�ساين واخل�ي�ري واملجتمعي,
ولع ��ل تركيز القائمني على اجلمعية ح ��ول "بناء الإن�س ��ان �أو ًال" واالهتمام بتعليمه
وت�أهيل ��ه و�صقل مواهبه وقدراته لتعزي ��ز م�شاركته يف بناء جمتمعه ،يعك�س م�ستوى
وعيه ��م العميق وت�شخي�صه ��م الواقعي للم�شكل ��ة ,وهي خطوة �إيجابي ��ة وفريدة يف
االجتاه ال�صحيح.
�أخ�ي�ر ًا� ..أجدد تثمين ��ي العايل جلهود اجلمعي ��ة والقائمني عليه ��ا ,متمني ًا لهم
مزيد ًا من التميز والريادة يف العمل الإن�ساين واملجتمعي.

مُي ِّثل
أ  .شوقي أحمد هائل
محافظ محافظة تعز
رئيس المجلس المحلي

u u u
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في هذ
ا العدد
بناء الخيرية تستعد إلقامة مهرجان
تكريم المتفوقين في الجامعات
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�إىل فاعل ��ي اخل�ي�ر ..م�ؤ�س�س ��ات ورج ��ال خ�ي�ر� ،إليك ��م و�إىل
�أنف�سكم الزكية و�أياديكم الباذلة �أعظم حتية..
حروف م�ض ��اءة من �ألق وجوهكم النظ ��رة ..وكلمات ت�سافر
نح ��و �سموكم لتقبل جباهكم الطاه ��رة ..ماذا �سيقول البيان
وب�أي لغة �سيتح ��دث وقد �سطرمت اخللود �ﻷ نف�سكم با�ﻷ فعال..
وكانت لغتكم م�ستوحاة من (الرحماء يرحمهم الرحمن)
فاعلي اخلري الأكارم..
�إذا كان معل ��م ال ّنا� ��س اخلري تُ�س ّب ��ح كل الكائنات لأجله وهو
يقول ق ��و ًال فماذا ي ��ا تُرى تفع ��ل الكائنات بل الك ��ون لفاعلي
اخلري مثلكم ..هنيئ� � ًا لكم هذا النور الذي ُيحيط بكم ..هذا
الألق الذي يزينكم ..هذا املجد الذي �سيحفظه اهلل والتاريخ
والإن�سان لكم.
زرعتم اخلري ببذر جودكم وهو ﻵا�ن يجنى ثمر ًا ب�إخال�صكم..
م ��ا �أبهى ُحل ��ل الفخار وتيجان الوقار زاهي ��ة بكم و�أنتم ممن
اختارهم اهلل وا�صطفاهم (كنتم خري �أمة �أخرجت للنا�س).
ي ��ا خري ا�ﻷ مة ا�ﻷ خيار� ..أ َب ْعدَ ق ��ول اهلل قول؟؟ يا خري الربية
�أبعد كالم اهلل كالم؟؟!
هن ��ا ..نحاول �أن منت�شق من �سم ��اوات الكلمات ومن �شالالت
ال�ضياء ما نقدر �أن ُن�سجل به �شُ كرنا وما ن�ستطيع من عبارات
لتفي ولو بالقليل.
"ما�ضر عثمان ما فعل بعد اليوم" منهاجكم ودليلكم." ،
م ��ا نفعن ��ي مال مثل مال �أبي بكر " نربا�س حياتكم املثلى نحو
عامل من خري ..خري كله.
�إنك ��م الي ��وم �شمو�س ًا ن�ّي رّ ة �أ�شرق ��ت قبل ال�شم� ��س مب�سافات
هائل ��ة� ..أ�ض�أمت ع ��امل ا�ﻹ ن�سان ومنحتم ��وه الكثري من الدفء
وا�ﻷ مان." ،

د /عبد اهلل بن حممد الد َّباغ

ال�سيد /عبد الرحمن عبد اجلليل

رجُ ــل �أعم ــال

رجُ ــل �أعم ــال

يو�سف الكواري

قطر اخلريية

عبد اهلل بن ح�سني النعمة
قطر اخلريية

د  /خليفة الكواري
نا�شط خريي

ال�شيخ/ح َماد عبد القادر ال�شيخ
منظمة الدعوة

�أنا وكافل اليتيم كهاتني و�أ�شار بال�سبابة والو�سطى" ف�أي �شيء تخافونه بعد اليوم..
يا �سنابل العطاء املثقلة ..ارفعي ر�أ�سك اليوم عالي ًا فالنماء قادم واخلري موجود.
ي ��ا �أيتها ال�سحب املمتلئة �أمطري حيث �شئ ��ت ..ف�إن ا�ﻷ فق خم�ضر واملكان �أخ�ضر..
�أحباب اهلل و�أحباب ر�سوله ..هنيئا لكم.
ابتالكم اهلل بخريه فـ "فزمت" (ونبلوكم باخلري وال�شر فتنة �أت�صربون).
�ص�ب�رمت و�أنفقتم على حبه م�سكين ًا ويتيم ًا ومتعلم� � ًا وفقريا� ..أردمت الزيادة ووهبتم
الربح واهلل ي�ضاعف ملن ي�شاء.
�أثبتُم �أنكم من �أهل الفالح ..وقاكم اهلل �شح ا�ﻷ نف�س ليقيكم كلح النار ولفحها.
نحييكم  ..وما حتياتنا �أمام حتيات اهلل لكم وبركاته؟!
ن�شكركم  .وما �شكرنا مقابل �شكر ر�سول اهلل ملثلكم وامتنانه؟!
يا �أحفاد ابن عوف والزبري ..يا �أبناء عثمان ،هنيئ ًا لكم اخلري العميم.
فعلتم اخلري �ﻷ نف�سكم ونحن دليلكم قبل �أن تفعلوه لغريكم (.فمن يعمل مثقال ذرة
خ ً
ريا يره) حجزمت مقعدكم بجوار ر�سول اهلل (ذهب �أهل الدثور با�ﻷ جور).
�شك ��ر ًا لكم بعدد كل ثغر �أ�ضحكتم ��وه ..وبعدد كل قلب �أفرحتم ��وه ..وبعدد كل نف�س
�أعتق ��ت من ذل وتخل�صت من �أ�سر وحتررت من ه ��م� ..شاركتم ب�إيجابية يف
تعليم جاهل و�إحياء نف�س و�سعادة �أ�سرة وتنمية جمتمع� ..أيها البارون جزاكم
اهلل خريا ..وهل بعد جزاء اهلل جزاء ..بارك اهلل لكم هكذا قالها نبيكم يوم ًا
لعمر ..فيما �أنفقتم وفيما �أبقيتم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
العدد الثامن  -مـار�س 2015
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في البدء ..
�أمة اقر�أ ..تقر�أ جمدد ًا

د  .عبد الكريم شمسان
رئيس الجمعية

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على معلم الإن�سانية وقائد الأمة املحمدية وعلى �آله و�صحبه و�سلم .
حتية طيبة مباركة و�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته وبعد:
يواكب العام 2015م  -والذي ت�صدر فيه جملة بناء يف عددها الثامن  -قرار احلكومة بتخ�صي�ص عام 2015م
عام ًا للتعليم  ،وهو قرار حكيم متى ما وجد طريقه للتنفيذ ووجد الدعم والت�سهيل واالهتمام واجلدية؛ لأن التعليم
حمور و�أ�سا�س التنمية والنهو�ض احل�ضاري للبلد  ،وهو نقطة االنطالق نحو الت�شييد والبناء للأوطان.
فالتح�ض ��ر والرق ��ي لأي جمتم ��ع مرتبط ارتباط� � ًا وثيق ًا بالعلم  ,كم ��ا �أن التخلف والإنحط ��اط مرتبط باجلهل
ارتباط ًا وطيدا .
ً
وبتوفي ��ق م ��ن اهلل وبر�ؤي ��ة عميقة للجمعية ف�إننا ن�ؤكد عل ��ى �سعينا جلعل التعليم يف ُ�سل ��م �أولوياتنا� ،إميانا منا
ب� ��أن التعليم هو حجر الزاوية مل�شروع النه�ضة والتنمية ،وهو الدعامة الأ�سا�سية نحو التغيري مل�ستقبل واعد باخلري
والتطور والنمو .
فبالنظ ��ر �إىل تركي ��ا احلديثة جند �أن �سر ت�سارع نه�ضتها خالل ال�سنوات الأخ�ي�رة هو االهتمام بالتعليم الذي
�صاحبه �إعالم قوي يركز جهوده على توعية املجتمع ب�أهمية النه�ضة التعليمية لرفع م�ستوى املعي�شة ونوعية احلياة
يف تركيا  ،وقد اعتمدت احلكومة للتعليم ما ي�صل اىل  %15من امليزانية العامة للدولة حتى و�صل عدد اجلامعات
مث ًال اىل  172جامعة وهناك خطة طموحة لأن ي�صل عددها يف 2020م �إىل  500جامعة .
ونحن يف جمعية بناء ورغم التحديات والظروف التي متر بها البلد �إال �أننا بتوفيق من اهلل �سائرون يف حتقيق
�أه ��داف اجلمعية التي ر�سم ��ت بعناية فائقة ووفق تخطيط ا�سرتاتيجي فاعل وتوظي ��ف كافة القدرات واالمكانات
واملوارد الب�شرية واملادية واملعلوماتية املتاحة مع الرقابة الدائمة والتوجيه لكافة �أن�شطتنا وم�شاريعنا .
�إن عملية الو�صول �إىل ن�سبة كبرية من حتقيق �أهدافنا املر�سومة منوطة مبهارة اتخاذ القرار وواحديته وهو ما
مييز جمعية بناء ،كما �أن حتقيق الأهداف بحاجة �أي�ض ًا �إىل مهارة التعامل مع الآخر �سوا ٌء كان فرد ًا �أو م�ؤ�س�سة .
ونحن يف اجلمعية ن�ؤكد دوم ًا على �أهمية قيام عالقة ت�شاركية وبرامج عمل م�شرتكة بني اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
التنموي ��ة واخلريي ��ة حتى تتمكن تل ��ك اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�سات م ��ن بل ��ورة ر�ؤى م�ستقبلية فاعلة ل ��دور اجلمعيات
والت�شبيك بينها لتحقيق التكامل يف اخلدمات وبرامج العمل وامل�شاريع املختلفة .
وحت ��ى نحق ��ق نتاج� �اً تنموي� �اً وخريي� �اً �أك�ث�ر �أث ��راً  ,و�أبق ��ى نفع� �اً  ،ف�إنه الب ��د �أن حتق ��ق اجلمعي ��ات اخلريية
والتنموي ��ة مفه ��وم الت�شبي ��ك ( ) networkingوكذل ��ك ه ��ي بحاج ��ة �أي�ض ��ا �إىل تعزي ��ز قي ��م ال�شفافي ��ة
( )transparencyواملحا�سبة ) )Accountabilityحتى تتمكن من بناء منوذج تنموي خريي قائم
على �أ�س�س متينة و�صحيحة .
وهنا �أود �أن �أجدد ال�شكر اجلزيل والثناء العطر لكل الداعمني لأن�شطة وم�شاريع وبرامج اجلمعية على م�ستوى
الأ�شخا� ��ص من رجال خري وجت ��ار ،وعلى م�ستوى الهيئات من جمعيات وم�ؤ�س�سات خريية وتنموية يف داخل الوطن
وخارجه  ,وكذلك على امل�ستوى احلكومي وجهاته الر�سمية .
متمني� � ًا يف الوق ��ت ذاته �أن ت�صل العالقة بني امل�ؤ�س�سات اخلريي ��ة والتنموية وبني القطاع اخلا�ص �إىل التو�أمة
والتكام ��ل نظر ًا لأهمية الدور الر�س ��ايل والإن�ساين والوطني للمن�ش�آت اخلا�صة والقط ��اع اخلا�ص و�أهمية ذلك يف
النهو�ض باملجتمع وحتقيق التنمية احلقيقية للوطن .
ثقتنا ب�أن القادم �سيكون �أكرث �إيجابية وتفاعلية يف الدفع بالعمل اخلريي والتنموي نحو مدارات من النجاحات
املتالحقة التي تثبت كل يوم ب�أن م�ستقبل هذا الوطن واعد باخلري وم�شرق بالأمل .
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األخبــــار

بناء تواصل تنمية اإلنسان وخدمة المجتمع

مشاريع الجمعية للعام 2014م بتكلفة
إجمالية تقدر ب ( 284,125,202ريال)
توا�ص ��ل جمعي ��ة بن ��اء اخلريي ��ة للتنمي ��ة
الإن�ساني ��ة م�شاريعه ��ا اخلريي ��ة و�أن�شطته ��ا
التنموي ��ة وف ��ق اخلط ��ط املر�سوم ��ة والر�ؤي ��ة
الوا�ضحة لأهدافها اال�سرتاتيجية والطموحة .
وت�ستم ��ر اجلمعية يف تقدمي من ��وذج متميز
للم�شاري ��ع والأن�شط ��ة الت ��ي تتبناه ��ا وتق ��وم
بتنفيذه ��ا بال�شراكة مع منظم ��ات وم�ؤ�س�سات
وجمعيات مماثلة وذات عالقة .
وخ�ل�ال الع ��ام 2014م نف ��ذت اجلمعي ��ة
م�شاريعه ��ا و�أن�شطته ��ا والت ��ي ا�ستف ��اد منه ��ا
�شرائ ��ح خمتلف ��ة م ��ن املواطن�ي�ن يف عم ��وم
حمافظ ��ة تعز حي ��ث بلغ ��ت التكلف ��ة الإجمالية
للم�شاريع العامة للجمعية خالل العام املن�صرم

( )284,125,202ريال .
ويحتل م�ش ��روع دع ��م ورعاية مرك ��ز التميز
بق�سمي ��ه الط�ل�اب والطالب ��ات وبقي ��ة امل�شاريع
التعليمي ��ة �أولوية اهتم ��ام اجلمعية والتي ت�سعى
�أن يك ��ون للتعلي ��م ن�سبة كب�ي�رة م ��ن م�شاريعها
اخلريي ��ة والتنموي ��ة  ,وخ�ل�ال الع ��ام 2014م
بلغ ��ت تكلف ��ة دع ��م ورعاي ��ة م�شاري ��ع التعلي ��م
( )118,511,831ريال.
وبخ�صو� ��ص امل�شاريع االجتماعي ��ة والإغاثية
الهادف ��ة �إىل دع ��م ورعاي ��ة الأ�س ��ر الفق�ي�رة
واملحتاج ��ة  ,فق ��د نفذت اجلمعي ��ة خالل العام
2014م م�شروع ال�سلة الغذائية و�إفطار ال�صائم
وزكاة الفط ��ر والأ�ضاحي بتكلف ��ة �إجمالية بلغت

( )29,885,489ريا ًال.
فيما بلغ ��ت م�شاريع الكفاالت الدائمة حوايل
( )136,727,882ري ��ا ًال حي ��ث ي�شم ��ل م�شروع
الكف ��االت ( كفال ��ة الأيت ��ام  ,الأ�س ��ر الفق�ي�رة
واملعاقني ,واملعلمني والدعاة).

تواصل العمل في مشروع
«وقف التميز للطالبات»
ترجمة لأهداف اجلمعية واهتمامها باملجال
التعليم ��ي تتوا�ص ��ل �أعم ��ال البن ��اء والت�شييد يف
امل�ش ��روع اخلريي « وق ��ف التمي ��ز» للطالبات ،
حي ��ث مت االنتهاء م ��ن املرحل ��ة الأوىل باكتمال
�أعم ��ال ال�صبة يف الدور اخلام�س  ،وبلغت تكلفة
املرحل ��ة االوىل ( )78,336,947ري ��ا ًال فيم ��ا
جترى اال�ستعدادات للمرحلة الثانية يف امل�شروع
خالل الأ�شهر القادمة .

بناء توقع مذكرات تفاهم
مع منظمات تركية وماليزية
وقع ��ت جمعي ��ة بن ��اء اخلريي ��ة للتنمي ��ة
الإن�ساني ��ة خالل م�ؤمت ��ر ال�شراك ��ة والتنمية
املنعق ��د يف فرباي ��ر2014م مذك ��رات تفاهم
مع العديد م ��ن املنظمات الرتكي ��ة واملاليزية
العاملة يف جمال التعليم.
8
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وتهدف تلك االتفاقيات �إىل دعم جهود التنمية
وتنفيذ امل�شاريع التنموي ��ة للفئات امل�ستهدفة داخل
اليمن يف املجال التعليمي.
كما ته ��دف �أي�ضا �إىل ت�أ�سي�س �صيغة م�شرتكة
للم�شاري ��ع املنف ��ذة و�إن�شاء �شب ��كات توا�صل لإدارة
امل�شاريع والن�شاطات التعاونية.

املبن ��ى ال ��ذي يتك ��ون م ��ن خم�س ��ة طواب ��ق
يت�ضم ��ن � 18شق ��ة عل ��ى م�ساح ��ة تق ��در ب� �ـ
(500م )2وبتمويل من ال�شيخ الفا�ضل الدكتور
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل الدباغ .
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان ه ��ذا امل�ش ��روع �سيكون
وقف ًا ا�ستثمــــاري� � ًا يـــعود ريــعــه ل�صالح مركــز
الطالبات .

األخبــــار

رئيس الجمعية يزور
شخصيات قطرية
زار الدكت ��ور عبدالك ��رمي �شم�سان  -رئي�س اجلمعي ��ة  -ال�شيخ الفا�ضل
الدكت ��ور عبداهلل بن حمم ��د بن عب ��داهلل الدباغ -رجل اخل�ي�ر املعروف-
والدكت ��ور خليفة الكواري النا�شط اخلريي م ��ن دولة قطر ال�شقيقة ,وذلك
خالل زي ��ارة رئي�س اجلمعية لدولة قطر برفقة املهند�س عبداجلبار عبا�س
يف يونيو 2014م .
حي ��ث ثمن الدكت ��ور �شم�س ��ان جه ��ود واهتمامات الدكت ��ور عبداهلل
ب ��ن حمم ��د الدب ��اغ والدكت ��ور خليف ��ة الك ��واري واهتمامهم ��ا بالتعلــيم
وم�ساهمتـــه ��ا الفاعل ��ة يف امل�شاري ��ع التعليمي ��ة �أبرزه ��ا مراك ��ز التميز
اخلا�صة بالطالب والطالبات.
وا�ستعر� ��ض اللق ��اء العديد من االحتياج ��ات ومن �أبرزه ��ا مبنى جديد

رئيس الجمعية في زيارة
إلى قطـر الخيـرية
زار الدكتور عبدالكرمي �شم�سان -رئي�س اجلمعية -املقر الرئي�سي ل"جمعية
قط ��ر اخلريية" بالدوح ��ة وذلك خالل زيارته لدولة قط ��ر ال�شقيقة يف يونيو
2014م .وكان يف ا�ستقبال ��ه الأ�ست ��اذ يو�س ��ف الكواري الرئي� ��س التنفيذي لـ"
قطر اخلريية".
وخالل الزيارة مت مناق�ش ��ة �أن�شطة وم�شاريع جمعية بناء اخلريية وخا�صة
تلك امل�شاري ��ع التي مولتها قطر اخلريية خالل الفرتة املا�ضية  ,واالحتياجات
امل�ستقبلية للجمعية .
وق ��د �أ�شاد الدكتور عبدالكرمي �شم�سان-رئي�س اجلمعية باجلهود الإن�سانية
الرائ ��دة لقط ��ر اخلريية ودوره ��ا الرئي�س يف جمال العم ��ل التنموي واخلريي
داخل دولة قطر وخارجها .
و�أكد على حر�ص جمعية بناء على تقوية الروابط وتوثيق �أوا�صر التعاون بني
اجلمعيتني يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي.

للطالبات بحيث يتم ا�ستيعاب �أكرب عدد من خريجات الثانوية والراغبات
بالدرا�سة اجلامعية.
وق ��د �أب ��دى كل من الدكتور عب ��داهلل الدباغ والدكت ��ور خليفة الكواري
تفاعلهما مع امل�شروع ودرا�سته والبت فيه م�ستقب ًال.
كم ��ا مت زيارة ال�سي ��د الفا�ضل عبدالرحمن عبداجللي ��ل �آل عبدالغني
رجل اخلري املعروف الذي تفاعل مع م�شروعات اجلمعية و�أبدى ا�ستعداده
امل�ستمر يف تقدمي الدعم للجمعية.

بناء الخيرية تشارك
في دورة حول اإليزو
�شاركت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية يف دورة ( متطلبات
احل�ص ��ول على �شهادة اجل ��ودة العاملي ��ة )ISO9001:2008
والت ��ي �أقامتها �شبكة التعزيز املدين بالتع ��اون مع م�شروع ا�ستجابة
واملم ��ول م ��ن الوكال ��ة االمريكي ��ة للتنمي ��ة الدولية يف �إط ��ار توعية
منظم ��ات املجتمع املدين مبا يخ�ص متطلبات �شهادة االيزو العاملية
"" ISO9001:2008
حيث م ّثل اجلمعية يف الدورة الأ�ستاذ طارق احلمادي – املدير
التنفي ��ذي بح�ضور نخبة من ممثل ��ي منظمات املجتمع املدين من
خمتلف حمافظات اجلمهورية اليمنية ،والتي ا�ستمرت مدة ثالثة
�أيام يف �صنعاء.
تخلل ��ت ال ��دورة التدريبية ث�ل�اث جل�سات تدريبي ��ة ت�ضم عدة
حماور عن مفهوم اجلودة والتعريف مببادئ �إدارة اجلودة و�شرح
بنود املوا�صفات العاملية ) ISO )9001:2008
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األخبــــار

بناء تفتتح معهد التميز
للتدريب والتنمية التابع لها
افتتح ��ت جمعي ��ة بن ��اء اخلريي ��ة للتنمي ��ة
الإن�ساني ��ة معه ��د التمي ��ز للتدري ��ب والتنمي ��ة
والذي ي�ضم ق�سم ��ي الطالب والطالبات وذلك
يف ( يونيو ) من العام 2014م .
فمعه ��د التمي ��ز للتدري ��ب �سيك ��ون �إ�ضاف ��ة
مميزة يف جمال التدريب على ال�شهادة الدولية
للحا�سب والإنرتنت IC3وهي منهج وبرنامج
من �شركة �سرتيبورت  Certiportالعاملية
لقيا� ��س معرف ��ة امل�ستخدم�ي�ن لأ�سا�سي ��ات
احلا�سب واالنرتنت.

علم� � ًا ب� ��أن ما مييز ال�شه ��ادة هو االعرتاف
بها دولي ًا يف  173دولة ،ونوه رئي�س اجلمعية �إىل
�أن الإج ��راءات اخلا�صة باعتماد �شهادة التوفل
م ��ا ت ��زال جاري ��ة لأنه ��ا حتت ��اج �إىل �إمكانيات
وترتيب ��ات خا�صة و�سيتم االنتهاء من جتهيزها
يف القريب العاجل.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن ع ��دد اخلريج�ي�ن من
املعه ��د من ��ذ افتتاحه ( ) 117طالب� � ًا و()111
طالبة .

بعد نجاح مهرجان التميز لطالب الجمعية

استعدادات إلقامة مهرجان
تكريم المتفوقين في الجامعات
بهدف تك ��رمي وت�شجيع املتميزين
م ��ن طلب ��ة اجلامع ��ات وتعزي ��ز
طموحاته ��م لنيل تقدي ��رات جامعية
�أعل ��ى  ,وبه ��دف م�ساعدته ��م
عل ��ى حتقي ��ق طموحاته ��م جت ��ري
اال�ستعدادات لإقامة مهرجان �صناع
التمي ��ز لتك ��رمي املتفوق�ي�ن من طلبة
جامعة تعز يف �شه ��ر مايو من العام
احلايل2015م بالتن�سيق مع جامعة
تع ��ز  ,وه ��و م�ش ��روع تتميز ب ��ه جمعية بناء
وت�سجل كرائدة و�سباقة يف هذا املجال .
ت�أت ��ي هذه اخلطوة بع ��د النجاح الكبري
ملهرجان ��ات �صناع التميز خ�ل�ال الأعوام
ال�سابقة والتي مت فيها تكرمي املتفوقني من
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طلبة �سكن التميز اجلامعيني .
وقد القت هذه اخلط ��وة ت�أييد ومباركة
جهات مهتم ��ة وذات عالق ��ة كجامعة تعز
التي اعتربتها بادرة متميزة ومبادرة غري
م�سبوقة .

"بناء الخيرية"
تحصل على عضوية
االتحاد اإلسالمي

نال ��ت جمعي ��ة بن ��اء اخلريي ��ة للتنمي ��ة الإن�سانية
ع�ضوي ��ة احتاد املنظمات الأهلية يف العامل الإ�سالمي
ومقره يف ا�سطنبول برتكيا.
ومت قب ��ول اجلمعية كع�ضو يف االحت ��اد �ضمن 15
منظمة ميني ��ة ا�ستوفت �شروط الع�ضوية كاملة خالل
م�ؤمت ��ر "ال�شراك ��ة والتنمي ��ة" ال ��ذي انعق ��د �أواخ ��ر
فربايراملا�ضي 2014م ب�صنعاء.
ويبلغ عدد �أع�ضاء االحتاد حالي ًا 225ع�ضو ًا  ،حيث
يق ��وم االحتاد ب ��دور املن�سق العام الحت ��اد املنظمات
غ�ي�ر احلكومية يف العامل الإ�سالم ��ي ،ومهمته العمل
على �ضم ��ان ا�ستم ��رار عمليات التنمي ��ة امل�ستدامة ،
وتعزي ��ز التن�سي ��ق ب�ي�ن املنظمات غ�ي�ر احلكومية يف
الع ��امل الإ�سالمي ؛ وامل�ساهم ��ة يف �إقامة �سالم عادل
ودائم وبيئات م�ستقرة يف جميع �أنحاء العامل.

يف امل�سابقة الدولية التي تتبناها الـخارجية الأمريكية

مشروع "القراءة الذاتية
األكاديمية" يحصل على
المرتبة األولى في الشرق
األوسط والثانية دوليا
للم ��رة الثانية حاز م�ش ��روع تعليم الطالب ��ة اجلامعية على املرتبة
الأوىل يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط والث ��اين عل ��ى م�ستوى الع ��امل من حيث
الت�صوي ��ت يف امل�سابق ��ة الدولي ��ة الت ��ي تتبناه ��ا وزارة اخلارجي ��ة
الأمريكي ��ة و يتناف� ��س فيها �أك�ث�ر من �ألف م�ش ��روع �إبداعي م�شارك،
وت�أه ��ل قرابة  170م�شارك ًا يف املرحل ��ة الأوىل ،ومت اختيار  60فائز ًا
يف املرحلة النهائية .
ريا�ض �سالم – م�سئول العالقات باجلمعية ،و�صاحب امل�شروع الفائز
ق ��ال (�أنا �سعيد �أن امل�شروع مت اختي ��اره �ضمن ال 60م�شروع ًا الذين مت
الإعالن ع ��ن فوزهم من قب ��ل وزارة اخلارجية الأمريكي ��ة و�سعيد �أكرث
لكونه الوحيد الذي مت اختياره من اليمن).
و�أو�ضح �سالم �أن م�ضمون امل�شروع كان عن تعليم الطالبة اجلامعية
التعلم الذاتي القرائي الأكادميي للغة الإجنليزية عربا لإنرتنت للغر�ض
العلم ��ي والبحث ��ي لطالبات الكليات العلمية ،كما ن ��وه �إىل �أن امل�شروع مت
حتويل ��ه �إىل برنام ��ج عملي ومت تنفيذه لعدد  140م ��ن طالبات جامعات
تعـز و�إب واحلديدة.

األخبــــار

"بناء الخيرية" تنفذ حملة خادم
الحرمين لإلغاثة العاجلة
�ضم ��ن �إطار حملة خ ��ادم احلرمني ال�شريف�ي�ن للإغاثة العاجلة نفذت جمعي ��ة بناء م�شروع
الإغاث ��ة العاجلة يف ثالث مديريات واملنف ��ذ من قبل الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي  -مكتب
اليمن بالتعاون مع جمعية بناء اخلريية.
و�أو�ض ��ح الأخ �سليم ��ان الوايف -م�سئ ��ول امل�شاريع �أن امل�شروع ا�سته ��دف ( � ) 550أ�سرة من
الفقراء والأيتام واملعاقني والعاطلني ح�سب امل�سح الذي قامت به اجلمعية عرب جلانها امليدانية.
م�ؤكدا انه مت توزيع (� )550سلة غذائية متكاملة حتتوي على مواد غذائية �أ�سا�سية (دقيق
– �أرز – �سكر – زيت – حليب – مكرونة -تونة �-صل�صة – �شاهي -فا�صوليا).

 300سلة غذائية
لألسر الفقيرة

بتمويل كرمي من الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي
نفذت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية م�شروع
الإغاث ��ة العاجل ��ة يف تعزبع ��دد (� )300سل ��ة  ،حيث
�شمل تنفيذ امل�شروع الأ�سر الأ�شد فقر ًا يف مدينة تعز
ح�سب االحتياج والأولوية .

بتمويل من تيليمن :

"بناء الخيرية" تنفذ
مشروع السلة الغذائية
نف ��ذت جمعية بناء م�شروع ال�سلة الغذائي ��ة لعدد (� )556أ�سرة
فقرية ،بتمويل من ال�شركة اليمنية لالت�صاالت الدولية (تيليمن).
وت�شم ��ل امل�ساع ��دات الغذائية (قم ��ح ،دقيق ،وزي ��ت ،و�سكر،
و�أرز ،و�صل�صة) موزعة عل ��ى عدد من املديريات الأ�شد فقر ًا يف
الريف واملدينة.
وي�أتي تنفيذ امل�شروع يف �إطار جهود اجلمعية ال�ساعية للتخفيف
م ��ن معاناة الأ�س ��ر الفقرية واملحتاجة ،يف ظ ��ل الظروف واالحداث
الت ��ي مت ��ر به ��ا الب�ل�اد ،موجهة �شكره ��ا اجلزي ��ل لل�شرك ��ة املمولة
مل�ساهمتها ومتويلها هذا امل�شروع.
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مشاريع "بناء الخيرية"
الرمضانية في المخاء
نف ��ذت جمعية بن ��اء اخلريية للتنمي ��ة الإن�سانية خ�ل�ال �شهر رم�ضان
1435هـ م�شروع توزيع ال�سلة الغذائية يف مديرية ال�ساحل " املخاء" التي
تعاين من فقر وبطالة ب�شكل متزايد.
ومت تنفي ��ذ امل�شروع بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة الأيادي النقية مكتب اليمن ،
حيث حتتوي ال�سلة الغذائية الواحدة على ( بر ،دقيق ،ارز� ،سكر ،حليب،
متر ،زيت) وا�ستفاد منه � 83أ�سرة فقرية.
م ��ن جانب �آخر نفذت اجلمعية م�ش ��روع زكاة الفطر للعام ال�سابع على
التوايل بتمويل كرمي من " قطر اخلريية" حيث مت توزيع م�ساعدات نقدية
ب�شكل مبا�شر على � 36أ�سرة من الأ�سر الفقرية واملتعففة.

األخبــــار

"بناء الخيرية"
تنفذ مشروع إفطار الصائم
والسلة الغذائية
نف ��ذت جمعية بن ��اء اخلريي ��ة للتنمي ��ة الإن�ساني ��ة م�ش ��روع افطار
ال�صائم وم�شروع ال�سلة الغذائية للعام ال�سابع ع�شر على التوايل خالل
�شهر رم�ضان .
الأ�ست ��اذ طارق احلم ��ادي -املدي ��ر التنفيذي للجمعي ��ة ا�شار �إىل
�أن اجلمعي ��ة حتر�ص �سنوي ًا على تنفيذ ع ��دد من امل�شاريع الرم�ضانية
واملتمثل ��ة يف �إفط ��ار ال�صائم وتوزي ��ع �سلة غذائية حتت ��وي على املواد
ال�ضرورية وكذل ��ك توزيع التمور واملوائد اجلاهزة على بع�ض امل�ساجد
وامل�ساكن الطالبية.
و�أو�ض ��ح �أن م�ش ��روع افطار ال�صائم وال�سل ��ة الغذائية ا�ستفاد منه
(� )573أ�س ��رة من الفقراء واملحتاجني و�أ�سر الأيتام يف املدينة وبع�ض

مديريات الريف بتموي ��ل كرمي من قطر اخلريية والندوة العاملية
لل�شباب الإ�سالمي وبع�ض فاعلي اخلري.

"بناء الخيرية "
تنفذ مشروع األضاحي
نف ��ذت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية م�ش ��روع الأ�ضاحي للعام 2014م ،
�ضمن حمالتها املو�سمية التي ت�أتي اقتداء ً مبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم  ،و للتخفيف
من �أعباء الفقراء وامل�ساكني والأيتام والعائالت امل�ستورة واملري�ضة.
ويعترب هذا امل�شروع م ��ن امل�شاريع احليوية املو�سمية التي تقوم بتنفيذها اجلمعية
بتموي ��ل م�شكور من امل�ؤ�س�سات اخلريية و�أهل اخلري بهدف �إدخال الب�سمة على �شفاه
الفقراء والأيتام واملحتاجني .
وق ��د �شم ��ل التوزيع بع�ض مديريات املدين ��ة والريف وا�ستفاد من ��ه �أكرث من 300
�أ�سرة من ال�شرائح الفقرية والأ�سر املتعففة والأيتام .

التكلفة ر .ي

‘فطار الصائم

1.685.218

المستفيدون
 6041فرداً

المشروع
السلة الغذائية

18,690,080

 1267أسرة

400,000

 36مستفيداً

األضاحي

5,697,691

 275أسرة

االغاثة العاجلة

3,412,500

 300أسرة

 29,885,489ريا ً
ال

 17,129مستفيداً

زكاة الفطر

االجمالي
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زيــــارات

رئيس الجمعية يزور عددا من
المنظمات والهيئات الدولية
زار الدكت ��ور عبد الك ��رمي �شم�سان رئي�س اجلمعية منظمة التعاون الإ�سالمي بجدة �أواخر نوفمرب
2014م .والتقى خالل الزيارة الأ�ستاذ ف�ؤاد علي املزنعي م�ست�شار الأمني العام لل�شئون الإن�سانية .
وخ�ل�ال الزي ��ارة قدم رئي�س اجلمعية �شرح ًا موجز ًا عن جمعية بناء وم�شاريعها امل�ستقبلية  ,وقد
�أب ��دى املزنعي �إعجابه مب�ستوى النجاح الذي حتققه جمعية بن ��اء ,معلن ًا املوافقة على ال�شراكة بني
منظمة التعاون الإ�سالمي وجمعية بناء .
كم ��ا مت زب ��ارة عدد من ممثل ��ي املنظمات اخلريية والتطوعي ��ة كالرحمة العاملي ��ة واللجنة الدولية
لل�صلي ��ب الأحمر -واملركز الدويل للأبح ��اث والدرا�سات( مداد) والبنك الإ�سالمي للتنمية وهيئة
الإغاث ��ة الإ�سالمي ��ة و�صندوق الت�ضام ��ن الإ�سالمي التاب ��ع للمنظمة وتكللت جميعه ��ا بالنجاح مع
التن�سيق على تو�سيع العالقة وال�شراكة م�ستقب ًال مبا يخدم العمل الإن�ساين.

توكل كرمان
تزور "مركز التميز الخيري"
�أ�شادت النا�شطة توكل كرمان احلائزة على جائزة نوبل لل�سالم باجلهود الرائدة
الت ��ي تقوم بها جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية يف جمال اهتمامها بالطالبات
اجلامعيات من خالل مركز التميز اخلريي .
وقال ��ت كرم ��ان خالل زيارتها مرك ��ز الطالبات التابع جلمعي ��ة بناء يف فرباير
2014م ( ُ�سع ��دت ج ��د ًا بزيارة مرك ��ز التميز الطالبي التاب ��ع جلمعية بناء اخلريية
الذي اعتربه م�شروع ًا رائد ًا ومهم ًا ..يهتم بالطالبات وباملر�أة اليمنية.
وا�ضاف ��ت كرمان ( لن ترتق ��ي اوطاننا �إال بالعلم ولن يكون العلم ذا جدوى �إن مل
حتمله الن�ساء �إىل كل ركن و�شرب يف وطننا احلبيب).
وكان قد �أقيم حفل ترحيب احتفاءا بزيارة توكل كرمان يف قاعة مركز الطالبات
وت�سليمها �شهادة �شكر وعرفان من قبل مديرة املركز رحمة الأغربي .

زيارة قناتي «سهيل»
و «يمن شباب» الفضائيتين
زار وف ��د من جمعية بناء اخلريية برئا�سة الدكتور عبدالكرمي �شم�سان
رئي� ��س اجلمعية قن ��اة �سهيل الف�ضائي ��ة وكان يف ا�ستقب ��ال الوفد الدكتور
حممد قيزان مدير عام القناة وعدد من العاملني فيها.
ويف اللق ��اء مت مناق�ش ��ة تعزي ��ز العالقة ب�ي�ن اجلمعية والقن ��اة نظر ًا ملا
للإع�ل�ام من دور كب�ي�ر يف عملية التنمية املجتمعي ��ة ،واتفق اجلانبان على
التعاون فيما يخ�ص اجلانب الإعالمي مبا يخدم العمل اخلريي والتنموي .
14
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م ��ن جان ��ب �آخر قام ريا� ��ض �سالم م�سئ ��ول العالقات وعم ��ر �إ�سماعيل
امل�سئ ��ول االعالم ��ي يف اجلمعية بزيارة قن ��اة «مين �شب ��اب» الف�ضائية ومت
التباحث يف تعزيز العالقات بني اجلانبني يف اجلانب الإعالمي.

رئيس الجمعية يشارك
في الملتقى الدولي الثاني
للعمل اإلنساني
�ش ��ارك الدكتور عبدالكرمي �شم�سان -رئي� ��س جمعية بناء اخلريية للتنمية
الإن�ساني ��ة يف امللتق ��ى الدويل الث ��اين للعمل الإن�ساين ال ��ذي انعقد يف مدينة
ج ��دة ال�سعودية �أواخر نوفمرب املا�ضي الذي نظمت ��ه هيئة الإغاثة الإ�سالمية
بال�شراكة مع منظمة "التعاون الإ�سالمي" ،واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
والهيئ ��ة اخلريي ��ة الإ�سالمية العاملية بالكويت ،،ومنظم ��ة "�إيهاها" الرتكية،
وجمعية قطر اخلريية ،واملركز الدويل للأبحاث والدرا�سات "مداد".
حيث دع ��ا امللتقى الأط ��راف املعنية بالكوارث� ،إىل �ض ��رورة االلتزام
بقواع ��د القانون الدويل الإن�ساين ،وحماي ��ة العاملني يف العمل الإن�ساين،
يف املنظمات املحلية والإقليمية ،واحلكومية .
و�أ�ص ��در امللتقى بيانا ختامي ��ا� ،أوجز فيه جملة م ��ن التو�صيات ،تدعو �إىل
تعزيز التوعي ��ة بالتحديات املعا�ص ��رة التي تواجه العم ��ل الإن�ساين ،وتطبيق
القانون الدويل الإن�ساين.
كم ��ا دعا امللتقى �إىل تعزيز التن�سيق بني املنظمات من خالل توفري فر�ص
االلتقاء والت�شاور ،وتبادل اخلربات بني العاملني يف هذا املجال ،و�أكد امللتقى
�أهمية ال�شراكة والتن�سيق بني املنظمات الإن�سانية. ،،
واتف ��ق امل�شارك ��ون يف امللتق ��ى على تكوين جلن ��ة تن�سيق لل ��دورات املقبلة

بناء الخيرية تشارك في
المؤتمر الدولي" الشراكة والتنمية"
�شارك ��ت جمعية بن ��اء يف فعاليات "م�ؤمت ��ر ال�شراكة والتنمية ب�صنع ��اء" الذي نظمته
�شبك ��ة النماء اليمني ��ة للمنظمات الأهلية بالتعاون مع احت ��اد املنظمات الأهلية يف العامل
الإ�سالم ��ي مب�شاركة  57منظمة حملية و 30منظمة من ال ��دول العربية والإ�سالمية ،وقد
�شاركت اجلمعية ك�أحد �أع�ضاء اللجنة التح�ضريية املنظمة للم�ؤمتر.
و�ضم ��ن برنام ��ج امل�ؤمتر �أقيم معر�ض اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�سات املنظم ��ة للم�ؤمتر حيث نال
جناح "بناء اخلريية " يف املعر�ض ا�ستح�سان ال�ضيوف الزائرين وامل�شاركني يف الفعالية .

مشاركات
للملتقى ،مكونة ع�ضويتها من منظمة التعاون الإ�سالمي،
واللجن ��ة الدولي ��ة لل�صلي ��ب الأحم ��ر ،والهيئ ��ة اخلريي ��ة
الإ�سالمي ��ة العاملية بالكوي ��ت ،وهيئة الإغاث ��ة الإ�سالمية
العاملي ��ة ،ومنظم ��ة "�إيهاه ��ا" الرتكي ��ة ،وجمعي ��ة قط ��ر
اخلريية ،واملرك ��ز الدويل للأبحاث والدرا�سات "مداد"،
وقد �ش ��ارك يف امللتق ��ى جمموعة اخل�ب�راء والباحثني يف
هذا املجال.

وقد مث ��ل اجلمعية يف امل�ؤمتر رئي�س اجلمعية الدكتور/
عبدالك ��رمي �شم�سان وم�سئول العالق ��ات الأ�ستاذ /ريا�ض
�سالم وعمر �إ�سماعيل امل�سئول الإعالمي للجمعية .
وعل ��ى هام� ��ش "م�ؤمتر ال�شراك ��ة والتنمي ��ة" مت تنفيذ
زيارات للعديد من اجلهات احلكومية والأهلية والإعالمية
لبناء �شراكات وتطوير العالق ��ات وت�سويق امل�شاريع ،حيث
مت زي ��ارة وزارة التخطيط و�شبكة النماء اليمنية وم�ؤ�س�سة
طيب ��ة والعديد م ��ن اجله ��ات وال�شخ�صي ��ات االجتماعية
واخلريية والإعالمية ..
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ي�ش���كل التعليم �ص���دارة اهتمام جمعية بناء للتنمية الإن�س���انية كونه
يع���د دعام���ة �أ�سا�سي���ة م���ن دعائ���م النهو����ض احل�ض���اري والتحوالت
التاريخي���ة للمجتمع���ات  ،ون�أم���ل �أن يك���ون لن���ا يف اجلمعي���ة و�ض���ع
ب�صم���ة متمي���زة يف ه���ذا املج���ال ال���ذي يعت�ب�ر الإ�سه���ام في���ه �إ�سهاما
يف و�ض���ع اللبن���ات الأ�سا�سي���ة للتنمي���ة الت���ي ترتك���ز يف الأ�سا����س على
تنمية الإن�سان و�صياغ���ة ت�صورات �إيجابية وعقول متفتحة و�إرادات
م�شرئبة نحو املعايل.
ونح���ن نخط���و بثب���ات يف ه���ذا امل�ضم���ار التعليم���ي احلاف���ل ن���درك
�ضخام���ة امل�س�ؤولي���ة وكلف���ة املهمة لكن �إدراكنا لعظم���ة الهدف ونبل
الغاية وا�ست�شعارنا باملدد الإلهي وامل�ساندة املجتمعية  ،كل ذلك �ش ّكل
لدين���ا عزم���اً ال يل�ي�ن و�إرادة ال ت�ضع���ف يف موا�صلة حتقي���ق �أهدافنا
املر�سومة لتنمية الإن�سان ونه�ضة املجتمع ورخاء وازدهار الوطن.

المشروع

التكلفة ر .ي

المستفيدون

مركز التميز – طالبات

17,007,653

 82طالبة

مركز التميز – طالب

8,253,880

 57طالباً

رعاية طلبة علم
(شقق خارجية)

2,074,650

 29طالباً
وطالبة

تأهيل وتدريب

4,675,605

 140طالبة

وقف التميز (قيد التنفيذ)

78,336,947

 100طالبة

كفالة دراسات عليا

425,700

 1طالبة

تأهيل موهوبين

331,100

 1طالبة

كفالة طلبة علم

102,027

 1طالب

 118,511,831ريال

 411طالباً
وطالبة

االجـمــــالي
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التعليم بوابة النهضة

ّ
مراكز التميز ..
ويستمرالعطاء..وتتوالىاإلنجازات
كخلي��ة نح��ل  ,وبن�ش��اط دائ��م ال يكل  ,وجه��د ال يتوق��ف  ,ت�ستمر �أن�شط��ة وبرامج مرك��ز التميز – طالب
وطالبات التابعان جلمعية بناء والذي مت افتتاحهما يف ( 2009و2010م ) على التوايل.
وبني تاريخ افتتاحهما وحتى نهاية 2014م يكون املركزان قد حققا جناحات غري اعتيادية وقدما خدمات
تعليمية ومهنية و�إيوائية و ت�أهيلية بكل اقتدار و َ
مت ُكن .

برامج بنــاء العـلمي :

خدمات الإيواء وال�سكن

ال يقت�صر دور مراكز التميز على توفري جانب الإيواء ومتطلباته فقط بل �إن املركز
يقدم �أي�ضا خدمات تعليمية حيث يتم تنفيذ العديد من الفعاليات والأن�شطة التعليمية
والرتبوية التي ت�سهم يف االرتقاء بالطالب والطالبات معرفيا وتعليميا و�سلوكيا .
ومن �أبرز الأن�شطة وامل�شاريع التعليمية للعام 2014م.

يحظ ��ى كل الطالب والطالب ��ات املنت�سبني للمركز
بتوف�ي�ر كافة و�سائل الإيواء م ��ن ( �سكن مريح  ,تغذية
�صحية جيدة  ,رعاية واهتمام ),

مركــز الطالــبات
الـنــشـــاط

المستفيدات

دورة في المذاكرة الجادة وسرعة الحفظ

30

إعداد  3بحوث علمية وإضافتها إلى مكتبة المركز

50

دورة وورشة عمل في التخطيط

46

المشاركة في مسابقات علمية

20

منح الجوائز للمتفوقات علميا وتدوين أسماء المتفوقات
علمياً في الئحة الشرف

8

ورشة عمل لحل مشكالت الجانب العلمي ومعالجتها

40

تطبيق طالبات الهندسة بمعدل 90%

4

مركــز الطـــالب
النشاط

المستفيدون

دورة في البحث العلمي وحل المشكالت

20

دورة فن المذاكرة وتحفيز الذاكرة

35

تطبيق طالبات العلوم الطبية م+3م 4في المستشفيات
والعيادات

6

ندوة قصصية لنجاح المتفوقين

57

دورة في إعداد البحث العلمي (التطبيق العملي)

14

تطبيق طالب العلوم الطبية والهندسة

6

محاضرة علمية

46

تطبيق طالبات كلية التربية في المدارس

20

المشاركة الفاعلة في أنشطة علمية في
الجامعة

14

لوحة شرف األوائل

6
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برامـج بنــاء الـمهني

�أن�شطة التدريب والت�أهيل

انطالق� � ًا م ��ن «ال تعطن ��ي كل ي ��وم �سمكة ب ��ل علمني كي ��ف ا�صطاد»
تنف ��ذ �إدارة مراكز التميز دورات لإك�س ��اب الطالب والطالبات املهارات
واخل�ب�رات الكافية التي ت�ؤهلهم ل�س ��وق العمل بكل جدارة واقتدار  ،ومن
�أبرز الدورات املهنية التي مت تنفيذها خالل العام 2014م

مركــز الطالــبات
النشاط

يع ��د التدريب والت�أهيل من �أولويات امله ��ام الإدارية التي ت�ضطلع بها
�إدارة مرك ��ز التميز حيث ول ��دى �إدارات املراكز خطط ا�سرتاتيجية عن
برام ��ج ت�أهيل للط�ل�اب والطالبات مبا ي�ساعد يف بن ��اء قدراتهم وتنمية
معارفهم خلدمة املجتمع ،ومن �أبرز الربامج التدريبية .

مركــز الطالــبات
المستفيدات

المستفيدات

النشاط

دبلوم حاسوب

31

دورة في اإلسعافات األولية

22

دورة في الخياطة

20

دورة في الكوافير

45

دورة في النقش

10

المشاركة مع المراكز المشابهة وشخصيات
ونماذج مؤثرة

دورة في األشغال اليدوية

15

دورة صناعة البخور

40

ندوة العمل الجماعي وأثره المجتمعي

7

دورة في التدبير المنزلي

45

المشاركة في مسابقات خارجية

6

دورة في العالقات العامة واإلعالم

8

دورة في فن الكتابة الصحفية وإعداد
البرامج وطرق اإللقاء

28

دورة في الصناعات الغذائية

45

دراسة الرخصة الدولية في الحاسوب

52

دورة عن كيفية القراءة الصحيحة

46

دورات في التنمية البشرية

50
80

مركــز الطـــالب
النشاط

مركــز الطـــالب
النشاط

المستفيدون

دبلوم اإلعالم المصغر

6

دبلوم السكرتارية

6

دورة اللغة اإلنجليزية التخصصية

20

دورة في المقامات

6

دورة في االنترنت

15

دورة في فن االتصال

11

دراسة الرخصة الدولية في الحاسوب

6

المستفيدون

دورة االتصال والتواصل االجتماعي

57

دورة في كتابة السيرة الذاتية

45

دورة التنمية الريفية

4

المشاركة في برنامج منشد الجامعة

1

تكوين فرق رياضية وعمل دوري

55

زيارات وعالقات

25

العدد الثامن  -مـار�س 2015

19

التعليم بوابة النهضة

برامج تعليمية
كفالة دراسات عليا
ال يقت�ص ��ر دور اجلمعي ��ة عل ��ى دع ��م ورعاي ��ة طلب ��ة درا�س ��ات
البكالوريو� ��س اجلامعي ��ة ب ��ل ت�سع ��ى اجلمعي ��ة �إىل امل�ساهم ��ة يف
كفالة الدرا�س ��ات العليا ح�سب الإمكانات املتاح ��ة  .وذلك �إ�سهاما
من اجلمعي ��ة يف تبني م�شاريع م�ساعدة ورعاي ��ة لطلبة العلم حتى
يتمكن ��وا من نيل �أعلى ال�شهادات يف التخ�ص�صات العلمية واملهنية
الت ��ي ت�ساعد يف نه�ضة املجتمع .وبه ��ذا ال�صدد ف�إن اجلمعية تكفل
حالي ًا طالب ��ة يف الدرا�سات العليا مببلغ (  )425,700ريال ،وكلها
�أم ��ل يف �أن يجد م�ش ��روع كفالة الدرا�سات العلي ��ا فر�ص متويل من
رج ��ال خري وم�ؤ�س�سات خريية وجهات خا�صة حتى تتمكن اجلمعية
من تقدمي خدمة الكفالة لطالبي الدرا�سات العليا .

كفالة موهوبين
ت�ؤم ��ن اجلمعي ��ة �أن املوهوب�ي�ن و�أ�صح ��اب الق ��درات
واملل ��كات واملواهب املتع ��ددة با�ستطاعتهم �صناعة حتول
حقيق ��ي يف م�سار احلي ��اة التنموية للمجتم ��ع ولهم الدور
البارز يف �أن يبتكروا م�سالك للتطور ومنافذ للنور .
ويف ه ��ذا اخل�صو� ��ص ف� ��إن اجلمعية �سع ��ت �إىل كفالة
طالب ��ة موهوب ��ة يف الفن ��ون اجلميل ��ة والر�س ��م مببل ��غ
( )331,100ري ��ال على �أمل �أن جت ��د اجلمعية ا�ستجابة
20
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رعاية طلبة
السكنات الخارجية
نظر ًا ملحدودي ��ة ال�سعة اال�ستيعابية ل�سكن التميز طالب
وطالبات ونظر ًا لتزايد �أعداد املتقدمني لاللتحاق مبراكز
التمي ��ز ف� ��إن اجلمعي ��ة ورغ ��م الإمكانات املح ��دودة �سعت
اىل تبن ��ي م�شروع امل�ساعدة وامل�ساهم ��ة يف دعم طالب يف
ال�سكن ��ات اخلارجية حي ��ث ت�ساهم اجلمعي ��ة بتوفري جزء
من �إيجار تلك ال�سكنات اخلارجية وتقدمي املواد الغذائية،
�إ�ضاف ��ة �إىل �إ�شراك طالب وطلبة تلك ال�سكنات يف �أن�شطة
اجلمعي ��ة التعليمية وبراجمها التدريبي ��ة والت�أهيلية  ,وقد
بلغت التكلف ��ة الإجمالية لهذا امل�شروع خالل العام 2014م
حوايل ( ) 2,074,650ريا ًال.

من فاعلي اخلري وعا�شقي نه�ضة الوطن حتى تتمكن من رعاية عدد �أكرب
من املوهوبني واملوهوبات خالل الأعوام القادمة.

التعليم بوابة النهضة

تعظيم سالم
�شك���راً لك���م لأنك���م ح���زمت ق�ص���ب ال�سب���ق واعتليت���م نا�صي���ة
التف���وق وحققت���م �أعل���ى التقدي���رات  ,وكنت���م للتمي���ز عنوان���اً ,
وللمثابرة برهاناً .
�شكراً لكم حني در�ست���م واجتهدمت ف�أبدعتم وتفوقتم وكنتم
كما عهدناكم طالب علم متميزين وذوو طموح مقتدرين  ,ويف
ميادين العلم والإبداع �سباقني .
بكم نزرع الأمل  ،ونغر�س التفا�ؤل ،وجن�سد الطموح  ,ونر�سم
للوطن لوحة فنية من عطاء ال ين�ضب.
�أنتم �إ�شراقة فج ٍر قادم من خلف التالل يحمل النور ويبدد
الظالم  ,وخيوط �أمل ي�سري مع الن�سيم فوق اجلبال والآكام

ويف الودي���ان وال�سهول ال ي�ستثن���ي �أحداً� ،أنتم
م�شاريع حياة ور�ؤى م�ستقبل وحملة نه�ضة.
�ستغ���ردون ب�أحل���ان تن�س���ى اليائ�س�ي�ن مدلهم���ات
احلياة  ,ويردد الكون معكم تراجيع �صدى �أن�شودة ال�صباح
اجلميل الآتي .
�ستكتب���ون للتاري���خ مبداد �إبداعاتكم ق�ص����ص الإلهام بوطن
�سعيد  ,وح�ضارة ماجدة .

الـمتفوقـات في مركز التميز -طالـبـات

�أزهار جميل �أحمد عبد الرحمن

مقا�صة علوم حا�سوب %96

فهميه خالد ح�سن �صالح

م4كيمياء %92.4

ندى هائل �سعيد �أحمد

م2علوم قر�آن %91

ن�سيبه قا�سم عبده

م4علوم قر�آن % 90.8

رمله حميد �سيف غالب

م2معلم �صف %90

الـمتفوقـون في مركز التميز  -طــالب

احمد حممد ال�شمريي

م4علــوم قـر�آن %93

زكريا عدنان حممد

م 3مالية وم�صرفية %92

عمرو على عبدالباقي

عزام خالد اال�صبحي

لغة عربية  %93.3الأول

م4اقت�صاد %94.7

عبدالرحمن عبدالكرمي

زيد علي عبدالباقي

م 2طب ب�شري % 92

لغة عربية  % 92.5الثاين

جالل حممد القحطاين

م 3مالية وم�صرفية  %95.3الثاين

ح�سني عادل علي

م 4كيمياء كلية العلوم  %93الأول

ب�سام ح�سن حممد

م 3مالية وم�صرفية  %97.5الأول

م�شتاق عارف �سيف

م 2حقوق % 93
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مرك��ز التمي��ز احتضنني ف��ي أصعب
مراح��ل حيات��ي وبدونه ما اس��تطعت
اكمال دراستي الجامعية

غالب حممد احمد عبد الكرمي
طالب م�ستوى رابع ق�سم علوم احلا�سوب

كان ال�سك ��ن اجلامع ��ي �شغله ال�شاغل بعد تخرجه م ��ن الثانوية ورغبته يف
الدرا�سة اجلامعية .
غ�ل�اب حمم ��د احم ��د عبد الك ��رمي – طال ��ب م�ست ��وى رابع ق�س ��م علوم
احلا�س ��وب  -ظل يبحث ع ��ن ال�سكنات الطالبية عله يك ��ون �أحد طالبها
حتى يتمكن من موا�صلة درا�سته اجلامعية  ،وعن طريق �أحد �أقاربه و�صله
خرب عن افتتاح باب القبول يف مركز التميز التابع جلمعية بناء.
�سارع �إليه بخطى يحدوها الأمل ويخالطها اخلوف � ,أمل يف �أن يكون �أحد
املقبولني و�أن يجد يف ال�سكن كل ما يحلم به من خدمات وبرامج  ,وخوف
من �أن يخيب �أمله وال يوفق للقبول .

�سكن التميز  ..طموحي يتحقق
يق ��ول غالب عب ��د الكرمي ( �س�ألت ع ��ن مركز التميز وع ��ن اخلدمات التي
يقدمه ��ا فوجدتها متوافقة مع ما كنت �أحلم ب ��ه ف�أ�صررت على االلتحاق به
وقدمت ملفي �إىل مدير املركز ومتت مقابلتي وبعد فرتة مت �إبالغي بالقبول
يف املركز فكانت فرحة عظمى وب�شرى خري لن �أن�ساها ).
ي�ضي ��ف غ�ل�اب وبكل �شفافي ��ة " لو مل �أتوف ��ق يف القبول فق ��د ال �أكمل
درا�ست ��ي و�إن �أكملت فل ��ن �أح�صل على املهارات واخل�ب�رات الت�أهيلية
التى اكت�سبتها يف املركز والتي �ساعدتني للو�صول �إىل هذه املرحلة من
درا�ستي اجلامعية ".

مفاج�آت وخدمات
غالب عب ��د الكرمي كغريه من الطلبة ي�أخذهم انطب ��اع مغاير عن ال�سكن
بع ��د االقامة بداخل ��ه ,فتجدهم يدونون �شهادات ال�شك ��ر وعبارات الوفاء
ب�أحرف من نور .
يق ��ول غالب عبد الكرمي ( تفاج�أت بالأث ��اث املتكامل –الإدارة الكفوء -
الأن�شط ��ة و�صقل املهارات التي يقدمها املركز ملنت�سبيه  -معمل احلا�سوب
والإنرتنت واملكتبة وغريها).
وي�ضيف غ�ل�اب ( املركز �أي�ضا يقدم لن ��ا دورات و�أن�شطة لتنمية املهارات
الثقافية والإدارية واملهنية ).
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�إرادة �صام��دة و�إعاق��ة
تتال�شى
رغ ��م �إعاقت ��ه الت ��ي ظ ��ن البع� ��ض
�أنها ق ��د تعيق غالب عب ��د الكرمي
ع ��ن موا�صلة درا�سته لكن ��ه ي�ؤكد �أنه
حت ��دى الإعاقة وتغلب عليها ب�سبب ت�شجيع �أ�سرت ��ه �إ�ضافة �إىل العزمية التي كان
يتحلى بها والطموح الذي كان ين�شده.
وبعد �أن جتاوز املرحلة اجلامعية يخالط غالب عبد الكرمي �سعادة ال تو�صف بتحقيق
جزء من طموحه و�أمله ’ ويخ�شى يف املقابل عدم احل�صول على وظيفة منا�سبة .

طموح ال يتوقف
لك ��ن غالب عبد الك ��رمي ورغم تخوفه من ع ��دم احل�صول عل ��ى وظيفة حكومية
ي�ؤك ��د �أنه لن يظل حبي�س الأمني ��ات واخلياالت فهو يف القريب العاجل ي�سعى مع
جمموع ��ة من زمالئه �إىل تكوين �شركة برجميات م�صغرة  ,كما �أنه و�ضع �ضمن
خطته اال�سرتاتيجية �أن يكون �صاحب �شركة برجميات عمالقة .

�أمنيات ومطـلب
ي�أمل غالب عبد الكرمي بالإ�ضافة اىل اخلدمات التي يقدمها مركز التميز
�أن يح�ص ��ل طالب املرك ��ز على و�سيلة موا�صالت من ال�سك ��ن �إىل اجلامعة  ،كون
احلاج ��ة لذلك ما�س ��ة عند غالبية الطالب "خا�ص ��ة ذوي االحتياجات اخلا�صة"
وحتى توفر تلك الو�سيلة جزءا من �أوقات وجهود الطالب .
كم ��ا ي�أمل �أن تتبنى اجلمعية برنامج تن�سي ��ق مع ال�شركات وامل�صانع و�سوق العمل
من �أجل احل�صول على فر�ص عمل تتنا�سب مع تخ�ص�صاتهم .

ر�سائل زاكية
م ��ن خ�ل�ال نافذة ( متمي ��زون ) يقدم غ�ل�اب ر�سائل خمتلفة مط ��رزة بالوفاء
عابق ��ة بال�شكر  ،فهو يق ��دم �شكره الالحمدود للداعمني ور�ؤو�س الأموال وفاعلي
اخل�ي�ر ،متمني ��ا دعمهم ملثل ه ��ذه املراكز لأنه ��ا تدعم التعليم ال ��ذي هو �أ�سا�س
التقدم و�سيعود عليهم بالنفع م�ستقبال.
وي�أم ��ل غالب من اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات على م�ستوى تعز واليمن �أن يحذوا حذو
جمعية بناء يف االهتمام بالتعليم وخا�صة التعليم اجلامعي.
كم ��ا ي�أمل من اجلهات الر�سمية واحلكومي ��ة دعم اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات وت�سهيل
عملها و�أن�شطتها والتفاعل معها .
ويختتم ر�سائله بال�شك ��ر اجلزيل لكل القائمني على جمعية بناء اخلريية ولإدارة
مركز التميز ,ولكل الداعمني لها يف الداخل واخلارج.
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المركز بيئة تعليمية متميزة ومشجعة
لألوائل  ..وخدماته راقية

معت�صم حممد ال�شبوطي

طالب م�ستوى رابع ق�سم اقت�صاد دويل
معت�صم حممد ال�شبوطي -طالب م�ستوى رابع ق�سم اقت�صاد دويل – طالب
يف �سك ��ن التمي ��ز  ,م�سريت ��ه التعليمي ��ة حافلة بالنج ��اح  ,فه ��و يح�صل على
الرتتي ��ب الأول يف نهاية كل عام جامع ��ي حيث ح�صل يف امل�ستوى الثالث على
معدل (. )94.7

مركز التميز  :بيئة تعليمية راقية

�أ�صب ��ح معت�ص ��م ال�شبوطي – طالبا يف �سكن التميز بع ��د �أن جتاوز جمموعة
م ��ن االختب ��ارات التحريرية التي يعده ��ا املركز ال�ستقب ��ال الطالب اجلدد
بالإ�ضاف ��ة �إىل خ�ضوع ��ه ملقابل ��ة �شخ�صي ��ة ,ويتح ��دث معت�ص ��م ع ��ن دافعه
لاللتح ��اق باملرك ��ز وهو اال�ستفادة من خدمات مرك ��ز التميز التي توفر بيئة
تعليمية م�شجعة وراقية .
وي�ضيف معت�صم" :مركز التميز يقدم العديد من اخلدمات املتنوعة لطالبه
وهناك اهتمام خا�ص من قبل ال�سكن بالطالب الأوائل يف اجلامعة منها على
�سبي ��ل املث ��ال الإعفاء من ر�س ��وم ال�سكن وغريها من اخلدم ��ات الت�شجيعية
للطالب املتميزين"

خدمات املركز فائقة الت�صور
ي�ؤك ��د معت�صم ان خدمات املركز فاج�أته كغريه من الطلبة ومنها ح�سب قوله
(توفر النت ب�شكل جيد وتوفر �أ�شياء م�ساعدة للطالب على احلفاظ على وقته
مثل توفر غ�ساالت لغ�سل املالب�س وغريها من اخلدمات ).
كما ي�ش�ي�ر معت�صم �أن املركز �ساهم بجزء كبري يف م�ساعدته للح�صول على
التقديرات الأوىل يف درا�ست ��ه اجلامعية حيث يقول (هناك بع�ض اخلدمات
مث ��ل توفر الن ��ت للبحث واالطالع على م ��ا هو جديد يف حق ��ل التخ�ص�صات
وكذلك الدورات الت ��ي يقيمها املركز والتي ي�ستفيد منها الطالب وقد تكون
كلم ��ة ت�شجيعي ��ة من امل ��درب تعطيك حافز ًا نح ��و التقدم� ،أي�ض� � ًا ال ميكن �أن
نن�س ��ى خدمات كثريه قدمها املركز لنا كط�ل�اب وكان لها دورها يف الت�شجيع
والتحفيز ).

هذا �سر تفوقي !
عوام ��ل النج ��اح التي �ساعدت معت�صم على حتقيق النج ��اح والتميز متعددة
ومرتابطة حيث و�أن النجاح ي�أتي �ضمن م�صفوفة من العوامل التي ال تتجز�أ.
من تل ��ك العوامل ح�سن اختياره لتخ�ص�صه وال ��ذي ينا�سب طموحه وقدراته

 ,فمعت�ص ��م ال�شبوط ��ي يك�ش ��ف عن
�سر اختي ��اره لتخ�ص� ��ص االقت�صاد
ال ��دويل فيق ��ول ( �إن االقت�صاد علم
مفت ��وح ي�ستطيع ال�شخ� ��ص الدار�س
له ��ذا التخ�ص� ��ص �أن ي�ضي ��ف �شيئ ًا
ويك ��ون له ب�صمه في ��ه ،وكذلك جمال عمل هذا التخ�ص�ص مفت ��وح ي�ستطيع الواحد
ان يزاول عمال حر ًا من خالله) .
و يرجع معت�صم �سر تفوقه وجناحه �إىل توفيق اهلل وعونه له وكذلك التحلي بال�صرب
وعدم الي�أ�س والقراءة امل�ستمرة .

ن�صيحة غالية

يه ��دي معت�ص ��م عرب ه ��ذه الناف ��ذة و�صية عن جترب ��ة وممار�سة فيق ��ول� " :أن�صح
�إخ ��واين امل�ستجدين �أن يبذلوا جهد ًا م�ضاعف� � ًا يف ال�سنوات الأوىل لأن تلك ال�سنوات
يكون ال�شخ�ص فيه ��ا غريب ًا عن التخ�ص�ص الذي يدر�سه ،وال ي�ست�سلموا لعدم الفهم
فالق ��راءة املتوا�صلة ت�ساعد على فهم التخ�ص�ص ب�ش ��كل ال يت�صور وكلما قر�أت �أكرث
فهمت �أكرث فت�شعر بال�سعادة التي متنحك قوة يف الإ�صرار واال�ستمرار" .

متفائل ..متفائل

رغ ��م احباطات الواقع التي تقف عائق ًا �أمام حتقيق طموحات البع�ض لكن معت�صم
ي�ؤكد �أن التغلب على ذلك �سهل ومي�سر من خالل التفا�ؤل والثقة باهلل الذي ال ي�ضيع
�أجر من �أح�سن عم ًال ،وكذلك من خالل �أن يعمل ال�شخ�ص على بناء مملكة �آمنة يف
نف�س ��ه يخطط من خاللها لكل نواحي حياته ويعم ��ل يف املقابل حتى ي�صل �إىل هدفه
دون ي�أ�س �أو �إحباط .

كلمات عاطرة
بعب ��ارات مقت�ضبة توحي الي ��ك �أن قائلها جاد يف حتقيق هدفه فلي�س لديه وقت لكل
ما �سوى ذلك ...فربغم ق�صرها لكنها ذات معنى �شامل وكاف .
فهو ي�أمل من �إدارة مركز التميز مزيد ًا من االهتمام بالطالب  ,ومن �إدارة اجلمعية
تذلي ��ل ال�صعوبات �أم ��ام الطالب وي�أمل م ��ن التجار ور�ؤو�س الأم ��وال دعم مثل هذه
املراكز لأنه يعتقد �أن دعم طالب علم هو دعم �أمة.
كما يوجه ر�سائله �إىل م�س�ؤويل اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات على م�ستوى تعز واليمن راجي ًا
�أن يكون اهتمامهم �أكرث بالتعليم لأنه يق�ضي على الفقر واجلهل.
ويدع ��و اجله ��ات الر�سمي ��ة واحلكومي ��ة �إىل و�ضع خط ��ط ا�سرتاتيجي ��ة للتعليم لأن
التعليم �سبب للنه�ضة ال�شاملة ومنها االقت�صاد.
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نحو ترشيد العمل الخريي
ق ��ال " نهـ ��رو " خماطبــ ًا الأم ��ة الهندية  :لأننا �أمة فقرية يج ��ب �أن ننفق املزيد
على التعليم ! .
�أم ��ا مهاتري حممد رئي� ��س وزراء ماليزي ��ا الأ�سبق فبعد �أن ر�ص ��د  %50من ميزانية
الدول ��ة ل�صالح التعليم وقف يف �إح ��دى املدار�س النموذجية يف قرية نائية من قرى
ماليزي ��ا خماطب� � ًا طالبه ��ا يف طابور ال�صباح قائ�ل ً�ا  " :من هن ��ا �ستنطلق النه�ضة
املاليزية " وقد كان .
املعرف ��ة مورد حقيقي للدول واملجتمعات ،وكل من راه ��ن على التعليم تقدم وجنح،
الياب ��ان و�أملاني ��ا و�إ�سرائيل يف منت�ص ��ف القرن املن�صرم ،وماليزي ��ا وتركيا وفنلندا
�أواخر القرن الع�شرين وبدايات الـ.21
ور�أين ��ا منظم ��ات املجتمع املدين يف �أمريكا تنظم مظاه ��رة تطالب فيها برفع ن�سبة
االنف ��اق على التعلي ��م يف ميزانية الدولة الأمريكي ��ة ،وا�سرائيل تنفق  4مليارات من
ميزانيته ��ا لدع ��م البحث العلمي ،و�أ�سباني ��ا ت�ؤهل  100الف معل ��م ومعلمة لتدري�س
ُعمــر َد ْو َ
مادة (التفكري الإبداعي) لطالب املراحل الأ�سا�سية.
كــم
نا�شط خريي وحقوقي
كل م ��ن يحرتم نف�سه وي�سعى �إىل �أن يكون رقم ًا حقيقي ًا يف هذا العامل يجعل م�س�ألة
التعلي ��م يف ذروة اهتمامات ��ه و�س ّل ��م �أولوياته� ،أما يف الوطن العرب ��ي فال توجد دولة
واح ��دة  -با�ستثناء قط ��ر � -إنفاقها على التعليم وال�صحة جمتمعني ي�ساوي انفاقها
على �شراء الأ�سلحة وال�ش�ؤون الع�سكرية واحلربية ،ومع ذلك:
فال خيول لبني حمدان راق�صة ..زهو ًا ،وال �صالح مالئ حلب ًا!!
فالدول العربية فا�شلة يف معركة التنمية والبناء كف�شلها يف معركة ال�سالح والدفاع �سوا ًء ب�سواء
 دعونا من الدول والأنظمة  ،ماذا عن املجتمعات العربية ؟ ماذا عن منظمات املجتمع املدين فيها ؟ رمبا لن �أعدو احلقيقة �إنقلت �إن �أحوالها ال تختلف كث ً
ريا يف �إدراك �أهمية التعليم والتنمية عموم ًا .
دائم ًا كنت �أكرر ؛ و�س�أظل � :إن ت�أهيل يتيم تعليمي ًا خري من جمرد �إطعامه و�إلبا�سه ؛ وبناء معامل خياطة لإك�ساب الأرامل – مث ًال
– حرفة يع�شن منها خري من بناء م�سجد يف بلد يعج بامل�ساجد كما يعج بالفقراء �أي�ض ًا ! .
هل يفكر التاجر لدينا بكفالة �أحد الطالب املتفوقني واملع�سرين – وما �أكرثهم – حتى يكمل درا�سة املاج�ستري والدكتوراه  ..وهل
يرى �أن هذا يعد �صدقة جارية يكتب له �أجرها عند اهلل ما انتفع بعلم هذا الطالب منتفع � – .أحد الطالب املتفوقني كان مع�سر ًا
ج ��د ًا بنف�س درجة تفوق ��ه و�أزيد ! ولديه موهبة ورغبة �شديدة يف االلتحاق بكلية الإعالم ؛ ولأنه مل يكن هناك وقتها كلية للإعالم
يف جامع ��ة تع ��ز فقد فكر يف االلتحاق بجامعة خا�صة وبالتايل احتاج �إىل دعم ولو باحلد الأدنى  .وبعد �أن عر�ضت الأمر على عدة
جمعي ��ات وم�ؤ�س�س ��ات خريية كان الرد دائم ��ا �سلبي ًا وال�سبب �أن هذا البند غري موجود يف خططه ��ا وم�شاريعها ! ومن الطبيعي �أن
يتجه هذا النابغة الإعالمي بعد ذلك نحو كلية الرتبية للأ�سف  .ومثله كثري كثري .
 نقط ��ة �ضعفن ��ا يف جمال العمل اخلريي ؛ وهي نقط ��ة حمورية ؛ �أن فعل اخلري ما زال حم�صور ًا لدينا يف الإطعام والإلبا�س ومليقتحم جمال التنمية بعد ؛ �إال يف احلدود الدنيا ؛ وهذا على امل�ستويني  :الفكر واملمار�سة .
 هنا حت�ضرين جمعية بناء  ..لي�س لأنني �أكتب مقا ًال ملجلتها !  .بل هي حت�ضرين دائم ًا كلما ُذكر تفعيل وتر�شيد العمل اخلريييف اليم ��ن� .إنه ��ا منظمة رائدة يف جمال البناء والتنمية  .رمبا لديها م�شروعات �أخ ��رى ؛ لكن م�شروعها الرائد واملق�صود هنا هو
االهتم ��ام بالطالب املتفوقني القادمني من الري ��ف ؛ ومركز التميز املتميز فع ًال ي�شهد بذلك � .إنه منوذج ا�ستثنائي وجميل نتمنى
يعم و�أن يحظى بالت�شجيع واالنت�شار .
�أن ّ
مع التحية لكل العاملني واملهتمني بالعمل اخلريي .
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تدريب وتأهيل

تدريب
وتأهيل
بالشراكة مع الخارجية األمريكية

برنامج القراءة الذاتية األكاديمية
في ثالث محافظات
نف ��ذت جمعي ��ة بناء برنامج الق ��راءة الذاتي ��ة الأكادميية» املرحل ��ة الثالثة والأخرية
مبحافظ ��ة احلديدة والذي تنف ��ذه اجلمعية للمدربني ريا�ض �س�ل�ام و�أحمد القا�ضي
وبتمويل من اخلارجية الأمريكية عرب برامج التبادل الثقايف والذي ي�ستهدف طالبات
الريف يف الكليات العلمية.
ويعت�ب�ر الربنامج �ضمن امل�شاريع الفائ ��زة دولي ًا والذي تقدم به املدرب ريا�ض �سالم
يف برام ��ج التب ��ادل الثقايف للع ��ام (2014م) وب ��د�أ تنفيذه يف �سبتم�ب�ر املا�ضي عرب
ال�سفارة الأمريكية ب�صنعاء.
ويه ��دف الربنامج �إىل رفع ق ��درات الطالبات القادمات من الأري ��اف يف القراءة الذاتية
الأكادميي ��ة لغر�ض الدرا�سات والأبحاث من خالل موقع تعليم ��ي �إلكرتوين ي�ضم العديد
من الروابط التخ�ص�صية وحمركات البحث العاملية وتطبيق الطالبات على ذلك.
وقد ا�سته���دف الربنامج  140طالبة من الأقـــ�س���ام العلمية يف جامعـــات تعز

دورة اإلسعافات األولية في مركز الطالبات
�أقام مركز التميز ق�سم الطالبات بالتن�سيق مع جمعية الهالل الأحمر اليمني
دورة تدريبي���ة يف الإ�سعافات الأولية ،قدمتها املدربتان وفاء ال�شمريي و�إلهام
احلرازي.
وتناول���ت الدورة ع���دد ًا من املهارات واملعلومات املهم���ة يف جمال الإ�سعافات
الأولية و�إنقاذ احلياة ،ومواجهة احلاالت الطارئة كاالختناق والغرق وال�صرع
والتعامل مع اجلروح والت�سمم والك�سور وحوادث النقل و العالمات احليوية.
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و�إب واحلديدة .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن الربنامج نفذت ��ه جمعية بن ��اء بالتعاون مع
العديد من ال�شركاء املحليني منهم مركز التميز اجلامعي ق�سم
الطالب ��ات و�سكن الطالبات التابع جلامعة تعز وم�ؤ�س�سة النخبة
الأكادميي ��ة وجمعية ال�صنة و�سكن الطالب ��ات التابع لها ومركز
الرائ ��دات وم�ؤ�س�س ��ة ال�شامي اخلريي ��ة وجمعية املج ��د لرعاية
الطالب اجلامعي والندوة العاملية – �سكن الطالبات.

�ش���ارك يف ال���دورة  40متدربة من طالب���ات املركز ومن
جامعة تعز وا�ستمرت مدة خم�سة �أيام.

شهادات في قيادة
الحاسوب  ICDLولقاءات حوارية
حصلت ( )52طالبة من طالبات مركز التميز على شهادة الرخصة
الدولية في قيادة الحاسوب ( )ICDLوالتي ينفذها صندوق تنمية
المهارات وتس��تهدف الشباب والفتيات في أنحاء الجمهورية ،كما
أن هن��اك مجموعة أخرى في طريقه��ا لنيل الرخصة الدولية في
قيادة الحاسوب( )ICDLفي الفترة القليلة القادمة.
وتح��رص إدارة مركز التميز على الدف��ع بالطالب والطالبات
للحص��ول عل��ى مثل ه��ذه ال��دورات م��ن أجل نش��ر تقنية
المعلومات وتثقيف الطالب في أهم أدوات العصر.
من جانب آخر ش��اركت طالبات مركز التميز في الفعالية التي
أقامتها المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع (يمن نودز) بعنوان
(لقاءات حوارية ..مقارب��ات بين مخرجات اللقاءات المجتمعية
ومخرجات فريق الحقوق والحريات في الحوار الوطني) والتي
أقيمت في القاع��ة الكبرى لمركز التميز وحضرها العديد من
طلبة الجامعات في تعز.

تدريب وتأهيل

برنامج تأهيلي لسوق العمل
نظ���م قطاع امل���ر�أة يف جمعية بن���اء بالتع���اون والتن�سيق مع
مرك���ز التميز طالب���ات "الربنامج الت�أهيل���ي ل�سوق العمل
خالل الربع الأول من 2014م .
وقد ا�ستهدف الربنامج الذي �أقيم يف القاعة الكربى ملركز
التمي���ز اخلريجات والعامالت يف القطاع الن�سوي للجمعية،
وا�شتم���ل على العديد من ال���دورات التنموية كـ ( التخطيط
امل�ؤ�س�س���ي و�إدارة الفري���ق ل�سوق العم���ل والإيجابية والعمل
اجلماعي ومقومات احلياة الزوجية الناجحة ) ،كما احتوى
الربنامج عل���ى العديد من الدورات املهني���ة يف ال�صناعات
الغذائية والكوافري و�صناعة البخور.
وه���دف الربنامج �إىل الإ�سهام يف تثقيف وتوعية امل�شاركات
واع���داد قيادات جمتمعي���ة و�إك�سابهن مه���ارات حياتية مبا
ميكنهن من امل�شاركة الفاعلة يف خدمة �أنف�سهن واملجتمع.

دورة في تطوير مهارة اللغة اإلنجليزية
�أق���ام مركز التميز ق�سم الط�ل�اب التابع جلمعية بن���اء دورة " التعلم الذاتي
لتطوير مهار ات اللغة الإجنليزية عرب ال�شبكة التفاعلية" .
حيث �شارك يف الدورة  20طالب ًا موزعني على جمموعتني يف معمل اللغة التابع
للمرك���ز ومت تنفيذها للط�ل�اب الراغبني بتطوي���ر مهارات اللغ���ة الإجنليزية
بهدف حت�سني م�ستواهم العلمي واملهني.

المشاركة في مسابقة معاذ العامة

�شارك ��ت احلافظ ��ة �آمن ��ة يا�س�ي�ن ع ��ن ملتقى
احلفاظ التاب ��ع جلمعية بن ��اء يف م�سابقة معاذ
العامة – مو�سم 1435هـ والتي بثتها قناة �سهيل
الف�ضائية.
وكان ��ت م�شارك ��ة �آمنة يف فئ ��ة امل�صحف كام ًال
مع مف ��ردات الكلمات حيث ح ��ازت على املرتبة
الثاني ��ة ومت ت�سليمه ��ا جائ ��زة امل�سابق ��ة  ،كم ��ا
ك ّرمها ملتقى احلفاظ بدرع امللتقى .
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كنـوز بنــاء
ه���ي بن���اء ..ا�س���م ل���ه وق���ع املط���ر يف الأر����ض اجلدباء
 ..تر�س���م املع���امل  ,,تغر����س ب���ذور الن���ور  ..و ُتر�س���ي
مداميك النه�ض���ة ..تفتح نوافذ املعرفة وت�صنع من
ُحللها املتلألئة �أو�سمة فخر .
بناء لي�س يف قامو�سها تراجع �أو حتى توقف اللتقاط
الأنفا����س  ,ب���ل هي االنطالق���ة املتوثبة  ,فما من يوم
ي�شرق �شم�سه �إال ولـ "بناء" فيه �إجناز و�أثر .
ط���وال م���ا يقارب من ( )18عام���اً وبناء ت�سري بخطى
حثيث���ة �ص���وب حتقي���ق �أهدافه���ا لتنمي���ة الإن�س���ان
ونه�ضة الوطن  ,ومن خالل �إطاللة عابرة يف �سجل
بن���اء ف�إنن���ا �سنج���د �أنف�سن���ا �أم���ام منج���م م���ن الكنوز
وبانورام���ا م���ن م�س���ارات النج���اح حمكم���ة التواف���ق
عظيمة الأثر  ,فائقة التطور.
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متتل ��ك اجلمعية ر�صي ��د ًا من امل�ش ��اركات اخلارجية لقي ��ادة اجلمعية
به ��دف تعزيز التوا�صل مع جهات ومنظمات مماثلة وبهدف اال�ستفادة
م ��ن جتارب وخربات الآخرين  ,ولأنها تهدف لأن تكون رائدة يف العمل
التنموي ف�إنها حتر�ص على امل�ساهمة وامل�شاركة يف امل�ؤمترات وامللتقيات
الدولي ��ة ،وت�أتي تلك امل�شاركات يف �إطار تعزي ��ز فر�ص االلتقاء وتبادل
اخلربات بغية الو�صول بالتعلي ��م والعمل التنموي �إىل �آمال وطموحات
النه�ضة التنموية .
وق ��د عك�ست م�ش ��اركات اجلمعي ��ة اخلارجية مدى جدي ��ة اجلمعية يف
حتقي ��ق �أهدافه ��ا كم ��ا عك�ست م�ست ��وى نظرته ��ا الطموح ��ة يف ال�سري
ب�أهداف اجلمعية نحو ف�ضاءات �أو�سع .

كنـوز بنــاء

وفود وزيارات من دول شقيقة
ج ��ودة الأداء الت ��ي متتاز بها اجلمعي ��ة وم�ستوى ال�شفافية العالية الذي ترتب ��ع فيه بناء جعل منها حمل
اهتم ��ام كثري من الزوار والوفود اخلارجية على امل�ست ��وى ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي  ,وقد �أبدت تلك الوفود
الزائرة �إعجابها مب�ستوى الأداء والإجناز الذي بدت فيه اجلمعية وت�سري عليه ,
كم ��ا �أكدت تلك الوفود تعاونها و�شراكتها م ��ع اجلمعية وتكري�س اجلهود لر�سم لوحة تكاملية بناءة
مل�ستقبل التعليم ور�سالته ال�سامية ولتطوير العمل اخلريي والتنموي.

مراكز التم ُّيز  -طالب وطالبات
يع ��د مرك ��ز التميز بق�سميه الط�ل�اب والطالبات �أيقونة فخر ومن ��وذج م�شرف واجناز طموح
وم�شروع المع .
فاملرك ��ز ه ��دف �إىل ت�سك�ي�ن الطالب والطالب ��ات اجلامعيني مع توف�ي�ر ك�آفة املتطلب ��ات من تغذية
ورعاية وتدريب و ت�أهيل ,ويوم ًا فيوم واملركز يحقق �إجنازات وي�صنع تاريخ ًا من النه�ضة  .فاملركز
جاء بنمط مبتكر حقق من الأهداف ما فاق التوقعات و�أذهل اجلميع .
ومن ��ذ افتتاح املركز يف الع ��ام  2009للطالب و 2010م للطالبات واملرك ��ز يقدم خدماته املتنوعة
لرواده الذين وجدوا فيه مرف�أ العروج نحو م�ستقبلهم املزدهر  .فقد ا�ستقبل مركز الطالب خالل
الفرتة 2014 - 2009م ( )315طالب ًا فيما قد تخرج منه حتى الآن ( )59طالب ًا وبلغت ميزانيته
الت�شغيلية خالل تلك الفرتة مبلغ ( 37,499,349ريا ًال ) .

التدريب والتأهيل
ت�سع ��ى اجلمعية �إىل خل ��ق بيئة تعليمي ��ة تواكب متطلب ��ات الع�صر
وت�ستفيد من خربات الآخرين مبا يجعل من فئة الطلبة اجلامعيني
قادري ��ن على القي ��ام بدوره ��م يف تنمية الوطن من خ�ل�ال برامج
تدريبي ��ة ت�ساعد عل ��ى تطوير الطموح وروح املب ��ادرة واملهارات

ت�ؤم ��ن اجلمعية ب�ضرورة التفكري يف �أطر جديدة لتطوير
العمل امل�ؤ�س�سي اخل�ي�ري و و�ضع خطط لتبادل اخلربات
م ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الأخ ��رى ولذل ��ك فهي ت�سع ��ى اىل عقد
اتفاقي ��ات تع ��اون �أو مذك ��رات تفاهم مع جه ��ات خريية
وحكومي ��ة؛ لت�سهيل �إج ��راءات عملية التن�سي ��ق والتكامل
والتعاون بني املنظمات اخلريية ذات الأهداف امل�شرتكة،
مل ��ا يف ذل ��ك م ��ن اال�ستف ��ادة م ��ن اخل�ب�رات والتكام ��ل
يف الن�شاط ��ات ،والب ��دء م ��ن حي ��ث انته ��ى الآخ ��رون،
والتخ�ص�ص يف توفري اخلدمات التي يحتاجها املجتمع .
ول ��دى اجلمعي ��ة �شبك ��ة ناجح ��ة م ��ن ال�شراك ��ة الفاعلة
واملتمي ��زة م ��ع جمعي ��ات وم�ؤ�س�سات لها ح�ض ��ور كبري يف
الو�سط التنم ��وي والتطوعي على م�ستوى ال�ساحة املحلية

�أما مركز الطالبات فقد ا�ستقبل خالل الفرتة 2014 -2010م
( )424طالبة فيما قد تخرج منه حتى الآن ( )50طالبة وبلغت
ميزانيته الت�شغيلية (  60,628,812ريا ًال)

املهني ��ة الت ��ي متكنهم من احل�صول على فر�ص عمل منا�سب ��ة ووظائف الئقة .واجلمعية
حتر� ��ص من خالل خطته ��ا امل�ستقبلية على اال�ستمرار يف تبني م�شاريع تدريبية رائدة
وبرامج تتميز باالبتكار والإبداع والتجديد .
وال يقت�صر التدريب يف اجلمعية على فئات و�شرائح املجتمع امل�ستهدفني من �أن�شطة اجلمعية
ب ��ل �إن التدري ��ب ي�شمل �أي�ض ًا العاملني يف اجلمعية مبا ي�ضم ��ن دعم اجلمعية ب�أف�ضل املوارد
الب�شرية ،من خالل اتباع �سيا�سة متطورة يف االختيار والتوظيف والتدريب والـت�أهيل ،حتقيق ًا
للتنمية املهنية امل�ستمرة،
واجلمعية حتقق ب�صمات ملحوظة يف هذا املجال حيث ح�صد الطالب والطالبات امل�ستهدفون
من قبل اجلمعية �شهادات متيز رائعة .
وتتويج ��ا مل�س�ي�رة التدري ��ب فقد افتتح ��ت جمعية بناء اخلريي ��ة للتنمية الإن�ساني ��ة يف العام
املا�ضي "معهد التميز للتدريب والتنمية" للتدريب على ال�شهادة الدولية للحا�سب والإنرتنت
 IC3والحق ًا �شهادة التوفل(.)TOEFL

شراكات وعضويات
والدولي ��ة  ،وق ��د ر�سمت معامل تل ��ك ال�شراكة على
�أ�س� ��س م ��ن ال�شفافي ��ة والعمل التطوع ��ي امل�شرتك
والتعاون امل�ستدام مب ��ا ي�صنع بيئة تنموية خ�صبة
متكن من اال�ستثمار والتوظي ��ف يف تنمية الإن�سان
و�صناعة النه�ضة .
وت�أت ��ي العالق ��ة التي تربط جمعية بن ��اء مع ع�شرات
اجلمعيات واملنظمات نتاج� � ًا طبيعي ًا ملدى ال�شفافية
الذي امتازت به بناء وكذلك �أي�ض ًا لفرادة االجنازات
ري �صاد ٌق
التي ت�سجلها بناء على الدوام .كما �أنها تعب ٌ
ع ��ن املكان ��ة الت ��ي حتظ ��ى به ��ا اجلمعي ��ة ل ��دى تلك
املنظمات والهيئات .
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كنـوز بنــاء

العمل المؤسسي الرائد
تعم ��ل اجلمعي ��ة بك�آفة �أف ��راد طاقمها على حتقي ��ق اال�ستق ��رار امل�ؤ�س�سي من
خالل اتباع جمموعة من نظم العمل�( ،سيا�سات وقواعد و�إجراءات) ،تعمل على
حتقي ��ق الأهداف ،مبا يتفق مع ر�ؤية امل�ؤ�س�س ��ة .ولديها – كغريها من اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات – نظام داخلي ينظم �ش�ؤونها الإدارية و�إجراءاتها التنفيذية .
حي ��ث تنظم اللوائح الداخلي ��ة انتخاب الهيئة الإدارية والهيئ ��ة الرقابية والتي
جت ��ري كل � 3سن ��وات يف ظل اجتماع مو�سع للجمعي ��ة العمومية للجمعية  .وهو ما
ي�ساعد اجلمعية اىل اخلروج من حيز التقليدية والإدارة الفردية �إىل حيز العمل
ال�شوروي الذي يحقق لها الدميوم ًة والتطور .
ّ
كم ��ا ان انته ��اج امل�ؤ�س�سية يف اجلمعية ي�ساعد على اختيار الكفاءات التي متتلك

اإلعـــــالم
ت ��درك جمعية بن ��اء �أن للإع�ل�ام دور ًا مهم ًا يف تكوين ال ��ر�أي العام
وتوجي ��ه م�س ��اره ،وبالتايل ف�إن مهم ��ة الإدارة الإعالمية يف اجلمعية
و�ض ��ع وتنفيذ ا�سرتاتيجية ناجحة للتوا�صل عرب الإعالم بكافة �صوره
وا�شكال ��ه به ��دف بناء �ص ��ورة ذهنية �إيجابي ��ة يف املجتمع عن العمل

اخل�ي�ري والتطوعي .ويربز دور الإع�ل�ام يف ـ �إعداد ون�شر �أخبار اجلمعية عرب
الو�سائ ��ل الإعالمية املقروءة وامل�سموعة واملرئية والإلكرتونية ،وت�صميم جميع
مطبوعات اجلمعية ،و�إعداد الإجراءات الالزمة للحمالت الإعالمية  ،وتوثيق
و�أر�شف ��ة �أن�شط ��ة وم�شاريع اجلمعي ��ة ،والتوا�صل م ��ع ك�آفة ال�شرائ ��ح والفئات
احلكومية والأهلية الداخلية واخلارجية .
اجلمعي ��ة ت�ص ��در جمل ��ة دورية با�سم " بن ��اء" وهي حالي� � ًا يف ن�سختها الثامنة
كم ��ا �أن �إدارة االعالم قد �أ�صدرت �أي�ض ًا اعالميات مرئية ومقروءة وم�سموعة
والكرتونية عن مراكز التميز واجلمعية وم�شاريعها ومنا�شطها املختلفة .
ولأن اجلمعية تهدف �إىل تو�صيل ر�سالتها التنموية �إىل ك�آفة ال�شرائح املجتمعية
فللجمعية العديد من قنوات التوا�صل الإعالمية ك ( موقع اجلمعية www.
 ) benaye.orgولديها �صفحات على مواقع التوا�صل الإجتماعي كالفي�س
ب ��وك وتوي�ت�ر وقن ��اة على اليوتي ��وب  ،وللجمعي ��ة توا�صل م�ستمر م ��ع القنوات
التلفزيونية واملحطات الإذاعية وال�صحف واملواقع الإخبارية .

الجانب االستثماري والدعم المجتمعي
ت�أمل اجلمعية من خ�ل�ال م�صفوفة من الإجراءات والقرارات �إىل االنتقال
م ��ن حمـــدودي ��ة امل ��وارد املالــــي ��ة �إىل تنوعه ��ا وات�ساعها ،ونظ ��ر ًا لتفاوت
تربعات �أه ��ل اخلري من وقت لآخر ف�إن اجلمعية ت�أم ��ل تنوع وتعدد م�صادر
الدخ ��ل لتموي ��ل �أن�شطتها وم�شاريعه ��ا  ،و�إىل البحث عن بدائ ��ل ا�ستثمارية
م�ضمون ��ة النتائ ��ج وه ��ذا التوج ��ه ال يلغ ��ي – بالطبع � -أهمي ��ة ا�شرتاكات
وتربع ��ات منت�سب ��ي و�أع�ضاء اجلمعي ��ة كما �أن تربع رج ��ال اخلري ودعمهم
للم�شاريع اخلريية هو جزء من خدمة املجتمع .
واجلمعي ��ة الت ��ي ابتد�أت عمله ��ا يف العام 1996م با�ستئج ��ار �شقة  ,ها هي
بف�ض ��ل اهلل وبجهود اخلريي ��ن متتلك حالي ًا  2مباين ب�سعة (� )23شقة ،كما
�أن العم ��ل جا ٍر يف ت�شييد مبنى ا�ستثماري ليع ��ود ريعه وفوائده ل�صالح �سكن
30

العدد الثامن  -مـار�س 2015

الو�ض ��وح يف ال ��ر�ؤى واال�سرتاتيجي ��ات ،ولديها الق ��درة الكافية يف
حتلي ��ل العوام ��ل امل�ؤث ��رة عل ��ى �أداء امل�ؤ�س�سة و�صـياغ ��ة الأهداف ،
وت�شــــج ��ع عل ��ى االبتكار وحتف ��ز الطاقات من �أج ��ل العمل  ،وتعمل
على تطوير ذاتها والآخرين.

الطالبات  ,وهي بهذا ال�صدد.
ن�أم ��ل من املقتدرين من رجال اخل�ي�ر واملي�سورين الإ�سهام يف
توقيف العقارات والأموال ملا فيه �صالح املجتمع والدميومة وملا
و�ساع فيه .
فيه الأجر واملثوبة الدائمة من اهلل لكل فاعل للخري ٍ

طموح الطالب الجامعي
بين الممكن وغير الممكن
رحمة عبدالعزيز األغبري
مديرة مركز التميز طالبات

نق�صد بالطموح املعرفة ال�شعورية ملا يرغب ال�شخ�ص يف حتقيقه من �أهداف
تن�سج ��م مع قدراته وامكاناته وميوله واجتاهاته وقيمه وواقع جمتمعه ،علم ًا
ب�أناخلطوات التالية ت�ساعد الطالب اجلامعي على حتقيق طموحه :
• اختي ��ار التخ�ص� ��ص املنا�س ��ب مبا يتالءم م ��ع ا�ستعداداته وقدراته
وميول ��ه وظروف ��ه ومعرفت ��ه بالوظيف ��ة �أو املهن ��ة التي �ستنبث ��ق عنه من
حيث م�ستقبلها وحاجة ال�سوق �إليها وهذا �سوف يعزز طموحه ويطوره .
و�إذا كان الأم ��ر غري ذلك فهذا قد ي�ؤدي �إىل �إعاقة وتعطيل طموحه مما
يرتتب عليه انخفا�ض التوافق النف�سي واالجتماعي والأكادميي .
• موازن ��ة الطال ��ب ب�ي�ن العقل والعاطف ��ة ،وبني املمك ��ن وغري املمكن
ك ��ي يتمكن من و�ض ��ع �أهداف حم ��ددة لطموحه  ،وهي اخلط ��وة الأوىل
لتج�س�ي�ر الفجوة وردم الهوة بني الطموح والقدرة ويت�أكد ذلك �إذا علمنا
�أن العوملة والطوفان الهائ ��ل يف املعلومات واالت�صاالت تفر�ض با�ستمرار
مه ��ارات ق ��د ال تتوف ��ر لدى الطال ��ب  ،مما يحت ��م عليه تطوي ��ر �أ�ساليب
تفك�ي�ره و�أهداف ��ه  ،اً
و�صول �إىل حتقي ��ق طموحه لي�ساي ��ر ت�شابك وتعقيد
�ش ��كل احلياة الع�صرية  ،ويحافظ بالتايل عل ��ى تناغم �إيقاعه مع العامل
الذي يحيط به .
والنجاح الفكري يتطلب امتالك مفاتيح و�أدوات وفيما يلي ٌ
بع�ض منها :
• حتديد الأهداف وجتديدها با�ستمرار.
• التخطيط والتنظيم.
• الثقة بالنف�س.
• الدافعية الذاتية واحلما�س.
• التحكم بالذات.
• التحرك �إىل امل�ستقبل دون انتظار قدومه.
• احرتام الوقت وزيادة فاعليته.
• اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب.
• االرتفاع فوق م�ستوى امل�شاكل.
• التحرر من املا�ضي.
• االبتعاد عن خلق الأعذار لتربير الف�شل.
• التفكري الإيجابي واالبتعاد عن الأفكار غري العقالنية.
• قوة العزمية والإرادة.
• التفا�ؤل.
• املرونة.
• النقد الذاتي.

كنـوز بنــاء

العمل
الخيري
�أ /عارف حممد حزام
الأمني العام جلمعية بناء

لقد خصص القرآن الكريم س��احة واسعة للعمل
الخي��ري فآيات القرآن الكري��م تزخر بهذا العمل
وأحاديث المصطفى صلى اهلل عليه سلم جعلته
في قم��ة األعمال وأفضلها  ،حيث وردت أحاديث
كثيرة في ذلك ،روي عن عمر بن الخطاب رضي
اهلل عنه قال" :س��ئل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه
وس��لم أي األعمال أفضل؟ قال :إدخالك السرور
على مؤمن أش��بعت جوعته أو كسوت عورته أو
قضيت له حاجة" .صحيح الترغيب برقم (.)954
هذا في الجانب اإليجابي ،وفي الجانب الس��لبي
وعدم القيام به كان س��بباً ف��ي دخول النار كما
تحدث القرآن ( ما س��لككم في س��قر  .قالوا لم
نك من المصلين ،ولم نك نُطعم المسكين )..
والي��وم في ظل كث��رة المؤسس��ات والجمعيات
العامل��ة في ه��ذا المج��ال فإنه البد م��ن إيجاد
نماذج من الش��باب العامل في المجال الطوعي
والخي��ري في خدم��ة المجتمع حيث وقد س��بقنا
الغير في هذا المج��ال ( العمل الطوعي وخدمة
المجتمع) فتراهم ينتقلون من مكان الى آخر حباً
في خدم��ة اآلخرين وتقديم ي��د العون لهم في
شتى المجاالت متس��لحين بالمصداقية والتجرد
والصبر والتضحية ودفع بالتي هي أحسن.
والعمل الخيري اليوم متعدد المجاالت والتخصص
فيه أفضل من تش��تيت الجهود ،وعليه فإننا في
جمعية بناء نس��عى جاهدين ال��ى تقديم خدمة
متميزة وخاصة في الجان��ب التعليمي  ..فالعلم
أساس بناء مجتمع تنموي متطور .
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الكفـاالت

مشاريع الكفاالت ..

صناعة معروف وصدقة جارية
م�شاري���ع الكف���االت تتخط���ى العط���اءات املادية �إىل العط���اءات الرتبوية واملعنوي���ة وبالإ�ضاف���ة �إىل الفوائد املادي���ة التي يجنيها
امل�ستفي���د م���ن م�شاري���ع الكفاالت تربز قيم الت�آخ���ي وال�شعور ال�صادق اىل باالنتماء �إىل الدي���ن والعقيدة  ,في�صبح املجتمع �أكرث
متا�سكا وقوة و�أبعد ما يكون عن الفرقة والتخا�صم .
واجلمعي���ة وه���ي ت���ويل جمال التعليم االهتمام الأول ب�أن�شطتها وم�شاريعها �إال �أن واق���ع احلياة املعي�شية التي يكابدها كثري من
قطاع���ات املجتم���ع م���ن �أيتام و�أرامل وفق���راء ومر�ضى ومعاقني  ,فر�ضت عل���ى جمعية بناء امل�ساهمة يف تق���دمي العون والرعاية
بح�سب ظروفها املتاحة وبح�سب توفر التمويل والدعم مل�شاريع الكفاالت والرعاية .

كفالة (  ) 965يتيمًا
بتكلفة ( )121.797.902ريال
ت�ش���كل �شريح���ة الأيت���ام يف جمتمعن���ا اليمن���ي رقم���ا مه���و ًال ي�ستدعي
م�ضاعف���ة اجله���ود الر�سمي���ة واخلريي���ة يف و�ضع احلل���ول واملعاجلات
خ�صو�صا و�أن الو�ضع االقت�صادي واملعي�شي يت�سبب يف مزيد من معاناة
لأ�س���ر الأيتام التي تعي�ش حت���ت خط الفقر وتكون عر�ض���ة لآثار الفقر
ونتائجه القا�سية  .وجلمعية بناء دور بارز ورائد يف جمال كفالة الأيتام
حي���ث مت خالل العام 2014م كفالة ( )63يتيم���ا جديد ًا بالإ�ضافة اىل
( )902يتي���م مكف���ول خ�ل�ال الأعوام ال�سابق���ة  ,لي�صبح ع���دد الأيتام
املكفول�ي�ن من قب���ل اجلمعية حتى نهاي���ة 2014م ( )965يتيما ،ومببلغ

اجمايل ( )121,797,902ريال .
كم���ا مت ت�سويق ملفات ( )512يتي���م جديد لدى فاعلي اخلري
ورجال الرب والإح�سان وبانتظار كفالتهم .

كفالة األسر الفقيرة والمعاقين
تعاين ع�شرات الآالف من الأ�سر الفقرية يف املجتمع اليمني من فقر
كارثي نتيجة الأو�ضاع االقت�صادية وانعدام فر�ص العمل مما يت�سبب
يف معاناة تتكبدها الأ�سر الفقرية واملحتاجة .
وخالل العام 2014م مت كفالة (� )32أ�سرة جديدة من �أ�سر الأيتام
غري املكفول�ي�ن والأ�سر املحتاجة ،وبلغت التكلف���ة االجمالية مل�شروع
كفالة اال�سر الفق�ي�رة ( )13.741.901ريال والذي ي�ستفيد منه (
� ) 64أ�سرة .
كما مت كفالة ( )4معاقني بتكلفة بلغت ( )302,725ريال
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وحالي ًا مت ت�سويق (� )207أ�سرة فقرية و( )56معاق ًا.

الكفـاالت

كفالة
الحلقات القرآنية
م�ش���روع احللق���ات القر�آنية م���ن �أكرث امل�شاري���ع �إ�شراق ًا
ونفع ًا وتنوير ًا حيث �أنه يتوىل العناية والرعاية باحللقات
القر�آنية ومعلميها وي�ساعد على تخريج حفظة كتاب اهلل
وتربية الن�شء على النهج الو�سطي القومي .
واجلمعي���ة تفخر ب����أن له���ا دور ًا م�شرف ًا يف ه���ذا املجال
حي���ث تكفل اجلمعي���ة حاليا  41حلق���ة قر�آنية مبحافظة
تع���ز وخالل الع���ام 2014م بلغ���ت تكلفة رعاي���ة وكفالة
احللقات القر�آنية ( )6,304,269ريال  .وت�أمل اجلمعية
ان يت�ضاع���ف جود اخلريين خالل الأعوام القادمة حتى
تتمكن اجلمعية من م�ضاعفة عدد احللقات القر�آنية .

كفالة معلمين

كفالة الدعاة
حق���ق م�شروع كفالة الدع���اة الذي د�شنت���ه اجلمعية خالل
الع���ام 2013م جناحات متميزة يف جمال التعليم والإر�شاد
والوعظ والن�صح ملختلف �شرائح املجتمع الذين ا�ستهدفهم
امل�ش���روع م���ن خ�ل�ال الدع���اة واملر�شدين الذي���ن توفدهم
اجلمعية �إىل مناطق االحتياج  .وتكفل اجلمعية حالي ًا ()5
دعاة بلغت تكلفتهم ال�سنوية ( )518.862ريال .

التكلفة ر .ي

المستفيدون

المشروع

121,797,902

 965يتيم

كفالة الحلقات القرآنية

6,304,269

 43محفظ

كفالة أسر فقيرة

13,741,901

 64أسرة

كفالة معلمين

366,492

 4معلمين

كفالة دعاة

518,862

 5دعاة

كفالة معاقين

302,725

 4معاقين

 143,032,151ريال

1085

كفالة ايتام

االجمالي

للجمعي���ة دور و�إ�سه���ام يف رعاي���ة وكفال���ة املعلم�ي�ن،
الذي���ن توليهم اجلمعي���ة فائق االهتم���ام لأنهم رواد
النه�ض���ة عل���ى الدوام  ,وه���م م�شاعل الن���ور و�أعداء
الظالم .
واجلمعي���ة تكف���ل حالي���ا ( )4معلم�ي�ن بتكلف���ة
( )366.492ري���ال  ,حي���ث ي����ؤدون مه���ام التدريب
والت�أهيل لطالب وطالبات مراكز التميز .
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األيـتـــام

جمعية بناء تنظم فعاليات يوم اليتيم العربي
نظم ��ت جمعية بناء اخلريية للتنمي ��ة الإن�سانية بال�شراكة مع قطر
اخلريية يف �إطار مبادرة رفقاء لرعاية الأيتام فعاليات "يوم اليتيم
العرب ��ي" حيث د�شنت الفعاليات بحفل فني وتكرميي ا�ستهدف 98
من متفوقي الأيتام و�أمهاتهم املثاليات.
ويف احلف ��ل الذي �أقيم برعاية دول ��ة رئي�س الوزراء ال�سابق حممد
�س ��امل با�سن ��دوة يف الأول من ابريل 2014م الق ��ى وكيل املحافظة
�أن�س النه ��اري كلمة اجلهات الر�سمية �أكد فيه ��ا �أهمية تنفيذ مثل
ه ��ذا الفعالي ��ات الت ��ي ت�سهم يف دم ��ج الأيتام باملجتم ��ع وتقلل من
خماطر ال�شعور الوجداين لليتيم بالعزلة عن املجتمع.
م� ً
شريا �إىل �أن العباق ��رة واملفكرين والأدباء عرب التاريخ غالبيتهم

«بناء الخيرية» تحيي
فعالية يوم اليتيم في
العالم اإلسالمي
نظمت جمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية فعالية يوم اليتيم
يف الع ��امل الإ�سالم ��ي يف تعز والذي ي�صادف ي ��وم  15رم�ضان
1435هـ بح�ضور ع�شرات من الأيتام املكفولني و�أمهاتهم وعدد
من م�س�ؤويل اجلمعية .
و�أو�ض ��ح املهند�س زي ��د العام ��ري -م�سئول الأيت ��ام باجلمعية
ب� ��أن هذه الفعالي ��ة ت�أتي �إحي ��اء لليوم العاملي لليتي ��م يف العامل
الإ�سالم ��ي التي تقام لأول مرة ،بعد �أن �أق� � َّرت منظمة التعاون
الإ�سالم ��ي حتديد يوم  15رم�ضان م ��ن كل عام يوما لليتيم يف
العامل الإ�سالمي للتوعية بق�ضايا الأيتام ،وتعب ً
ريا رمزيا لإبراز
العديد من �إبداعات الأيتام ومهاراتهم واجنازاتهم املميزة.
و�أ�شار العامري �إىل �أن هذه الفعالية �ستتكرر يف  15رم�ضان من
كل عام ،تزامن� � ًا مع �إحيائها يف دول العامل الإ�سالمي ،وتهدف
�إىل تعريف املجتمع بق�ضاي ��ا اليتيم ،واحتياجاته وتفعيل الدور
املجتمع ��ي ،وتعزيز العالقة مع املُتط ِّوع�ي�ن والداعمني املحليني
34
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م ��ن الأيت ��ام  ,ودع ��ا كاف ��ة اخلريي ��ن وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية اىل
الوق ��وف �إىل جان ��ب الأيتام ودعمهم مبختلف �أن ��واع الدعم املادي
واملعنوي واالهتمام بهم علمي ًا وثقافي ًا.
م ��ن جانبه الدكتور عبد الكرمي �شم�س ��ان رئي�س اجلمعية �أكد يف
كلمته على اهتمام جمعية بناء باجلانب التعليمي والثقايف لليتيم.
و�أ�شار �إىل �أن اجلمعية لديها خطة لالنتقال باليتيم من الكفالة املادية
�إىل الفرد املنتج يف املجتمع عرب م�شاريع التمكني ،و�أو�ضح �أن فعاليات
الي ��وم املفت ��وح لليتيم ي�شم ��ل بالإ�ضاف ��ة اىل حفل التك ��رمي م�سابقات
ثقافية و�ألعاب ترفيهية.
وخالل الكلمة ق ��دم رئي�س اجلمعية ال�شكر اجلزيل لـ "قطر اخلريية"
واخلارجيني.
وت�ضمنت فقرات احلفل العديد من الأنا�شيد والكلمات املعربة
وفق ��رات �إبداعية وفنية من الأيتام  ،ع�ب�روا فيها عن �شكرهم
وثنائهم للكافلني وللجمعية ملا يقدمونه من بذل وعون لهم.
كما �أقامت اجلمعية �إفطار جماعي للعديد من الأيتام املكفولني
و�أمهاتهم على هام�ش الفعالية.

ومب ��ادرة رفقاء وجميع فاعل ��ي اخلري واجلهات
امل�س�ؤول ��ة التي ت�سه ��م بفعالية يف دع ��م ورعاية
االعمال اخلريية واملبادرات الإن�سانية.
النا�ش ��ط عم ��ر دوك ��م ا�ستعر� ��ض يف كلمته
مناذج كث�ي�رة من العظماء الأيتام الذين كان
له ��م دور يف تغي�ي�ر احلي ��اة الب�شري ��ة واولهم
النب ��ي الأكرم حمم ��د �صلى اهلل علي ��ه و�سلم
وع ��دد من عظماء العلم ��اء من امل�سلمني ومن
غري امل�سلم�ي�ن كمخرتع امل�صب ��اح الكهربائي
وكذلك خمرتعا الطائرة.
ح�ض ��ر الفعالي ��ة العدي ��د م ��ن ال�شخ�صي ��ات
والوجاه ��ات االجتماعي ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات
واجلمعي ��ات اخلريي ��ة والتنموي ��ة بتع ��ز
واملخت�صة برعاية وكفالة الأيتام.

األيـتـــام

أنشطة األيتام  ..صقل
مهارات وتنمية مواهب
�أقام ق�سم الأيتام بجمعية بناء اخلريية للتنمية الإن�سانية العديد من اللقاءات
االجتماعية والأن�شطة الفنية اخلا�صة بالأيتام و�أمهاتهم .
حي ��ث عقد اللقاء الدوري بالأيتام و�أمهاته ��م ،ومت طرح العديد من املوا�ضيع
التثقيفي ��ة التي تهم الأيت ��ام و�أمهاتهم بالإ�ضاف ��ة �إىل اختبارات ال�ستخراج
املواهب والقدرات وتنميتها وتوظيفها يف االجتاه ال�صحيح.
كم ��ا �أقيم ��ت العدي ��د م ��ن الأن�شط ��ة يف املج ��ال الفن ��ي واملهن ��ي يف الر�سم
والزخرف ��ة والتطريز والأ�شغال اليدوية ملدة �أ�سبوعني �،شارك فيها  20يتيم ًا
ويتيمة اختتمت مبعر�ض للر�سومات والأ�شغال اليدوية والزخرفة .
�إىل جانب ذلك مت تدريب جمموعات من الأيتام على فنون الإن�شاد وامل�سرح
وفن الإلقاء  ،وت�شجيع املوهوبني وتطوير مهاراتهم .
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فعاليات

بناء الخيرية
تكرم االسر المتميزة
نظم��ت جمعية بن��اء الخيري��ة للتنمية اإلنس��انية حفل
تكريم االس��ر المتميزة في القاعة الكبرى التابعة لمركز
التميز بمشاركة وفد من نادي األسرة السعيدة.
حيث كرم الفائزين الدكتور عبدالكريم شمس��ان رئيس
الجمعية واالس��تاذ محمد علي اس��ماعيل المشرف على
المس��ابقة بحض��ور المدي��ر التنفي��ذي وممثلي األس��ر
المشاركة .
وتأتي جائزة األسرة المتميزة في إطار أولويات الجمعية
و مبادراته��ا االجتماعية لإلرتق��اء بالمجتمع وإيمانا منها
بالعنصر البش��ري الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية
المستدامة .
وق��ال شمس��ان في كلم��ة له به��ذه المناس��بة ان هذه
الجائ��زة تع��د األول��ى من نوعه��ا على مس��توى االحياء
السكانية وتشمل س��كان حي الجامعة وتهدف الى ابراز
األس��ر المتميزة في الحي لتكون قدوة لغيرها وتكريمها
عل��ى الجه��ود الت��ي تقوم به��ا ف��ي االرتقاء بالنش��ىء

رحلة جماعية
لموظفي الجمعية
نظم��ت جمعية بن��اء الخيرية للموظفي��ن وأطفالهم
رحل��ة ترفيهي��ة إل��ى مدين��ة ع��دن ,للترفي��ه فيها
ولتوطيد العالقات االجتماعية فيما بينهم.
وشمل برنامج الرحلة العديد من االنشطة والبرامج
الرياضية والثقافية المتنوعة.
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وتحفي��ز األجيال لخدمة الوطن باإلضافة إلى تعزيز روح
التنافس اإليجابي بين األس��ر لبناء مجتمع صالح يسعى
إل��ى اإلنجاز والتميز وتش��جيع أفراد األس��رة على التآزر
والتماسك االجتماعي.
وأوض��ح أن هذه الجائ��زة تقوم على عدد م��ن المعايير
والش��روط التي يجب توافرها في األسر المتقدمة وهي
أن يك��ون أف��راد األس��رة متميزي��ن في مج��االت العمل
والدراس��ة بجانب حرص األس��رة على تنظي��م اوقاتهم
والتخطي��ط والتنفيذ الجي��د لحياتهم واهتمام األس��رة
بالجيران والمجتمع المحيط بهم.
تخلل الحفل العديد من األناشيد والكلمات المعبرة التي
نالت استحسان الحاضرين.

استديو بنــاء
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ل
حياة
ت�سهم الكلم���ة ال�صادقة واحلروف املفعمة اح�سا�ساً وحمبة
يف �صناع���ة �أث���ر ال يو�ص���ف يف وج���دان النا����س  ,فك���م من
كلمة زرعت خريا و�أحيت نفو�ساً و�ساهمت يف �إنقاذ حياة �أو
يف �صالح جمتمع وت�شييد ح�ضارة .
مفتت���ح الدخ���ول يف الإ�س�ل�ام كلمة  ,وحتي���ة الإ�سالم كلمة,
فالكلم���ة الطيبة كال�شجرة الطيبة �أ�صلها ثابت يف الأر�ض
و فرعها ممتد ذاهب يف ال�سماء على مد الب�صر.
و�إميان���اً م���ن اجلمعية ب���دور الكلم���ة -وبالأخ����ص �إذا كانت
م� ��ر َك� � ْ�ب � َأم � �ـ� ��ل ي �ج��ري
ي� � ��ا ب� � �ح� � � َر �أح �ل��ام � ��ي
َل��ـ��ـ�� ْم�� َل��ـ��ـ�� ْم� ْ�ت ع�ْث�رْات ��ي
وا ِث� � � � � ��ق ِب � � � ُق� � � ْ�درات� � ��ي
ُي� �ت� �م ��ي خ� �ب � ْر م��ا� �ض��ي
ِم� � ��نْ حت� � ِ�ت �أ ْن��ق��ا���ض��ي
�اع � �ـ � �ـ� � ْ�ل و�إي � �ج� ��اب� ��ي
ف� � ِ
�وب يف ب���اب���ي
م� � �ك� � �ت � � ْ
�أع� �ط ��ي ق � َ�ط ��ر � �شُ �ك��ري
م��ـ��ن د َْع� � َم� �ه���ا ال� �ِب��رِ ّ ي

وال � �� � �ش� � ْ
�وق يف ���ص��دري
م� ��ا ي ��و� �َ�س� � َع� �ـ � ْ�ك غ�ي�ري
َو ّط� � � � ْن � � � ْ�ت ُخ� � ْ�ط� ��وات� ��ي
�اج � ْ�ح َو ِل��ـ��ـ��ي َق �ـ �ـ� ْ�دري
ن� ِ
َق� �ـ� �ـ ��درِي و ْان� � ��ا را� �ض��ي
ْا ْت �ـ �ـ � َف �ـ �ـ � ّت �ـ �ـ� َ�ح� ْ�ت َزه� ��ري
م� ��و� ��صُ � ��ول ب� ��أح� �ب ��اب ��ي
ُع�ـ�ـ�ـ��� ّ�ش الأم � � ْ�ل ق�صري
يف ���س��ع��ي��ه��ا اخل �ي��ري
ن� �ه ��ر ال� �ع� �ط ��اء ي �ج��ري

ذات حلن طروب و�صوت �شجي و�أداء متمكن -ف�إنها �أنتجت
خ�ل�ال العام 2014م ان�شودتني من كلم���ات �شاعر الأن�شودة
اال�سالمي���ة عب���د الرحم���ن القا�ضي وتلح�ي�ن املبدع مطهر
الزب�ي�ري  ,وتوف���ق بامل�شارك���ة يف �أدائه���ا وت�سجيله���ا �أيت���ام
اجلمعية بكل متكن واقتدار و�إجناز م�شرف
فيم���ا يلي كلمات االن�شودتني على �أمل �أن تتمكن اجلمعية
من �إنتاجهما ب�صورة فيديو كليب خالل الأيام القادمة

خ�ي ُر ال�ن��ا�� ِ�س يتيم ًا كان
ه��ل يبني جم��د ًا َوم�ك��انْ
ُدن� �ي ��ا �أج� �م�� ُ�ل م ��ا فيها
�ال ِم �ـ��ن َت�ـ�ـ� َع� ٍ�ب
راح � � ُة ب�� ٍ
ك� � ْ�م يف ال��دن��ي��ا �أي� �ت ��ا ٌم
وق�س َو ِتــ ِه
حت��ت
ِ
ال�شوك ْ
دام ال �ل �ي� ُ�ل ب ��أر��ٍ�ض
ه � ْ�ل َ
م �ـ �ـ �ـ � ٌّد َج �ـ �ـ �ـ��زْ ٌر ال يبقى
م ��ا �أرو َع ب �� �س �م � َة ق�ل� ٍ�ب
م ��ا � �س �ي �ك��ونُ ق���ض� ّي� ُت�ن��ا

أعظم �إن�سانْ
يتيمُ � ..
كان ْ
واحلرمان!
مث ُل احلاج ِة ِ
ملّ� ��ا ي �ج �ت �م � ُع ال� �� َّ��ض ��دَ انْ
ف� َر ٌح يو َلـــد ِمن �أحـــزَ انْ
�أع َ
وح�ن��انْ
ــــطوها ُح� َّب��ا َ
تُـــزْ ِهــ ُر رائ َع ُة ال ْأغ�صانْ
هل َ�ســـ ْر َمدَ �صُ ب ٌح بمِ كان
غـــريُ َك يا َمــ ِلك ًا َد ّيـــانْ
َبـــ ْل َــ�س َــم ُج ْرحــ ًا بالن�سيان
لن نبقى �أ�سرى ما كان ْ
العدد الثامن  -مـار�س 2015
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ُ ٌ َّ
رجل بأمة

أ.د /عبد الرحمن بن حمود السميط..

ب ��د�أ ال�سميط من ال�صفر وكان ��ت �أمنيته �أن
يعم ��ل ب�إفريقيا من ��ذ �أن كان بالثانوية ،كان
يتمن ��ى �أن ينته ��ي من الطب ث ��م يذهب �إىل
هن ��اك وحتق ��ق له ه ��ذا احلل ��م ب�سبب تربع
�إح ��دى املح�سنات يف الكوي ��ت  -زوجة جابر
الأحم ��د ال�صب ��اح �أم�ي�ر الكوي ��ت ال�ساب ��ق
 والت ��ي طلب ��ت م ��ن ال�سمي ��ط �أن يبني لهام�سجد ًا خ ��ارج الكويت ويف بلد حمتاج فبنى
لها م�سجد ًا يف جمهورية مالوي يف �إفريقيا.
نال ال�سمي ��ط عدد ًا من الأو�سم ��ة واجلوائز
وال ��دروع وال�شه ��ادات التقديري ��ة مكاف�أة له
عل ��ى جهوده يف الأعم ��ال اخلريية ومن �أرفع
ه ��ذه اجلوائ ��ز جائزة امللك في�ص ��ل العاملية
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خلدمة الإ�سالم والتي تربع مبكاف�أتها � 750 -ألف ريال
�سعودي  -لتك ��ون نواة للوقف التعليم ��ي لأبناء �أفريقيا
ومن عائ ��د هذا الوقف تلق ��ت �أعداد كب�ي�رة من �أبناء
�أفريقيا تعليمها يف اجلامعات املختلفة.
تعر�ض يف �أفريقيا ملحاوالت قتل مرات عديدة من قبل
امللي�شي ��ات امل�سلحة ب�سبب ح�ض ��وره الرائد يف �أو�ساط
الفق ��راء واملحتاج�ي�ن ،كما حا�صرته �أفع ��ى الكوبرا يف
موزمبيق وكينيا ومالوي غري مرة لكنه جنا ،بالإ�ضافة
�إىل ل�س ��ع البعو� ��ض يف تلك القرى و�شح امل ��اء وانقطاع
الكهرباء.
ق�ضى ربع قرن يف �أفريقيا وكان ي�أتي �إىل للكويت فقط
للزي ��ارة �أو الع�ل�اج ،كان ��ت �سل�سلة رحالت ��ه يف �أدغال
�أفريقي ��ا و�أهوال التنق ��ل يف غاباتها حمفوفة باملخاطر
وذل ��ك بتعري�ض نف�سه للخطر لأج ��ل �أن يحمل ال�سالم
والغ ��وث لأفريقي ��ا بيد فيه ��ا رغيف ويد فيه ��ا م�صباح
ن ��ور وكتاب ،و�سالح ��ه املادي ج�س ��ده املثخن بال�ضغط
وال�سكر واجللطات ،و�أما �سالحه الإمياين الذي ح�سم
مع ��ارك ال�سمي ��ط يف �سبي ��ل اهلل وامل�ست�ضعفني ف�آيات
ا�ستقرت يف قلبه.
ا�ستمر ال�سمي ��ط يعمل يف املجال اخلريي بعد �أن طعن
يف ال�سن وثقلت حركت ��ه و�أقدامه ،وبع �إ�صابته بال�سكر
وب�آالم يف قدمه وظه ��ره ،ويف �أواخر �سنواته ا�ستحالت

حص���ل الدكت���ور الس���ميط نتيجة
ألعماله الخيرية على مرتبة الشرف
 ،والجوائز  ،والش���هادات  ،بما في
ذلك الجائزة المرموقة والعالمية
من الملك فيصل لخدمة اإلسالم

�أبرز �إجنازاته يف �أفريقيا هي :

• دعم  9.500من الأيتام
• قام بتمويل  95.000طالب
• بنى  5.700م�سجد
• �أن�ش�أ  200مركز لتدريب الن�ساء
• �أن�ش�أ  860مدر�سة
• �أن�ش�أ  4جامعات
• �أن�ش�أ  102مراكز �إ�سالمية
•  9.500من الآبار
• طب���ع  51ملي���ون م�صح���ف وق���ام
بتوزيعها.

حالت ��ه ال�صحية غ�ي�ر م�ستقرة و�أخذ يع ��اين من توقف
يف وظائ ��ف الكلى وخ�ض ��ع لعناية مرك ��زة يف م�ست�شفى
مبارك الكب�ي�ر .وا�ستمر على تلك احلال حتى تويف يوم
اخلمي�س � 15أغ�سط�س 2013م.

• مواقف ودرو�س من حياة ال�سميط:

ُ�س ِئ ��ل الدكتور ال�سميط" :ما هي باخت�صا ٍر �إ�سرتاتيج َّية
ُخ َطط عملك ��م يف �إفريقيا؟ فقال الدكت ��ور :التعليم ثم
التعليم ث ��م التعليم" ،وق ��الَ " :نحن اهت َم ْمن ��ا بالتعليم
كث�ي ً�را؛ ل يِّأن ت�ألمَّ تُ جدًّا ،وبكيت عندم ��ا علمتُ �أنه لي�س
هناك خ ِّري ��ج م�سلم واحد يف ِّ
كل م�ل�اوي ،وكان النا�س
ي�س ُّمون النا�س غري امل�سلمني�( :أال�سايل) ،و(�أال�سايل)
معناها ال َّر ُجل املتخ ِّلف".
 يف لق ��اء له مع برنامج بال حدود بقناة اجلزيرة قال:ذهبت �إىل �أحد التجار يف الكويت لأطلب منه دعم منح
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الدكتور /عبد الرحمن بن حمود ال�سميط  ..ولد بالكويت يف � 15أكتوبر 1947م
وتويف يف � 15أغ�سط�س 2013م عن عمر يناهز الـ  65عاماً.
�إن���ه ذو �شخ�صي���ة �أ�سطورية  ،حيث عا�ش ن�صف القرن املا�ضي  ،وقدَّم الكثري من
�أجل خدمة الأمة .
ع���رف ه���ذا الرجل ب�أعمال���ه و�أفعاله الت���ي �ستظل خالدة يف �أذه���ان املاليني من
الب�شر  ،عرف باجتهاده يف بناء مئات من دور الأيتام واملدار�س وامل�ساجد  .اعتنق
الإ�سالم على يده حوايل  11مليوناً من الأفارقة .
كان طبيبا متخ�ص�صاً يف الأمرا�ض الباطنية واجلهاز اله�ضمي .تخرج من جامعة
بغ���داد بع���د �أن ح�ص���ل عل���ى بكالوريو�س الط���ب واجلراح���ة ،ثم ح�صل عل���ى دبلوم
�أمرا����ض مناط���ق حارة م���ن جامعة ليفربول ع���ام  ،1974وا�ستكم���ل درا�ساته العليا
متخ�ص�صا يف الأمرا�ض الباطنية واجلهاز اله�ضمي.
يف جامعة ماكجل الكندية
ً

كان أكثر ما يؤثر في الدكتور السميط إلى حد
البكاء حينما يذهب إلى منطقة ويدخل بعض
أبنائه���ا في اإلس�ل�ام ث���م يصرخ���ون ويبكون
عل���ى آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غير
اإلس�ل�ام ،وهم يس���ألون أين أنتم يا مسلمون
ولماذا تأخرتم عنا كل هذه السنين.
درا�سية لبع�ض الطلبة من الأقليات امل�سلمة يف �أفريقيا �إىل �أوروبا حتى يكونوا نواة
لنه�ض ��ة بلدانهم فقال� :س�أعطيك دعم ًا لبناء م�سج ��د! فقلت له :امل�ساجد متوفرة
وحت ��ى ل ��و مل تتوفر ميكنهم ال�ص�ل�اة يف �أي مكان وذكرت له حدي ��ث الر�سول �صلى
ال ْر�ضُ َم ْ�س ِجدً ا َو َط ُه ��و ًرا َف�أَيمُّ َ ا َر ُج ٍل من ُ�أ َّم ِتي َ�أ ْد َر َك ْت ُه
اهلل علي ��ه و�سلم " َو ُج ِع َل ْت يل َْ أ
ال�ص�َل اَ�ا ُة َف ْل ُي َ�ص ِّل" ف�أجابني باحلديث "من بنى م�سجدا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل
َّ
ل ��ه بيتا يف اجلن ��ة" وطلب فتوى من ال�شيخ�ي�ن بن باز وبن عثيم�ي�ن رحمهما اهلل !!
ي�ضيف الدكت ��ور ال�سميط :فذهبت على الفور احجز طريان �إىل ال�سعودية والتقيت
بال�شيخ�ي�ن ورجعت بالفتوى " �إن دعم طلبة العلم كبن ��اء امل�ساجد " فاقتنع التاجر
ودعم املنح للطلبة الأفارقة.
ـ� �ـ وخالل �سنوات عمله لأكرث من ربع قرن يف �إفريقيا كان �أكرث ما يدخل ال�سرور يف

قلب ��ه �أن ي ��رى �شخ�ص ًا يرفع ال�سبابة �إىل �أعلى ويعل ��ن �شهادة التوحيد ،وكان
�أك�ث�ر ما ي�ؤث ��ر يف الدكتور ال�سميط �إىل حد الب ��كاء حينما يذهب �إىل منطقة
ويدخل بع�ض �أبنائها يف الإ�سالم ثم ي�صرخون ويبكون على �آبائهم و�أمهاتهم
الذي ��ن مات ��وا على غري الإ�س�ل�ام ،وهم ي�س�أل ��ون �أين �أنتم ي ��ا م�سلمون وملاذا
ت�أخ ��رمت عنا كل هذه ال�سنني كانت هذه الكلمات جتعله يبكي مبرارة ،وي�شعر
بجزء من امل�سئولية جتاه ه�ؤالء الذين ماتوا على الكفر.
ــ يف قرية غرب ال�سودان �أثناء جماعة 1984م �س�ألتهم :ماذا تطلبون؟ فقالوا:
كل �أطفالن ��ا مات ��وا من اجل ��وع وبد�أ الكبار ميوت ��ون بعد �أن مات ��ت ما�شيتهم
وزروعه ��م ننا�شدكم اهلل �أن حتفروا لنا قبور ًا لندفن موتانا ،فنحن عاجزون
ع ��ن حفرها ب�سبب اجلوع ،ونطلب منكم �أكفان� � ًا ملوتانا .يف تلك الفرتة ر�أيت
قرى بكامله ��ا يف �أثيوبيا مات �سكانها وحيواناته ��م وزروعهم ،ومل �أعرث على
م�سل ��م واحد يذكر اهلل ،فكلهم �إما يف القبور �أو ماتوا ومل يجدوا من يدفنهم
فبقيت هياكلهم العظمية �شاهد ًا على �إهمالنا لهم .كما يقول ال�سميط.
ـ� �ـ ذهب ال�سميط يوم ًا لتفقد الفقراء و�أح�س باجلوع والعط�ش  -وهو م�صاب
بال�سك ��ري  -ومل يكن معه ماء وال طعام ،وا�ضط ��ر ل�شرب مياه الأمطار التي
جتمع ��ت يف احلفر التي حفرتها عجالت ال�سي ��ارات وكان املاء مليئ ًا بالطني
ولك ��ن عندم ��ا ر�أى �أ�شخا�ص ًا ميوتون من العط�ش ب�سبب ع ��دم نزول الأمطار
وجفاف الأنهار� ،أح�س بعظمة ونعمة اهلل عليه .ثم هناك املئات من الأطفال
الذين ماتوا بني يديه �أو يدي �أبنائه وزوجته �أو �أمام �أعينهم ب�سبب اجلوع.
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يف ا�ستطالع �آراء مهتمني و�صحفيني :

امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية بحاجة حقيقية �إىل اعتماد نظام

المؤسسية والمشاريع االستثمارية
حتى تنجح يف �أداء دورها الر�سايل والتنموي
ا�ستطالع  /حممود �أبو خليفة

نظ���را للأه���داف  العظيم���ة  الت���ي ينبغ���ي �أن ت�ضطل���ع
به���ا امل�ؤ�س�س���ات واجلمعي���ات اخلريي���ة ,وم���ن �أج���ل تقيي���م
جمتمع���ي للجهود وامل�ساعي اخلريي���ة التي تبذلها امل�ؤ�س�سات
واجلمعي���ات فقد توجهنا ب�أ�سئلة ثالث���ة �إىل عينة ع�شوائية
م���ن �أف���راد املجتم���ع فيه���م املتخ�ص����ص واملهت���م ب����أداء وتقييم

اجلمعي���ات وامل�ؤ�س�س���ات وفيه���م املتاب���ع ك�صحف���ي ومراق���ب, 
حماول�ي�ن �أن ن�سل���ط ال�ضوء على جانب مهم يف جمال العمل
التنم���وي والإغاثي واخل�ي�ري حت���ى يتمك���ن القائم���ون عل���ى
تلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات من تاليف �أوجه الق�صور والنق�ص
وتعزيز اجلوانب الإيجابية .
وكانت الأ�سئلة الثالثة على النحو التايل :

• م ��ا تقييم ��ك لأداء امل�ؤ�س�س ��ات
و�أ�ضاف املخ�ل�ايف (وبخ�صو�ص تقييمي
واجلمعيات اخلريية بتع ��ز خ�صو�ص ًا وعلى
 كم�ست�ش ��ار يف ال�صن ��دوق االجتماع ��يم�ست ��وى الوط ��ن عموم� � ًا .وهل ت ��رى �أهمية
يف اجلمعيات وامل�ؤ�س�س ��ات الأهلية – ف�إن
للتن�سيق بني تلك امل�ؤ�س�سات واجلمعيات ؟
�أغلب اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي قيمناها
ال توجد منها واح ��دة ارتقت �إىل امل�ستوى
• م ��ا مدى �أهمية اعتم ��اد نظام اجلودة
الراب ��ع .ف�أغل ��ب اجلمعي ��ات يف امل�ست ��وى
والنظام امل�ؤ�س�ساتي للم�ؤ�س�سات واجلمعيات
الأول والث ��اين عدا جمموعة تعد بالأ�صابع
بدي ًال عن العمل املو�سم ��ي غري القائم على
و�صلت �إىل امل�ستوى الثالث يف تعز .
ن�شاط م�ؤ�س�سي وا�ضح ؟
فائد
اهلل
عبد
املخالقي
مهيوب
/
املدرب
ودع ��ا امل ��درب املخ�ل�ايف اىل �أهمية ما
• م ��ا العراقي ��ل وال�صعوب ��ات التي تقف
ي�سم ��ى بـ( الت�شبي ��ك امل�ؤ�س�سي ) يف بع�ض
مانع ًا �ضد تط ��ور العمل اخلريي واالنطالق
والثاين يف �سلم الأداء امل�ؤ�س�ساتي
امل�شاريع التي ت�ستدعي الت�شبيك .
به نح ��و �آفاق تنموي ��ة رحبة ،وما ه ��ي  احللول
امل ��درب مهي ��وب املخ�ل�ايف ق ��ال يف معر�ض
بنظرك ؟
كم ��ا �أكد املخ�ل�ايف عل ��ى �أن نظ ��ام اجلودة ال
تقييم ��ه لأداء امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعيات اخلريية
ي�صلح �إال عندما ترتق ��ي اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات
ويف التقرير نطالع �آراء الذين تكرموا بالإدالء
(بالن�سب ��ة لتقيي ��م اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات ال
�إىل م�ست ��وى اجل ��ودة يف تطبي ��ق وفه ��م الآت ��ي
ب�آرائهم والتي تلخ�صت يف التايل :
ي�ستطي ��ع �أح ��د �أن ي�ص ��در حك ��م تعميمي كون
(�أ�سا�سيات العمل التنم ��وي � ,أ�سا�سيات الإدارة
كل م�ؤ�س�س ��ة لها ر�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها يف
امل��درب مهي��وب املخ�لايف � :أغل��ب
� ,إدارة امل�شاريع  ,تدبري التمويل ).
الوجهة التنموية اخلا�صة بها فالبع�ض تنموي
اجلمعيات وامل�ؤ�س�س��ات يف امل�ستوى الأول
فائ��د  :ينبغ��ي التح��ول م��ن امل�شاري��ع
والبع�ض خريي وق�س على ذلك).
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الإغاثية �إىل امل�شاريع اال�ستثمارية
عبد اهلل فائد �أو�ضح �أنه وحتى الآن مل تقدم
اجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات �شيئ ًا يذكر و�إن
قدم ��ت فهو يف املجال الإغاث ��ي فقد جعلت من
امل�ستهدف�ي�ن عال ��ة عل ��ى الآخرين �س ��واء كانوا
�أيتام ًا �أو فقراء .
و�أ�ض ��اف فائد (م ��ن النادر �أن جت ��د جمعية
�أو م�ؤ�س�س ��ة لديه ��ا م�شاري ��ع �أو �أن�شطة مربحة
للأفراد جتعل منهم قادرين على التك�سب منها
واالعتم ��اد عل ��ى �أنف�سه ��م من خ�ل�ال متليكهم
لهذه امل�شاريع ).
ودعا فائد �إىل �ض ��رورة �أن تتحول امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات م ��ن م�شاريعها الإغاثي ��ة املو�سمية
اىل م�شاري ��ع ا�ستثماري ��ة ت ��در الأرب ��اح عل ��ى
منت�سبيه ��ا .داعي� � ًا �إىل التن�سيق بني اجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات لتكامل وتظافر اجلهود
طاهر ال�شلف��ي � :أمتنى توحيد قاعدة
بيانات امل�ستهدفني �ضمان�� ًا للو�صول اىل
�شرائح وا�سعة.
طاه ��ر ال�شلف ��ي �أ�ش ��اد ب ��دور امل�ؤ�س�س ��ات
واجلمعيات بتع ��ز قائال (من خ�ل�ال متابعاتي
واطالع ��ي �أرى �أن دور امل�ؤ�س�س ��ات اخلريية يف
تعز على وجه اخل�صو�ص برز ب�شكل ملفت هذا
بالإ�ضافة �إىل تو�س ��ع جوانب الأعمال اخلريية
يف املحافظ ��ة لت�شم ��ل جم ��االت عدي ��دة دون
االكتفاء مب�ساعدة املحتاجني على توفري امل�أكل
وامللب�س ).
وقال ال�شلفي (التن�سي ��ق بني اجلمعيات مهم
ج ��د ًا و�أهم ما فيه توحيد قاع ��دة البيانات لكل
امل�ستهدفني كي ي�ستطيعوا الو�صول �إىل �شريحة
وا�سع ��ة م ��ن املحتاج�ي�ن وحتى ال  تظ ��ل جهود
امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعيات موجه ��ة ب�شكل – غري
مق�ص ��ود � -إىل �شرائح يتواجد ا�سمها يف كافة
اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�سات فيما نلحظ �أ�سر و�أيتام
– مث ًال – ال ي�صلهم من امل�شاريع اخلريية �أي
�شيء يذكر).
عبداخلالق قحط��ان  :العمل امل�ؤ�س�سي
يح��ول اجلمعي��ات وامل�ؤ�س�س��ات اىل
م�ؤ�س�سات تنموية فاعلة

جدا وأهم
الشلفي :التنسيق بين الجمعيات مهم ً
ما فيه توحيد قاعدة البيانات لكل المستهدفين.
قحط��ان  :اعتم��اد نظ��ام الج��ودة ف��ي العم��ل
المؤسسي يعمل على تحويل المؤسسات من مجرد
مقرات إلى إسهام فاعل في دور ريادي تنموي .
المش��رقي  :تبن��ي مؤسس��ات تجارية واس��تثمارية
تابع��ة للجمعيات والمؤسس��ات الخيرية يحفظ لها
الديمومة واالستقاللية.
يف امل��دن رغم �أن غالبية الفقراء يف
الأرياف
�أم�ي�ن العقالين �أو�ضح من خالل ر�أيه
�إىل جوانب عديدة حول �أداء امل�ؤ�س�سات
واجلمعي ��ات حي ��ث قال :يختل ��ف الأداء
م ��ن م�ؤ�س�س ��ة �إىل �أخ ��رى وم ��ن منطقة
�إىل �أخ ��رى فهن ��اك م�ؤ�س�س ��ات خريي ��ة
تعت�ب�ر رائ ��دة يف العم ��ل اخل�ي�ري على
طــاهــر ال�شـلفي
�أمني العقالين
م�ستوى اليم ��ن وجنحت يف الو�صول �إىل
�أك ��د عبد اخلال ��ق قحط ��ان �أن اعتماد نظام
خمتل ��ف الفئ ��ات مب�شاريعه ��ا اخلريي ��ة .
اجل ��ودة يف العمل امل�ؤ�س�س ��ي ي�ضاعف القدرة
وهناك م�ؤ�س�سات �أن�شئ ��ت �إما من قبل �أ�شخا�ص
عل ��ى الفاعلي ��ة و يعمل على حتوي ��ل امل�ؤ�س�سات
�أو هيئ ��ات خلدمة منطقة معينة �أو مدينة بعينها
من جم ��رد مق ��رات اىل �إ�سهام فاع ��ل يف دور
البع�ض منها قدم خدمات عديدة ومل�سها النا�س
ريادي تنموي .
والبع�ض الآخ ��ر مل يعرف منها النا�س �إال ا�سمها
فق ��ط ورمب ��ا ا�ستفاد منه ��ا م ��ن ال ي�ستحق عمل
و�أو�ض ��ح قحطان �أن من �ضمن العراقيل التي
اخل�ي�ر �أو ا�ستخدمها �أ�صحابه ��ا لتمرير م�شاريع
تواجه امل�ؤ�س�سات واجلمعيات غمو�ض ال�سيا�سة
�شخ�صية .
يف البل ��د �أ�ضاف ��ة �إىل ع ��دم وج ��ود ال�شفافية
وعدم وجود كادر م�ؤهل ي�ستطيع القيام بدوره
و�أ�شار العقالين اىل �أن ما ُيعاب على م�ؤ�س�سات
ب�شكل اف�ضل .
العم ��ل اخلريي كافة �سوا ٌء على م�ستوى اليمن �أو
على م�ستوى تعز هو اهتمامها ب�أبناء املدن حيث
م�ؤك ��د ًا �أن املجتم ��ع اليمن ��ي جمتم ��ع خ�ي�ر
ترك ��ز معظم م�شاريعه ��ا �إن مل يك ��ن كلها لأبناء
وميتاز بالكرم وهذه ال�صفات موجودة غريزي ًا
امل ��دن ومل ين ��ل �أبن ��اء الأرياف ذل ��ك القدر من
وال حتت ��اج غ�ي�ر �أن يت ��م تنظي ��م التفاع�ل�ات
االهتمام بالرغم من �أن معظم �سكان اليمن هم
االجتماعي ��ة بعي ��د ًا ع ��ن املي ��ول جله ��ات ذات
يف الأرياف ولي�س يف املدن بعك�س الدول الأخرى.
خالفات �سيا�سية مع البع�ض ليتعاطف اجلميع
وح ��ول �أهمي ��ة اعتم ��اد العم ��ل امل�ؤ�س�سي قال
�أم�ين العق�لاين  :تركي��ز العمل اخلريي
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العقالين (كون العم ��ل اخلريي �أكرث ع�شوائية
وفو�ضوي ��ة فهو �أك�ث�ر القطاعات حاج ��ة للعمل
امل�ؤ�س�س ��ي ولذل ��ك فان اعتماد اجل ��ودة والعمل
امل�ؤ�س�س ��ي �سي�سه ��م ب�شكل كب�ي�ر يف حل الكثري
م ��ن امل�ش ��كالت وجت ��اوز الكث�ي�ر م ��ن العقبات
الت ��ي تقف عائق ًا �أمام حت�س�ي�ن �أداء امل�ؤ�س�سات
اخلريية واالبتعاد بهذه امل�ؤ�س�سات عن ال�شكوك
و�سوء الظن الذي �ساد م�ؤخر ًا ب�سبب �سلوكيات
بع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعي ��ات اخلريي ��ة التي
�أثارت الريبة).
وع ��ن ر�أي ��ه حول احلل ��ول واملعاجل ��ات لأداء
العم ��ل اخلريي دعا العق�ل�اين �إىل �إن�شاء هيئة
رقابية و�إ�شرافيه �أهلية تكون م�س�ؤوليتها متابعة
�أداء امل�ؤ�س�سات اخلريية ومراقبتها وفق معايري
حم ��ددة واالط�ل�اع على تقاري ��ر عملها وكذلك
توحيد بع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات اخلريي ��ة التي تعمل
يف نف� ��س املجال حتت جمعية او م�ؤ�س�سة واحدة
ت�ستطيع النهو�ض بالعمل اخلريي � ,إ�ضافة اىل
التوجه بالعمل اخلريي �إىل الريف اليمني كون
�أكرث ال�سكان فقر ًا هم يف الأرياف.

�أحمد امل�شرقي  :ت�أهيل
ع��ب��ده ال��ع��ن�����س��ي � :أدع����و
ق���ي���ادات ال��ع��م��ل اخل�يري
امل�ؤ�س�سات �إىل اعتماد نظرية
امل�ستمر �ضمان لتطوير
" علمني كيف ا�صطاد"
الأداء
عبده العن�سي �أو�ضح �أن هنالك
وح ��ول احلل ��ول واملعاجل ��ات
تفاع ًال جيدا مع معاناة النا�س من
لل�ضع ��ف احلا�ص ��ل يف
قبل بع�ض اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�سات
الأداء اخل�ي�ري دع ��ا
�إال �أن هنال ��ك ق�ص ��ور ًا يف الو�صول
�إىل تبن ��ي م�ؤ�س�س ��ات
�إىل �أنا� ��س ال مي ��دون �أيديه ��م وال
عبده العـن�سي
جتاري ��ة وا�ستثماري ��ة تابع ��ة
ي�شعر النا� ��س بحاجاتهم يح�سبهم
وامل�ؤ�س�س ��ات
للجمعي ��ات
اجلاه ��ل �أغني ��اء م ��ن التعف ��ف
اخلريية لتحف ��ظ لها الدميوم ��ة واال�ستقاللية
و�سماه ��م القر�آن باملحروم�ي�ن حيث ال متح�س�س
وحتى ال تظل معتمدة ب�شكل رئي�س على الهبات
لهم وال معني .
وال�صدقات .
ودع ��ا العن�س ��ي �إىل �ض ��رورة �أن يتحلى مندوبو
وق ��ال امل�شرق ��ي ( العم ��ل اخل�ي�ري بحاج ��ة
اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات وجلانه ��ا امليداني ��ة
�إىل تدعي ��م الو�سائ ��ل والأ�سالي ��ب الت ��ي تركز
بالتج ��رد للعم ��ل املخل� ��ص هلل و�أن يك ��ون النا�س
على تدري ��ب وت�أهي ��ل قي ��ادات العمل اخلريي
جميعهم �سوا�سية يف تقييم حالتهم .
وامل�ستهدف�ي�ن م ��ن العمل اخل�ي�ري وخ�صو�صا
كم ��ا دع ��ا العن�س ��ي �إىل �ض ��رورة �أن تعتم ��د
�شريحة ال�شب ��اب وال�شابات بحي ��ث ي�صبحون
امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعي ��ات نظري ��ة "علمن ��ي كيف
منتج�ي�ن  ,وليتمكن ��وا م ��ن خدم ��ة امل�ؤ�س�سات
ا�صطاد ال�سمكة" والتي تهدف �إىل �إيجاد جمتمع
اخلريية م�ستقب ًال
منتج معتمد على ذاته .

كـالم ريـشة

الفنان :رشاد السامعي
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واحة بنـاء

بناء اإلنسان  ..بناء العالم

الواقع واإلبداع

ﻛﺎﻥ ﺍلأﺏ ﻳﺤﺎﻭﻝ �أﻥ ﻳﻘﺮ�أ ﺍﺠﻟﺮﻳﺪة ..ﻟﻜﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟ�صغري ﻢﻟ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣ�ﻀﺎﻳﻘﺘﻪ ...ﻭﺣﻦﻴ
ﺗﻌﺐ الأﺏ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﻗﺎﻡ ب�إخ ��راج ورق ��ة ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺤﺗﺘﻮﻱ عل ��ى ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ
!! ﻭﻣﺰﻗﻬﺎ �إﻰﻟ �أﺟﺰﺍﺀ �ﺻﻐﺮﻴة ﻭﻗﺪﻣﻬﺎ �إﻰﻟ ﺍﺑﻨﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ �إﻋﺎﺩﺓ ﺠﺗﻤﻴﻊ ﺍﺨﻟﺮﻳﻄﺔ ﺛﻢ
ﻋﺎﺩ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ �ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻇﺎن� � ًا �أن ﺍﻟﻄﻔﻞ �ﺳﻴﺒق ��ى ﻣ� ً
ﺸﻐﻮال بها ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ � .إﻻ �أﻧﻪ ﻢﻟ ﻤﺗﺮ
ﺧﻤ�ﺲ ﻋ�ﺸﺮة ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ �إﻟﻴﻪ ﻭﻗﺪ �أﻋﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺨﻟﺮﻳﻄﺔ ﻓﺘ�ﺴﺎءل ﺍلأﺏ
ً
ﻣﺬﻫﻮال  :ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ �أﻣﻚ ﺗﻌﻠﻤﻚ ﺍﺠﻟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ؟ فرﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎئ ًال  :ﻻ  ..ﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
�ﺻﻮﺭﺓ �إﻧ�ﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍلآﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ  ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺪﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍلإﻧ�ﺴﺎﻥ �أﻋﺪﺕ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ �أي�ض ًا !!
كان ��ت عب ��ارة عفوية  -ولكنه ��ا كانت العبارة الأجم ��ل حتى الآن ،عندم ��ا �أعدت بناء
الإن�سان �أعدت بناء العامل �أي�ض ًا .

�إن م ��ا ت�شهده ال�ساحة اليمنية اليوم من جتاوزات �سيا�سية
و اخت�ل�االت �أمنية ومعوقات اقت�صادي ��ة �أثرت ت�أث ً
ريا كام ًال
على �إبداعات ومواهب وقدرات اجليل ال�صاعد الذي ي�سعى
�إىل االرتق ��اء بعملي ��ة التنمي ��ة يف املجتمع ف�ن�رى كث ً
ريا من
املبدعني الذين لهم ملكة يف الإبداع التي َمنَّ اهلل عليهم بها
حبي�س�ي�ن مل يكتب له النجاح وم ��ا ي�ؤ�سف �أن ه�ؤالء املبدعني
مل ي�ستطيعوا �إخراج �إبداعاتهم �إىل الواقع رغم �أن املبدعني
املوهوب�ي�ن مل يخط ��ر عل ��ى باله ��م �أن هناك جه ��ات �سوف
ترعاه ��م وت�صقل مواهبهم مما ا�ضط ��ر بع�ض املبدعني �أن
ينا�ش ��دوا �صناع القرار لي�س لرعايته ��م بل لتوفري بيئة �آمنة
خالية من التجاذبات ليك�شفوا عن �إبداعاتهم .
غ�ي�ر �أن هن ��اك مرافق تنموي ��ة �شعرت ب�أهمي ��ة دورها يف
املجتم ��ع فعمل ��ت على رعاي ��ة الإبداع واكت�ش ��اف املبدعني
و�صقل مواهبهم لتخرج بذلك جي ًال �صاعد ًا مت�سلح بالعلم
لي�ش ��ارك يف دفع عجلة التنمي ��ة يف املجتمع وهذا ما ت�سلكه
جمعية بناء اخلريية للتنمي ��ة الإن�سانية ون�ستطيع �أن نقول
�أن جمعي ��ة بن ��اء اخلريي ��ة له ��ا دور ًا يف ه ��ذا املجال حيث
جعلت منه حدث ًا �شام ًال لها.
ندعو جميع املرافق واملراكز املختلفة التعاون مع امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات املهتمة بهذا الأمر �أن ي�سعوا لإقامة �شراكة يد ًا
بيد من �أجل �إجناح التنمية يف ال�ساحة اليمنية .

م�شاركة /يون�س عبدالغني

حقـائق
ال يجزع من املوت �إال من �ساء عمله وطال �أمله ،وال يخ�شى من الفقر �إال من �ساء
ب ��اهلل ظنه وتقاع�ست عن ال�سعي عزميت ��ه وال يجانب ال�صدق �إال من خبثت نيته
و�س ��اءت يف احلياة طريقت ��ه ،وال ي�شكو �سوء حظه �إال جاه ��ل �أو خامل ،وال ي�شكو
جحود النا�س لف�ضله �إال من كان همه ثناء النا�س عليه ،وال يزهد يف ثناء النا�س
�إال م ��ن كانت وجهته اهلل ورغبته يف ر�ضوانه ،وال ي�صل �إن�سان �إىل هذا املقام �إال
بتوفيق من اهلل و�إح�سانه .
م�شاركة � /سمية عبدالواحد اليو�سفي
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�أمل عبد الرحيم ال�شريحي

واحة بنـاء
�شرب امل��اء على معدة فارغة ي�ساعد
يف عالج:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ال�صداع
الأوجاع الع�ضلية
التقي�ؤ
البوا�سري
التهاب املفا�صل وغ�شاء املعدة
الدهون الزائدة
ال�سكري
ا�ضطرابات نب�ضات القلب
الإم�ساك والإ�سهال

بحر من اخلري ال حدود له .فمتى ندرك معنى
العطاء لكي نعطي بال حدود

ابت�سم

•
•
•
•

عندم ��ا جتل� ��س مع عائلت ��ك فهنالك من
يتمنى عائلة
عندم ��ا تذهب �إىل عملك فالكثري مازال
يبحث عن وظيفة
لأن ��ك ب�صح ��ة وعافية فاملر� ��ض يدفع له
�أغلى الأثمان
لأنك حي ترزق فالأموات يتمنون احلياة

منوعات

للبناء عطاء...

العط ��اء معني ال يجف ونه ��ر ال يتوقف تكاتفت
في ��ه مع ��اين ال�ص ��دق والإخال�ص ب ��ل يفي�ض
ويغمر بفي�ضانه �أرجاء املعمورة .العطاء زهرة
ال تذب ��ل لأنه ��ا ال تقط ��ف و�إذا قطف ��ت ذبل ��ت
وجف ��ت ,العطاء قد يتوق ��ف ومتحق بركته �إذا
عظم يف عني �صاحبه .
واحلنني ح ��ادي العط ��اء ,وكلم ��ا زاد احلنني
عظم العط ��اء .والعطاء جمي ��ل وحني يكت�سي
ث ��وب الإب ��داع ي�صب ��ح �أك�ث�ر بها ًء وجم ��ا ًال .و
خال�ص ��ة هم�ستن ��ا العطاء يخل�صن ��ا من قيود
الك�سل والتثاقل ومقربة لل�س�آمة وامللل ,العطاء

ليعملوا �صاحلا
• لأن ��ك �أن ��ت هو �أن ��ت وغ�ي�رك يتمنى �أن
يكون �أنت

م�سميات

• القطعة من اخلبز ت�سمى ك�سرة
القطعة من الكبد ت�سمى فلذة .
• القطعة من ال�شعر ت�سمى خ�صلة .

خمسة أشياء نود الحصول
عليها في الحياة
 -1وجه منري .
� -2أموال باملاليني .
� -3صحة وقوة .
� -4أبناء بارين و�صاحلني .
 -5نوم عميق ومريح
ولكن كيف يتحقق ذلك :
قال ر�سول اهلل :
• من ترك �صالة الفجر فلي�س يف وجهه نور .
• من ترك �صالة الظهر فلي�س يف رزقه بركة .
• من ترك �صالة الع�صر فلي�س يف ج�سمه قوة .
• من ترك �صالة املغرب فلي�س يف �أوالده ثمرة .
• من ترك �صالة الع�شاء فلي�س يف نومه راحة .

م�شاركة  /غادة �أمني احلمادي

كلمات
لها معنى
كثري من احلقيقة وراء كلمة
كنت �أمزح .
كث�ي�ر م ��ن الأمل وراء كلم ��ة
ح�صل خري .
كثري م ��ن العذاب وراء كلمة
�أنا بخري .
كثري م ��ن الغ�ضب وراء كلمة
براحتك .
م�شاركة /

هناء التويجي

•
•
•
•
•
•

القطعة من النار ت�سمى جذوة .
القطعة من الثوب ت�سمى خرقة .
القطعة من الليل ت�سمى هزيع .
القطعة من البقل ت�سمى باقة .
القطعة من احلطب ت�سمى حزمة .
القطعة من الكتاب ت�سمى �إخبارة

هل تعلم

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أن الذئ ��ب ال يخ�ش ��ى اجل ��ن بل اجلن
تخ�شاه.
�أن اجلمل الين�سى من يظلمه
�أن الن�س ��ور المت ��وت بل تنتح ��ر ب�سبب
املر�ض.
�أن الزرافة تنام يف اليوم  9دقائق فقط
على ثالث مراحل.
�أن الفيل يبكي عندما يكون حزينا
�أن احل�صان ميوت �إذا قطع ذيله.
�أن الدلف�ي�ن يغل ��ق عينا واح ��دة عندما
ينام.
�أن التم�ساح يبكي عندما يفرح.
�أن الأ�سد يخاف من �صوت الديك.
�أن النملة عندما تعط�س يغمى عليها .
م�شاركة :

عبري عبداهلل القد�سي

البحار والسائح
ك ��ان هناك بح ��ار �أمي (جاه ��ل ) يذهب
دائم� � ًا بنزه ��ة م ��ع ال�سياح ويف م ��رة من
املرات ركب مع �سائح متكرب .
فقال ال�سائح للبحار  :هل تعرف �شيئ ًا عن
العلوم ؟
فرد البحار  :ال .
فقال له  :ن�صف عمرك �ضائع.
وفج�أة غرق املركب فقال البحار لل�سائح :
هل تعرف ال�سباحة ؟
ف�أجاب ال�سائح  :ال .
فقال البحار  :كل عمرك �ضائع .

م�شاركة/

ب�شرى عبده حممد عقالن
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المثاليون

املثاليُّون
لـلـعـــام 2014م

الموظفة المثالية

عبدالله عبده
نورا
ُ
مركز ّ
التميز  -طالبات

الموظف المثالي

َّ
عمار قائد اسماعيل
قسم الكفاالت

اللجان النسائية

اللجان الرجالية

تهاني محمد سعيد

أمين أحمد مكرد

لجنة الوادي
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تك���رمي املوظ���ف وه���و عل���ى ر�أ����س عمل���ه تك���رمي حلا�ض���ره
وا�ستثمار مل�ستقبله ،فلي�س مثل الكلمة الطيبة دافعاً للعمل
وحثاً على الإجناز ،ومن هذا املنطلق ُنهدي �أجزل الكلمات
عبريا ً و�أ�صدق املعاين تعبريا ً وتقديراً وعرفاناً للمثاليني
للعام 2014م
عهدنا فيكم دوماً الإخال�ص والتفاين والإجادة يف �إجناز ما
تكلف���ون ب���ه من �أعمال وعلى جهودك���م املبذولة طوال العام
والت���ي �أ�ضاف���ت لنا الكثري م���ن اخلربة والنج���اح ،والتعاون
املثم���ر والعمل بروح الفريق ،حت���ى �صرمت منوذجاً يحتذى
ب���ه يف جمعيتن���ا املبارك���ة  ،وخال�ص دعواتن���ا لكم مبزيد من
التقدم والنجاح ،،
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لجنة المشجب

