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التصفيات النهائية لمسابقة اإلبداع والتميز

وكفالة األيتام شاكراً كل من شارك في هذا

الثانية لأليتام على مستوى  16فرعا للجمعية

المهرجان من خارج اليمن وداخله معبراً عن سعادته

في عموم محافظات الجمهورية

وهو يرى الجمعية تزداد تطوراً يومًا بعد يوم .

وأقيم على هامش الملتقى معرض شمل

.من جانبه رحب الدكتور عبد المجيد فرحان

مختلف األنشطة والمنتجات واألعمال التي

أمين عام الجمعية بالحاضرين من مختلف الدول

ينفذها األيتام في شتى المجاالت

العربية واإلسالمية لمشاركتهم في مهرجان
اليتيم السابع مشيراً إلى أن الجمعية ومنذ 19

(كالرسم واألشغال اليدوية ,وغيرها ) .
وقال بازرعة أن القطاع بصدد افتتاح
مستشفى األطفال التخصصي الذي سيتم
استكماله في األيام القادمة مؤكداً على أن هدف
هذا المهرجان هو كسب  10000أالف كفالة
جديدة.
وفي كلمة الضيوف شكر الشيخ عائض

الحفل الفني والخطابي

عام ًا بدأت في العمل على رعاية األيتام حيث

القرني القائمين على المهرجان مذكراً الحضور

كما اختتمت الجمعية المهرجان بحفل فني

بدأت في ذلك الحين بعدد  50يتيم ًا واآلن أصبح

بمن كان دائماً الراعي لمثل هذه المهرجانات

وخطابي أقامته بمركز رئيس الجمهورية
لرعاية وتأهيل األيتام وحضره وزير األوقاف

عددهم  25ألف يتيم ويتيمة
مشيراً إلى قيامها ببناء مئات المنازل لألسر

واألب األول لأليتام الشيخ عبد اهلل بن حسين
األحمر رحمه اهلل .
مضيفاً لقد حضرت لقاءات ومنتديات لأليتام

واإلرشاد القاضي حمود الهتار والشيخ عبد

الفقيرة وإغاثة المنكوبين من الكوارث واألزمات

المجيد الزنداني والشيخ صادق األحمر وحمير

وإخراج األالف من األسر من دائرة الفقر وإنشائها

في أكثر من دولة فما رأيت قلوباً الين من قلوب

بن عبد اهلل األحمر نائب رئيس مجلس النواب

 30مرفق ًا صحي ًا ما بين مستشفى ومركزاً صحياً

أهل اليمن الرقيقة والدافئة وشهد بذلك رسول

وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وعدد

ووحدة صحية .

اهلل عليه الصالة والسالم عندما قال  (:أتاكم

من المشايخ والعلماء من اليمن ومشاركين

وقال فرحان أن الجمعية لها بصمات في أنحاء

أهل اليمن أرق أفئدة وألين الناس قلوباً اإليمان

من الخليج يتصدرهم الدكتور عائض القرني

اليمن في برامج التنمية ولديها شفافية كاملة

إضافة إلى ممثلين عن جمعيات ومؤسسات تعمل

ورؤيتها واضحة وهذا ما أهلها لتكون عضواً

في المجال الخيري من تركيا وبريطانيا وفي

استشاريًا في المجلس االقتصادي واالجتماعي

شعرية نالت إعجاب واستحسان الحاضرين كما

الحفل ألقى معالي وزير األوقاف القاضي حمود

باألمم المتحدة وحصولها على شهادة الجودة

قدمت خالل المهرجان زهرات القطاع النسائي

الهتار كلمة بالنيابة عن رئيس الجمهورية راعي

إيزوا  9001عزز من أدائها لتحقيق النجاح

بالجمعية وصلة إنشادية ترحيبية أطربت مسامع

المهرجان أثنى فيها على جهود الجمعية التي
تبذل في خدمة األيتام ورعايتهم وقال بأن جهود
الجمعية واسعة وعطاؤها أوسع ويتجدد يوماً
بعد يوم
مضيفاً أن المهرجان السابع لليتيم عطاء

متدفق نحو البر والسعي إلى الخير

والتميز.

يمان والحكمة يمانية )
وكان الشاعر فؤاد الحميري ألقى قصيدة

الحضور كما قدمت مسرحية بعنوان ( الكرسي)

وفي كلمة قطاع كفالة ورعاية األيتام
بالجمعية دعا رجل األعمال أحمد بازرعة عضو
اللجنة العليا لكفالة األيتام
إلى زيادة مبلغ الكفالة وذلك للنمو والتطور

جسدت معاناة اليتيم بعد فراق والده وحرمانه
من عطفه وكان لها تأثيراً كبيراً في الحضور .
وفي ختام الحفل كرمت الجمعية المساهمين
في رعاية وكفالة األيتام من شخصيات وجمعيات

الذي يشهده العصر الحالي وكذا مع زيادة

خيرية وكذا المساهمين في المهرجان ,كما

متطلبات الحياة الضرورية كما أوضح أن

كرمت منظمة ملي جروش التركية الجمعية

تشد على يد الجمعية وتدعمها وتساند مشاريعها

القطاع يقوم بتنمية مواهب األيتام الموهوبين

على عطائها البناء في اليمن.

المباركة التي تقدمها وخاصة مشاريع رعاية

والمتميزين والمبدعين في جميع المجاالت

مؤكداً على دعم الحكومة للجمعية وقال إنها

احلفل الفين واخلطابي

