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"جمعية  عكفت   - س��م��ودي  علي  جنني- 
احلياة البرية في فلسطني" منذ تأسيسها عام 
1999 على االهتمام مبفهوم األندية املدرسية 
حلماية الطبيعة والتي عملت اجلمعية على 
ن��ش��ره��ا م��ن خ���ال اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى مفاهيم 
"الوعي البيئي" للطلبة كنشاطات المنهجية 
ومفاهيم التربية البيئية وحماية الطبيعة 
ومنها التنوع احليوي كمعلومات حقيقية في 

مفاهيم املناهج الفلسطينية اجلديدة.
عماد  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
االط����رش ان��ه��ا "ح��رص��ت ع��ل��ى ن��ش��ر وتعميم 
واملشرفني  املعلمني  اوس��اط  في  املفاهيم  تلك 
أكانت  سواء  والثانوية  االساسية  امل��دارس  في 

خاصة او وكالة أو حكومية". 
واوضح االطرش انه منذ عام 1994 جنحت 
هم  وال���ذي���ن  مؤسسيها  خ���ال  م��ن  اجل��م��ع��ي��ة 
اع��ض��اء ف��ي ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ن��اه��ج من 
الغربية  )الضفة  الوطن  محافظات  مختلف 
وق��ط��اع غ���زة( وع��ب��ر سلسلة اج��ت��م��اع��ات في 
اقرار ان تكون نشاطات التوعية البيئية هي 
االستراتيجيات  ضمن  االول��ى  االستراتيجية 
اخلاصة باحلياة البرية، اضافة لكونها االساس 
في مجال عمل اجلمعية على مستوى الوطن.
الوعي البيئي في فلسطني 

وم����ن����ذ اح�����ت�����ال اس�����رائ�����ي�����ل ل����اراض����ي 
الفلسطينية  غابت عن مجتمعنا الفلسطيني  
مفاهيم الوعي البيئي املوجه فلسطينيا، وقال 
االطرش: "مناهجنا قبل اتفاقات اوسلو كانت 
جزءا من املناهج االقليمية احمليطة بفلسطني 
املجتمع  خ��ب��راء  قبل  م��ن  موضوعة  تكن  ول��م 

الفلسطيني".
واضاف: "كانت بداية املناهج الفلسطينية 
وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  في  املوحدة 
الفلسطيني  ال��ت��اري��خ  ف���ي  م���رة  والول  غ���زة 
بحته  فلسطينية  وخ��ب��رات  ب��ع��ق��ول  تطبق 
لتكون مناهج فلسطينية موحدة، والول مرة 
ومفاهيم  البيئية  التربية  مفاهيم  ت��دم��ج 
حماية الطبيعة احلديثة في مناهجنا التي 
دول��ي��ا س��وى سنوات  تاسيسها  ل��م مي��ض على 

ليست بعيدة عنا".
وأك���د االط����رش ان��ه��ا م��ف��اه��ي��م دول��ي��ة ب��دأ 
التفكير بها فلسطينيا من خال رواد حركة 
ال��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي 
الذي قاموا  الفلسطيني من رفح حتى جنني 
الحقا بتأسيس جمعية احلياة البرية والذين 
عاتقهم  على  اخ��ذوا  الذين  ال���رواد  يعتبرون 
احد  يتوقف  ل��م  التي  املسئولية  ه��ذه  حمل 
بها  املتهمني  زاد عدد  بل  منهم عن تطبيقها 
مفاهيم  ت��أس��ي��س  خ���ال  م��ن  ان��ت��ش��اره��ا  وزاد 
االن���دي���ة امل��درس��ي��ة حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وت��وس��ع 
وبالتعاون مع عدة مؤسسات وطنية  شبكتها 

"حكومية وأهلية".

النادي البيئي املدرسي
وعبر املتابعة واالصرار بدات تتحقق رؤى 
وتطلعات اجلمعية، وقال ابراهيم عوده مدير 
وحدة التوعية والتربية واالعام البيئي في 
احلياة البرية: "انتشرت فكرة تاسيس شبكة 
منذ  الطبيعة"  "حلماية  املدرسية  االن��دي��ة 
بداية عمل اجلمعية، ولكنها لم تستمر بهذا 
االس���م بسبب ع��دم حت��دي��د ه��ل ه��ي حماية 

الطبيعة ام حماية البيئة؟".
من  واملختوين  الشركاء  "اختلف  واض��اف: 
وزارة التربية والتعليم وسلطة جودة البيئة 
البرية  احلياة  ال��ى  وباالضافة  املياه  وسلطة 

احلياة البرية ساهمت فيها بكل قوة

مفاهيم التربية البيئية ادخلت في املناهج الفلسطينية منذ 1995

محافظة  في  م��دارس  بعشر  البداية  فكانت 
في  البرية  احلياة  مكاتب  لوجود  حلم  بيت 

احملافظة."
االخ����رى من  امل����دارس  ب��ع��ض  ل��م تستبعد 
احملافظات الثانية على مستوى الوطن ولكن 
متكنت احلياة البرية من تأسيس اكثر من 500 
نادي بيئي على مستوى الوطن سواء في الضفة 
نشر  مت  خالها  "م��ن  ع���ودة:  وق���ال  الغربية، 
من  فلسطني،  في  البيئية  التوعية  مفاهيم 
شمالها جلنوبها لدى الفئة العمرية الشبابية 
البيئية  التربية  مشاريع  ضمن  املستهدفة 
للجمعية مما عززت بعض السلوكيات السليمة 
نحو البيئة بشكل عام والبيئة املدرسية بشكل 
خاص مما أدى إلى خلق صفات قيادية لدى 
الطلبة املشاركني وكذلك التعرف على حقوقهم 

وواجباتهم البيئية في حياتهم اليومية".
واكمل عودة: "ركزت جمعية احلياة البرية 
اخلاصة  الهادفة  نشاطاتها  في  فلسطني  في 
محور  الن��ه   الطالب  على  البيئية  بالتربية 
العملية التعليمية دائما مما زاد من نشاطات 
بها  عملت  التي  امل���دارس  ف��ي  البيئي  ال��وع��ي 
اجلمعية ضمن مشاريعها على مستوى الوطن 
م��ن خ���ال م��ش��اري��ع مت احل��ص��ول  عليها من 
مستوى  ع��ل��ى  تعمل  فلسطينية  م��ؤس��س��ات 
البابوية  والبعثة  التعاون  كمؤسسة  الوطن  
او مؤسسات دولية مثل االحتاد  مركز تطوير 

االوروبي والقنصلية االمريكية".
واضاف: "اضافة للعاقة الوثيقة من خال 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  املطلقة  الشراكة 
ال��ع��ال��ي وس��ل��ط��ة ج����ودة ال��ب��ي��ئ��ة ف��ي ترسيخ 
الفلسطينية  املناهج  ف��ي  البيئية  املفاهيم 
ون��ش��اط��ات ال��ت��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ع��ل��ى جميع 
املستويات املنهجية وغير املنهجية حيث كان 
ومازال أعضاء اجلمعية ضمن الفريق الوطني 
املنزلي  واالقتصاد  والبيئة  الصحة  للمناهج 

والتربية الوطنية واملدنية".
النشاطات املطبقة وامُلمنهجة

نشاطات  تنفيذ  على  اجلمعية  وحرصت 
التي  البيئية  التوعية  م��ج��ال  ف��ي  متنوعة 
اعتمدت على مفاهيم هدفت إلى ربط الطالب 
اجلمعية  "اعتمدت  ع��ودة:  وق��ال  بيئته،  في 
املتعة في الطبيعة والجل  التعلم مع  فلسفة 
على  الطالب  ق��درة  زي���ادة  وهدفها  الطبيعة 
أفضل من محاضرات ورحات  التعلم بصورة 
وكذلك  وصيفية  شتوية  وم��راك��ز  ميدانية 

مهرجانات بيئية ثقافية".
الوثيق بني  االرتباط  "ولتحقيق  واض��اف: 

الطالب وبيئته أنشئت أندية حماية الطبيعة 
في الكثير من املدارس في فلسطني واعتمدت 
التربية  مقومات  على  أه��داف��ه��ا  حتقيق  ف��ي 

البيئية وحماية الطبيعة".
ومن وجهة نظر عودة، جنحت اجلمعية في 
تقدما  وأح��رزت  أكمل وجه  رسالتها على  أداء 
األفضل  نحو  الفرد  سلوك  تغيير  في  واضحا 
والتعليم،  التربية  ط��ري��ق  ب��ذل��ك  منتهجة 
إلدراك  ناجحة  وسيلة  يوجد  "ف��ا  واض���اف: 
الفرد واجلماعة ألهمية البيئة إال عبر هذه 

الطريق." 
وفي ضوء الدراسات العديدة التي نفذتها 
املجال، خلص عودة اهداف  اجلمعية في هذا 
التربية التي بجب أن يتوخاها املدرس عند 
التي  املادة  النظر عن طبيعة  تدريسه بغض 
إمياننا  وم��ن  البيئية  التربية  الن  ي��درس��ه��ا 
القاطع بأنها يجب أن تعطى من خال جميع 
امل�����واد وه����ي م��س��ؤول��ي��ة ج��م��ي��ع امل���رب���ني على 
فان  لذلك  ومواقعهم  مسؤولياتهم  اخ��ت��اف 
أم��ر أساسي مهم للعمل على  وض��وح األه��داف 

حتقيقها.
اهداف ورسائلة 

وقال عودة: "من أهم األهداف التي عملت 
التداخل  توضيح  حتقيقها:  على  اجلمعية 
بها من  وم��ا  وبيئته  اإلن��س��ان  ب��ني  وال��ت��راب��ط 
التي  التاريخية  الوقائع  وإب��راز  شرح  مصادر، 
تدل على سوء استغال بعض املصادر وما ترتب 
علية من آثار ونتائج اقتصادية واجتماعية، 
اضافة الستبعاد فكرة أن العلم وحدة ميكن أن 

يكون بديا للمصادر الطبيعية."
ب���ني العلم  ال��ع��اق��ة  واض������اف: "ت��وض��ي��ح 
وامكانياتة  حاليا  تستخدم  التي  ومنجزاته 
املستقبلية في هذا املجال وتقدير املجهودات 
التي بذلت في املاضي والتي تبذل حاليا والتي 
للمحافظة على مقومات  قد تبذل مستقبا 

البيئة وحسن استغالها".
وحسب عودة جرى التركيز على توضيح 
ض�����رورة ب���ل ح��ت��م��ي��ة ال���ت���ع���اون ب���ني األف�����راد 
ال��دول��ي،  املجتمع  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  واملجتمعات 
وصوال الى بناء فلسفة متكاملة عند اإلفراد 
عاقاتهم  مجال  ف��ي  تصرفاتهم  ف��ي  تتحكم 
هذه  جميع  رب��ط  وااله���م  البيئة،  مبقومات 

املفاهيم بالتنمية املستدامة.
العملية  ان  تؤكد  املعطيات  "ه��ذه  وق���ال: 
عملية  البيئية  التربية  وخاصة  التربوية 
يكون  أن  لذلك يجب  األجيال  مستمرة عبر 
هناك برامج توعوية تنفذ من خال املدارس 

واملؤسسات املعنية لبناء قيم واجتاهات ومهارات 
ومدركات لفهم  وتقدير العاقات املعقدة التي 

تربط اإلنسان مبحيطة احليوي".
واض����اف: "ل���ذا اع��ت��م��دت جمعية احل��ي��اة 
البرية في فلسطني من خال فهمها ألهمية 
على  الطبيعة  وح��م��اي��ة  البيئية   التربية 
ب���رام���ج واه�����داف ط��وي��ل��ة االم����د وم��س��ت��دام��ة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ف��ه��ن��اك م���ح���اض���رات ت��ت��ح��دث عن 
القضايا البيئية احمللية والوطنية واالقليمية 

والدولية في املدارس".

زيارة املدارس
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، اوض���ح ع��م��اد قمصية 
مدير شبكة االندية املدرسية حلماية البيئة 
في اجلمعية، ان اجلمعية ركزت في نشاطاتها 
على زيارات ميدانية للمدارس ومن ثم تأسيس 
النادي البيئي في تلك املدارس، ووضع اخلطة 
ت��ؤث��ر على  امل��درس��ة بحيث ال  ت��ن��اس��ب  ال��ت��ي 
في  تساهم   بل  ال  للطلبة  العلمي  التحصيل 

حتسني ادائه."
ومن أهم األنشطة  غير املنهجية التي تقوم 
بها اجلمعية تنظيم الرحات امليدانية والتي 
يتم من خالها كما قال: " زيارة مواقع طبيعية 
كواد القلط في أريحا وبرك سليمان في بيت 
حلم وواد الليمون وعني الزرقاء في عابود وعني 
البيضاء وحمامات املالح في تياسير وطوباس 
طبيعة  على  للتعرف  كثيرة  أخ��رى  ومناطق 
"نبات  برية  من حياة  وما حتتويه  فلسطني 

وحيوان وطيور وبعض البرمائيات"."
وخال الرحل يجري شرح كامل عن تاريخ 
احملافظة  وكيفية  امل��واق��ع  ه��ذه  مثل  وأهمية 
عليها، وقال قمصية: "ما متيزت به جمعية 
احل��ي��اة ال��ب��ري��ة ان��ه��ا اع��ت��م��دت ن��ش��اط��ا اطلق 
عليه "مسابقة زهرة لكل ربيع" بالتعاون مع 
مؤسسة  من  وبدعم  والتعليم  التربية  وزارة 
وشكلت  الوطن  مستوى  على  ونفذت  التعاون 
والتعليم  التربية  وزارة  من  متخصصة  جلنة 
وسلطة جودة البيئة وجمعية احلياة البرية 

في فلسطني".
الله  رام  احتفال كبير في  "وف��ي  واض��اف: 
وزيرة  بحضور  الفائزين  على  اجلوائز  وزعت 
التربية والتعليم في ذلك الوقت مما كان له 

اثر كبير في نفوس الطلبة وأهاليهم" . 
الرسم في الطبيعة 

اجلمعية  نفذتها  التي  املشاريع  أه��م  وم��ن 
الطبيعة"  في  "الرسم  تأسيسها مشروع  منذ 
والفسيفساء في محافظة القدس وضواحيها 
والتعليم  التربية  م��دي��ري��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التنفيذي  املدير  وذك��ر  احملافظات،  تلك  في 
االط��رش انه  استفاد من املشروع العديد من 
املدارس في  داخل القدس وضواحيها، موضحا 
ومن  ببيئته،  الطالب  ربط  املشروع  هدف  ان 
امليدانية في أحضان  الرحات  خاله نفذت 
الطالب  ام��ام  املجال  افسحت  والتي  الطبيعة 
ورسم  فلسطني  بطبيعة  مستمتعا  اجللوس  
ما يحلو له من مشاهدات خابة لينطلق في 
ابداعاتة كما ينطلق النسر الذهبي محلقا في 

أرجاء فلسطني. 
البيئية في اجلمعية  التربية  لكن برامج 
لم تقتصر على هذه النشاطات، وقال االطرش: 
"فهي تنظم كل عام مهرجانات حلماية التراث 
الثقافي والطبيعي كمهرجان اخلس في ارطاس 
والفقوس الساحوري ومهرجان الطير في أريحا، 
وه���ذا ي���دل ع��ل��ى اه��ت��م��ام اجل��م��ع��ي��ة بأهمية 
الذاكرة  في  تراثنا  ليبقى  مهرجانات  هكذا 

الفلسطينية عبر األجيال". 

اخلليل- أقام مركز تنمية مواهب 
التابع  "ش�����ارك"  املستقبل  ج��ي��ل 
تكرمييا  ح��ف��ا  اخل��ل��ي��ل  ل��ب��ل��دي��ة 
العلمي  امل���ع���رض  ف���ي  ل��ل��م��ش��ارك��ني 
امل��رك��زي، وح��ض��ره م��دي��رو امل��دارس 
وعدد  الداعمة  واجلهات  واملعلمون 
من أولياء االمور ومؤسسات املجتمع 

احمللي.
واعرب مدير املراكز واألنشطة في 
إصبيح  أبو  محمود  اخلليل  بلدية 
عن شكره لكل املساهمني في اجناح 
امل���ع���رض ال��ع��ل��م��ي ال����ذي أق��ي��م في 
مدرسة الزهراء، منوها الى ضرورة 
ه��ذا  م��ث��ل  ف��ي تنظيم  االس��ت��م��رار 

األنشطة في املستقبل.
وأشار املربي بسام الرجبي منسق 
إلى  للمعرض  التحضيرية  اللجنة 

"شارك" يكرم املشاركني في املعرض العلمي املركزي باخلليل

بها،  حظي  التي  البالغة  األهمية 
موجها شكره اجلزيل إلى كل األيادي 

التي شاركت في اخراج هذا املعرض 
ال����ى ح��ي��ز ال����وج����ود، م���ن ال��ط��اب 

وال��ط��ال��ب��ات وامل��ع��ل��م��ني وامل��ع��ل��م��ات 
وإدارات املدارس، اضافة الى مساهمة 

املجتمع احمللي.
املشاركون  ناقش  احلفل،  وخ��ال 
أه��م��ي��ة امل���ع���ارض ال��ع��ل��م��ي��ة، وك���ان 
واضحا مدى التنافس وحب العمل 
من خال مبادرة العديد من املدارس 
الس��ت��ق��ب��ال واس���ت���ض���اف���ة امل��ع��رض 
السنوي للعام املقبل، وتوسيع دائرة 
جميع  ودع��وة  املجتمعية  الشراكة 
املدارس في املنطقة لانخراط ضمن 

أي نشاط يقام في املستقبل .
وق��������دم م����رك����ز ش��������ارك دروع������ا 
املشاركة  امل����دارس  لكل  تقديرية 
واجل���ه���ات ال���داع���م���ة ت��ع��ب��ي��را عن 
املعرض  ب��اجن��از  وفخرهم  شكرهم 

العلمي.

رام ال��ل��ه- وف���ا- ق��ال رئ��ي��س وك��ال��ة األن��ب��اء 
احلسن  ري��اض  'وف��ا'  الفلسطينية  واملعلومات 
بالذكرى  'وف���ا'  الحتفالية  االس��ت��ع��دادات  إن 
اجل���داول  حسب  أجن���زت  لتأسيسها  األرب��ع��ني 

الزمنية املعدة لهذه االحتفالية.
ل�'وفا': وضعت  وأضاف احلسن في تصريح 
الوكالة كل اإلمكانيات إلجناح هذه االحتفالية، 
والترتيبات  واملعارض  املطبوعات  ناحية  من 

اإلدارية واللوجستية واملالية وغيرها.
وبني احلسن أن حملة اإلعانات اإلذاعية 
اخل��اص  القسم  وأجن���ز  م��وع��ده��ا،  ف��ي  أطلقت 
ب��ال��ط��ب��اع��ة م��ا عليه م��ن م��ه��ام، ح��ي��ث متت 

واملطبوعات  والبوسترات  ال��دع��وات  طباعة 
والهدايا،  منها  االحتفالية  وخاصة  األخ��رى 
الصور  امل��واد اخلاصة مبعرضي  إجن��از  كما مت 
واملجسمات الطينية، ومت االتفاق مع صاالت 

العرض.
املجسمات  م��ع��رض  اف��ت��ت��اح  'سيتم  وق���ال: 
في  القادم  حزيران  من  التاسع  في  الطينية 
قاعة جاليري احملطة، وتقوم فكرة هذا املعرض 
على استخدام املواد الفلسطينية اخلالصة ذات 
الصلة باألرض وفي إعداد االحتياجات املنزلية 
الفلسطينية في إنتاج 40 قطعة فنية، تعكس 
كل قطعة منها ثقافة ومعرفة وهوية صانعها، 

وهذه املنحوتات ليست من صنع فنان واحد، 
بل هي نتاج ورشة جمعت عشرات األشخاص 
يحترفون  ال  لكنهم  متنوعة،  م��واه��ب  ذوي 
نعرض  أن  منها  والهدف  التصميم،  أو  النحت 
ت��اري��خ شعبنا  م��ن  ج���زءا  األج��ان��ب  لضيوفنا 
نفس  أنتجت  كما  بأرضه،  وارتباطه  وثقافته 
الورشة هدايا للضيوف وهي عبارة عن قطع 

فنية صغيرة من الطني'.
وأض�����اف: 'ك��ذل��ك س��ي��ت��م اف��ت��ت��اح معرض 
ال��ص��ور ف��ي ف��ن��دق 'امل��وف��م��ب��ي��ك' م��ك��ان إق��ام��ة 
ما  املعرض  وسيضم  اليوم،  ذات  في  الضيوف 
ومتثل  الوكالة،  إنتاج  من  ص��ورة   55-50 بني 

التحرير  منظمة  تاريخ  من  املختلفة  املراحل 
الفلسطينية'.

الوكالة كما أوض��ح احلسن كل  كما أجن��زت 
الترتيبات الازمة للحفل الفني الذي سيقام 
فرقة  احلفل  ويحيي  حزيران،   10 يوم  مساء 
وفرقة سمير  للموسيقى،  إدوارد سعيد  معهد 
مخول التي ستقدم 'مغناة أريحا' وفرقة شادي 

زقطان الشبابية، والفنانة سناء موسى.
وأشاد احلسن بتعاون ودور دوائر العاقات 
العامة، وعلى األخص دور وزارة اإلعام والتي 
قدمت احلد األقصى من التعاون بهدف إجناح 

هذه االحتفالية.

ال��دوح��ة علي س��م��ودي - صرح  جنني- 
عمال  الحتاد  العام  االمني  ابراهيم  حيدر 
فلسطني ان  "مجلس ادارة منظمة العمل 
العربية" قرر عقد اجللسة اخلاصة للملتقى 
في  فلسطني  وشعب  عمال  مع  التضامني 
االمم  مقر  في  القادم  من حزيران  السابع 
املتح�دة ف�ي جنيف، على ان تكون قضية 
خ��اص موضوعا  بشكل  وال��ع��م��ال  االس�����رى 
ملداخات اطراف االنت�اج الع�رب املشاركني 
تنطلق  ال��ت��ي  للمنظمة   101 ال����دورة  ف��ي 

فعالياتها في 5/30 ولغاية 6/24.

"العمل العربية" تعقد اجللسة اخلاصة للملتقى التضامني لدعم االسرى والعمال الفلسطينيني
ل� "القدس"، ان القرار  واوضح ابراهيم 
الذي  املجلس  اعمال  امس في ختام  صدر 
عقد في العاصمة القطرية الدوحة والذي 
جرى خاله استكمال نقاشاته حول العديد 
ال��ع��رب��ي��ة اخل��اص��ة بالعمل  ال��ق��ض��اي��ا  م��ن 
العربية  املجموعة  برنامج  واق���ر  العربي 
ف��ي جنيف  ل��ه��ا  اج��ت��م��اع��ا  ال���ذي سيعقد 

بتاريخ 5/29.
تكثيف  ق��رر  املجلس  ان  ابراهيم  واف��اد 
ك��اف��ة املنظمات  اجل��ه��ود واالت���ص���االت م��ع 
النقابية املشاركة في املؤمتر الذي تنظمه 

منظمة العمل الدولية لدعم اتخاذ قرارات 
ل���دع���م ع���م���ال وش���ع���ب فلسطني  ع��م��ل��ي��ة 

واالسرى في السجون االسرائيلية.
وذكر ان كلمات الوفود العربية ستركز 
الشعب  اشكال مع�اناة  التعريف بكل  على 
على  التركيز  على  والعمل  الفلسطينيي 
العمال  بانصاف  الدولية  املنظمة  مطالبة 
واالسرى الفلسطينني وحث املجتمع الدول�ي 
انهاء  اسرائيل من أجل  الضغ�ط على  على 
احتالها لفلسطني والتوقف ع�ن ممارساتها 

العنصرية ضد املدنيني.

للتنسيق  وأقر االجتماع تشكيل جلنة 
مبشاركة  الفعاليات  هذه  اجن��اح  أجل  م�ن 

االحتاد الع�ام لعمال فلسطي�ن.  
لات�حاد  الع�ام  االم��ني  انتخاب  وج��رى 
العام لعمال فلسطني حيدر ابراهيم نائب�ا 
عقدت  التي  االجتماعات  ه�ذه  لرئيس 
بالدوحة، والذي ق�دم مداخلة حول اوضاع 
العم�ال الفلسطنني، وطالب منظمة العمل 
الدولية ان يكون لها دور  كبير في ترشيح 
العمل  منظمة  من  اصيل  كعضو  فلسطني 

الدولية في املستقبل القري�ب.

جنني- علي سمودي - أنهى وفد من مقاطعة 
بيليفلد األملانية زيارة عمل إلى محافظة جنني 
ل��اط��اع ع��ل��ى آل��ي��ات تنفيذ م��رك��ز ت��دري��ب 
مهني في بلدات الزبابدة وقباطية ورابا ضمن 
م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ني اجلانبني 

الشهر املاضي.
عضو  راش  اكسل  من  املكون  الوفد  والتقى 
أوسط  ش��رق  بيليفلد  ملبادرة  اإلداري���ة  الهيئة 
الدهان  قسم  رئيس  ميني  رينهارد  وعضوية 
رؤساء  بيليفلد  في  املهني  التدريب  مركز  في 
وراب���ا،  وقباطية  ل��ل��زب��اب��دة  احمللية  الهيئات 

وفد مقاطعة بليفيلد األملانية ينهي زيارة إلى محافظة جنني
حيث دار نقاش موسع حول كافة التحضيرات 
املشروع  تنفيذ  لبدء  الضرورية  واملستلزمات 
وإدارت��ه وما يحتاجه من متابعات مع الدوائر 
الرسمية واملمولني والية التواصل نحو حتقيق 
هذا الهدف في إنشاء مركز تدريب مهني مشابه 

ملركز األملاني في املنطقة.
وك��ان ال��وف��د ق��د ب��دأ زي��ارت��ه إل��ى محافظة 
اللواء طال  إلى محافظ جنني  بزيارة  جنني 
دويكات برفقة رؤساء الهيئات احمللية الثاث 
داود  املهندس  اجلانبني  بني  التوأمة  ومنسق 
شاهني رئيس قسم الهندسة في بلدية الزبابدة 

رامي  البلدية  في  العامة  العاقات  وم��س��ؤول 
املشروع  اطلعوا دويكات على  دعيبس، حيث 

وتفاصيله والشراكة القائمة بني اجلانبني.
واكد احملافظ على عمق العاقة الفلسطينية 
األملانية، مقدما الشكر ألملانيا على ما تقدمه 
من دعم ومساعدة للشعب الفلسطيني، مؤكدا 
دعمه إلقامة املشروع وتقدمي ما يلزم من اجل 

تنفيذه.
وق���ام ال��وف��د ب��زي��ارة إل��ى امل��درس��ة الكورية 
على  لاطاع  جنني  في  الصناعية  واملدرسة 
خال  للطلبة  ب��رام��ج  م��ن  تقدمه  وم��ا  عملها 

دراستهم املهنية.
جنني  محافظة  في  جولة  للوفد  ونظمت 
ش��م��ل��ت م��ؤس��س��ة ه��ان��س زاي����دل األمل��ان��ي��ة في 
جنني، التقوا خالها مع مدير املؤسسة د. بسام 
الديسي وأطلعوه على هدف زيارتهم وإمكانية 
التعاون املشترك في تنفيذ املشروع إضافة إلى 
زيارة كنيسة برقني ونفق بلعمة وسينما جنني 
وبيت الضيافة األملاني وقرية حداد السياحية 
العربية  اجلامعة  في  األملانية  اللغة  ومدرسة 
األمريكية ماريون عواد والفنان التشكيلي تامر 

كمال وجولة عامة في البلدات الثاث.

ج���ن���ني - ع���ل���ي س����م����ودي -اط���ل���ق 
السام  لقضايا  الفلسطيني  امل��رك��ز 
والدميقراطية وبالتعاون مع جمعية 
شابة  نسوية  مبادرة  ننسى"  ال  "ك��ي 
حت��ت ع��ن��وان "ت��ع��زي��ز دور امل����راة في 
احلياة السياسية" وذلك بالتعاون مع 
جنني  في  الشرقي  احلي  نسوي  مركز 

وجمعية نزلة زيد.
ل��ق��اء جماهيري  ج���اء ذل���ك خ���ال 
ننسى  ال  ك��ي  جمعية  مقر  ف��ي  عقد 
مجموعة  بحضور  جنني  مخيم  ف��ي 
من النساء الناشطات في مجال العمل 

االجتماعي واملؤسساتي.  
تعريفية  بكلمة  ال��ل��ق��اء  واس��ت��ه��ل 
دعاء  املتطوعات  خال  من  للمبادرة 
اكدتا  واللتني  حواشني  واي��ه  االسمر 
على اهمية املبادرة في تعزيز الشراكة 
بني املؤسسات مما يدعم املراة ويقوي 

دورها في احلياة السياسية.
فرحة  اجلمعية  رئ��ي��س  وحت��دث��ت 
امل��راة في  دور  اهمية  الهيجاء عن  ابو 
ال��س��ي��اس��ي��ة وض����رورة توعية  احل��ي��اة 
املرأة بحقوقها السياسية واالجتماعية 
وص��ول  اج���ل  م��ن  مشاركتها  وت��وس��ي��ع 
النساء الى املواقع القيادية والريادية 
مما يخلق نوعا من التغيير في واقع 

إطالق مبادرة نسوية لتعزيز دور املراة في احلياة السياسية
مؤكدة  الفلسطيني،  واملجتمع  امل��راة 
من  م��زي��دا  يتطلب  ذل��ك  حتقيق  ان 
الى  الوصول  اجل  املشترك من  العمل 
املواقع  ف��ي  النساء  م��ن  شريحة  اكبر 

اجلغرافية املختلفة.
هيام  النسوية  الناشطة  وحتدثت 
ط��ام��ي��ش ع��ن اه��م��ي��ة م��ش��ارك��ة امل���راة 
س��ي��اس��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا، م��س��ت��ع��رض��ة 
جت��رب��ت��ه��ا اخل���اص���ة ف���ي ه����ذا امل��ج��ال، 
مشيرة الى تراجع دور احلركة النسوية 

الى  متطرقة  السياسية،  املشاركة  في 
االسباب والعراقيل التي ادت لذلك. 

وحت��دث��ت اك����رام ال��زب��ي��دي ممثلة 
اهمية  ع��ن  الفلسطيني  امل��رك��ز  ع��ن 
مشاركة املرأة في االنتخابات وضرورة 
وعي النساء باهمية دورهن في تغيير 
امل��راة  ان  واك��دت  الفلسطيني،  الواقع 
ي��ج��ب ان ت��ك��ون ش��ري��ك��ا اس��اس��ي��ا في 
لديها  يكون  وان  االنتخابية  العملية 
القضية  ف��ي مم��ارس��ة ه���ذه  ال���ق���درة 

التعرض  دون  دميقراطية  بطريقة 
الية ضغوطات حتد من هذه املشاركة 
وفي نهاية اللقاء، اوصت املشاركات 
بضرورة تعزيز دور االعام في عملية 
ال��ت��وع��ي��ة وض�����رورة ع��ق��د ال��ل��ق��اءات 
تكون  ال  وان  ال��ت��وع��وي��ة  وال���ورش���ات 
النساء وامنا تكون  مركزة فقط على 
في  يساهم  ه��ذا  الن  اجلنسني  لكا 
تغيير الصورة النمطية والتقليدية 

للمرأة. 

اخلليل- مراسل القدس اخلاص- زار وفد 
الظ�اه�رية  جمع�ية  أم��س،  العمل  وزارة  من 

التع�اون�ية للتط�وير والت�نمية الري�فية.
عام  مدير  العيسة  يوسف  ال��وف��د  وض��م 
التعاون في الوزارة، عبد الكرمي سياعرة مدير 
مديرية عمل جنوب اخلليل، محم�د خليل 

نصار رئيس قس��م التعاون في املديرية.
اجلمع�ية  رئ��ي��س  استقبالهم  ف�����ي  وك���ان 
وم��دي�����رة  اجلم�عية  وأع���ض���اء  ال��ط�����ل  خليل 

روضة رواد الغ�د.

وفد من وزارة العمل يزور جمعية الظاهرية التعاونية
شرحا  لهم  وق��دم  بالوف�د،  الط�ل  ورح�ب 
مختص�را عن اجلمع�ية ونشاطاته�ا واملش�اري�ع 

ال�ت�ي نف��ذت�ها والف��ئات املسته�دفة. 
تع�زيز  ع�لى ضرورة  العيسة  أك�د  ب�دوره، 
التعاونية،  املؤسسات  ل��دى  التعاون  مفهوم 
ال��وزارة وم�ن خال اإلدارة العامة  واض��اف أن 
ومتكني  تط�وير  س��ي��اس��ة  تنته�ج  ل��ل��ت��ع��اون 
الذات  ع�لى  لاعتماد  التع�اونية  اجلمع�يات 
ال��ت��ي تضمن  التنموية  امل��ش��اري��ع  م��ن خ��ال 
استمرار عملها مستقبا، كما حتدث سياعرة 

وم�ؤازرة  دع�م  ف�ي  العم�ل  مدي�رية  دور  ع�ن 
الق�طاع التع�اوني م�ن خ�ال قس�م التعاون.

ع�ن  إيجازا  نصار  ق�دم محمد  من جهته، 
امل�ب�ذولة   واجل�ه�ود  والع�م�ل  التنسيق  آل�ية 
وخاص�ة قاع�دة اإلرشاد والت�وجيه واإلش�راف 
لتم�كني ه�ذه اجلمعيات م�ن مواصلة عملها 
على  والعمل  املنطقة  في  خدماتها  وتقدمي 

حتقيق أهدافها ورسالتها. 
وجتول الوفد الضيف في مركز اجلمعية 
وقاموا  اجلمعية،  في  الغد  رواد  روضة  وزاروا 

بزي�ارة  وأعضائها  اجلمعية  رئيس  ب�رفقة 
ش�وي�كة  م�����ن��ط��ق��ة  ف�����ي  اجل��م��ع�����ي��ة  مل���ش���روع 
واملتضمن قطعة ارض وبناء املزرعة )املشروع 
ن��اق��ش��وا خ��ط��ة اجلمعية  ال��ت��ن��م��وي( ح��ي��ث 
اجلمعية  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��دة  ل��ت��ع��ود  لتشغيله 

واملجتمع.
ونصار  وس��ي��اع��رة  العيسة  أب���دى  ب����دوره، 
إعجابهم مبا تقدمه اجلمعية من نشاطات، 
وأع����رب����وا ع���ن ت��ق��دي��ره��م ل��ل��ق��ائ��م��ني على 

اجلمعية.

جنني- علي سمودي - عقد مركز 
إعام حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" امس، ورشة عمل في اجلامعة 
العربية األمريكية حول "احلريات 
ال��ف��ردي��ة ف��ي ظ��ل ال��دمي��ق��راط��ي��ات 

الناشئة" .
وافتتحت الورشة احملامية شروق 
معرفة  مركز "شمس"  من  ق��رع  أب��و 
ب���امل���ش���روع وأه�����داف�����ه، م��وض��ح��ة ان 
الورشة تاتي   في إطار مساعي املركز 
ثقافة حقوق  ونشر  لتعزيز  الهادفة 
اإلنسان في أوساط الشباب والشابات 
ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان وسيادة القانون لدى طاب 
اجلامعات، بدعم ومتويل من برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي. 
من جانبه، أكد الدكتور أمين يوسف 
أستاذ العلوم السياسية في اجلامعة 
العربية األمريكية، أن الدميقراطية 
ال تتجزأ، فوفقًا للتسلسل التاريخي 

ورشة عمل في "العربية األمريكية" 
حول "احلريات الفردية"

ل���ن���ش���وء ال����دمي����ق����راط����ي����ة، ت��وج��د 
وأخ��رى  قدمية  دميقراطية  هناك 

حديثة.
ت��ت��ص��ل  ال����ق����دمي����ة  ان  واوض���������ح 
بالدميقراطية املباشرة في حني أن 
الدميقراطية احلديثة متثل امتدادا 
وتطورا للدميقراطية القدمية التي 
حتولت إلى دميقراطية نيابية ذات 

أسس محددة وواضحة.
وف������ي ن���ه���اي���ة ال������ورش������ة، أوص�����ى 
امل��ش��ارك��ون ب��ض��رورة ال��وع��ي بأهمية 
املواطن  وثقافة  الدميقراطية  قيم 
القيم نحو  أن ترسخ  التي من شانها 
كتغطية  اإلنسان  بحقوق  االرت��ب��اط 
ح��ي��اة ول��ي��س م��ج��رد ت��دوي��ن بعض 
ال��ب��ن��ود ال���دس���ت���وري���ة، وع�����دم قمع 
احلريات الفردية املمنوحة للمواطن 
ب��ح��ج��ة اإلض������رار مب��ص��ال��ح ال���دول���ة 
وتعديل بعض نصوص القوانني مبا 

يتفق مع املواثيق الدولية.

وفا تنجز استعداداتها لالحتفال بالذكرى االربعني لتأسيسها

في  الطلبة  احت��اد  نظم مجلس  طوباس- 
جامعة القدس املفتوحة فرع طوباس واحلملة 
الوطنية لعودة مبعدي كنيسة املهد "أحياء" 
امس، معرض صور بعنوان "عائدون" وذلك 
حلصار  العاشرة  السنوية  ال��ذك��رى  ملناسبة 

كنيسة املهد وإبعاد مجموعة من املناضلني.
ال��ث��وري  املجلس  عضو  االف��ت��ت��اح  وح��ض��ر 
حلركة فتح جمال دراغمة، وأمني سر إقليم 
وب��ال  العيلة،  أب��و  حسن  ط��وب��اس  ف��ي  فتح 
ح��ال��وب م��دي��ر م��خ��اب��رات ط��وب��اس صديق 
احلملة  ورئ��ي��س��ة  داوود  ال��ل��ه  ع��ب��د  الشهيد 
كفاح  املهد  كنيسة  مبعدي  لعودة  الوطنية 
ح���رب، وم��دي��ر ف��رع اري��ح��ا د. ب��اس��م شلش، 
الغفور،  عبد  نضال  د.  طوباس  فرع  ومدير 
ورئيس مجلس الطلبة رأفت باطية ومنسق 
أبو محسن وجموع غفيرة من  الشبية رامي 

الطلبة.
وأكد د. عبد الغفور على أن حق العودة حق 
مقدس لكافة الذين ابعدوا عن أراضيهم قسرًا، 
مشيرا إلى ضرورة تكاتف اجلهود والعمل اجلاد 

لدعم هذه القضية الوطنية املهمة.
وقال إن إسرائيل بانتهاجها سياسة اإلبعاد 
تخالف كل األعراف واملواثيق الدولية، وشكر 
الطابية  الشبيبة  وحركة  الطلبة  مجلس 
لتسليطهم الضوء على قضية مبعدي كنيسة 
املهد، وخص بالشكر كفاح حرب زوجة الشهيد 

عبد الله داوود.
لزوجها  وفائها  ينم عن  نشاطها  إن  وق��ال 
الشهيد عبد الله داوود وللقضايا الوطنية، 
ودعا إلى تنظيم املزيد من الفعاليات نصرة 

املبعدين.
تقوم  التي  األنشطة  عن  حرب  وحتدثت 

احلملة بتنظيمها، وبينت أن معرض الصور 
سيزور اجلامعات الفلسطينية كافة وذلك من 
أجل أن تبقى هذه القضية حاضرة في قلوب 
وحت��دي��دا  وعقولهم  الفلسطينيني  جميع 

الشباب وطلبة اجلامعات.
وحت���دث���ت ع���ن م���ع���ان���اة امل��ب��ع��دي��ن وع��ن 
العودة،  على  وإصرارهم  العالية  معنوياتهم 
مشيرة إلى أن جميع الصور املعروضة باملعرض 

التقطها املصور الصحافي موسى الشاعر.
على  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  وش��ك��رت 
استضافتها للمعرض وعلى جهودها املبذولة 
املعرض يأتي ضمن  إن هذا  وقالت  إلجناحه 
ُع��رض في  الصور حيث  سلسلة من معارض 

العديد من اجلامعات. 
من جانبه، أشاد ابو العيلة بجامعة القدس 
املفتوحة وباحلركة الطابية السباقة دائما 

"القدس املفتوحة" و"أحياء" تنظمان معرض صور "عائدون"
الوطنية  القضايا  على  الضوء  تسليط  إلى 

واملجتمعية. 
أم����ا ب���اط���ي���ة، ف��ق��د أش�����ار إل����ى أن ه��ذا 
النشاط يأتي في الذكرى السنوية العاشرة 
إل��ى تعريف  وي��ه��دف  امل��ه��د  حل��ص��ار كنيسة 
املهد  كنيسة  ب��أح��داث  وتذكيرهم  الطلبة 
الصور  من  أربع مجموعات  وذلك من خال 
جسدت جميع مراحل احلصار التي ابتدأت 
باالعتداءات ومن ثم احلصار وانتهت بخروج 
املبعدين من الكنيسة وإبعادهم. وقال" عودة 
على  املناضلني حق مقدس سنعمل جميعا 

حتقيقه".

يلملم   - ے  م��راس��ل   - سلفيت   
ذات���ه امل��ب��ع��ث��رة ل��ي��ت��ن��اول م��ف��ت��اح بيته 
بيده  يقلبه  القدمية...  حقيبته  من 
فيه... يحصي  النظر  املرجتفة.. ميعن 
التي  امل��ؤمل��ة  التفاصيل  ع��ش��رات  بيأس 
جتثم فوق صدره.. وتتجمع في ذاكرته 
م��وج��ة مم��زوج��ة ب��احل��ق��د ع��ل��ى احملتل 
الذي طرده من بلدته ليكون هو فيها.. 
برائحتها  وبياراته  لبيته  شوقا  واخرى 
التي تأبى الذاكرة من نسيانها.. ليبقى 
خيط احلياة مشدودا على وتيرة واحدة 
، ويقول : انا الفلسطيني فايز الدقروق 
وسأعود الى بلدتي املجدل، وان لم يكن 
فستكون  جسدي  لذهاب  مسعفا  القدر 

روحي هناك.
ف��ي مدينة  .. حت��ت ظ��ال شجرته   
مسكنا  وال���ده  ات��خ��ذه��ا  وال��ت��ي  سلفيت 
ل��اس��رة بعد أن ط��رده��م االح��ت��ال من 
املجدل، فتح احلاج فايز الدقروق - 74 
زقزقة  إيقاع  على  ذكرياته  باب  عاما- 
مع  لذاكرته  العنان  وأطلق  العصافير، 
ن��س��ي��م ال���ه���واء، ال����ذي ي��داع��ب أغ��ص��ان 
الشجرة، ليستعيد املاضي قائا: ولدت 
في مجدل الصادق عام 1939، وهجرت 
منها وك���ان ع��م��ري 9 س��ن��وات، م��ا زال��ت 
اذك���ر ك��ل ش���يء، أج��م��ل أي��ام��ي قضيتها 
هناك رغم صغر عمري، يتنهد وبصوت 
من  قرية  هي   : حديثه  يكمل  مخنوق 
ق���رى ف��ل��س��ط��ني ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي أخ��ف��ى 
احمل��ت��ل��ون م��ع��امل��ه��ا، واق��ت��ل��ع��وا أه��ل��ه��ا من 
أرضهم، وبالرغم من هذا لم يقتلعوا من 
ذاكرتنا أن مجدل الصادق تقع على تلة 
شرق مدينة يافا وتشرف عليها، ويحيط 
وال���زاوي���ة وراف���ات  ق��اس��م  بها ق��رى كفر 
البريد  أم  بجوارها  وتقع  بلوط،  ودي��ر 

وهي  الطوقي،  وأم  وذكرين  التينة،  وأم 
ذات موقع استراتيجي يطل على ساحل 
البحر األبيض املتوسط، وتبلغ مساحة 
عليها  استولى  دومن���ا   26632 القرية 

االسرائيليون .
صمت وكأنه يستذكر شيئا ما ليعود 
ملتابعة حديثه بفيض من مشاعر احلزن 
التي  الليلة  تلك  اذك���ر  ق��ائ��ا:  العميق 
 ،1948/7/13 في  وكانت  فيها،  ُهجرنا 
الصهيونية  امل��ن��ظ��م��ات  ق��ام��ت  ع��ن��دم��ا 
أهلها  وتشريد  القرية،  بهدم  املسلحة 
وفي  نسمة،   1763 ع��دده��م  ك��ان  ال���ذي 
تلك الليلة قاموا بضرب البيوت والسكان 
ب��امل��داف��ع وال��رص��اص دون رح��م��ة، ودون 
اعتبار أننا عزل،ومتناسني أننا أصحاب 
مهما  سنستعيدها  وأن��ن��ا  األرض،  ه��ذه 

طال الزمن . 
 وبصوت مجروح ي��ردف احل��اج فايز 
وكبار  وأمهاتنا  نحن  بالهروب  أخ��ذن��ا   :
السن، وبقي في القرية الرجال يقاومون 
نأخذ  ولم  كثيرا،  وبكينا  تأملنا  احملتل، 
ونسير  تارة  نركض  وبقينا  شيئا،  معنا 
ت���ارة أخ���رى، وت��ف��رق األه��ال��ي ف��ي لقرى 
عائلتي  ويضيف:  امل��ج��اورة،  وال��ب��ل��دات 
ت��وج��ه��ت إل����ى م��دي��ن��ة س��ل��ف��ي��ت، ألن��ه 
يوجد لنا فيها أقرباء، ولكن خجلنا أن 
نذهب للسكن معهم، فذهبنا إلى مدرسة 

وأقمنا فيها . 
صمت واخذ يردد قائا: "الوقت جار 
علينا، وكنا ننام في الغرفة الواحدة ما 
اث��ن��ي عشر شخصا، ما  إل��ى  ب��ني ع��ش��رة 
أصعبها من أيام، وبقي والدي يبحث لنا 
عن مسكن يأوينا مبساعدة أقربائنا إلى 
أن وجدنا بيتا حتت األرض، قدمي جدا 
وال يصلح للسكن فيه  وأصبحنا نتلقى 

املساعدات من وكالة الغوث بعد أن كنا 
نعيش من ثمار أراضينا وبياراتنا  .   

ويلتقط أنفاسه ليعيد ترتيب خيوط 
ذك��ري��ات��ه، وك��أن��ه ي��ري��د أن ي��زي��ل عن 
كاهله هموما وأحزانا نسجها االحتال، 
قائا: ما أجملها من أيام، أيام طفولتي 
عندما كنا جنتمع مع أصدقائي ونلعب 
س��وي��ا ون��رك��ض ب��ني ب��ي��ارات��ن��ا امل��زروع��ة 
وما  البرتقال،  وخصوصا  باحلمضيات، 
التي ينبع منها  أرضها اخلصبة،  أجمل 
وتغيرت  ش��يء،  يبق  ل��م   .. العوجا  نهر 
معالم قريتي، ولم يبق منها سوى أجزاء 
اخبرني كل من  كما  القلعة"  "ب��رج  من 
باملجدل،  احمليطة  املنطقة  إل��ى  ذه��ب 
بقي شامخًا وشاهًدا للتاريخ ، ومع صغر 
لغاية  بيتنا  اذك��ر مكان  زلت  ما  عمري 
لعرفت  ه��ن��اك  إل���ى  ذه��ب��ت  ول���و  اآلن، 
أراضينا  واع��رف موقع  وح��ددت مكانه، 

التي سنعود اليها. 
 .. أشعل سيجارته واخذ نفسا عميقا، 
احتجز دخانها لثوان وبدأ ينفثه بغضب 
ش��ري��ط  وك����أن  ارجت���اف���ا،  ازدادت  وي����ده 
حياته مر أمامه سريعا موجعا، ليكمل 
.. تهجير،  : استيقظنا على واقع مرير 
ت��ش��ري��د، جت��وي��ع وح���رم���ان م���ن اب��س��ط 
باننا  وع���ود  م��ق��اب��ل  احل��ي��اة  متطلبات 
املجدل..  إل��ى  قليلة  اي��ام  سنعود خ��ال 
ولكن كأن شيئا لم يكن وان هذه نكبتنا، 
أق��ول؟ لم يبق لنا ش��يء إال األمل  م��اذا 
رائحة  الشتم  قريتي  إلى  العودة  وحلم 
األمل  ويبقى  أرضها،  في  وام��وت  ترابها 
أجسادنا  ماتت  وإذا  م��ا،  يوما  بعودتنا 
فستبقى أرواحنا هناك، وهذه عقيدتنا، 
لم  الصغار  لكن  متنا،  لو  حتى  ال��ع��ودة 

ميوتوا كما قيل وما زالوا ينتظرون .

الدقروق: سأعود الى املجدل بجسدي أو بروحي

ب���ي���روت- وف����ا- وق��ع��ت وك��ال��ة إغ��اث��ة 
وت��ش��غ��ي��ل ال���اج���ئ���ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني 
'األون���������روا'، ام����س، ات��ف��اق��ا ف���ي ب��ي��روت 
الدائمة  اللبنانية  ال��رع��اي��ة  م��رك��ز  م��ع 
وفحص  الطبية  املتابعة  كلفة  لتغطية 
األطفال الفلسطينيني املصابني مبرض 
من  ي��ت��ج��اوزوا  ل��م  ال��ذي��ن  'التاسيميا' 

العمر 11 سنة.
منى  امل��رك��ز  رئيسة  االتفاقية  ووق���ع 
الهراوي، ومدير عام 'األون��روا' في لبنان 
من  عدد  بحضور  لومباردو،  سالفاتوري 

املرضى املستفيدين وعائاتهم.
ومبوجب هذا االتفاق، ستقوم 'األونروا' 
من خال برنامج CARE بتغطية كاملة 
األط��ف��ال  وف��ح��وص  الطبية  للمتابعة 
الفلسطينيني املصابني مبرض التاسيما 

حتى عمر 11 سنة في املركز.
كما ستتعاون 'األونروا' ومركز الرعاية 

املتعّلقة  الصحية  التوعية  حمات  في 
لتدريب  دورات  وإج����راء  بالتاسيميا 

املدّربني تعطى ملوّظفي 'األونروا'.
وق��ال��ت ال���ه���راوي: 'ي��س��رن��ي ال��ي��وم أن 
أوّق���ع ه��ذا االت��ف��اق ب��ني االون����روا ومركز 
ال��رع��اي��ة ال��دائ��م��ة وال����ذي ي��ؤم��ن حياة 
أفضل لألطفال الفلسطينيني املصابني 
مب����رض ال��ت��اس��ي��م��ا. ف��م��ن خ����ال ه��ذا 
ال���ت���ع���اون، س��ي��ت��م ت��وف��ي��ر ال��ت��ش��خ��ي��ص 
املتخصصة  الطبية  واملتابعة  الصحيح 
التي  إل��ى األدوي���ة  امل��رك��ز. باإلضافة  في 
العاج  ه��ذا  األون����روا، سيسمح  ت��وّف��ره��ا 
بالتأقلم  التاسيميا  مل��رض��ى  ال��ش��ام��ل 
بشكل أفضل مع حالتهم املزمنة، وجتّنب 
املشاكل الطويلة األمد وإعطائهم فرصة 

أكبر ليكونوا منتجني في املجتمع'.
تتمكن  أن  ل��وم��ب��اردو:'ي��س��رن��ا  وق����ال 
األونروا بفضل هذا االتفاق من أن تساعد 

األطفال الفلسطينيني املصابني مبرض 
التاسيميا، وهو متفٍشّ بشكل ملحوظ 
هذه  إن  لبنان.  في  الفلسطينيني  بني 
بالنسبة  األهمية  بغاية  هي  املساعدة 
إلى عائات هؤالء األطفال، وهي تؤمن 
لهم احل��ص��ول على ال��ع��اج ال���ذي ق��د ال 

يحصلون عليه لوالها'.
جتدر اإلشارة إلى أن 'األونروا' أطلقت 
 CARE ب���رن���ام���ج   2011 ن��ي��س��ان  ف���ي 
)ب���رن���ام���ج ال���رع���اي���ة اخل�����اص مب��رض��ى 
إلى  يهدف  ال��ذي  املستعصية(  احل��االت 
الرعاية  على  امل��رض��ى  ح��ص��ول  حتسني 
امل��ال��ي عن  ال��ع��بء  وتخفيض  امل��ط��ل��وب��ة 
التمويل  بفضل  الفلسطينيني  املرضى 
'األون���روا'  عليه  حصلت  ال��ذي  اإلضافي 
من شركاء في القطاع اخلاص، ومقّدمي 
وغيرهم  لبنان  ف��ي  الصحية  ال��رع��اي��ة 

من الشركاء.

اتفاق ملساعدة األطفال الفلسطينيني مرضى التالسيميا في لبنان


