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افتتح، اليوم ممثلون عن السلطة الفلسطينية وحكومة الواليات المتحدة مدرسة مختلطة تم توسيعها وترميمها  -معا-الخليل

 . ي قرية الديرات بمحافظة الخليلمؤخراً ف

وبلغت قيمة . اتطفال وطفلة من قرية الدير 028ويوفر مشروع توسيع وترميم المدرسة بيئة تعليمية أكثر أماناً وتحفيزاً لما يقارب 

دوالر مقدمة من الشعب األمريكي، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءاً من التزام حكومة الواليات المتحدة  002888المشروع قرابة 

يعيشون في المناطق المصنفة بالمساعدة في تطوير قدرة المرافق التعليمية والصحية لتلبية احتياجات الفلسطينيين الذين 

 ".جـ"

عدة مدير الوكالة االميركية للتنمية الدولية، المسؤولة عن عمل الوكالة في الشرق األوسط، مارا رودمان، لمحافظ وانضمت مسا

الخليل كامل حميد، ورئيس المجلس القروي لخلة المية محمد مخامرة، في الترحيب بالضيوف الحاضرين ومنهم ممثلي وزارة 

 .مجتمع المحلي والمعلمين والطالبلين عن الالتربية والتعليم، ووزارة الحكم المحلي، وممث

ويشمل المشروع الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بناء طابق جديد فيه أربع غرف صفية، ومختبر علمي ومكتبة، 

مناسب  إضافة إلى تجديد طابقين وأعمال خارجية أخرى في المدرسة، مثل بناء كافيتيريا، وجدران استنادية وملعب مدرسي

ويساهم هذا البناء بعد اعادة تأهيله، في توفير بيئة تعليمية متقدمة وحديثة للطالب . للرياضة واألنشطة المدرسية المختلفة

 .الريف الجنوبي من الضفة الغربيةالذين يعيشون في 

، إلحداث التغيير "ج"في المناطق وفي كلمتها، قالت رودمان إن الواليات المتحدة فخورة بدعمها لجهود أهل الديرات وقرى أخرى 

وأكدت رادمان على التزام الواليات المتحدة في العمل على أساس التعاون الكبير الذي تم تحقيقه . اإليجابي في مجتمعاتهم

 .جعل ترميم مدرسة الديرات ممكناً والذي 

لحكومة اإلسرائيلة لتلبية االحتياجات ستستمر الواليات المتحدة بالعمل مع شركائها في السلطة الفلسطينية وا: "وأضافت

 "." ج"ة الفلسطينيين في المناطق األساسية ولتحسين حيا

مليار دوالر من المساعدات  0.3قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتقديم ما يقارب  0001ومن الجدير ذكره أنه ومنذ عام 

وتقوم الوكالة بالتنسيق بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية . وقطاع غزة األميركية االقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية

بدعم المشاريع التي تحد من الفقر وتعمل على تحسين الصحة والتعليم، وبناء البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتعزيز 

 .الديمقراطية والحكم الرشيد
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