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 األسير عثمان أبو حسن... فرح يدخل كل بيت في عربونة
جنيــن- الحيــاة الجديــدة- 
عاطــف أبــو الــرب- أعــالم 
فــي  ترفــرف  فلســطينية 
ســماء القرية وعلى أســطح 
منازلهــا... أطفــال يجوبون 
الشــوارع يرفعون صور ابن 
القريــة العائــد مــن غياهب 
السجون... فرق كشفية تدق 
طبول الفرح بعودته سالماً... 
نساء تزغرد وتغني لعريس 
القرية.. رجال يتوافدون إلى 
حيث استقبال األسير عثمان 
أبــو حســن... فيمــا يجلــس 
األسير عثمان يستقبل أبناء 
قريتــه وزائريهــا المهنئيــن 
باإلفــراج عنه، بعــد ليل لم 
يعرف النــوم طريقه لعيون 
أبنــاء قريــة عربونة شــمال 

شرق جنين. 
عثمان، الذي ســرق الســجن 
شــبابه، بدا عليه الهرم، كما 
لــو أنــه أكبر من ســنه، فقد 
تساقط الشعر وما بقي منه 
غزاه الشيب، يجلس وعالمات 
الفــرح واضحة علــى محياه، 
كيف ال وكتب اهللا له اإلفراج 
من حكم بالسجن المؤبد، في 
سجون احتالل ال يراعي قيمة 
لإلنسانية. فرغم أنه لم ينم 
ثالث ليال متتالية، إال أنه كان 
يــوزع الفرح فــي كل مكان، 
المهنئيــن،  يســتقبل  وكان 
يعرف القليل منهم، ويســأل 
عن اآلخرين ليتعرف عليهم، 
وكأنه يريد أن يختصر ثالثين 

عاماً من الغياب. 
يقول األسرى يعيشون حالة 
مــن القلق واإلربــاك منذ أن 
تم اإلعالن عن إطالق سراح 
األســرى القدامــى، ومما زاد 
حالــة التوتر توزيع األســرى 

علــى أربــع دفعــات، وربــط 
اإلفراج بتقــدم المفاوضات، 
حيث إن كل األسرى القدامى 
يرقبون ما يجري بقلق وتوتر. 
فالــكل يخشــى أن تتراجــع 
إسرائيل عن قرارها باإلفراج 
عــن الدفعــات المتبقية من 

األسرى. 
وقــال كنت أنا ومحمد صباغ، 
ونعمــان الشــلبي معــاً فــي 
غرفــة واحــدة، وجميعنا من 
المرشــحين لإلفراج، خاصة 
أنــه ال توجــد أيــة مواصفات 
لمن يشــملهم اإلفراج. وقال 
علمنا بأسماء المشمولين في 
الدفعــة من خــالل تلفزيون 
فلســطين، وكان ذلك مساء 
يــوم األحد، يعنــي يوم قبل 
إجــراءات اإلفــراج، فيما كان 
بعــض الضبــاط يســربون 
أســماء بعــض المشــمولين 
فــي الدفعــة الثانيــة، ولكن 
بعد أن أعلنت االسماء رسمياً 
تبين أن ســبعة أســماء على 
األقل تم إســقاطها من قبل 

اللجنة الوزارية اإلســرائيلية 
المختصة. 

فرح منقوص 
يؤكــد ان جميع األســرى في 
ســجن ريمــون فرحــوا بمن 
أفــرج عنهــم، ولكــن هــذا 
الفــرح منقــوص، حيــث إن 
كثيريــن مــن رفاق الســجن 
مــا زالــوا ينتظرون، وأشــار 
األسير أبو حســن إلى حزنه 
على فراق عدد من أصدقائه 
في الســجن، خاصــة نعمان 
جمــال  واألســير  الشــلبي، 
أبــو محســن. وعــن طريقة 
االحتفال باإلفراج عن األسرى 
أكد أبو الحســن أن االحتالل 
بإقامــة  الســماح  يرفــض 
احتفــاالت بهــذه المناســبة. 
ورغــم ذلك قال أقمنا حلقات 

وداع وفرح على طريقتنا. 
الثالثاء يوم طويل وثقيل

عن يومه األخير في السجن 
يقــول كان يومــاً طويالً، لم 
ننم ليــل الثالثاء، وبقينا في 
حالة انتظار. أما عن آخر يوم 

في الســجن، فكان مقابالت 
مع ضبــاط المخابــرات حيث 
سلمونا كتيبا يشمل شروط 
اإلفــراج عنا، ومــن بين هذه 
الشــروط عدم مغادرة جنين 
لعــام كامــل، والتوقيــع في 
مركز ســالم مرة كل شــهر، 
وعــدم الســفر خــارج البالد 
لعشــرة أعــوام، وتحذيــرات 
باعتقالنــا فــي حال مارســنا 
أية أعمال يعتبرونها مخالفة 
 ، ئيلية ا ســر إل ا نيــن  ا للقو
والتهديــد باســتئناف فتــرة 
االعتقال األصليــة. وأكد أنه 
لم يوقع على أية وثيقة قبيل 

اإلفراج عنه. 
فرحة ما بعدها فرحة 

وقال أبو الحسن أكثر ما كنت 
أتــوق إليه هو رؤيــة أهلي، 
خاصة أخواتــي. وخالل فترة 
اعتقالــي لــم يتركن ســجنا 
إال ووقفــن أمامــه لزيارتي، 
كنت في أشد شوق لرؤيتهن 
واحتضانهن، وشكرهن على 
مــا واجهنه على مدار ثالثين 

ســنة. وأضاف: ونحن ننتظر 
اإلفــراج كنــا نعــد الثوانــي، 
كنــت أعيــش خارج الســجن 
أرســم صــوراً لما ســيكون، 
ورغم خيالي الواسع، إال أنني 
فوجئــت بحفاوة االســتقبال 
مــن كل أهــل قريتــي، فقد 
غمروني بحسن استقبالهم، 
وشــعرت أن عربونة ترقص 
بهذا اليــوم، فيومي وفرحي 
هدية لكل أهلي في عربونة. 

بكرة أجمل... باذن اهللا 
أمــا بخصــوص مشــاريعه 
وخططــه للمســتقبل فقال 
اليــوم أنــا أعيش مــع أهلي 
وقتاً مستقطعا، وقتا كله فرح 
وشــوق ومشاعر، وبصدق ال 
أريد أن أشــوه هذه المشاعر 
واألحســاس بالتفكيــر بمــا 
سأقوم به، فما أنا به جميل، 
وســيأتي يوم أفكــر فيه بما 
علي أن أفعله، ولكن كلي ثقة 
أن بكرة يحمل معه الخير لي، 
بعد فترة اعتقال طالت كثيراً. 
وأضاف ما أتمناه أن تســتقر 
األوضــاع، وأن يخــرج جميــع 

األسرى من السجون. 
وقال رســالة حملناها جميعاً 
مــن األســرى فــي ســجون 
االحتالل، رسالة لكل مواطن 
أن ال يبخــل علــى األســرى 
بالدعاء، ورسالة للقيادة تحذر 
من خطــورة وضع األســرى. 
التحذيــر  األشــد  والرســالة 
مــن خطــورة وضع األســرى 
المرضــى، حيــث يوجــد في 
األســر مئات المرضــى كبار 
الســن، والمرضــى، ويوجــد 
في األسر أخوات لنا، ال بد من 
جهد حقيقــي لإلفراج عنهم 

وعنهن. 

استقبال االسير المحرر عثمان ابو حسن

 يوسف بشارات .. حقيبة االدوية ال تفارقه والمستشفيات محطاته الدائمة!
القــدس المحتلــة - الحياة 
الجديدة - عيسى الشرباتي 
- على ظهره حقيبة مدرسية 
خاليــة مــن الكتــب.. لكنهــا 
تحتوي على عشرات االدوية 
وابــر االنســولين وبعــض 
الوثائــق والتقاريــر الطبية 
التي تراكمت نتيجة زياراته 

المتكررة للمستشفيات.
عــدد مــن االمــراض تفتك 
بيوسف وتجعله اسيرا لمعاناة 
طويلة باتت ترهقه, وتتعب 
اسرته التي اضطرت لالنتقال 
من بلدتهم طمون بمحافظة 
طوباس الى بلــدة العيزرية 
شرقي القدس ليكون قريبا 

من مستشفياتها.
اصبح اســم يوسف بشارات 
ت  ســجال فــي  ا  ر محفــو
مستشفى المقاصد والمطلع 
على الســواء, فهي محطاته 
الــذي  الدائمــة والتصريــح 
يخولــه الدخول الى القدس, 
هو تصريــح مريض تمنحه 
ايــاه االدارة المدنيــة لتلقي 

العالج.

داخــل منــزل االســرة فــي 
بلدة العيزرية التقت "الحياة 
الجديدة" يوسف "22 عاما", 
والــى جانبه جلس شــقيقه 
عمــاد الديــن "20 عاما" احد 
مصابــي االنتفاضة الثانية, 
والــى جانبهم والدتهم التي 
تحملت اعبــاء كثيرة منذ ان 
ترك الزوج اسرته لمصيرهم 
ومعاناتهم التي ال تنتهي عند 

حدود مرض يوسف فقط.
فتــح يوســف حقيبتــه وبدأ 
بعرض االدوية التي يتلقاها 
ومنهــا ما يتعلق بالســكري 
والضغــط واالعصاب وتخثر 
الدم والكلى, وغيرها الكثير 
قائال " كل يوم أتناول عشرات 
االقراص مــن االدوية, حتى 
أصبــت بقرحة فــي المعدة, 
وعندي تضرر في الكلى ودم 
في البول, ومضاعفات اخرى 
تســبب لي االلــم واالحباط, 
فأنا اعيش هــذه الحال منذ 
سنوات طويلة, اجريت خاللها 
عدداً من العمليات الجراحية 
وخاصــة عندما كنــت اعاني 

من سرطان القولون.
علــى يــده اليســرى نــدوب 
وجروح من اثر العمليات, قال 
يوسف " انها من آثار عملية 
ورم  الســتئصال  جراحيــة 
سرطاني في يده اجراها في 
مستشفى المقاصد مؤخرا ".

ومــن داخل حقيبتــه التي ال 

تفارقه عرض يوسف عشرات 
التقاريــر والوثائــق الطبية 
والتحويالت العالجية, والتي 
تشــير الى تاريخه العالجي 
والمرضــي, ومن آخــر هذه 
الوثائــق حاجته الــى العالج 
المســتمر لمــرض الكلــى, 
مشيرا " الى انه يتوجب عليه 

فــي كل مــرة توفير %5 من 
قيمة العالج نظرا الن الصحة 
الفلسطينية تغطي %95 من 
قيمة العالج في كل مرة كما 
يتضح من التحويالت الطبية 
والتي تكون سارية المفعول 

لمدة شهر من اصدارها ".
يقول يوســف بألم وحسرة 

" هــذا قــدري ومــا يؤلمني 
حقــا عــدا عــن االالم التــي 
تفتــك بجســدي ما اســببه 
مــن الــم ومعانــاة لوالدتي 
واشــقائي االثنيــن, فليس 
هنــاك معيــل, ومخصصات 
االعانة ال تكفي لشــيء فانا 
آخــذ 750 شــيقالً كل ثالثة 
شــهور, وال يمكنها ان توفر 
لــي مصاريفي حيــن أتوجه 
للعــالج فــي المستشــفيات 
واستصدار التحويالت الطبية 

وتصاريح الدخول ".
واضاف يوسف " هناك ادوية 
اقوم بشرائها لعدم توفرها 
الصحــة,  صيدليــات  فــي 
االنســولين,  إبــر  وخاصــة 
ونتيجة هذا الوضع اصبحت 
مديونا لمستشفى المقاصد, 
بسبب تراكم مبلغ ال %5 من 
قيمــة كل تحويلــة عالجية, 
وتبلــغ تلــك الديــون حوالي 
4500 شــيقل حتــى نهايــة 

الشهر الحالي".
وينتظــر يوســف مــن اهل 
الخير مســاعدته في توفير 

مصاريف عالجه ودفع ديونه, 
كما انــه بحاجة الــى عملية 
زرع منظــم للســكري فــي 
جسمه في مستشفى هداسا 
عين كارم حيث تبلغ تكاليف 
العملية والجهاز 20 الف دوالر 
يتوجب عليــه توفير %5 من 
قيمــة العــالج اي مــا يقارب 
الف دوالر. توالت على االسرة 
نكسات اجتماعية وصحية ال 
تزال آثارها تطــارد العائلة، 
بدأت بطالق األم قبل حوالي 
10 اعــوام مــرورا برحيــل 
العائلة من بلدتهم االصلية 
طمون الى بلدة العيزرية في 
القــدس بعد تعرض العائلة 

لمضايقات اجتماعية.
وواجهت والدته دينا بشارات 
" ام يوسف " المأساة الكبرى 
فــي حياتها عندمــا تبين لها 
ان طفلها يوسف يعاني من 
عدة مشــاكل مرضية, حيث 
تقــول " كان يوســف منــذ 
طفولته يعاني من السكري 
وضغط وفشل كلوي, وتتابع 
ذلــك مع اعــراض اخرى في 

حياته ما اثقل على نفسيته 
وعلــى واقــع االســرة, حيث 
كان يتوجب عليه العيش مع 
تلــك االمراض المزمنة ومع 
قوائــم دواء ووصفات طعام 
ال حصــر لها". لكن يوســف 
ورغــم مــا يغمره مــن حزن 
يقــول " ان همــه االول هــو 
والدته وأشــقاؤه وان تتوفر 
لهــم حيــاة كريمــة, وانه ال 
يبالي بنفســه كثيرا بعد ان 
فقد الكثير من االمل, وحالة 
االحباط التي تسكن جسده 
المنهك, خاصة بعد ان تركته 
زوجته ولــم يعد بإمكانه ان 

يرى طفلته الوحيدة.
قال يوســف، والبكاء يقاطع 
حديثه، "جئنا من طمون الى 
العيزرية قبل ثالثة اعوام ال 
نملك فراشا للنوم، استأجرنا 
منــزال وأثثناه مــن البالة مع 
بعض أوانــي المطبخ خالل 
تلــك الفتــرة, وقبــل اربعة 
شهور انتقلنا الى منزل آخر 
بسبب عدم قدرتنا على دفع 

االيجار. 

يوسف بشارات

  هيئات محلية ومؤسسات أهلية ومانحون وخبراء يشيدون بانجازات المجالس المحلية الشبابية
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
ابراهيم أبو كامش - اجمعت 
هيئــات محليــة ومؤسســات 
أهليــة وناشــطون ومانحون 
وخبــراء، علــى مــا حققتــه 
المجالس المحلية الشــبابية 
خــالل  مــن  نجاحــات  مــن 
مبادراتهــا ونشــاطاتها، من 
بينهــا تولي رؤســاء مجالس 
شــبابية رئاســة بلديات في 
مواقعهم لمدة ثالثة أيام (كما 
حدث في أريحا وبديا)، وتولى 
التنفيذيــة  بعضهــم اإلدارة 
لمؤسسات أهليةـ اضافة الى 
تعميق عالقاتها بمؤسســات 
المجتمــع المحلية، من خالل 
التشــبيك وتنفيــذ عشــرات 
االعمال التطوعية، والحمالت 
الشــبابية التي ركــزت على 

خدمة المجتمع المحلي.
جاء ذلك خالل اجتماع الطاولة 
المستديرة الذي عقده منتدى 
شــارك الشــبابي والمجالس 
المحلية الشبابية وشركاؤها، 
امــس، تحــت رعايــة وزيــر 
ســائد  د.  المحلــي  الحكــم 
الكونــي بعنــوان «الشــباب 

والمساءلة االجتماعية».
دور  علــى  الكونــي  وأكــد 

الشــباب بالنهــوض بالواقع 
الفلســطيني لمــا هو أفضل 
فــي كافة المجاالت، مشــيرا 
الى سعي الوزارة بايجاد حكم 
محلي ديمقراطي قادر على 
تحقيــق التنمية المســتدامة 

بمشاركة مجتمعية فاعلة.
واضاف:»اظهــرت تجربتكم 
لمحليــة  ا لــس  لمجا ا فــي 
االقــدر  نكــم  ا بية  لشــبا ا
ليــس فقــط علــى تحمــل 
مســؤولياتكم فــي تحديــد 
احتياجاتكــم وأولوياتها، بل 
وفي بذ كل الجهود لتحقيقها 
عملــي  لواقــع  وترجمتهــا 

ملموس». 
فــي  لمختــص  ا جــه  و و
د.  والشــباب  المعلوماتيــة 
صبــري صيدم عدة رســائل 
للشــباب حثهــم فيهــا لتبوء 
المراكــز القيادية على كافة 
الصعد والمستويات وتنشيط 
مبادراتهم وتفعيلها ليكونوا 
مؤثريــن فــي مجتمعاتهم، 
حاثا اياهم على تحدي اليأس 
ومواجهته بالعمل والريادية 

وتجديد العطاء.
وقالــت مدير عام مؤسســة 
مجتمعــات عالميــة لنــا أبــو 

حجلة، أتت مبادرة المجالس 
كنمــو  الشــبابية  المحليــة 
للجهــود  طبيعــي  وتطــور 
الحثيثة التي تبذل في سبيل 
بنــاء هيئات الحكــم المحلي 
ودعمهــا في ظــل التحديات 
الكبيرة التي يفرضها الواقع.

وأكــدت أبو حجلــة ان تغييب 
الشباب في العملية التنموية 
المعيقــات  أكبــر  سيشــكل 
النجــاح،  فــرص  ويتخطــى 
مبينــة عمــق التأثيــر الــذي 
المحلية  المجالــس  احدثتــه 
الشــبابية فــي مجتمعاتهــم 
وايجابية التأثير على الشباب 
والشــابات الذين اتيحت لهم 
فرصة المشاركة في العملية 

التنموية لمجتمعهم.
وشــدد رئيــس بلديــة بيــت 
فجار صالح الديري في كلمة 
الشــراكة  علــى  البلديــات، 
االستراتيجية ما بين البلديات 
والمجالس الشبابية المحلية 
تنميــة مســتدامة  الحــداث 

محورها الشباب.
لــة  لوكا ا ممثــل  عــرب  وأ
االميركيــة للتنميــة الدولية 
ايمانــه  عــن  بســير،  بــراد 
المجالــس  مــع  بالشــراكة 

المحليــة الشــبابية ومنتدى 
شــارك الشــبابي، مؤكدا ان 
مشــروع المجالــس المحلية 
الشــبابية مــن شــأنه تغيير 
المجتمعــات ويحفز الشــباب 
للعــب دور مؤثــر خصوصــا 
ان واقــع البلديــات والهيئات 
وتفتقــر  صعــب  لمحليــة  ا
لمصــادر الدخــل بالمقابــل 
توجههــا تحديــات كبيرة في 
الخدمــات للمواطنين  توفير 
ما يســتوجب تدخل الشــباب 
وتفعيل دورهــم والتواصل 

مع مجتمعاتهم.
التنفيــذي  المديــر  واوضــح 
لمنتدى شــارك الشبابي بدر 
زماعرة، بان فكرة المجالس 
المحلية الشــبابية بدأت في 
عــام 2009، حيــث ســميت 
آنــذاك بالمجالــس المحليــة 
الشبابية المساندة، اذ قامت 
فكرة المشروع على تأسيس 
هذه المجالس لتكون مناظرة 
للهيئات المحلية في تركيبتها 
ووظائفهــا وأعمالها. وانبثق 
هــذا المشــروع مــن الحاجة 
لســبل  ا لتوفيــر  لفعليــة  ا
انخــراط  لزيــادة  واآلليــات 
فئــة الشــباب فــي الخدمــة 

المجتمعية المدنية.
مجلــس  رئيســة  وتحدثــت 
محلي شبابي بير زيت آرلين 
عودة باسم المجالس المحلية 
الشبابية فعرضت فكرة هذا 
النمــوذج الشــبابي للحكــم 
الرشيد والمساءلة االجتماعية 
مع جميــع االطــراف المعنية 
مــن الحكم المحلــي كوزارة 
وأفــراد وصنــدوق تطويــر 
واقراض البلديــات، ومجتمع 
محلي ممثــال بقيادات وأفراد 
ومؤسســات  ومجموعــات، 
والشــباب  محلــي،  مجتمــع 
أنفسهم كناشطين منهم من 
عايــش التجربــة ومنهم من 
يهتم بها وبتقييمها ونقاشها 
كفكــرة رائــدة تعمــم على 

المستوى المحلي.
وتــم توزيع الشــباب اعضاء 
المجالس الشــبابية المحلية 
ت،  مجموعــا ثــالث  علــى 
ناقشت االولى «نقل التجربة 
من شــاب لشــاب» وعرضت 
فيهــا اربــع تجــارب تمثلــت 
فــي تجارب محليــة وعالمية 
في مجــال مبادرات الشــباب 
ونقــل تجاربهــم، وتجــارب 
مجلســي محلي شبابي بيت 

أمر وقلقيلية على المستوى 
المحلــي، وتطورهما، ونقل 
التجارب وتعزيز دور الفتيات 
ومشــاركتهن على المستوى 

المحلي.
عــة  لمجمو ا قشــت  نا ز
الثانية»تجربة نحو المساءلة 
االجتماعية والحكم الرشيد» 
مداخــالت  فيهــا  وعرضــت 
تتعلــق بتجربــة المجالــس 
المحلية الشبابية ودورها في 

المساءلة االجتماعية والحكم 
الرشيد، والحديث عن التجربة 
في رئاسة المجلس الشبابي 
والمؤسسات الشبابية، ودور 
البلديات في تعزيز مشاركة 
الشباب في الهيئات المحلية، 
بلديــة عقابا نموذجــا، واقع 
الشــباب ومشــاركتهم فــي 

الحكم المحلي.
وناقشــت المجموعــة الثالثة 
شراكة ومبادرة: نحو مجتمع 

مدني خــالق» وعرضت فيها 
تجربــة جمعية نجــوم االمل 
وتعاونها مع المجالس المحلية 
الشــبابية – الحملة الوطنية 
التعــاون  وآليــات  نموذجــا، 
والشــراكة مــا بين الشــباب 
والمجتمــع المحلي- رســالة 
الشــباب، وتجــارب مجالــس 
محلي شبابي بيت لحم وعنبتا 
ومنتدى شارك وعالقاتهم مع 

المجتمع المدني. 

متحدثون في االجتماع

 اإلغاثة الزراعية تزور خربة الطويل وتعلن 
استئناف تنفيذ مشروع لتطوير أراضيها

نابلــس - الحياة الجديدة - رومل الســويطي-  
أجــرى وفد مــن اإلغاثــة الزراعية يــوم أمس، 
زيــارة تضامنية لبلدة عقربــا ولخربة الطويل 
جنوب شــرق نابلس وذلك في  أعقاب الجريمة 
التي ارتكبتها سلطات االحتالل والتي نتج عنها 
تدميــر خزاني مياه ســعة كل منهما 490 كوبا 
كانت تســتخدم للشرب ولري المواشي وتدمير 
بيت كان يأوي 11 فردا وحظيرة ماشية  لقطيع 

يتجاوز المائة رأس من المواشي.  
وأوضــح خالــد منصــور مدير فــرع نابلس في 
االغاثة الزراعية أن االغاثة أعلنت استئناف تنفيذ 
مشــروعها لتطوير االراضي بالتعاون مع وزارة 
الزراعة  في تلك المنطقة وهو المشروع الذي 
ســيتضمن شــق طريق زراعي لخربة الطويل 
واســتصالح وتاهيل 140 دونما يســتفيد منها 
20 مزارعا. والتقى الوفد بعدد من سكان خربة 
الطويل واصحاب المنزل المهدوم وشارك معهم 
في نصب خيمة في المكان تقي اصحاب المنزل 
مــن المطر وبرد الشــتاء وهو االمــر الذي كان 
ضروريا االسراع به ألن المطر قد بدأ بالهطول 

بغزارة اثناء وجود وفد االغاثة الزراعية ولم يكن 
هناك ما يقي االطفال والنساء من المطر والبرد. 
وقــال منصــور ان الوضــع محزن فــي الخربة 
ويتطلب المباشرة فورا بمساعدة السكان باعادة 
بنــاء منزل لهم وبناء حظيرة الغنم كما يتطلب 
ترميم خزانات المياه بالســرعة القصوى كي ال 
يعطش الســكان وال تعطش مواشــيهم وهي 
مهمة تقع على عاتق الجميع ولكن على الحكومة 
في المقام االول دون اعفاء الجهات االخرى التي 

لديها االمكانيات المطلوبة. 
وأضاف منصور ان الســكان هنا ليســوا بحاجة 
لغــذاء بقدر حاجتهم لإلســراع بإعادة ما هدمه 
االحتــالل وهم بحاجة لجهد قانوني يحول دون 
تنفيذ قرارات الهدم التي اصدرها االحتالل والتي 

ستطال 4 مساكن اخرى.
وقــال يوســف ديرية منســق اللجنة الشــعبية 
لمقاومــة االســتيطان في عقربــا ان المنطقة 
تواجه مخاطر تزداد يوما بعد يوم وان االحتالل 
مصمم على إلغاء التواجد الفلسطيني في جميع 

مناطق االغوار والشفا غورية.  

 «معا» و«اليونيسف» يوقعان مشروع «مساحات صديقة للطالئع»
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - وقــع مركــز العمــل 
التنموي/ معا اتفاقية شراكة مع 26 مركزاً وجمعية 
ونــاد فــي كل من الضفــة وغزة والقــدس لتنفيذ 
مشروع «مساحات صديقة للطالئع» بالشراكة مع 
اليونيسف وبتمويل من الحكومة اليابانية، ويهدف 
المشــروع الــى تعزيــز االداء واالنجــاز التعليمي، 
وزيــادة عدد المشــاركين من الطالئــع في تطوير 
مجتمعاتهم المحلية، واإلسهام في تعزيز استقرار 
االندية المستهدفة في الضفة، القدس وغزة للتأثير 
االيجابي فــي المجتمع المحيط، وتحســين قدرات 
االنديــة وتقويتها وتنشــيطها، لتتمكن من تقديم 
انشــطة رياضية وترفيهية في المناطق المهمشة 
التي تم اختيارها، وتوفير الفرص للشــباب للتأثير 
االيجابــي في مجــاالت البيئة، الرياضــة والثقافة. 
وقالت غادة القدومي تكروري مســؤولة المشــروع 

في مركز معا انه تم انجاز المرحلة التحضيرية التي 
تمثلت بزيارات االندية المختارة للتعريف بالمشروع 
وفئاتــه المســتهدفة لتحديــد احتياجــات االنديــة 
التطويريــة، والعمل على توظيــف طواقم العمل 
في جميع االندية. وأشارت القدومي الى ان انشطة 
البرنامج مختلفة ومتعددة تهتم بعدة جوانب منها 
المهــارات الحياتية لزيادة الوعي والمعرفة باألمور 
الحياتية، وترسيخ الفكر النقدي وتحليل المعلومة 
واكتشــاف الواقع، اما النشــاط الثاني والذي يتعلق 
بالزاوية البيئية لتعزيز حماية البيئة ورفع مستوى 
الطالئع وأســرهم حــول القضايا البيئيــة. اضافة 
الى نشاط الرحالت التثقيفية الترفيهية، والجوالت 
البيئيــة، وزيــادة وعــي الطالئع للعمــل التطوعي 
والجماعي. وأفادت المشروع سينفذ في 27 مركزاً 

وجمعية: في القدس.


