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"العربية األميركية" تمثل فلسطين
باجتماع "تنفيذية كليات التمريض العربية"
جني���ن " -األيام" :ش���ارك عميد كلية التمري���ض في الجامعة
العربي���ة األميركي���ة ،أ .د .محمد آس���يا ،في اجتم���اع الجمعية
التنفيذية للجن���ة العلمية لكليات التمريض العربية التاس���ع
عش���ر التابعة التح���اد جامعات ال���دول العربية ،وال���ذي انعقد
في س���لطنة ُعمان ،مؤخ���رًا ،كممثل لعمداء كلي���ات التمريض
الفلسطينيين.
وناقش المش���اركون في االجتماع ،خط���ة عمل لجان الجمعية
للعام الجاري ،وع���رض مقترح لدليل القي���اس لمعايير الجودة
الص���ادرة عن الجمعي���ة ،واتخاذ الق���رارات الالزمة بش���أن عقد
اتفاقي���ات مع جهات خاصة لتنفي���ذ دورات وورش عمل لكوادر
الكلي���ات ،واإلعداد لالجتماع العش���رين للجمعية والنش���اطات
المرافقة له.
كما ش���ارك آس���يا بالتوازي مع اجتماع الجمعية ،في المؤتمر
الدول���ي الثان���ي بعنوان "التح���والت في مس���تقبل التمريض:
التكنولوجي���ا ،االبتكار والتع���اون" ،حيث رئس وأدار جلس���ات
المؤتم���ر البحثية في يومه الثاني ،والتي حملت عنوان "تحويل
مس���تقبل التمريض من خالل التع���اون" ،وتم خاللها عرض آخر

األبح���اث العالمي���ة المتعلقة بآف���اق التع���اون لالرتقاء بمهنة
التمريضّ ،
وكرم الباحثين المشاركين في جلسات اليوم الثاني.
وقال آس���يا :إن المش���اركة ف���ي اجتماعات اللجنة وجلس���ات
المؤتمر كانت مثمرة من حيث الفائدة التي س���تعود على طلبة
الكلية ،من خالل اإلطالع عل���ى آخر ما توصل إليه العلم الحديث
في مجال تدريس تخصص التمريض ،وجعل الخطة التدريسية
مواكب���ة له ،األم���ر الذي ينعك���س إيجابًا على مس���توى الطلبة
ومنافستهم في سوق العمل المحلية والخارجية.
وأكد س���عي كلية التمريض الدائ���م وبتوجيهات وحرص من
إدارة الجامعة ،على التطور وتوفير أحدث األساليب العلمية من
حيث المناهج والوس���ائل التعليمية لطلبتها ،والتي كان آخرها
اس���تحداث مركز إنعاش القل���ب والتنفس ف���ي الكلية ،والذي
يعتبر الوحيد من نوعه في شمال الضفة واألحدث على مستوى
فلس���طين ،وبترخيص م���ن جمعية القل���ب األميركية ،وتركيب
النظام المحوسب باأللواح اإللكترونية في القاعات التدريسية،
حيث تم االس���تغناء عن الط���رق التقليدي���ة والكتابة اليدوية
وباألقالم السائلة على األلواح التدريسية القديمة.

كلية فلسطين الجامعية
تطلق مشروع "بلدياتنا تزدهر بنا"
بيت لحم  -حس���ن عبد الج���واد :أطلقت جمعية التنمية
المجتمعي���ة والتعلي���م المس���تمر في كلية فلس���طين
األهلية الجامعية فعاليات مش���روع "بلدياتنا تزدهر بنا"
ضمن برنامج "مجتمعات مزدهرة".
ويهدف المش���روع إلى دعم البلديات م���ن أجل تعزيز
االس���تمرارية في تقديم الخدمات ،وتحسين االستدامة
المالي���ة فيه���ا وتعزي���ز المش���اركة المجتمعية وجعل
ً
ً
الهيئ���ات المحلية أكثر كفاءة وتقبال للمس���اءلة من قبل
المواطنين.
ويأت���ي مش���روع "بلدياتن���ا تزدهر بنا" ضم���ن المكون
الثان���ي م���ن برنامج "مجتمع���ات مزدهرة" تح���ت عنوان
تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم المحلي ،استجابة
الحتياجات البلديات الشريكة في تعزيز إشراك المجتمع
المحلي في العمل البلدي.
وس���يعمل برنامج "مجتمعات مزدهرة" بش���كل حثيث
م���ع  55بلدية في مختل���ف أنحاء الضف���ة ،بهدف زيادة
إيراداتها المالية والتي من شأنها أن تمكن تلك البلديات
من تحس���ين الخدمات ُ
المقدم���ة للمواطنين ،وأن ترتقي
بتلك الخدمات إلى المستوى الذي يرضي المواطنين.
ويستمر المشروع  26ش���هرًا ويستهدف  15بلدية من
بلدي���ات جنوب الضف���ة والتي تق���دم خدماتها إلى نحو
 220,000نس���مة بش���كل أساس���ي لتوثيق العالقة بين
مؤسس���ات الحكم المحل���ي "البلدي���ات" والمواطنين عن

طريق سلسلة من األنشطة والتدخالت الهادفة لتحسين
الخدمات المقدمة من البلديات وزيادة االستدامة المالية
للبلدي���ات المس���تهدفة وربطه���ا مباش���رة باحتياجات
وأولوي���ات المواطنين وكذلك لزي���ادة انخراط المواطنين
بأنش���طة البلديات وتمكينهم من الوص���ول للمعلومات
ً
الخططية والبرامجية للبلديات ،وصوال لشراكة كاملة بين
الطرفين.
ونفذت الجمعية ممثلة بمديرها التنفيذي خالد شناعة
وطاقم المشروع عددًا من الزيارات للبلديات ،حيث تم عقد
سلس���لة مكثفة من اللقاءات ش���ارك فيها من كل بلدية
رئيسها ،وطاقمها اإلداري ،والعالقات العامة فيها ،إضافة
إلى طاقم مكتب الجنوب في مش���روع مجتمعات مزدهرة؛
للحديث عن األنش���طة واألفكار التي سيتم تنفيذها في
هذه المناطق ،والتي من شأنها أن تساعد على بناء قدرات
المجالس البلدية وزيادة ثقة الجمهور بالبلديات ،إضافة
إلى بحث خطوات تعزيز انخراط الش���باب في الشأن العام
والمش���اركة المجتمعية من خالل إنش���اء مجالس شبابية
ف���ي البلديات ،وتفعيل دور المجالس الش���بابية القائمة
منها.
يشار إلى أن البلديات المستهدفة في مشروع الجمعية
هي بيت لح���م ،والخضر ،والعبيدية ،وتق���وع ،إضافة الى
بلدي���ة حلحول ،دورا ،بن���ي نعيم ،إذنا ،بيت أوال ،س���عير،
تفوح ،الشيوخ ،خراس ،الظاهرية ،نوبا.

في ختام جلسة تشاورية نظمتها "مفتاح"

التوصية بتحديد سقف زمني لعقد المؤتمر
العام لالتحاد العام لطلبة فلسطين
رام الل���ه " -األيام" :أوصى مش���اركون في ختام جلس���ة
تش���اورية نظمتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار
العالم���ي والديمقراطي���ة "مفت���اح" ،أم���س ،م���ع ممثلي
الفصائ���ل ودوائر في منظم���ة التحري���ر ومجالس اتحاد
الطلبة والكتل الطالبية في الجامعات ،بتس���ريع عقد لقاء
يجمع اللجنة التحضيرية لالتحاد العام لطلبة فلس���طين،
وممثلي مجال���س اتحاد الطلبة في الوطن والخارج والكتل
الطالبية المختلفة.
ودع���وا إلى تحديد س���قف زمني لعق���د المؤتمر العام
لالتحاد وعرض مسودة التعديالت على الدستور المنظم
لعمل االتح���اد ،واالتف���اق عل���ى االس���تعدادات الالزمة
إلعداد برنامج عمل وبرنامج سياس���ي لعرضه على اللجنة
التنفيذي���ة لمنظم���ة التحري���ر الفلس���طينية للتوصية
باعتماده وإقراره.
وكان عضو قيادة مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة
فتح ،د .بكر أبو بكر استهل اللقاء بالحديث عن الهيكلية
التنظيمي���ة لعمل اتحاد طلبة فلس���طين ،مش���يرا إلى أن
دس���تور االتحاد يعطي مساحة تشاركية واسعة لممثلي
الكت���ل الطالبية من خ�ل�ال إمكانية االس���تعانة بالمواد
النظامية في���ه لتحقيق تداول ديناميك���ي وديمقراطي
يوفر أجواء تش���اركية للحركة الطالبي���ة بمختلف أطرها
ّ
ويوس���ع دائ���رة التمثيل الفصائلي في
ويعزز من دورها،
دعم الجهود الوطنية لتمثيل االتحاد.
وعبر عضو شبكة الش���باب الفلسطيني الفاعل سياسيًا
واجتماعي���ًا نيق���وال قواس عن أمله أن يترج���م اللقاء إلى

خطوات عملية وجدية ،منوهًا بأهمية الدعوة إلى إنش���اء
لجنة مهمته���ا التحضير إلى عقد مؤتم���ر االتحاد العام
لطلبة فلس���طين ،على أن يتم التوص���ل إلى حلول لبعض
القضايا التي ج���رى التحفظ عليها ،من قبيل االعتراضات
على تش���كيل اللجن���ة التحضيرية من خ�ل�ال الحوار مع
أطراف م���ن منظمة التحري���ر الفلس���طينية ،أو من خالل
ّ
الرئيس ليتم البت فيها بشكل نهائي.
ب���دوره ،ق���ال رئي���س مجلس طلب���ة الجامع���ة العربية
األميركية محمد معالي" :أتوقع بعد هذه الجلسة أن نسير
بخطوات فعالة ،خاصة فيم���ا يتعلق بتحديد موعد لعقد
المؤتمر العام التحاد طلبة فلسطين ،على أن يتم الشروع
خالل هذه الفترة بتش���كيل أرضية توافقية متفق عليها
من الجميع ضمن رؤية واضحة تحدد آليات إجراء انتخابات
قادرة على عكس تمثيل حقيقي لألطر الطالبية المختلفة
في الجامعات المحلية".
م���ن جهتها ،أك���دت رتيبة النتش���ة ،من ح���زب "فدا"
عل���ى قاعدة "فن الممكن" في تحقي���ق المطالب من خالل
االس���تفادة من مواد القانون والدستور ،من أجل الضغط
والتأثير ،وذلك بتمثيل حقيق���ي في االتحاد عبر االتفاق
على تغيير ع���دد األعضاء الممثلين ف���ي كل من الهيئة
التنفيذية والمجلس اإلداري في هيكلية االتحاد.
في حين ،أكد منسق المشاريع حسن محاريق ،استمرار
مؤسسة "مفتاح" في توفير مساحات الحوار لدعم الجهود
الوطني���ة باتجاه تفعي���ل االتحاد العام لطلبة فلس���طين
كمنصة شبابية داخل منظمة التحرير.

لقاء تعريفي بالروضة الصديقة للبيئة في طوباس
طوباس-محم���د ب�ل�اص :نظمت الجمعية الخيري���ة في مدينة
طوب���اس ،ومرك���ز التعليم البيئ���ي التابع للكنيس���ة اإلنجيلية
اللوثرية في األردن واألراضي المقدس���ة ،أم���س ،لقاء تعريفيا
بالروضة الصديقة للبيئة والتي انطلقت عام .2012
واس���تمعت  25من أمهات أطفال الروضة ،لشرح حول أهداف
الروضة الصديقة للبيئة وأنش���طتها وإنجازاته���ا ،والمبادرات
التي نفذتها كغرس األش���جار ،والرحالت التعريفية بالطبيعة،
وزي���ارة حقول البقيعة وجبال طوباس وجنين ،ومعاصر الزيتون،
وتصني���ع األس���مدة العضوي���ة ،واالهتمام باألطب���اق الصحية
والتراثية.
وأشارت رئيس���ة الجمعية ،مها دراغمة ،إلى أن الروضة نقلت
خالل األعوام الستة الماضية ،بالتعاون مع وزارة اإلعالم ،مفاهيم
بيئية لألطفال وعائالتهم كاالس���تخدام األمثل للمياه ،وصناعة
األس���مدة العضوية ،وتجنب اللحوم المصنعة ،وتفادي األصباغ
واأللوان في المسليات ،وتناول وجبات تراثية وصحية.
وأضاف���ت ،إن األطف���ال يتلق���ون تدريبات على م���دار الفصل
الدراس���ي تركز على البيئ���ة وحماية التنوع الحي���وي ،والطرق
الس���ليمة في التعامل مع النفايات الصلبة ،والحديقة المنزلية،
وتجنب استخدام األكياس البالس���تيكية ،وغيرها من مفاهيم
بيئية وصحية.
وبين���ت دراغم���ة ،أن الروض���ة س���تنفذ يوم���ا ف���ي الطبيعة
بمشاركة األمهات واألطفال ،ويشمل التعريف بالنباتات البرية

واس���تخداماتها الغذائية والعالجية ،وإع���داد طبق تراثي في
الهواء الطلق ،وإش���راك األطفال في إعداد غذائهم بأنفس���هم،
إضافة إل���ى غرس الحدائق المنزلية بأش���تال س���يوفرها مركز
التعليم البيئي.
من جهته���ا ،قالت امتثال صوافطة ،من منتدى "السوس���نة"
البيئي ،إن إش���راك األمه���ات في تنفيذ برامج الروضة مس���ألة
مهم���ة لتحقيقها ،وتنفيذ مبادرات وأنش���طة مش���تركة تجمع
األطفال واألمهات ،وتنمي أس���س الحف���اظ على البيئة ،ومعرفة
التنوع الحيوي.
وأكدت الناش���طة المجتمعي���ة هداية أبو خض���ر أن األطفال
أصبحوا يؤثرون على عائالته���م ،من خالل االهتمام بغذائهم،
وتفادي اإلضرار بالبيئة وعناصرها ،واإلسهام في غرس الحديقة
المنزلية ،واالبتعاد عن بعض أنواع األغذية غير الصحية.
بدوره ،أوضح المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي ،سيمون
عوض ،أن المركز أطلق مبادرة ري���اض األطفال الصديقة للبيئة
خالل االحتفال بفعاليات شهر البيئة.
وأشار عوض ،إلى أن المركز يقدم تدريبات للمعلمات إلشراك
األس���رة في تعزيز مبادئ الروضة ،والط���رق المقترحة لمتابعة
األطف���ال بعد المدرس���ة ،والتواصل خ�ل�ال اإلج���ازة الصيفية،
وعالج اخت�ل�اف أنماط التربي���ة المحيطة .الفتًا إل���ى أن المركز
دش���ن صفحة عبر مواقع التواصل؛ لتبادل المعلومات والخبرات
واألنشطة ،واقتراح حلول لتحديات التربية الخضراء.

توقيع رواية "الخريف المر"
في متحف محمود درويش

ّ
رام الله " -وفا" :وقع الكاتب بهاء رحال ،مس���اء أمس ،روايته "الخريف المر"،
في أمسية أدبية في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.
وحاور الكاتب رحال وقدمه خالل األمس���ية مدير عام متحف محمود درويش
سامح خضر.
وأش���ار خضر خالل تقديم���ه إلى ارتباط الش���خصيات بالجغرافيا واألحداث،
وإلى األس���لوب النقدي للروائ���ي في تناول الحركة االجتماعية الفلس���طينية
والسياس���ية والحقوقية ،كما تع���رض لثقافة الش���ائعات والنميمة كمحرك
لصراعات الشخصيات ،واستخدم الروائي حسب خضر أسلوب الراوي العليم.
وأوضح أن لغة الرواية تصاعدية متناس���بة من حيث شعريتها مع المواقف،
بحيث تحدث كل شخص باللغة التي تليق به.
من جهته ،تحدث رحال حول تجربته ،مشيرًا إلى عدة قضايا إنسانية دفعته
لكتابة الرواية منها اجتماعية وسياس���ية وحقوقية ،مبينا أن الرواية تنتمي
ّ
الفلسطيني بعيدا عن النمطية اإلعالمية والسياسية.
إلى التعبير عن المجتمع
يذكر أن رواية الخريف المر صادرة عن مكتبة كل ش���يء بحيفا ،وهي واقعة
في  300صفحة من القطع المتوسط.

القدس" :الثوري الثانوية" تختتم
مشروعًا لتنمية قدرات طالباتها
القدس"-األيام" :اختتمت مدرسة "الثوري" الثانوية للبنات في القدس ،أمس،
مشروع تنمية القدرات للطالبات ،والذي استفادت منه  120طالبة باإلضافة إلى
أعضاء الهيئة التدريسية.
وهدف المش���روع ،إلى صقل ش���خصية الطالبات ،وتنمي���ة قدراتهن وإبراز
إنجازاتهن ،وخلق بيئة مدرس���ية متجانسة ومتناغمة بين الطالبات والمدرسة
من جهة ،وبين الطاقم اإلداري واألكاديمي من جهة أخرى.
وأش���ارت إدارة المدرسة ،إلى أن الطواقم اإلدارية واألكاديمية نظمت دورات
متعددة بالتنسيق مع المختصين ،بهدف توعية الطالبات ،فيما تمكنت اإلدارة
ومن خالل المش���روع م���ن إدخال خطة لدورات تنمية الق���درات ضمن المنهاج
األكاديمي الدراس���ي ،وتوفي���ر دورة كاملة متكامل���ة للمعلمين حول مهارات
االتصال والتواصل ،وترس���يخ األفكار من خالل تنظيم مسرحيات هادفة كنبذ
فكرة الزواج المبكر ،وأهمية العلم للفتيات ،وتنظيم الوقت ،وتعريف الطالبات
بأهم معالم التراث في القدس ،باإلضافة إلى توفير دورة إسعاف أولي لهن.
وأوضح���ت اإلدارة ،أن المش���روع تضمن العديد من األنش���طة أبرزها دورات
في أهمية تنظيم الوقت ،واالتصال والتواصل ،واإلس���عافات األولية ،وتنظيم
محاض���رات توعية حول ال���زواج المبكر ومفهومه وس���لبياته ،وتنظيم رحالت
ترفيهية ومسرحيات هادفة وفن اإللقاء والخطابة والوقوف على المسرح.

فتيان وفتيات يوقعون إصدارهم
السياحي "الضوء المتجول"
خان يونس -وفا :وقع  16فتى وفتاة امس االثنين ،على إصدارهم الس���ياحي
األول "الض���وء المتجول  ،"1في جمعية الثقافة والفكر الحر ،غرب محافظة خان
يونس جنوب قطاع غزة.
ويوثق إص���دار الفتيان والفتيات وهم من مركز بن���اة الغد التابع للجمعية،
المعالم األثرية والس���ياحية في قطاع غزة بشكل قصصي مصور ،وبنسختين
إحداهما موائمة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.
وقالت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت إن "الضوء المتجول"
فكرة متشابكة بين فتيان وفتيات المركز ،الذين أظهروا من خاللها قدراتهم
ً
اإلبداعي���ة في مجال الكتابة والبحث والتصوير ،وقدموا دليال س���ياحيًا برواية
شيقة تؤكد تمسكهم الدائم بتاريخهم.
من جهتها ،بينت مديرة مركز بناة الغد آمال خضير أن المش���اركين في هذا
اإلصدار اس���تطاعوا بقدراتهم أن ينتجوا منتجا أدبي���ا قصصيا حول المعالم
األثرية ،يحمل ش���رحًا تفصيليًا لجميع المباني واألماكن األثرية المنتشرة في
القطاع.
وأكدت خضير أن نجاح تجربة "الضوء المتجول  "1دفعت المركز للتنسيق مع
الجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل في محافظة الخليل إلنتاج "الضوء
المتجول  ،"2يتناول مواقع أثرية في الضفة الغربية.

عواد  :إنشاء وحدة لكشف وعالج سرطان
الثدي بمستشفى بيت جاال الحكومي
بيت لحم – "األي���ام" :أعلن وزير الصح���ة د .جواد عواد،
أمس ،عن إنش���اء وحدة لكشف وتش���خيص وعالج مرض
س���رطان الثدي في مستش���فى بيت جاال الحكومي ،بدعم
من التعاونية اإليطالية ،وبتكلفة تصل الى مليوني يورو.
جاء ذلك خالل افتتاح عواد لعمال المؤتمر الفلسطيني
اإليطالي للكش���ف المبكر عن س���رطان الث���دي ،في بيت
لحم ،بحضور ممثل القنصل اإليطالي العام في فلسطين
لويدجي ماتارولو ،وبدعم من التعاونية اإليطالية.
وش���ارك في االفتتاح ممثلون ومحاض���رون عن عدد من
المراك���ز والجامعات التي تعنى بتش���خيص وعالج مرض
س���رطان الثدي ف���ي إيطالي���ا ،إضافة الى ع���دد كبير من
المسؤولين والعاملين في وزارة الصحة.
وش���دد عواد على اهتم���ام الوزارة بمكافح���ة األمراض
المزمنة وأمراض الس���رطان ،السيما سرطان الثدي ،مؤكدا
على ضرورة اكتساب طواقم وزارة الصحة للخبرة اإليطالية

في الكش���ف المبكر ،وتش���خيص ،وعالج س���رطان الثدي،
حيث تعد إيطاليا من الدول الرائدة في هذا المجال.
وعبر عواد عن شكره للوكالة اإليطالية للتعاون التنموي،
ولمركز إيلس للكش���ف المبكر عن سرطان الثدي في روما،
وجامعة كامبوس بيوميديكو في إيطاليا ،على شراكتهم
م���ع وزارة الصحة في تطوير خدمات الكش���ف المبكر عن
سرطان الثدي ،وتقديم الدعم المادي واللوجستي للوزارة
في هذا المجال.
يذك���ر أن المؤتمر الفلس���طيني اإليطالي للكش���ف عن
س���رطان الثدي س���يعقد أعماله على مدار يومين ،يقدم
خالله���ا العدي���د م���ن المحاض���رات العلمية ف���ي مجال
تش���خيص وعالج س���رطان الثدي ،ويش���ارك فيه العديد
من األخصائيين من فلس���طين وإيطاليا ،في مجاالت علم
األورام ،األشعة ،واألشعة العالجية ،وتشخيص المسوحات
والعينات المخبرية ،والجراحة العامة.

لقاء يناقش التوصيات الخاصة بتطوير
العمل في مكب "زهرة الفنجان"
جني���ن" -األيام" :أك���دت اللجنة المكلفة دراس���ة أوضاع مكب
"زهرة الفنجان" للنفايات الصلبة في محافظة جنين ،أمس ،خالل
مناقش���تها التوصيات الخاصة بالمكب ،التزام اإلدارة بمعالجة
قضي���ة الروائح والعص���ارة الناجمة عن التخل���ص من النفايات
الصلبة حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذل���ك خالل انعقاد المجلس���ين التنفيذي واالستش���اري
برئاس���ة المحافظ اللواء إبراهيم رمضان ،خصص إلطالع األعضاء
على آليات العمل المقترحة لمعالجة النفايات في المكب.
وشدد رمضان على ضرورة تضافر الجهود وتكامل األدوار بين
المؤسس���ات ذات العالقة والمجالس البلدية والقروية بالتعاون
م���ع إدارة مكب "زه���رة الفنجان" لمناقش���ة التوصي���ات التي
طرحتها اللجنة المكلفة بمتابعة أداء المكب.
وقال :إن التوصيات هدفت إلى الوصول لرفع مستوى الخدمات

بم���ا يضمن معالج���ة المعيق���ات التي تواجه عم���ل المكب من
ً
الناحيتين البيئية والصحية ،وصوال إلى إنهاء معاناة المواطنين
ممن يعيشون في قرى وبلدات قريبة من موقع المكب.
وأش���ار إلى أهمي���ة التواصل م���ع مجلس ال���وزراء إليجاد حل
مناس���ب للمديونية لصالح المكب والت���ي وصلت إلى حوالى 15
مليون شيكل على عدة بلديات.
واس���تعرض رئيس بلدية جني���ن ،الدكتور محم���د أبو غالي،
والمدير التنفيذي لمش���روع مكب "زه���رة الفنجان" ،المهندس
هاني ش���واهنة ،عددًا من القضايا الفنية واإلدارية التي يعاني
منها المكب.
وأكد أبو غالي وشواهنة التزام اإلدارة بمعالجة قضية الروائح
والعصارة الناجمة عن التخلص من النفايات الصلبة حتى نهاية
العام الجاري.

ً
مبادرة "هما بركتنا" تقيم حفال خيريًا
لدعم مركز لرعاية المسنين بغزة
غزة -فايز أبوعون :نظم فريق مبادرة "هما بركتنا .رعونا صغارًا
ونرعاهم كبارًا" ،أمس ،بالتعاون مع مركز الوفاء لرعاية المسنين
ً
ف���ي مدينة الزهراء وس���ط قطاع غ���زة ،حفال خيري���ًا لدعم نزالء
المركز من كبار السن.
وقال مدير المركز بس���مان العش���ي ،خالل الحفل ،إن مس���ني
الوفاء بحاجة ماس���ة إلى المبادرات واألنشطة المجتمعية ألنها
تلعب دورًا بارزًا في رفع الروح المعنوية للمس���نين ،وتعطيهم
دافع���ًا قويًا بالحي���اة من خالل إعطائهم الش���عور بأنهم جزء ال
يتجزأ من المجتمع الفلسطيني.
وأضاف العشي إن مثل هذه األنشطة والمبادرات تساهم في
التخفيف من معاناة المسنين في ظل العجز المالي الذي يعاني
من���ه المركز بس���بب الحصار المفروض على قط���اع غزة وضعف
التبرعات والتمويل ،الس���يما أنه يقدم خدماته للمسنين مجانًا
ودون مقابل ومدى الحياة.
من جانبها ،قالت منس���قة المبادرة ياس���مين الحلو" :إن فكرة
المبادرة بدأت بعد استش���هاد والده���ا في العدوان األخير على
قط���اع غزة ع���ام  ،2014وانطالقًا من الوفاء ل���ه وتعويضًا لها عن
فقدان حنان األب ،بادرت إلى إنش���اء المبادرة بهدف دعم كبار
السن وإدخال السرور والفرحة إلى قلوبهم".

وأوضحت الحل���و أن تطبيق الفكرة عل���ى أرض الواقع لم يكن
ُ
باألمر السهل ،ولكن مع اإلصرار والعزيمة ووجود متطوعين كثر
أبدوا اس���تعدادهم لمساعدة المس���نين ً
وفاء لعطائهم ،جعل
الفكرة تتجس���د عل���ى أرض الواقع ،وتنتقل إل���ى مبادرة تحمل
مضامين إنسانية.
وأضاف���ت ،إن القائمين على المبادرة س���يواصلون جهودهم
لمساندة المس���نين وإدخال البس���مة على وجوههم ،حيث تم
التنس���يق م���ع أخصائيين نفس���يين لتقديم الدعم النفس���ي
للمسنين الذين هم بحاجة لمثل هذا الدعم.
وكان حضر الحفل عدة ش���خصيات اجتماعي���ة ورجال أعمال
وأكاديميي���ن ،كما تخلل الحفل عدة نش���اطات فنية وترفيهية
متنوعة تفاعل معها كبار السن والحضور.
ونظ���م القائم���ون على المرك���ز جولة ميدانية داخل أقس���ام
المس���نين وقدم���وا مجموعة م���ن التبرعات العيني���ة والمادية
للمركز.
ُيذكر أن "مركز الوفاء لرعاية المس���نين" ،يعتبر الدار الوحيدة
ف���ي قطاع غ���زة لرعاية المس���نين الذين تجاوزوا الس���تين من
ّ
مس���ن ومسنة،
عمرهم ،وال يوجد لهم أي معيل ،ويقيم فيه 43
ويقدم خدماته بشكل مجاني للنزالء.

"تذكار" قصة نجاح لشقيقين من غزة بدأت بعشرة دوالرات
كتب حسن جبر:
"غزة ليست مكانًا للحزن وقلة الحيلة واإلحباط والظروف الصعبة ،بل فيها من
يستطيع تحدي الواقع واالنطالق نحو آفاق رحبة من النجاح واإلنجاز والمثابرة"..
تواردت هذه الكلمات إلى أذهاننا ونحن نس���تمع إلى قصة الشقيقين حمدي
وديما شعش���اعة ( 28 ،30عام���ًا) من مدينة غزة ،وكيف نجحا في أن يؤسس���ا
ً
مشروعًا ناجحًا يدر عليهما دخال ثابتًا انطالقًا من رأسمال ال يتعدى  10دوالرات
استطاع حمدي توفيرها من مصروفه الجامعي.
ويقول حمدي الذي تنقلت عائلته بين الكويت والعراق ،قبل أن تس���تقر في
قطاع غزة عام 1994م :إن قصتهما بدأت في  ،2010حين قرر االشتراك في دورة
لتعليم الرس���م على الزجاج لتمضية وقت الفراغ بين الفصلين الدراسيين في
الجامع���ة ،ومن هناك نمت ف���ي داخله هذه الهواية التي ل���م يفكر في أنها
ستتحول إلى عشق يومي بعد فترة من الزمن.
وأض���اف :في البداية اش���تركت مع الزمالء الذين أخذوا ال���دورة معي ،وبدأنا
نطور من اهتماماتنا ،لكننا وبمرور الزمن تفرقنا وسلك كل منا طريقه الخاص،
إال أن ش���قيقتي ديما تعلمت هي األخرى الرس���م على الزجاج فأصبحنا نحاول
ونرسم ،وانطلقنا من مبلغ العشرة دوالرات التي وفرتها ،واشتريت  12كوبًا من
ً
الزجاج الش���فاف وبدأت أرس���م عليها ،وبعد أن انتهيت بعتها بـ  120شيكال،
اش���تريت بها مواد خام جديدة ،وانطلقت في مشروع الرسم على الزجاج وبيع
ما أرس���م للوفود األجنبية التي كانت تزور غزة قبل س���نوات ضمن وفود كسر
الحصار وأميال من االبتسامات.
ويؤكد الشاب حمدي أنه شارك في العديد من المعارض التي كانت تنظم في
الفنادق التي يعيش فيها هؤالء األجانب الذين أقبلوا على الش���راء وتشجيعه
على االستمرار ،وأخذوا معهم الكثير من إنتاجه.
وتتذكر الش���قيقة ديما التي تعلمت هي األخرى الرس���م على الزجاج ،كيف
باعوا كل إنتاجاتهم في معرض الجامعة اإلسالمية عام  ،2010وكان هذا حافزًا
لهما للنجاح ليش���تركا بعدها في العديد من المع���ارض التي كانت تقام في
الفن���ادق ،بعيدًا عن التركيز على وس���ائل التواصل االجتماعي في التس���ويق
لمنتجاتهم.
وتق���ول :بدأنا نحاول تطوير مش���روعنا وتوجهنا إلى كثير من المؤسس���ات
والفنادق لمس���اعدتنا وكانت أقصى طموحاتنا أن ننظم معرضًا دون تكاليف
وأن يتم اس���تضافتنا مجانًا ،لكن لألسف الجميع كان يطلب منا إيجارًا أو نسبة
م���ن األرباح والمنتجات ،لكننا ل���م نصب باإلحباط وواصلن���ا العمل حتى وافق
فن���دق األركميد على وض���ع نقطة بيع لنا في أحد جنبات���ه ،وكنا نعمل يومها
تحت اسم "."Gifts on line
وبع���د تحقيق النجاح واإلقبال على المنتجات ،فكر الش���قيقان أن يؤسس���ا
مش���روعًا لهما بهوية خاصة ،فبحثا في اتجاهات متعددة حتى نصحهم أحد
األصدقاء بتغير االس���م واس���تغالل مواقع التواصل االجتماعي ،فاختارا اسم "
تذكار" وصمما صفحة خاصة بهما ،لكن الخوف كان يمأل قلبيهما من الفش���ل
كما تذكر ديما.
وأضافت :ف���ي بداية عملنا كان لنا نحو  3آالف صديق ش���خصي ومتابع ،وما إن
أعلنا عن االسم الجديد والنشاطات حتى استطعنا الوصول إلى ثالثة آالف صديق

الشقيقين حمدي وديما شعشاعة.

ف���ي اليوم األول لتطوير الصفحة ،ويصبح لدينا نحو  62ألف
متابع ،هم سفراء للمشروع في كثير من دول العالم.
في العام  ،2016قرر الش���قيقان افتت���اح معرض خاص
بمنتجاتهم���ا ،لكنهما لم يكونا يمتل���كان المال الكافي
ً
فاستأجرا محال وسط المدينة بعد استدانة قيمة اإليجار
من أحد األقارب.
وال يشعر الشاب حمدي بالخجل من أن يقول إنه استدان
مبلغًا من المال لتطوير مشروعه ،مؤكدًا أنه استطاع سداد
الدين بسرعة وتحقيق النجاح.
يعمل الشقيقان شعش���اعة اآلن في الرسم على الخزف
والزجاج والخشب والبالستيك والجلد والقماش ،إلى جانب
المشغوالت اليدوية ،ومؤخرًا طورا عملهما إليصال الهدايا
والتذكارات إلى الكثير من الدول في العالم وخلق تواصل
بين األهل واألقارب واألصدقاء في فلسطين والعالم ،األمر
الذي زاد من شهرتهما.
وتابع :يس���تطيع أي زبون في العال���م أن يتصل بنا عبر
وس���ائل التواصل المختلفة ويطلب شراء هدية إليصالها
إلى أقاربه في فلس���طين أو العكس ،ونحن نقوم بشراء ما
يريد وإتمام العملية بكل سهولة.
وتتذكر ديما أول تجربة في هذا المجال ،عندما أرس���لت
إحدى الس���يدات من غ���زة هدايا إلى أبناء ش���قيقها في
اإلم���ارات الذي���ن ال تعرفه���م ،مؤكدة أن الس���يدة كانت
سعيدة جدًا وهي تشاهد فيديو خاصًا يصور الفرحة في
عيون أبناء شقيقها عندما استلموا الهدايا.
وتق���ول :في ذلك الي���وم بكت الس���يدة كثيرًا وواصلت

تقديم الش���كر على ه���ذه اللحظات الجميل���ة ،ما زاد من
دافعيتنا لخوض غمار ه���ذا العمل الذي صار يلقى رواجًا
كبيرًا بين الزبائن ليصبح لهم تواصل مع أكثر من  17دولة
حتى اآلن.
وتش���ير إلى أن المواسم تزيد من مبيعاتهم ،خاصة في
رمضان واألعياد وعيد األم وعيد الحب ،إال أنها ال تستطيع
نس���يان ذلك اليوم الذي حضر فيه ثالثة أش���قاء ليرسلوا
هدية ألمه���م المطلقة وال يملكون المال الكافي لش���راء
الهدية ،فش���عروا بالحزن وأرادوا مغادرة المكان ،إال أنني
استوقفتهم وأعطيتهم الهدية وخرجوا فرحين.
ال يخل���و نجاح أي مش���روع من معيق���ات وعقبات ،حيث
يواج���ه الش���قيقان صعوبات كبيرة في إخ���راج أعمالهما
ومنتجاتهم���ا إلى الخارج ،إلى جانب الضرائب التي تنتزع
منهم  %40من قيمة مشترياتهم من المواد الخام.
ول���ن تفل���ح العقب���ات في وضع ح���د آلم���ال وطموحات
الشقيقين شعشاعة اللذين يتطلعان إلى تنظيم معرض
خاص بمنتجاتهم في الخارج.
في معرض الش���قيقين شعشاعة يمكن سماع كثير من
التفاصيل عن لحظ���ات القلق والنج���اح واإلنجاز والفرحة
بنجاح مش���روعهم ،لكنك وقب���ل مغادرة الم���كان يزداد
إعجاب���ك بالمش���روع الناجح ،حي���ن تخبرك ديم���ا أنهما
يحتضن���ان لديهم  10مش���اريع ريادية صغيرة لش���بان
ال يملك���ون الم���ال الكافي لبدء مش���روع مس���تقل ،حيث
يعرضون مش���اريعهم في تذكار ويت���م بيعها لهم على
سبيل التشجيع.

