
 يف مواسم اخل��رات، تتواىل االي��ام  تباعا  ليتدفق األمل 

يف القلوب، وينبت الزهر يف الدروب، وينتشر اخلر على 

مجيع الدروب.

فيها  املؤمنني،  وواح��ة  املشتاقني،  نزهة  اخل���رات...  هي   
يسرتوح األشقياء ريح السعادة، ويتنفس املختنقون يف جو 
من السعة والرغادة، ويذوق املعدمون طيبات الرزق يف جو 

من الريادة.

 وفيها تنطلق السجايا على فطرتها، وتربز امليول والعواطف 

على طبيعتها، وتظهر دوافع اخلر على حقيقتها.

 واملسلم مطالب وهو متواجد يف هذه الدنيا أن يعمر هذه 

ولغره،  لنفسه  مفيدا  إجيابيا  إنسانا  يكون  وأن  األرض 

ويف عاملنا يوجد هناك الفقر واملسكني واملتعفف واملديون 

حث  ولقد  اهلل،  إال  بها  اليعلم  حاجة  ل��ه  وم��ن  وامل��ري��ض 

االسالم  على رعايتهم والتكفل بهم لكي ال يتوه الفقر 

مابني سندان اإلهمال ومطرقة احلاجة!

 لذلك حنن يف الوقفية االنسانية  حنمل هلم مجيعا رسالة 

احلب الذي هو حياة الروح  وروح احلياة ندعو املؤسسات 

تنظيم اجلهود  الوسط اخلري اىل  العاملة يف  واجلمعيات 

حلول  مع  خاصة  الالجئني  عن  املعاناة  لتخفيف  والتعاون 

فصل الشتاء واحلب الذي نقصده، هو الذي جيعل اإلنسان 

حيب ألخيه ما حيبه لنفسه، واحلب الذي يعرف بالعطاء 

ما  على  واحل��رص  اآلخ��ري��ن،  ب��آالم  والشعور  والبذل 

وجم��ال  اخل���رات،  إىل  استباق  م��ي��دان  يف  يسعدهم، 

دوم��ا»ط��ري��ق  وش��ع��ارن��ا  امل��ك��رم��ات،  يف  منافسة 
هيئة التحريراخلرات للجنات«.
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سفيان أوانج
مدير جمعية أمان فلسطين - ماليزيا

   يقدر عدد الالجئني يف لبنان حوالي 483 الف نسمة، 
وفق احصاءات عام 2014، والعدد االكرب منهم يعيش 
ُعشر  نسبته  ما  الالجئون  ويشكل  املخيمات،  داخ��ل 

سكان لبنان.

    ويتوزع الفلسطينيون على إثين عشر خميمًا مسجاًل لدى 
ااْلونروا وذلك على النحو التالي: البص، برج الشمالي، 
الرشيدية، عني احللوة، املية ومية، صربا وشاتيال، برج 
البارد،  نهر  ال��ب��داوي،  ضبية،  الياس،  م��ار  الرباجنة، 

واجلليل )ويفل(.

    كما يقيم عدد من الالجئني يف جتمعات غر مسجلة 
التجمعات:  ه��ذه  وأب���رز  املخيمات،  ضمن  تصنف  وال 
البحر،  جل  الواسطة،  الربغلية،  القامسية،  الشربحيا، 

املعشوق، الداعوق، الناعمة، وادي الزينة.

احلكومات  م��دار  على   - اللبنانية  الدولة  متنح      مل 
املدنية  احل��ق��وق  الفلسطينني  ال��الج��ئ��ني   - امل��ت��ع��اق��ب��ة 
واالجتماعية اسوة بباقي الدول لالجئني ، مما أدى اىل 
اخلناق  تضييق  من  واالقتصادي  املعيشي  الوضع  تفاقم 
كإصدار قرارات حترمهم حق التملك،ومتنعهم من بناء 

البيوت  لرتميم  البناء  مواد  دخول  املخيمات ومتنع 
ال  فهم  ذل��ك،  على  وع��الوة  وصيانتها.  املتهالكة 
يتمتعون أيضا باحلق يف العمل يف مايزيد على 70 

مهنة.

     يبدو أن الالجئون الفلسطينيون يف لبنان يعيشون 
يف ظروف إنسانية صعبة صعبة جدا، هذا باختصار 
ما ميكن قوله عن أوضاع الالجئني، وذلك بسبب 
التداعيات السياسية احمللية واالقليمية اليت حتيط 
بقضية الالجئني، والظروف القانونية اليت حتكم 
واالقتصادية  االمنية  االوض���اع  ظ��ل  يف  وج��وده��م 
اليها  الوصول  ميكن  اخلالصة  وهذه  املختلفة، 
من خالل محلة يقوم بها أي انسان عادي ولو ملرة 

واحدة فقط يف خميم واحد فقط.



     تأسست وكالة االمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني 
ومؤقتة  متخصصة  كوكالة  )األون���روا(  الفلسطينيني 
تعمل على مستوى اإلغاثة والتنمية البشرية، كما وتعمل 
على تقديم الدعم واحلماية والتأييد حلوالي ال� 5,5 مليون 
عملها  مناطق  ضمن  لديها  مسجلني  فلسطيين  الج��ئ 
اخلمس )لبنان، سوريا، األردن، الضفة الغربية، وقطاع 
الدول  تقدمه  ما  األون��روا يف متويلها على  وتعتمد  غزة(. 

املاحنة من تربعات طوعية.

حجم  إىل  م���رده  ق���وي  بشكل  األون�����روا  انطلقت       
اهلبات  تلك  أن  إال  املاحنة،  الدول  من  واهلبات  التربعات 
على  انعكس  األمر  يوم.  بعد  يومًا  تقلصت  ان  لبثت  ما 
ودق   ه��ذا  األون����روا.  ودائ��م��ًا حبسب  اخل��دم��ات  تقليص 
أيار  يف  كرينبول  بير  للوكالة  العام  املفوض  تصريح 
املاضي ناقوس اخلطر، معلنا أن االونروا غر قادرة على 
االستمرار يف تقديم خدماتها سوى لثالثة أشهر قادمة، 
وذلك بسبب عجز موازنة االونروا الذي وصل اىل أكثر 

من 100 مليون دوالر.

حراك فعودة مؤقة عن قرار التقليص:

    هذا التهديد بوقف اخلدمات هدد حياة 5,5 ماليني 
كافة  على  االون����روا  ت��ق��دمي��ات  م��ن  مستفيدين  الج��ئ 
أن  اىل  الفلسطينيني  ال��الج��ئ��ني  دف���ع  م��ا  امل��س��ت��وي��ات، 
تنتفض يف اقامة االعتصامات املنددة بهذا القرار، كما 
وسارعت املنظمات واالحزاب والفصائل الفلسطينية اىل 
اجملتمع  داعية  املتحدة،  لالمم  احتجاج  مذكرات  رفع 
الشاهد  املالية،  الوكالة  أزمة  للمسارعة يف حل  الدوىل 
الدولي على قضيتهم العادلة والضمان الستمرار قضيتهم 

وحقهم يف العودة.

    بعدما القا قرار تهديد وقف خدمات االونروا غضب 
الشارع الفلسطيين، سارعت بعض الدول اىل دفع بعٍض 
من العجز والذي بلغ 81 مليون دوالر وفقا للمفوض العام 
العربية  االم��ارات  دولة  من  أن كل  اىل  للوكالة مشرا 
املتحدة واملمكلة العربية السعودية والكويت قد سددو 

نصف العجز املالي القائم.
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غموض يكتنف صحات الالجىء:

    وهنا يكمن سؤال يطرح نفسه لدى الالجئ الفلسطيين 
ما هو املستقبل املعيشي الذي ينتظره ان مل تلتزم الدول 
املاحنة بدفع موازنة االون��روا السنوية واليت ال تعد شيئا 

أمام موازنات تلك الدول؟

طالب  مليون  نصف  مستقبل  أن  القول  ميكن  هنا      
بات على احملك فالتعليم هو شريان حياة اللجوء فإن مل 
يتمكن اطفالنا من امتام حتصيلهم العلمي فكيف هلم  
ومستقبل  الكريم  ان جيدو فرص عمل تضمن عيشهم 
أطفاهلم، كما أن موظفوا االونروا العاملني يف القطاع 
التعليمي لديها سيخسرون من قوت يومهم وعيش أطفاهلم 
قوانني  بسبب  املطلوب  النحو  على  متوفر  غر  والبديل 

العمل القاسية حبق الالجئني يف لبنان.

    كما وان املشاريع اإلمنائية داخل املخيمات هي األخرى 
حتت التهديد اإليقاف على اختالفها، من مشاريع إعمار 
وتأهيلها  التحتية  الصحية  البنية  وتأمني  املنازل  وترميم 
بالشكل املطلوب الذي يضمن سالمة صحة الالجئ. فإن 
العاملة من كثر من  اليد  توقفت هذه املشاريع ستحرم 
الفرص يف جمال اإلعمار والبناء،  يف اإلعمار من مصدر 
دخل مهم فمعظم العمال داخل املخيمات هم ممن جييدون 
هدا العمل ويعتمدون عليه يف كسب معيشتهم خصوصا 
مزامحة  بسبب  امرا صعبا  بات  العمل  فرص  تأمني  وأن 
األح��داث  مع  األم��ر  ه��ذا  وتفاقم  لبنان  يف  العاملة  اليد 
إىل  أوف��دت  تداعيات  أنتجه من  وما  املنطقة  األخ��رة يف 

لبنان املزيد من اليد العاملة املنافسة.

قبل  من  املقدمة  اإلغاثية  املعونات  صعيد  على  أم��ا      
من  فبالرغم  الفلسطينيني  الالجئني  لبعض  األون����روا 
للعوائل  أشهر  ثالثة  ملدة  توزع  واليت  احمل��دودة  كمياتها 
املصنفة كحاالت عسر شديد وفق معاير األونروا، إال 
أعاله.  األسباب  لذات  دائما  تقلص  العائالت يف  تلك  أن 
وعليه فإن قوت العديد من هذه األسر واليت يف معظمها 

تعاني من مشاكل صحية أو أزمات اقتصادية تعجز يف 
غالب األحيان عن إشباع حاجيات أسرها. إن خسارة هذه 
من  فإنه  الضئيلة  اإلغاثية  املعونات  هذه  الالجئة  األسر 
احملتم أن معاناتها تزداد حتمًا، فكيف سيتمكن املسن 
والعاجز والعاطل عن العمل عن تأمني قوته وقوت عائلته؟

يتوقف  لن  تقليص خدماتها  األون���روا يف  إن سياسة      
حصرًا بعض األسر الفقرة أو نوع من اخلدمات بعينه، 
مستوياتهم  اختالف  وعلى  الالجئني  إمنا سيطال كافة 
تنوعها  على  اخلدمات  كافة  من  وسينال  اإلقتصادية 
غ���ره...  او  اإلغ��اث��ي��ة  او  الصحية  او  التعليمية  أك��ان��ت 
الفقر  ح��دة  زي���ادة  السياسة  تلك  تبعات  م��ن  وسيكون 
والبطالة يف الطبقات املتعلمة واملثقفة إضافة اىل الطبقات 
املصنفة أصال حاالت إجتماعية. هذا الت االنعكاس هو 
ينتظر  الذي  املستقبل  املنظور فكيف سيكون  القريب 
املاليني يف حال وقع احملظور بوقف عمل وكالة الغوث؟
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  كل يوم، بل كل ساعة من سنوات اللجوء والشتات 
العاتية  امواجها  وتتالطم  بقسوتها،  املعاناة  تشتت 

بهديرها على حياة الفقراء.                        

  امحد شاب يف العقد الثالث من عمره، طرقت اآلالم 
بكل حدة وعنف زهرة شبابه لتذبله وتضغط عليه، 
التالسيميا  تتقامسها  متعددة  امراض  من  يعاني  فهو 
يقامسها  وهو  الرأس  يف  وكهرباء  الكلوي  والفشل 
اآلالم واالحزان.  وقد اعتاد على اجللوس على كرسي 
ب��أوج��اع��ه  يفكر  ط���وال  ل��س��اع��ات  ال��ك��ل��ى  غسيل 
وآهاته، وأوجاع أسرته االقتصادية اليت ثقلت بأثقال 

وضعهم  عن  فضال  والديون،  اهلموم  من  جسام 
املعيشي الصعب، حيث يتحمل تبعات ذلك كله 

أفرادها  تعداد  ألسرة  الوحيد  املعيل  األكرب  شقيقه 
أربعة. لذلك ومن أجله نهيب بأصحاب الضمائر احلية 
وأصحاب األيادي البيضاء  أن متد يد العون لتخفف 
من أوجاع امحد، وأن ترسم البسمة على وجه أسرته 
وختفف عنها ودمتم زّراع الدنيا خبر وحّصاد اآلخرة 

بأجر.
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ظاهرة  ضحايا  لبنان  فلسطينيو  اصبح  جم��ددا   
اليت  األمنية  فاهلواجس  الشرعية،  غ��ر  اهل��ج��رة 
نتيجة  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني  ال��الج��ئ��ني  ح��ي��اة  ت��ن��غ��ص 
من  واخل��وف  املخيمات  يف  األم��ن  اس��ت��ق��رار  ع��دم 
الضاغطة  املأسوية  والظروف  اجملهول،  املستقبل 
ال���يت ع��ص��ف��ت ب��ه��ذا ال��ش��ع��ب م��ن��ذ ال��ن��ك��ب��ة وم��ا 
الفلسطينيني  الالجئني  حبرمان  واملتمثلة  زالت، 
واالجتماعية  واحلياتية  القانونية  حقوقهم  م��ن 
امل��واث��ي��ق  كفلتها  )ال���يت  وال��ص��ح��ي��ة  والتعليمية 
من  عنها  نتج  وما  اإلنسان(  وشرعة حقوق  الدولية 

الفقر. وازدياد  البطالة  انتشار  مثل  سلبية  آثار 

اهل��ج��رة   ظ���اه���رة  ت���س���ارع  م���ن  زاد  ال����ذي  االم����ر   
لكثر  بالنسبة  أوروبا  باتت  درجة  اىل  وتفاقمت 
مبثابة  ه��ي  الفلسطينية  وال��ع��ائ��الت  الشباب  م��ن 
سبل  بنظرهم  هلم  ستحقق  اليت  املوعودة«  »اجلنة 

املضيف. البلد  يف  منها  حرموا  بكرامة  العيش 
التحتية  بنيتها  وحتسني  املخيمات  على  فاحملافظة 

ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة  ذات���ه ص��ي��ان��ة  اآلن  ي��ش��ك��ل يف 
رمز  م��ن  املخيمات  ه��ذه  متثله  مل��ا  الفلسطينية، 
اس��ت��ه��داف  إن  إذ  ص��ح��ي��ح،  وال��ع��ك��س  ل��ذل��ك، 
تهجر  أو  ت��دم��ره��ا  خ���الل  م��ن  س���واء  امل��خ��ي��م��ات 
يكون  فلن  باحمليط،  ودجمهم  وبعثرتهم  سكانها 
واس��ت��ه��داف  ال��ت��وط��ني  م��ن أش��ك��ال  س��وى شكل 
حق  إل��ي��ه��ا  يستند  ال��يت  امل��رت��ك��زات  أه��م  ألح��د 

..194 والقرار  الغوث  وكالة  جانب  إىل  العودة 
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ال��ش��ب��اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ين ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��رًا ي��ه��دد 
اجلميع،  على  يفرض  م��ا  الفلسطيين،  اجملتمع 
كلها،  الفلسطينية  السياسية  احلالة  على  ورمبا 
هذه  واق��ع  مع  التعاطي  يف  مشولية  أكثر  نظرة 

ملخيمات. ا

التجمعات  على  املخيم  صفة  اط��الق  يكن  ومل   
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���يت أق��ي��م��ت يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة يف 
الصدفة،  وليد  لبنان،  يف  األول  اللجوء  أماكن 
اليت  امل��أس��اة  على  حيًا  ش��اه��دًا  ليكون  ج��اء  ب��ل 
الفلسطيين،  الشعب  م��ن  األك��رب  ب��اجل��زء  حلت 
خ��الل  م��ن  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  دمي��وم��ة  وع��ل��ى 

القائمة. املخيمات 

الفلسطينية  املخيمات  ف��ان  املشهد  ه��ذه  وأم��ام   
لطاقاتها  واستنزاف  واض��ح  الستهداف  تتعرض 
ال��ب��ش��ري��ة ع���رب خ��ل��خ��ل��ة االس���ت���ق���رار االج��ت��م��اع��ي 
ل��الج��ئ��ني وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى اهل���ج���رة وإض��ع��اف 
النقاط  وهي  املخيمات،  داخل  التماسك   عناصر 
منذ  بقوتها  نابضة  الالجئني  قضية  أبقت  ال��يت 
م��ا ي��زي��د ع��ن س��ت��ة ع��ق��ود ون��ص��ف وح��ت��ى ال��ي��وم. 
امليدانية  التطبيقات  استكمال  إط��ار  يف  وذل��ك 
على  ي��راه��ن  زال  م��ا  ال��ذي  الصهيوني  للمشروع 
احلامسة  العوامل  أحد  باعتباره  البشري  العامل 

واإلحتالل. الفلسطينيني  بني  الصراع  يف 

إليها  نصل  أن  ميكن  اليت  الوحيدة  النتيجة  إن 
مشكلة  أمام  برمتها  الفلسطينية  احلالة  أن  هي 
اجلماعي  امل��س��ت��وى  على  وم��أس��اة  ك��ربى  وطنية 
املعنية  الفلسطينية  اهل��ي��ئ��ات  مج��ي��ع  م��ن  تتطلب 
ملسؤوليته  اجلميع  حتمل  بهدف  أمامها  الوقوف 
ال��الج��ئ��ني  ن��اج��ح��ة  آلالف  وال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول 
عرب  م��ت��ع��ددة،  مبخاطر  امل��ه��ددي��ن  الفلسطينيني 
مطالب  م��ن  االدن��ى  للحد  تستجيب  خطة   وض��ع 
هجرة       ظاهرة  مع  والتعاطي  وطموحاتهم  الشباب 
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الكربوهيدرات،  مصادر  من  مصدرا  العسل  يعترب   
حيث ان ملعقة الطعام الكبرة منه متدنا مبا يقارب 64 

سعرة حرارية، ويتكون العسل بشكل اساسي من:
الفروكتوز  من  )معظمه  الطبيعي  السكر  من   %80
واجللوكوز(. ونظرا ملستوى سكر الفواكه العالي 
سكر  م��ن  احلى  العسل  فيعترب  )ال��ف��رك��ت��وز(  فيه 
املاء  نسبة  ما كانت  امل��اء، وك��ل  امل��ائ��دة. 18% من 
اقل يف العسل تصبح نوعيته افضل. 2% من مكوناته 
عبارة عن معادن وفيتامينات وحبوب لقاح وبروتينات.

الفيتامينات  م��ن  بسيطة  نسبة  على  العسل  حيتوي 
الريبوفالفني،  النياسني،  الثيامني،   ،B6 واهمها: 
مح��ض ال��ب��ان��ت��وث��ن��ي��ك وب��ع��ض االمح����اض االم��ي��ن��ي��ة. 
الكالسيوم،  تشمل:  واليت  املعادن  من  قليلة  ونسب 
النحاس، احلديد، املغنيسيوم، املنغنيز، الفوسفور، 
على  وحيتوى  كما  والزنك.  الصوديوم  البوتاسيوم، 
مثل  االكسدة  ومضادات  للبكتريا  املضادة  امل��واد 
الدهون  من  خالي  يعترب  وبالطبع  الريبوفالفينويد، 

والكوليسرتول.

فوائد العسل على جسم اإلنسان:	•
مصدر للطاقة للكبار والصغار. 1

وه��و  القيمة  ع��ال��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  م���ادة  ال��ع��س��ل  يعترب 
امل��ادة  وه��و  والكبار  لالطفال  كغذاء  يستخدم 
االنسان  صنع  م��ن  ليست  ال��يت  ال��وح��ي��دة  احمللية 
تدوير  اي  اىل  حي��ت��اج  ال  ك��غ��ذاء  واستهالكها 
وتكرير، وميكن ان حيفظ العسل لفرتة طويلة 
العسل  وي��ق��وم  الصحيح.  بالشكل  ختزينه  عند 
اجملهود  بسبب  املستهلكة  السكريات  بتعويض 
الشخص.  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ال��ذه��ين  او  اجلسمي 
كما وقد يستخدم يف عالج حاالت نقصان الوزن 

والنحافة.
فوائد مضادة للجراثيم وامليكروبات. 2

العسل يشبه املضادات احليوية حيث ان له القدرة 
الفروسات  امليكروبات،  من  العديد  قتل  على 
اجلسم  يف  خاليا  مع  ويتفاعل  كما  والفطريات. 
الفراز مواد مطهرة تقلل من االلتهابات والتسممات.

ختفيض مستوى الدهنيات يف اجلسم. 3
للمحليات  العسل كونه قد يكون بديال  يساهم 
من  ال��ع��دي��د  م��ن  ال��وق��اي��ة  واملصنعة يف  امل��ك��ررة 
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للكربوهيدرات  كمصدر  استخدامه  وان  كما 
اثناء ممارسة الرياضة يساعد على حتسني االداء 
التحمل  اثناء سباقات  بشكل ملحوظ وخصوصا 

وركوب الدراجات.
العسل وعالج اجلروح واحلروق. 9

انتاج  ع��ن  امل��س��ؤول  االن��زي��م  على  العسل  حيتوي 
يف  مفيدا  جيعله  مما  اهل��ي��دروج��ني،  بروكسيد 
ومنع  وتطهرها  االمل،  وختفيف  اجل���روح  ع��الج 
خلق  طريق  عن  النمو  من  والبكتريا  اجلراثيم 
واثبتت  التهابها.  منع  وبالتالي  حامضي  حميط  
املوضعي  االس��ت��خ��دام  ان  ال��دراس��ات  م��ن  العديد 
للعسل على احلروق السطحية يساعد يف شفائها 
بنسبة كبرة وفعالة واملساعدة يف التئام اجلروح 

بشكل اسرع.
فوائد العسل وتاثريه على اجلهاز العصيب. 10

يشكل العسل مبثابة مسكن للجسم. فتناوله قبل 
النوم، يساهم يف تهدئة جهاز االعصاب ويف التغلب 

على بعض اضطرابات النوم مثل: االرق.
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وتصلبات  ال��ق��ل��ب  ام����راض  ال��س��م��ن��ة،  م��ش��اك��ل 
نسبة  تقليل  يف  دور  له  ان  وجد  حيث  الشرايني، 

الكوليسترول والدهنيات يف الدم.
احلفاظ على االسنان ومحاية اللثة. 4

يلعب العسل دورا اساسيا يف احلفاظ على االسنان 
ووقايتها من التسوس ومنوها السليم، وكما ان له 

دور يف تقوية اللثة ومحايتها.
الوقاية من السرطانات. 5

املضادة  وامل��واد  الفيتامينات  على  العسل  حيتوي 
ف�����ان واح�������دة م��ن  ال����واق����ع  ل���الك���س���دة، ويف 
م��ن نوعها تسمى  ال��ف��ري��دة  م��ض��ادات االك��س��دة 
العسل. ومن  »pinocembrin« وجدت فقط يف 
امل��ع��روف ان م��ض��ادات االك��س��دة هلا دور كبر 
اخلاليا  تكاثر  ومنع  السرطان  م��ن  الوقاية  يف 
املريء،  سرطان  حاالت  يف  وخاصة  السرطانية، 

الفم، االمعاء واملعدة.
العسل وفوائده يف عالج السعال. 6

العالج  هو  العسل  فان  االحب��اث  من  للعديد  وفقا 
ام��ان��ا يف ع��الج سعال  االك��ث��ر فاعلية واالك��ث��ر 
وصفة  دون  من  املستخدمة  االدوي���ة  من  االط��ف��ال 
والتهابات  البلغم  ازال��ة  يف  يساعد  حيث  طبية، 
احل��ن��ج��رة وخت��ف��ي��ف ال��ك��ح��ة، وب��ه��ذا ي��دخ��ل يف 

صناعة العديد من ادوية الكحة.
تعزيز هيموجلوبني الدم وزيادته. 7

وجدت العديد من االحباث ان للعسل دور فعال يف 
تنظيم ضغط الدم وزيادة نسبة اهليموجلوبني فيه.

العسل، خيار جيد للرياضيني. 8
يعترب العسل مصدرا المداد اجلسم بالطاقة ورفع 
مستوى سكر الدم )اجللوكوز( يف فرتة بسيطة 
وبهذا يعترب اخليار االمثل المداد الرياضيني بالطاقة 
ومساعدتهم على التدريب والقيام باجملهود البدني. 



تدعوكم  والتنمية   لالغاثة  االنسانية  الوقفية    
للمساهمة مبشروع دفء الشتاء.

واملالبس  االغطية  وتوزيع  شراء  يتضمن  املشروع    
للمحتاجني واالسر الفقر.

الشتاء  دفء  مبشروع  باملشاركة  اآلن  فرصتكم    
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10

واملساهمة يف مساعدة حمتاج، فرصتك لتوفر الدفء 
لفقر يعاني من الربد.

الفئات املستهدفة:
أيتام، فقراء، معوقني، كبار السن...

القيمة الفردية: $40
عدد املستهدفني: 2500

مكونات املشروع:
كسوة، غطاء، طرد غذائي، مازوت، مدفأة، 

فرش...



مشاريع شهر رمضان
بالعمل  لالنتقال   سنويا  االنسانية  الوقفية  تسعى   
اخلري وجماالته اىل االفضل ، فال عجب أن يكون 
مشاريعها  تطبعت  اليت  »االنسانية«  عمل  من  جزءا 
الرمضانية بهذه الصبغة اليت تدور مع الرمحة حيث 

دارت. 
 فالعمل اخلري عندها مل يكن فقط نافلة من نوافل 
اخلر، بل كان واجبا من واجبات الدين، وتبعة من 

تبعات احلياة.
من  جمموعة  تنفيذ  على  العام  هذا  الوقفية  فعملت   
»االفطارات  ومنها   رمضان  شهر  خالل  املشاريع 
الطرود  مشروع   ، أسرة  افطار  مشروع  اجلماعية 
الغذائية، مشروع كسوة وعيدية األطفال ، مشروع 
من   حلقة  ضمن  املشاريع  هذه  وتاتي  الفطر  زكاة 
يف  مباشر  بشكل  تسهم  اليت  االجتماعي  التكافل 
ختفيف املعاناة عن الالجئني يف املخيمات والتجمعات 

الفلسطينية يف لبنان0
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mycare اإلنسانية توقع عقد تعاون مع جمعية
الماليزية

اتفاقية  والتنمية  لإلغاثة  اإلنسانية  الوقفية  وقعت   
مثل  حيث  املاليزية   MyCare مجعية  مع  تعاون 
امحد  واالستاذ  حممد  بن  ابراهيم  االستاذ  اجلمعية 

حصرمي ممثال اإلنسانية.
االتفاق  يهدف اىل تفعيل التعاون بني اجلمعيتني ودعم 
العمل املشرتك يف خدمة الالجئني الفلسطينني - لبنان.

اإلنسانية تطلق برنامج »بناء«
 نظمت اإلنسانية لإلغاثة والتنمية دورة تدريبية بعنوان 
»اإلجتاهات احلديثة يف العمل املؤسسي« حبضور 20 
األهلية  املؤسسات  ومندوبي  مدراء  ميثلون  مشاركا 

العاملة يف منطقيت صيدا وصور.
 قدم الدورة املدرب الدولي االستاذ حسن يوسف يف 

مقر اإلنسانية يف خميم البص .
بناء  برنامج  من  جزءا  التدريبية  الدورة  هذه  وتعترب   
يهدف  اإلنسانيةوالذي  أطلقته  الذي  »بناء«  القدرات 
ومؤسسات(  )أفراد  احمللي  اجملتمع  قدرة  زيادة  إىل 

على إجناز األعمال والربامج بتقنية وحرفية.
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مشروع االضاحي
 امتدادًا للنجاح الذي حققته خالل األعوام املاضية يف 
ادخال الفرحة اىل قلوب الالجئني الفلسطينني حيث 
تواصل الوقفية االنسانية لإلغاثة والتنمية يف منطقة 
صور جنوب لبنان توزيع األضاحي على األسر احملتاجة 
واأليتام بدعم من أربعة عشر مؤسسة ومجعية خرية 

وبدعم من اهالي اخلر.
 ويندرج هذا املشروع يف إطار الربنامج السنوي للوقفية 
املخصص لرعاية األيتام واألرامل والذين ينتمون إىل 
معاناتهم  من  للتخفيف  وذلك  والفقرة  املعوزة  الفئات 
االجتماعية  ومشل املشروع تقديم 10680 حصة من 
اللحوم وزعت على خميمات البص والرشيدية والربج 
)املعشوق  الفلسطينية  التجمعات  من  وكل  الشمالي 
-جل البحر- الشربحيا –القامسية- كفربدا وعدلون.



الوقفية االنسانية لإلغاثة والتنمية توقع عقد 
شراكة مع جمعية البرامج النسائية للتعاون في 

تنفيذ برنامج بناء القدرات )بناء(
الشباب  لتمكني  الربنامج  بهذا  االستمرار   اطار  يف 
االعمال  وإجناز  والنهوض  اجملتمع  تعزيز  سبيل  يف 
عن  الشراكة  عقد  وقع  وحرفية  بتقنية  والربامج 
اإلنسانية األستاذ هادي زمزم مدير الربامج واملشاريع، 
املركز  مديرة  اجلدع  حنان  االستاذة  النسائية  وعن 
هلذا  أوىل  كثمرة  البص  الوقفية-خميم  مركز  يف 
السوريني  الطلبة  من  التعاون مت كفالة 30 حمتاجة 
الفقراء امللتحقني بالدورات التدريب املهين اليت يقوم 

بها املركز.

االعتصام  في  تشارك  االنسانية  الوقفية 
الجماهيري دعما لمطالب الالجئين الفلسطينين 

في لبنان
الشعيب   االعتصام  يف  االنسانية   الوقفية  شاركت 
دعت  اليت  صور؛         منطقة  يف  مكتب  # األونروا   أمام 
له فصائل العمل الوطين الفلسطيين واحتاد املوظفني 
يف األونروا واللجان الشعبية واألهلية يف املنطقة ضد 
القرارات اجلائرة اليت أصدرها املفوض العام لألونروا 

املتعلقة بتقليص اخلدمات لالجئني.
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