
هيئة التحرير

تلمع يف صميم  اليت  وروحه   ، الوجود  العطاء جوهر 
وال   ، للسماء جندها متطر  نظرنا  فإذا   ، مكوناته 
تطلب أجرًا ، واألرض تنبت ،وال تبغي مثنًا ، والشمس 
تشرق بألقها املعطاء ، وال تطلب يومًا للراحة أو نوم ، 

أو تعتذر يومًا عن عدم الشروق . 

ألجل من حيدث كل هذا ؟ ألجل من يفجر الوجود 
اإلجابة  حتتاج  ال  ؟!  عطاءاته  يف  ويتبارى  ؟؟  طاقاته 
بها  يفيض  التتيت  العطاءات  تلك  فكل  نظر،  لبعيد 
اإلنسان  يتعلم  فهل  اإلنتتستتان،  أجتتل  من  التتوجتتود هي 

العطاء مما حوله من مظاهر الطبيعة ؟؟ 

وال شك أن هناك بعض مظاهر العطاء اليت تستحق أن 
ترسو عندها اإلشادة ، فها هي األم تضحي براحتها، 
يف سبيل راحة أبنائها ، وكأنها خلقت لتدمن العطاء، 
مما يدل على أن اإلنسان يرتفع يف مستوى عطاءاته 

إىل ذرى بعيدة. 

أبناءنا  نربي  أن  ينبغي  العطاء،  ينتشر  أن  أردنتتا  وإذا 
لديهم،  عتتادة  إىل  يتحول   حتى  العطاء  مبادئ  علي 
فكما نربي األبدان ينبغي أن نربي فيهم اإلحسان، 
فإنهم  غريهم  إىل  حيسنون  عندما  أنهم  نعلمهم  وأن 
حيسنون إىل أنفسهم، فالعطاء هو احلقل الذي يزرع 
واحلب،  البهجة  فيقطف  اإلنسانّي،  نقاءه  املرء  فيه 

ويرتقى اجملتمع يف ذوقه وأخالقه. 

ومن يأتون بعدنا سوف يقفون مكاننا، ويتمتعون 
 .. اخلتتريات  »طريق  دائما  وشعارنا  منجزاتنا،  بثمار 

للجنات« ..
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االنبياء  خامت  على  والسالم  والصالة  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 

ومجيع  وصحبه  وأل���ه  وس��ل��م  عليه  اهلل  صلى  حممد  وامل��رس��ل��ن 

املسلمن اىل يوم الدين.

الفلسطيين   الشعب  ملساندة  االندونيسية  الوطنية  اللجنة  نفذت 

مشاريع رمضان 1437 ه حتت شعار »رمضان شهر اخلري. مشاركة 

االبتسامات والسعادة ».

احلمد هلل مع روح مشاركة االبتسامات والسعادة يف نهاية شهر 

مرة  ت��وزع  الفلسطيين  الشعب  ملساندة  الوطينة  اللجنة  رمضان، 

أخرى املساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيين، وخاصة الالجئن.

ليشمل  السنة  هذه  االنسانية  املساعدات  توزيع  نطاق  توسيع  مت 

معظم املناطق حيث تواجد الشعب الفلسطيين، بدءا من القدس 

الغربية،  وال��ض��ف��ة  غ���زة،  وق��ط��اع  األق��ص��ى(،  املسجد  )حم��ي��ط 

خميم  يف  حتى  تركيا،  جنوب  يف  والالجئن  لبنان،  وخميمات 

الريموك يف )سوريا(.

نتقدم بالشكر اجلزيل لكل من مكتب طريق احلياة يف تركيا 

لتعاونهم  لبنان  يف  والتنمية  لالغاثة  االنسانية  الوقفية  ومكتب 

حتى االن يف توزيع املساعدات االنسانية من الشعب الالندونيسي 

للشعب الفلسطيين .

بشكل عام يقوم مبدأ اللجنة الوطنية االندونيسية ملساندة 

حتقيق  يف  على  اس��اس��ي  بشكل  الفلسطيين  الشعب 

براجمها وفق االولويات وبالتناغم مع احتياجات ومتطلبات 

الشعب الفلسطيين  وليس وفقا لرغبة اللجنة االندونيسية 

هو  ما  االعتبار  بعن  ويؤخذ  الفلسطيين  الشعب  ملساندة 

األكثر إحلاحا واألعلى يف األولوية.

ملساندة  االندونيسية  الوطنية  اللجنة  برامج  السبب  هلذا 

الوقت احلاضر غري مهدف جبهة  الفلسطيين يف  الشعب 

واح����دة. وي��ه��دف ب��رن��ام��ج ت��وزي��ع امل��س��اع��دات أن تكون 

للشعب  احلياة  قطاعات  خمتلف  تغطي  وشاملة،  متنوعة 

الفلسطيين أينما وجدوا.

للشعب  ك��ث��ريا  تعين  االن��دون��ي��س��ي  الشعب  م��س��اع��دات 

الفلسطيين، وإن مل تكن كبرية اىل حد ما بعد، ولكن 

مع هذه املساعدات نأمل أن الشعب الفلسطيين سيصبح 

أقوى ويقدر على مواجهة كل املعوقات.

على أمل ومن عام اىل عام، نيابة عن الشعب اإلندونيسي، 

ان تزداد املساعدات لتخفيف العبء واملعاناة عن الشعب 

الفلسطيين.

 رئيس اللجنة الوطنية االندونيسية لمساندة
الشعب الفلسطيني

Suripto, S.H.



وكالة  مع  بالتعاون  بييروت  يف  االمريكية  اجلامعة  اطلقت 
»االونروا« دراسة هي الثانية خالل مخس سنوات حول الوضع 
لبنان،  يف  الفلسطينيني  لالجئني  واالجتماعي  االقتصادي 

واليت أظهرت أن معدالت الفقر بينهم بلغت %65.
يف  املسجلني  الفلسطينيني  عييدد  فييإن  الييدراسيية،  وحبييسييب 
»االونروا« يبلغ 495 الفا، بينما يعيش فعليا يف لبنان ما بني 
260000 اىل 280000 فلسطيين. ومشلت الدراسة 12 خميمًا 
)خييارج  بها  احمليطة  املناطق  إىل  إضافة  لبنان  يف  لالجئني 
املخيمات( فتضمنت 2974 أسرة من الالجئني الفلسطينيني 
املقيمني يف لبنان، 1050 من الالجئني الفلسطينيني القادمني 

من سوريا.
وتعترب هذه الدراسة بالغة األهمية ألنها توثق أيضا وضع أكثر 
من 43.000 الجئ فلسطيين قدموا من سوريا ويعيشون اآلن 
يف لبنان. ومت أخد وضعهم يف االعتبار من خالل هذه الدراسة. 
يغطي هذا التقرير وضع مجيع الالجئني الفلسطينيني املقيمني 
يف لبنان بغض النظر عن وقت دخوهلم وحالة تسجيلهم لدى 

األونروا ووضعهم القانوني لدى السلطات اللبنانية.
لبنان  إىل  من سوريا  القادمني  الالجئني  أعمار  متوسط  يبلغ 
الالجئني  ميين  سيينييوات  خبمس  سنًا  أصغر  وهييم  سنة   25.6

عائالت  حجم  أن  كما  لبنان.  يف  املقيمني  الفلسطينيني 
الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان هو أكرب 
من حجم أسر الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف لبنان، حيث 
يبلغ متوسط عمر رب  أفييراد.  أفراد مقارنة ب 4.5  يبلغ 5.6 
لبنان  إىل  القادمني من سوريا  الفلسطينيني  األسرة لالجئني 
46 سنة، أي أنه أصغر من متوسط عمر رب األسرة لالجئني 

الفلسطينيني املقيمني يف لبنان البالغ 55 سنة.
وتعترب فئة الشباب أكثر الفئات تأثرا بالفقر لدى الالجئني 
إذ يرزح 74% من املراهقني حتت خط الفقر، يف حني يعيش 

5% منهم يف فقر مدقع.
من  القادمني  الفلسطينيني  الالجئني  معاناة  إىل  بالنسبة  اما 
سوريا إىل لبنان من الفقر فمن املمكن وصفها بأنها األسوأ، 
إذ يعيش 9.2% منهم يف فقر مدقع )حيث ال يتمكن 3500 
 %89.1 أن  حني  األساسية(،يف  الغذائية  احلاجات  تلبية  من 
منهم هم فقراء يف العموم )35000 ال ميكنهم تلبية احلاجات 

الغذائية وغر الغذائية األساسية(.
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يبلغ متوسط إنفاق الفرد من الالجئني الفلسطينيني املقيمني 
يف لبنان شهرّيًا أقل من نصف متوسط إنفاق الفرد اللبناني، 
حوالي 195 دوالرًا أمريكي باملقارنة ب429 دوالر أمريكي 
على التوالي. أما متوسط اإلنفاق الشهري للفرد من الالجئني 
من  أق��ل  فهو  لبنان  إىل  س��وري��ا  م��ن  القادمني  الفلسطينيني 
الفلسطينيني  الالجئني  من  للفرد  الشهري  اإلنفاق  متوسط 

املقيمني يف لبنان، ويبلغ أقل من 140 دوالرًا أمريكي.
ال��ف��ق��ر ب��ني الالجئني  ان��ت��ش��ار  ال��ب��ط��ال��ة يف  ي��س��اه��م ع��ام��ل 
الالجئني  بني  البطالة  معدل  ويبلغ  لبنان.  يف  الفلسطينيني 
)بزيادة كبرية   %23.2 نسبة  لبنان  املقيمني يف  الفلسطينيني 
عن معدل 2010 الذي يقف عند 8%(؛ وتصل هذه النسبة إىل 
حوالي 31% بني النساء. يف املقابل، ال يزال معدل البطالة بني 
إذ  باخلطر  ينذر  القادمني من سوريا  الفلسطينيني  الالجئني 
ونسبة  للرجال،  بالنسبة   %48.5 بنسبة  ويتوزع   ،%52.5 يبلغ 
النساء. ويعمل حوالي 80% من  مذهلة تصل إىل 68.1% لدى 
القوة العاملة بني الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف لبنان إما 

حلسابهم اخلاص أو كعمال باألجرة. 
الفلسطينيني  الالجئني  ل��دى  للدخل  الرئيسي  املصدر  ام��ا 
املقيمني يف لبنان فهو العمل احلر، بنسبة 41%، يليه العمل 

املأجور، بنسبة 37.8%، ومساعدات األونروا من خالل برنامج 
شبكة األمان االجتماعي، بنسبة %33.5.

ووصلت نسبة معاناة فرد واحد على األقل من مرض مزمن إىل 
81.3% من بني أسر الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف لبنان، 
بينما بلغت 83% بني أسر الالجئني الفلسطينيني القادمني من 

سوريا. 
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أنهت الالجئة الفلسطينية ن . م دراستها اجلامعية )علم 
النفس( من خميم الربج الشمالي، وحلبها يف طلب العلم 
مبرض  تبتلى  ان  القدر  وش��اء  التمريض،  أيضا  درس��ت 
ال  امل��رض  فهذا  باالصابة،  معرفتها  دون  الليلي  العمى 

تظهر عوارضه اال بعد مرور 30عاما.

بدأت أعراض املرض يف العني اليسرى، واجريت هلا عملية 
جراحية ادت اىل انعدام الرؤية ويف عام 2008 انعدمت

الرؤية كذلك يف العني اليمنى وهي االن حباجة اىل عالج 
الشهرية  كلفتها  تبلغ  حيث  االالم  لتخفيف  بالعقاقري 
شقيقتها  االسرة  هلذه  الوحيد  املعيل  أن  العلم  مع   $100

اليت تعمل يف تنظيف املنازل.
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إكساب الطفل عادات غذائية صحية منذ الصغر أصبح من 

العوامل احلامسة اليت تشكل توازنا اجيابيا يف شخصيته و 

إغراء  و  اآلباء  و اجملتمع. فبني إحلاح  يف عالقته مع األسرة 

الصعب خلق منوذج غذائي صحي قد  اإلعالنات يصبح من 

مكون  عنصر  كل  بقيمة  واعيا  جيعله  و  الطفل  يستهوي 

للوجبة الغذائية السليمة.

اخلاص  الغذائي  النظام  فشل  مسؤولية  اآلباء  معظم  يتحمل 

ما  أك��ل  متعة  من  حرمانهم  أن  ي��رى  من  فمنهم  بأبنائهم، 

يريدون هو تقصري يف تربيتهم و البعض اآلخر مل يعد قادرا 

على جماراة رغباتهم اليت غالبا ما تكون من قبيل الوجبات 

يعتربون  آخرون  و  الغازية...  املشروبات  و  احللوى  و  السريعة 

تعكس  ال��يت  املضافة  القيمة  من  ج��زءا  الفخمة  الوجبات 

و  ه��ذا  بني  إليها.  ينتمي  ال��يت  املرموقة  االجتماعية  الطبقة 

ذاك،يفتقد الطفل مفهوم القيمة األساسية للعنصر الغذائي 

و أن االستمتاع باألكل ميكن أن يكون بتمرات و كأس 

حليب.

املربيات يف  أو  لآلباء  تقدميها  نصائح كثرية ميكن  هناك 

إعادة  لكن  للبعض  التطبيق  صعبة  تبدو  قد  الصدد،  هذا 

احملاولة مرات عديدة قد تعطي نت�ائج جي�دة خصوص�ا إذا م�ا

 استجاب األطفال تدرجييا إىل هذه الطرق وهي:

1-نظام األضواء الثالثة
جيب أن يتعود الطفل على مفهوم الوجبة الصحية و تصنيف 

و  اإلنسان  أهميتها جلسم  الغذائية حسب  امل��واد  أو  األغذية 

مكوناتها وتأثري عدد سعراتها احلرارية على النمو الطبيعي 

غذائي  منتوج  أو  عنصر  كل  رب��ط  لكم  ميكن  جلسمه. 

بأحد األلوان الثالثة وتنبيه الطفل حيال ذلك كلما سنحت 

الفرصة:

- اللون األخضر لألغذية الصحية و الوجبات الكاملة املفيدة 

للجسم واليت ميكن للطفل أن يستمتع بها كيفما أراد.

- اللون األصفر بالنسبة للوجبات غري املغذية و اليت يستحسن 

استهالكها باعتدال.

- اللون األمحر خاص بالوجبات اليت يفضل جتنبها ألنها ِتؤثر 

سلبا على جسم اإلنسان.

يريدونه شريطة أن حيرتموا الضوء األخضر اخلاص باألغذية 

الصحية و ميكنك أن تسمح بأخرى من صنف الضوء األصفر 

يف بعض احلاالت. w
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4- طبخ الطعام مبعية األطفال

ال بأس يف ترك األطفال يستمتعون مرة يف األسبوع بتحضري 

سلطة  اجل���ن،  م��ع  مقلي  بيض  قبيل:  م��ن  بسيطة  وص��ف��ة 

الطريقة  ه��ذه  بسيطة...  كعكة  ف��واك��ه،  أو  خ��ض��راوات 

ناجعة جدا يف حثهم على تناول وجباتهم خصوصا ما إذا قاموا 

بتحضريها بأنفسهم.

تغيريه  جيب  ملا  عميقة  تأمل  نظرة  و  وقفة  األم��ر  منا  حيتاج 

من عادات و سلوكات مرتبطة باستهالك األطعمة و نوعية 

باملستوى  ترتبط  املشكلة ال  أطفالنا،  يتناوهلا  اليت  األغذية 

املعيشي لألسرة بقدر ما يتعلق مبستوى وعينا بضرورة تنظيم 

حياتنا و اختيار كل ماهو صحي ألبنائنا. 

2-إشراكهم يف التسوق 
امل��راد  الغذائية  ب��امل��واد  التسوق  قائمة  وض��ع  على  املساعدة 

م�ا  رأيهم يف  أمرا ممتعا لألطفال، خذ  شراؤها قد يكون 

فمشاركة األطفال يف عملية التسوق قد حتدث لديهم وعيا 

تدرجييا بأهمية انتقاء املشرتيات بعناية و اختيار املناسب منها 

من حيث اجلودة و الثمن و ختمني الكميات الكافية ملدة 

معينة.

3- كيف تصنع األغذية

امل��واد  خمتلف  إنتاج  يتم  كيف  الطفل  يتعرف  أن  املهم  من 

الغذائية، سواء زرع اخلضراوات و األشجار املثمرة و طريقة 

حتضري اجلن... سيكون مفيدا له زيارة أحد املزارع القريبة 

لرؤية ذلك عن كثب. 

أو  اخلضراوات  بعض  غرس  طفلك  تعلم  أن  أيضا  ميكنك 

النباتات النافعة حتى حيب كل ماهو طبيعي.
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اجلراثيم، وهناك عدد من أمراض الطفولة ميكن الوقاية منها 

طريق  عن  األم���راض  ه��ذه  مثل  من  الطفل  محاية  وباستطاعتنا 

التلقيح.

إذًا الطريق األفضل لضمان صحة أفضل لطفلك هي الوقاية من 

األم��راض مثل  ملنع ح��دوث عدد من  والطريق األفضل  األم��راض 

وأمراض  األطفال،  الكزاز، شلل  الديكي،  السعال  احلصبة، 

أخرى هو أن تتأكد من أن طفلك يتلقى التحصني املالئم.

حاليًا تستطيع حتصني طفلك ضد 10 أمراض يف أغلب احلاالت 

للحماية  حقن  ع��دة  وي��ل��زم   .. حقن  بشكل  التطعيمات  تعطى 

الكاملة. والفرتة اليت يتم تطعيم األطفال خالهلا متتد منذ الوالدة 

إىل عمر سنتني.

والتطعيمات اليت تعطى عن طريق تعطى عن طريق احلقن أو الفم 

حتمي من األمراض املعدية اليت ميكن أن تسبب أمراضًا خطرية 

أو املوت. 

فالتطعيمات حتتوي على شكل واهن أو ميت من اجلراثيم املسببة 

لألمراض املراد التحصني ضدها واليت يستطيع اجلسم السيطرة 

عليها ومن ثم بناء مناعة ضدها ) تكوين أجسام مضادة ( هذه 

اجلراثيم  على  التعرف  على  اجلسم  تساعد  امل��ض��ادة  األج��س��ام 

وبالتالي منع املرض من احلدوث إذا تعرض الشخص إىل العدوى 

يف املستقبل. 

يوجد يف جسم اإلنسان وسائل للدفاع ضد األمراض منذ الوالدة 

اجللد  أن  من  وبالرغم  أو غري مكتسبة  دفاع طبيعية  وسائل  أي 

واألغشية املخاطية بتماس دائم مع جراثيم وطفيليات البيئة اليت 

نعيش فيها، فإنها تشكل حاجزًا يعرتض دخول العوامل املسببة 

لألمراض.. طاملًا أنها سليمة.. 

طريق  واألذن  والفم  كاألنف  لدينا  الطبيعية  الفوهات  أن  كما 

األغشية  وج��ود  ل��وال  أجسامنا  إىل  للدخول  اجلراثيم  تسلكه 

املخاطية واألهداب اليت تغطيها واليت تقف حائاًل أمامها.

واملولود ساعة ينتقل فجأة إىل بيئة جديدة التؤمن له نفس الراحة 

واحلماية اليت كان ينعم بها وهو يف داخل الرحم يأتي إىل هذا 

العامل مسلحًا مبناعة شبيهة مبناعة أمه، وهذه املناعة الطبيعية 

اليت انتقلت إليه من أمه بواسطة املشيمة التقيه من األمراض إال 

لفرتة من الزمن ألنها تزول خالل األشهر األوىل من حياته ويصبح 

بدون مناعة وعرضة لألمراض ومن املسلم به أنه إذا توفر للطفل 

التلقيح املبكر فإنه يستطيع أن ينتج أجساما مضادة. 

ومع أن األجسام املضادة املنتقلة من األم إىل املولود حتدث مفعواًل 

عن  الناجتة  املضادة  األجسام  تشكيل  على  يؤثر  مانعًا  جزئيًا 

التلقيح، فإن هذا املفعول اجلزئي المينع جهاز الطفل نفسه من 

إنتاج الكفاية من األجسام املضادة الفاعلة.

فالتلقيح يف سن مبكرة ابتداء من الشهر األول يثري حس الطفل 

إل�ى اجل�رعات املنبه�ة األخ�رى م�ن اللق�اح أو إىل غ�زوة الحق�ة م�ن 



w
w

w.
hu

m
an

ity
-lb

.o
rg

9

مشاريع االضحى
االضحــى سنـــة وفرحـــة

تستفيد ما يقارب ال 11ألف أسرة فلسطينية داخل املخيمات والتجمعات الفلسطينية من 
مشاريع االضحى سنويا.

للمساهمة يف زراعة اخلريات

  عجل بلدي $1350            سبع العجل $200            خروف بلدي 235$

                                     كسـوة العيـد 33$ 



االنسانية تنهي فعاليات أسبوع اليتيم العربي 
بحفل ختامي

إحتفلت اجلمعية االنسانية لإلغاثة والتنمية باختتام فعاليات 
ياصور  جمموعة  برعاية  أقيم  الذي  العربي  اليتيم  اسبوع 
البص  الصديق يف خميم  ابراهيم  الشيخ  قاعة  اإلعالمية يف 
وحبضور  واجلمعيات  املؤسسات  عن  ممثلني  مبشاركة 

إعالميني وشخصيات دينية وإجتماعية.
وخالل احلفل ُعرضت أبرز الفعاليات اليت أقامتها االنسانية 
خالل أسبوع اليتيم واليت مشلت رحلة األيتام اىل منتزه النسيم 
محلة  اىل  باالضافة  الديناصورات  ومدينة  وفاريا  حناويه 
تشجري قام بها جمموعة من األيتام داخل مدارس االنروا يف 

منطقة صور.

فيما أوضح املدير التنفيذي االنسانية االستاذ أمحد حصريمي 
بأن أنشطة فعاليات يوم اليتيم العربي اليت تنوعت هذا العام 
داعيًا  بها،  األيتام وتذكري اجملتمع  تأتي لألهتمام بشرحية 
إىل دعم األيتام من خالل كفالتهم ورعايتهم الرعاية الشاملة

والكاملة ليعيش اليتيم حياة كرمية.
عن طريق إطالق برامج مشرتكة بني املؤسسات واجلمعيات 

خلدمة اليتيم يف اجملتمع.
موقع  للحفل  اإلعالمي  الراعي  احلصريمي  شكر  كما 
ياصور وكل من ساهم ودعم فعاليات أسبوع اليتيم هلذا العام.

احلفل ختلله فقرات فنية من أناشيد ولوحات تعبريية قدمتها 
جمموعة من براعم االطفال.

االنسانية تدعم مجموعة من الطالب والطالبات 
المنتسبين لجمعية البرامج النسائية

بناء  بادرت اجلمعية االنسانية ضمن برنامج بناء القدرات - 
اىل دعم ٣٥ طالب وطالبة يف قسم اخلياطة والتزيني النسائي 

وقسم احلالق الرجالي .
ويأتي هذا الدعم يف اطار دعم اجلمعية للعديد من املؤسسات 
واجلمعيات بهدف تنمية قدرات الشباب وتفعيل التواصل مع 

كافة املؤسسات حنو خدمة افضل للمجتمع.
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إحتفال تخريج أفواج رياض االطفال التي ترعاها 
االنسانية 

جنوب  منطقة صور  إختتمت يف  والفرح،  الرباءة  من  بأجواء 
لبنان سلسلة من احتفاالت ختريج أفواج رياض األطفال اليت 
ترعاه اجلمعية اإلنسانية لكل من ) روضة اإلصالح - خميم 
الشمالي،  الربج  خميم   - السعيد  الطفل  روضة  الرشيدية، 
وروضة اإلميان - خميم البص ( حبضور ومشاركة واسعة من 
قبل ذوي األطفال وممثلي املؤسسات واجلمعيات يف املخيمات 

الفلسطينية .
والقصائد  واألناشيد  املتنوعة  بالعروض  اإلحتفاالت  ومتيزت 
تقديم  اىل  باالضافة  املراحل  مبختلف  األطفال  قدمها  اليت 
العديد من املشاهد الثقافية التعليمية وعروضا حتاكي حب 

الوطن.
وتأتي هذه االجواء االحتفالية كل عام لتعيد األمل واإلشراق 
مبستقبل أفضل وتشجيع األطفال على املثابرة للتقدم والتفوق 

لتحقيق املراتب.

محاضرة تثقيفية لألمهات في مخيم البص
احلملة  فعاليات  وضمن  فلسطني  لنكبة   68 الـ  ذكرى  يف 
مؤسسة  »انتماء«  الفلسطينية  اهلوية  على  للحفاظ  الدولية 
اإلنسانية  اجلمعية  مع  وبالتعاون  »جذور«  للرتاث  فلسطني 
األيتام  ألمهات  تثقيفية  تنظيم حماضرة  مت  والتنمية  لإلغاثة 

وأثرها  الفلسطينية  »النكبة  عنوان  حتت  صور؛  منطقة  يف 
الوقفية يف خميم  قاعة  يف  وذلك  الفلسطيين«،  الرتاث  على 

البص - جنوب لبنان.
حممد  »جذور«  ملؤسسة  التنفيذي  املدير  احملاضرة  قدم 
أبوليلى، حيث تناول عناوين رئيسية، تركزت حول النكبة 
والرتاث، وما املطلوب من الشتات الفلسطيين جتاه قضيتهم 

الفلسطينية.
ولفت إىل أن أهمية هذه احملاضرات تكمن يف تعزيز الوعي 
لدى األمهات الفلسطينيات ملا حياك ضد القضية الفلسطينية 
مشددًا  باخلصوص،  الفلسطيين  الشعب  وثقافة  بالعموم 
على أن املعركة مع الكيان الصهيوني هي معركة أجيال 
وبالتالي ضرورة تربية األبناء وغرس احلب واالنتماء للقضية 

الفلسطينية فيهم.

االنسانية عونا لدياب االحمد 
لإلغاثة  االنسانية  اجلمعية  قامت  خري  قطرة  برنامج  ضمن 
بسطة  وجتهيز  بإنشاء  مساواة  مجعية  مع  بالتعاون  والتنمية 
خضار وفواكه لالجيء الفلسطيين دياب األمحد من سكان 

خميم الرشيدية.
ويأتي هذا الربنامج يف إطار مساعدة األسر الفقرية واحملدودة 
الدخل من خالل التدخل املباشر والعمل على حتسني الوضع 



االنسانية تختتم مشاريع رمضان  تحت شعار 
رمضان ..ليحيا االنسان 

نفذت اجلمعية االنسانية  مشاريع رمضان يف لبنان واليت 
استمرت طيلة أيام الشهر الفضيل بالتعاون مع عدد من 
رمضان...  شعار  حتت  اخلريية  واجلمعيات  املؤسسات 

ليحيا اإلنسان .
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االنسانية  الكرامة  على  واحلفاظ  الفقرية  لألسر  املعيشي 
االساسية للمحتاجني وفاقدي املعيل.

ومشل املشروع افطارات رمضانية  للصائمني  من االيتام 
والتجمعات  املخيمات  داخل  الفقرية  واالسر  املكفولني 

الفلسطينية وقد بلغ عددهم  ما يقارب 2927 شخص .
وخالل الشهر الكريم نفذت االنسانية  مشروع كسوة 

وعيدية اليتيم حيث مت توزيعها على 660 طفل.
شهر  خالل  غذائيًا  طردًا    2710 توزيع  اىل  باالضافة 
و  الفقرية  العام 2016م على األسر  املبارك هلذا  رمضان 

احملتاجة.

 

لألسر  الفطر  زكاة  رمضان  شهر  خالل  وزعت  كما 
الفقرية، اليت تسهم يف توفري احتياجات العيد ألطفاهلم، 
مما يدخل الفرحة إىل قلوبهم ويرسم البسمة على شفاهم، 

وبلغ عدد األسر املستفيدة من املشروع 560 أسرة.
بدورها تقدمت االنسانيه ومجيع األسر الفقرية واحملتاجة

والتقدير  بالشكر  املشاريع  هذه  من  استفادت  اليت 
وعظيم االمتنان من اجلمعيات واملؤسسات املاحنة و أهل 

اخلري واحملسنني الذين تربعوا بذلك.




