تقرير فعاليات مؤسسة يارس عرفات
قامت مؤسسة يارس عرفات يف الخمسة اشهر األخرية من عام  2015بالرتكيز عىل الذكرى الحادية
عرشة الستشهاد القائد املؤسس يارس عرفات .وتواصلت املؤسسة مع االقاليم والجامعات واملدارس
وكافة املواقع من أجل التعاون ودعم اي نشاط يتعلق بالذكرى من تقديم ملصقات إىل تقديم
معارض او جداريات أو املشاركة بأنشطة خاصة .أما الفعاليات فكانت كالتايل:

تخصيص الحصة األوىل يف كافة املدارس ليارس عرفات يوم 11\11
بادرت املؤسسة بالتواصل مع معايل د .صربي صيدم ،وزير الرتبية والتعليم العايل ،لجعل ذكرى
القائد املؤسس يارس عرفات محطة وطنية تتوحد فيها الجهات الرسمية واألهلية والفصائلية من
أجل استلهام العرب من حياته .فقد اجتمع املدير العام للمؤسسة ،د .أحمد صبح ،مع د .صربي
من أجل الحصول عىل قرار رسمي من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل لتخصيص الحصة األوىل
يف مدارس فلسطني الحكومية والخاصة للذكرى واهميتها .وقد تم تثبيت ذلك رسميا وقدمت
املؤسسة ملخصا من خمس صفحات عن حياة القائد الراحل من اجل استخدامها كنص معتمد
لكافة املدارس.

امللصقات وتوزيعها عىل كافة املواقع
تقرر هذا العام تقليص املرصوفات املتعلقة بالذكرى الحادية عرشة واقتصارها عىل طباعة امللصقات
والدعوات وعدد من اللوحات اإلعالنية فقط يف منطقة رام الله .وبناء عىل خربة السنوات السابقة
قررت املؤسسة ان تزيد عدد امللصقات لصورة القائد املؤسس بسبب الطلب الكبري من قبل
االقاليم واملؤسسات والنوادي واملدارس والجمعيات والكليات .وقد تم طباعة  10000ملصق تحت
شعارين وحدة...وحدة وطنية و ع القدس رايحني متاشيا مع الوضع السيايس الحايل الذي يشري
نحو القدس وكانت صورة القدس هي الخلفية لكافة املطبوعات وامللصقات .وقد تم التوزيع عىل
مختلف املناطق ،كام ارسل الكرتونيا للسفارات واألقاليم الخارجية.
كام قامت املؤسسة بطباعة  3جداريات ملنطقة ابو قش وجنني وصوريف ،كام طبعت  4000ملصق
خاص القليم رام الله والبرية عبارة عن صورة للقائد يارس عرفات حملت ايضا شعار املؤسسة .وبناء
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عىل طلب املؤسسات واملدارس واملواقع تم توزيع بعض من انتاجات املؤسسة لعرضها يف فعاليات
الذكرى الخاصة بهم .إضافة إىل تقديم عدد من معارض الصور (محطات ،فلسطني الثورة ونوايا)
لجامعة بريزيت وجنني وجامعة القدس املفتوحة – دورا ومدرسة الوحدة.
وقامت املؤسسة باملشاركة يف تقديم محارضة حول القائد املؤسس يارس عرفات يف مدارس الفرندز
تلبية لدعوتهم ،وشاركت ايضا بافتتاح معرض الصور يف مدرسة الوحدة للبنني يف ام الرشايط.

الحفل الثقايف السنوي (يوم االنجاز)
أحيت املؤسسة يوم الثالثاء  2015\11\10يف قرص رام الله الثقايف الذكرى الحادية عرشة الستشهاد
القائد املؤسس يارس عرفات .وبدأ الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني وآيات من الذكر الحكيم
تبعها كلمة ترحيبية سياسية القاها د .نارص القدوة ،رئيس مجلس اإلدارة ومن ثم كلمة دولة د.
رامي الحمدالله ،رئيس الوزراء .تخلل الحفل تسليم جائزة يارس عرفات لإلنجار ملؤسسة دار الطفل
العريب تبعتها فقرة فنية لفرقة جامعة االستقالل للدبكة والفنانة دالل ابو آمنة يف أغنيتني من عرض
"ونحلم وطن" كلامت الشاعر غسان زقطان وامللحن عودة ترجامن واغنيتني وطنيتني ملتزمتني.

جائزة يارس عرفات لإلنجاز 2015
فازت مؤسسة دار الطفل العريب بجائزة يارس عرفات لإلنجاز لعام  ،2015وسلم الجائزة ،كل من
أمني عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم ،ورئيس الوزراء د .رامي الحمد الله ،ورئيس مجلس إدارة
مؤسسة يارس عرفات د .نارص القدوة ،ورئيس لجنة الجائزة السيد عيل مهنا ،لرئيسة مجلس أمناء
مؤسسة دار الطفل العريب السيدة ماهرة الدجاين.
تأسست دار الطفل العريب يف  25نيسان  ،1948من قبل املرحومة هند الحسيني ،لخدمة األطفال
األيتام واملحتاجني الفلسطينيني من خالل توفري الرعاية واإلقامة والغذاء والرتفيه لهم ،وسجلت
املؤسسة يف  7متوز عام  1965يف سجالت العمل لوزارة الشؤون االجتامعية األردنية ،كجمعية
خريية ،ثم سجلت كجمعية خريية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية يف شهر حزيران من عام .2010

مراسم وضع االكاليل عىل رضيح القائد املؤسس يارس عرفات
نظمت املؤسسة يوم  2015\11\11مراسم رسمية لوضع اكاليل عىل رضيح القائد املؤسس يارس
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عرفات احياء لذكراه الحادية عرشة .وبدأت الوفود بالرئاسة الفلسطينية تبعتها رئاسة الوزراء ومن
ثم اللجنة التنفيذية واللجنة املركزية لحركة فتح واألمناء العامون للفصائل ومجلس إدارة وطاقم
املؤسسة .وبعد انتهاء املراسم الرسمية حرضت حشود كبرية من أبناء الشعب الفلسطيني لقراءة
الفاتحة لروح الرئيس يارس عرفات احرتاما وتخليدا لذكراه.

إحياء ذكرى القائد املؤسس يف القاهرة
أحيت مؤسسة يارس عرفات يف القاهرة الذكرى الحادية عرشة الستشهاد القائد املؤسس تحت شعار
"ع القدس رايحني" يوم السبت املوافق  2015/11/14يف مقر حزب التجمع ،وسط البلد .وحرض
املؤمتر كافة قيادات حزب التجمع ورئيسه سيد عبد العال ،ونائبه عاطف مغاوري ،واملتحدث
الرسمي نبيل زيك ،والدكتور خالد األزعر نائبا عن السفري الفلسطيني يف جمهورية مرص العربية،
وسميح برزق أمني رس حركة فتح ،وقيادات من الحركة .وتحدث مبناسبة الذكرى السيد محمد
القدوة ،محافظ غزة السابق.

اإلعالم
• التنسيق مع عدد من االذاعات املحلية التي خصصت موجة مفتوحة يوم 2015/11/11
• التنسيق مع تلفزيون "فلسطني مبارش" للتغطية املبارشة عىل الهواء لحفل قرص الثقافة يوم
2015/11/10
• التنسيق مع تلفزيون فلسطني و "فلسطني مبارش" لتغطية وضع االكاليل عىل الرضيح يوم
2015/11/11
• ابالغ وسائل االعالم املحلية و غري املحلية بتفاصيل الفعاليات و تزويدهم بربنامج الفعاليات
باللغتني العربية و االنجليزية.
• التنسيق مع قناة "عودة" لعمل مقابالت مع شخصيات من املؤسسة يف اطار تغطيتها لفعاليات
احياء الذكرى الحادية عرشة.
• التنسيق مع تلفزيون فلسطني الستضافة شخصيات من املؤسسة يف اطار تغطيته لفعاليات احياء
الذكرى الحادية عرشة.
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• التنسيق مع وسائل االعالم الفلسطينية و غري الفلسطينية الستضافة شخصيات من املؤسسة ضمن
تغطياتها يف الذكرى.
• التنسيق لعمل حلقة عن املؤسسة من برنامج مرايانا الثقايف الذي يبث عىل تلفزيون فلسطني .
• التنسيق لحلقة برنامج االرسى عىل تلفزيون فلسطني الذى تم بثه من الرضيح يف الذكرى.
• التنسيق لحلقة برنامج فلسطيني الذي تبثه قناة عودة كان موضوعها عن مؤسسة يارس عرفات
• التنسيق لحلقة برنامج صباح موطني الذي بثته قناة عودة من امام الرضيح.
• التنسيق الستضافة شخصيات من املؤسسة عرب فقرات و برامج االذاعات الفلسطينية للحديث
عن فعاليات الذكرى و جائزة يارس عرفات لالنجاز.
• ارسال بيانات صحافية لوسائل االعالم تتحدث عن الفعاليات الذي نظمتها املؤسسة.
• اطالق حملة اعالنية للذكرى عىل املواقع االلكرتونية بالعمل مع رشكة مكسبريي.
• تفعيل االعالن املمول عىل صفحة املؤسسة يف فيسبوك.
• توثيق فعاليات الذكرى بالصور .
• املتابعة مع ارشيف تلفزيون فلسطني للحصول عىل ما تم تصويره من طرفهم يف الذكرى.

انتاج " DVDونحلم وطن"
قامت املؤسسة بإنتاج عرض "ونحلم وطن" يف أقراص مدمجة تحتوي عىل الخمس أغاين التي تم
انتاجها عام  2014من قبل املؤسسة إضافة إىل نص الشاعر غسان زقطان وتسجيلها بصوته .ورافقت
األغاين مقاطع من فيديوهات موجودة يف األرشيف حول فلسطني ويارس عرفات.

رسائل نصية يوم الذكرى
قدمت الوطنية موبايل  200الف رسالة نصية مجانية وجوال  100الف رسالة نصية تم ارسالها
يوم  11/11بالنص التايل" :يف ذكرى استشهاد القائد املؤسس يارس عرفات نرتحم عليه وعىل كل
شهدائنا"...
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متحف "يارس عرفات"
ال بد من االشارة هنا أن مؤسسة يارس عرفات مستمرة بالعمل املتواصل من أجل تأثيث وتجهيز
"متحف يارس عرفات" ليكون جاهزا الستقبال الجمهور هذا العام.
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