ملخص للدورة الربعية  -مؤسسة يارس عرفات
مجلس اإلدارة ومجلس األمناء
عقد مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات اجتامعا واحدا قبيل اجتامع مجلس أمناء املؤسسة العتامد
جدول االعامل ملجلس األمناء ونقاش قضايا متعلقة باملؤسسة يف القاهرة يوم الثالثاء املوافق
 .2015/2/24وتبعه اجتامع مجلس األمناء يوم االربعاء  2015/2/25يف جامعة الدول العربية
بحضور رئيس املجلس السيد عمرو موىس.

ملتقى الحوار :إنجاز االستقالل الوطني والسيادة  :اإلسرتاتيجية املطلوبة
عقد يوم االربعاء  2015/2/25ملتقى الحوار بعنوان "انجاز االستقالل الوطنى والسيادة االسرتاتيجية
املطلوبة" الذى تنظمه مؤسسة يارس عرفات تزامنا مع االجتامع الثامن ملجلس امناء املؤسسة
بفندق سمرياميس انرتكونتيننتال يف القاهرة.
وقد عقد امللتقى بحضور الدكتور نبيل العريب أمني عام الجامعة العربية ،وعمرو موىس رئيس
مجلس أمناء املؤسسة ،والدكتور نارص القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات ،والسفري
الفلسطيني يف القاهرة جامل الشوبيك .افتتح الجلسة السيد عمرو موىس تبعه بكلمة د .نبيل العريب
وأدارت الجلسة اإلعالمية جيزيل خوري وتحدث فيه إلياس خوري ود .حسن نافعة و ا.سمري
حباشنة وهاين املرصي ،ودارت مناقشات ومشاركات من الحضور.

يوم فرح ألطفال األرسى مبناسبة يوم األسري
قامت مؤسسة يارس عرفات بالرشاكة مع نادي األسري بدعوة  200-170طفل من ابناء االرسى
يف سجون االحتالل من محافظة رام الله والبرية ليوم فرح يف مدينة مالهي مخامس فن الند من
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الساعة  12ظهرا –  5بعد الظهر من يوم الخميس  . 2015/4/18وتال النشاط زيارة لرضيح الرئيس
الشهيد يارس عرفات وإعطاء األطفال نبذة عن فكرة الرضيح .وقام األطفال بإطالق باللني بلون
العلم الفلسطيني إىل السامء تحية لروح الرئيس الراحل .وقامت مؤسسة يارس عرفات بتوزيع لعبة
تعليمية تحتوي عىل معلومات.

أقساط جامعية – منحة يارس عرفات
بدأت مؤسسة يارس عرفات بدفع أقساط لطلبة من الجامعات الفلسطينية هدفها تعليم األشد
احتياجا من أبناء املجتمع الفلسطيني بسبب الظروف املعيشية الصعبة .وقد بدأ العمل بهذا
املرشوع يف شهر نيسان  2015ليستكمل العمل به عىل نطاق أوسع بداية العام الدرايس القادم.

ندوة سياسية :الريموك نكبتنا االخرية رمبا!!
إحياء لذكرى النكبة  ،وكون القائد الشهيد ابو عامر كان رجل املخيامت وكونه دامئا كان يتحدى
الصعاب يف حصار اي مخيم ويتوجه اليه شخصيا ليكون مع الشعب املنيس ،قررت مؤسسة يارس
عرفات عقد ندوة سياسية عنوانها مخيم الريموك .وتعترب هذه الندوة خارجة عن التقليد املتعارف
عليه من حيث املتحدثني فهم من الناشطني والناشطات الشباب من املخيم الذين اما ما زالوا يف املخيم
او ممن هاجر عىل منت قوارب املوت إىل اوروبا باالضافة إىل ناشطني شباب من الضفة الغربية .وشارك
بالندوة األخ محمد نجمة ،ناشط يعمل يف املجال اإلغايث و السيايس من أجل القضية الفلسطينية ومن
أجل مخيم الريموك واضطر للجوء إىل جمهورية أملانيا االتحادية نتيجة الظروف التي مر بها .كام
شاركت أيضا األخت دينا جرب ،ناشطة سياسية ،يف مجاالت الديبلوماسية الشعبية والدولية ،واملجاالت
املجتمعية ،وشاركت يف العمل االغايث لصالح املحارصين يف مخيم الريموك ،ومن ثم التقت ببعض
نشطاء املخيم يف برلني .إضافة إىل السيد تيسري نرص الله ،رئيس مركز يافا الثقايف يف مخيم بالطة وعضو
املجلس الوطني الفلسطيني منذ عام  1996حتى اللحظة ،وأخريا الناشط نرياز سعيد ،مصور فوتوغراف
ومتطوع بالعمل االغايث مبؤسسة جفرا يف مخيم الريموك.

معرض صور دائم للرئيس يارس عرفات يف فرعون محافظة طولكرم
قامت مؤسسة يارس عرفات بتجهيز معرض مصور مكون من عرشين صورة تذكر اهم مراحل
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حياة الشهيد يارس عرفات مرفق بها توضيح بتاريخ و معلومات الصورة ،و تم منحها لحركة فتح يف
منطقة فرعون /محافظة طولكرم لعرضها بشكل دائم يف قاعة خاصة.

املساهمة يف املخيامت الصيفية
ساهمت مؤسسة يارس عرفات يف املخيم الصيفي لنادي الطفل الفلسطيني يف كفر نعمة – محافظة
رام الله .واستهدف املخيم ما يقارب مائة طفال وطفلة من املنطقة .وقد قام أطفال املخيم بزيارة
مؤسسة يارس عرفات لالطالع عىل عملها والتعرف عليها وعىل مرافقها.

سالت غذائية للمحتاجني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك
قامت مؤسسة يارس عرفات بتوزيع عدد من السالت الغذائية للعائالت املحتاجة يف محافظات
الضفة الغربية ،وقد استهدفت من خالل ممثيل املواقع حوايل مائة وعرشة عائالت من القرى
واملخيامت واملدن الفلسطينية يف الشامل والوسط والجنوب.

متويل مرشوع "تفوق درايس" مع جمعية صوريف للتعليم العايل
قامت مؤسسة يارس عرفات بتمويل مرشوع "تفوق درايس" ينفذه مركز الرتبية لدورات التقوية
التابع لجمعية صوريف للتعليم العايل بهدف خدمة طالب وطالبات املدارسس الثانوية الفقراء
واألشد فقرا والذين بحاجة إىل تقوية يف بعض املواد الدراسية .وقد انطلق املرشوع يف كانون الثاين
من عام  2015وملدة ستة اشهر عند انتهاء العام الدرايس .واستهدف املرشوع  20طالباً وطالبة من
الصف العارش ملادة اللغة االنجليزية ،وما يقارب االربعني طالباً وطالبة من الصف العارش ملادة
الفيزياء ،واالربعة عرش طالبا وطالبة من الصف األول ثانوي ملادة اللغة االنجليزية.

اإلعالم
تعمل مؤسسة يارس عرفات يف الفرتة الحالية عىل الرتويج والتعريف بجائزة يارس عرفات لالنجاز،
خاصة بعد االجتامع االول للجنة الجائزة يوم االثنني  2015/6/8برئاسة املستشار عيل مهنا مبقر
مؤسسة يارس عرفات يف مدينة رام الله ،اذ بدأت املؤسسة مبخاطبة كافة الجهات واملؤسسات
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والهيئات الفلسطينية ذات العالقة لحثها عىل الرتشيح لجائزة يارس عرفات لالنجاز لعام ،2015
باالضافة اىل حملة لالعالن عن الجائزة عىل موقع املؤسسة االلكرتوين و صفحات املؤسسة يف مواقع
التواصل االجتامعي،
كام تعمل املؤسسة مؤخرا لتطوير واجهتها االعالمية املوقع االلكرتوين ،www.yasserarafat.ps
من حيث الشكل واملضمون ،فان الطاقم املتخصص يف املؤسسة يعكف عىل تنفيذ مرشوع كان قد
بدأ العمل عليه منذ شهور يهدف اىل اطالق موقع الكرتوين جديد وفق أحدث املواصفات العاملية،
والتي متكن زوار الصفحة االلكرتونية من الوصول للمعلومات بطريقة اسهل واالستفادة منها
واعادة نرشها ومشاركتها عرب مواقع التواصل االجتامعي ،باالضافة اىل تطوير طرق عرض الوسائط
املتعددة يف املوقع االلكرتوين ،ويتوقع أن يتم اطالق املوقع بحلته الجديدة قبل حلول الذكرى
الحادية عرشة الستشهاد الرئيس املؤسس.
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