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حمليات
ردّ اً على الإرهاب الذي طاول عدداً من الم�ساحات الخ�ضراء

مقر قيادة الفوج المجوقل
وفد من «�أن�صار الوطن» يزور ّ

5

نهرا :التفاف ال�شعب حول الجي�ش ي�ساهم في تعزيز القوة لمحاربة الإرهاب ت�شجير في يعفور ـ ريف دم�شق
ّ
التحديات ال�صعبة �ضمن «م�شروع �شجرتي»
الحاج� :أ�صبحنا والم� ّؤ�س�سة الع�سكرية كالج�سد الواحد ال �سيما في
زار وفد من جمعية «أنصار الوطن» ،يتقدّمه رئيس الجمعية ميشال الحاج
والعميد المتقاعد عفيف سرحان ،مق ّر قيادة الفوج المجوقل في الجيش في
غوسطا ،بحضور العميد الركن المتقاعد شربل فغالي .وكان في استقبالهم قائد
الفوج العقيد الركن المجوقل جان نهرا.
بدأت الزيارة بعرض فيلم وثاثقي عن مهمات الفوج التي ن ّفذها في مواجهة
اإلرهاب ،بدءا ً من الضنية مرورا ً بنهر البارد حتى معركة عرسال.
رحب فيها بوفد الجمعية ،وشرح عم مهمات الفوج
وكانت كلمة للعقيد نهرا ّ
والتحديثات التي قام بها منذ توليه قيادة الفوج ،مؤكدا ً أهمية التفاف الشعب
حول جيشه الوطني ما يساهم في تعزيز قوة الجيش في محاربة اإلرهاب،
معتبرا ً أنّ قوة لبنان في جيشه.
من جهته ،لفت العميد سرحان إلى شعار الجيش في عيده الذي حمل عبارة
«لم يتقاعس ولن يتقاعد» ،وقال« :صحيح أنني أصبحت ضابطا ً متقاعداً ،إال
أنني تقاعدت على الورق فقط ،أما فعليا ً فأنا مع الجيش اللبناني في أيّ معركة
موجهة إلى قائد الجيش
ومستعد لتقديم ما يحتاج إليه» .وألقى قصيدة شعرية ّ
العماد جان قهوجي والعقيد نهرا.
كما كانت كلمة للعميد فغالي استذكر فيها فترة توليه قيادة المجوقل قبل
إصابته في معركة نهر البارد ،مؤكدا ً أنّ الجيش يبقى هو الحل .وحيّا العقيد
نهرا متمنيا ً له التوفيق في قيادة الفوج.
وأ ّك��د الحاج أنّ «أنصار الوطن» لم تجد نفسها فقط إلى جانب الجيش
اللبناني ،بل أصبحت والمؤسسة العسكرية كالجسد الواحد ،ال سيما في
التحدّيات الصعبة .وحيّا العماد قهوجي «الذي ع ّزز أواصر التواصل المجتمع
المدني مع المجتمع العسكري ما يسهّل على الجيش تنفيذ مهماته» .مبديا ً ثقته
بوعي الشباب اللبناني لدحر الفكر التكفيري والمتط ّرف.
بعد ذل��ك ،جال الوفد في أرج��اء الثكنة وزرع��وا شجرة أرز تخليدا ً لدماء
حب السالم وانسجاما ً مع شعار الفوج
الشهداء وشجرة زيتون تعبيرا ً عن ّ
«نعشق الحرب نتقن القتال لكننا ال نكره السالم».
وأخيراً ،تناول الوفد الغداء مع قائد الفوج وضبّاطه وعسكرييه.

تواصل وزارة ال��دول��ة لشؤون البيئة في سورية،
بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز األعمال الكوري،
فعاليات «مشروع شجرتي» ،لزراعة أكثر من 1200
غرسة صنوبر مثمرة وزيتون في منطقة سهل يعفور في
محافظة ريف دمشق.
وأوضحت الدكتورة نظيرة سركيس ،وزي��ر الدولة
لشؤون البيئة ،في تصريح للصحافيين ،أن «مشروع
شجرتي» يهدف إل��ى مشاركة العائلة السورية بكل
فئاتها العمرية في الزراعة ،إذ يقوم كل فرد بزرع شجرة
يضع اسمه عليها ،ويهتم بها ويرعاها حتى تنمو وتكبر.
الفتة إلى وجود برامج توعوية ستنشر بين المواطنين
حول أهمية الشجرة ودورها في حماية البيئة والتنوع
الحيوي ،ين ّفذها متطوعون في المشروع.
ودعت سركيس إلى العمل يدا ً بيد لتدعيم المساحات
الخضراء وتكثيف حمالت التشجير للحفاظ على البيئة
بمشاركة المجتمع المحلي للح ّد من التعدّيات اإلرهابية
التي طاولت ع��ددا ً من المساحات الخضراء وخ ّربت
المحميات الطبيعية.
وأش��ار الدكتور علي س��ع��ادات ،مدير زراع��ة دمشق
وريفها ،في تصريح لـ«سانا» ،إلى أنّ المساحة التي
ستشجر ضمن إطار المشروع في محافظة ريف دمشق
ّ
هذه السنة ،تتجاوز  400هكتار ،وس ُتزرع بما يزيد على
 160ألف غرسة.
وق��ال سعادات إنّ المشروع أُطلق في هذا الموقع،

نهرا والحاج وفغالي وسرحان يزرعان غرسة األرز

توال زغرتا� ...أ�سا�س يرتقي �إلى العهود القديمة
وثروتها في �سحرها وطيبة �أهلها

ألن وزارة الدولة لشؤون البيئة لم تتمكن حتى اآلن
من متابعة اختيار المواقع مع المواطنين في القرى
والجمعيات لزرع أراضيهم .مشيرا ً إلى أنّ سكان قرية
تدعى «العمرات» سيشاركون بالزراعة لحماية األشجار
من الرعي واالحتطاب.
ولفت زاه��ر زنبركجي ،مدير مركز األعمال الكوري،
إل��ى أنّ المشروع المشترك يسعى إل��ى زرع نحو 23
مليون شجرة مثمرة في جميع أنحاء سورية تحت اسم
عائلة «شجرتي» ،على أن يعود ريع قسم من المشروع
للجمعيات الخيرية والعائالت المحتاجة في سورية
وصندوق حماية البيئة.
وأك��دت المديرة اإلداري���ة في مركز األعمال الكوري
نسرين حجازي أنّ المشروع يشمل تشجير جوانب
الطرقات والحدائق العامة وإع��ادة تشجيرها ،وغيرها
من األماكن التي يمكن الوصول إليها ،تحت شعار «لكل
مواطن شجرة مثمرة يرعاها ويكتب اسمه عليها».
ش��ارك ف��ي الحملة محافظ ري��ف دمشق المهندس
حسين مخلوف ،ومديرو البيئة وال��زراع��ة في دمشق
ّ
وكشافة سورية
وريفها ،ومتطوعو عائلة «شجرتي»
وممثلو الوزارات في لجنة المشروع التوجيهية.
ويأتي المشروع ضمن إطار مذكرة التفاهم المو ّقعة
بين وزارة الدولة لشؤون البيئة ومركز االتحاد الكوري
ع��ام  ،2012ويهدف إل��ى زي��ادة المساحات الخضراء
باألشجار المثمرة.

الجالية ال�سورية في هنغاريا
تدين االعتداءات الإرهابية على دم�شق
تحقيق :رانيا الدويهي
توال ،تلك القرية الهانئة الواقعة في أعلى
جرد قضاء زغرتا ،الواصل إليها ال ب ّد أن يالحظ
مدى جمال الطبيعة الذي ُسكب على معظم قرى
جبل لبنان خصوصا ً وباقي األقضية في لبنان
عموماً .ثروتها إضافة الى سحرها ،تتمثل في
طيبة أهلها المحافظين على تقاليد أهالي الجبل
من كرم وشهامة ومحبة وحسن ضيافة أمام أي
وافد غريب .األهالي منهم المقيم ومنهم المنتشر
في مختلف أصقاع العالم ،وذلك كما حال باقي
اللبنانيين في قراهم ومدنهم.
السمها احتماالت ومعان ع�ّ�دة منها :توال
« »Towlaمن السريانية ومعناها الديدان
والزواحف الصغيرة .توال « »Telaومعناها
سامي مشترك يفيد العلو والتد ّلي .االحتمال
ّ
اآلخر يعني الثالثية «تولتا» ،وتعني الثلث،
وت��وال قد تكون «بتول» أو «مجموعة خيطان
حرير ـ كبكوبة» أو أحد األبراج الفلكية ،تلة أو
ربوة.
والرأي السائد أن توال تعني ربوة ،ألن القرية
مبنية على تلة جميلة تشرف على البحر غرباً،
لذا دعيت توال ونسبت توال إلى الجبة ،ألنها
كانت تابعة لها في االحصاءين األول والثاني
 1519ميالديا ً و 1571ميالدياً ،ثم دعيت بعدئ ٍذ
«ت��وال الضنية» بعدما سيطر عليها ملتزمو
الضنية ،ث ّم ألحقت بقصبة إه��دن عام 1911
وسبب ذلك تميَّزها بدفع «اليوركو» عن ضرائب
ت��وال البترون ،كيف ال ،وت��وال تعد من القرى
المشتركة (راسكيفا  ،توال وبشري).
إذاً ،يرتقي أس��اس هذه القرية إلى العهود
القديمة جداً ،وعُ رف العمران فيها أيام الرومان،
إذ تنتشر النواويس في مناطق عدّة .في الحقيلة
وعريض الجرب وبرعل امتدادا ً إلى مزيارة.
ويؤكد المواطنون الذين التقتهم «الوكالة
الوطنية ل�لإع�لام» ،أن ق��ن��اة م��اء بلغت في
النهر في أسفل توال منذ العهد الصليبي وهي
صليبية كما آثارها ظاهرة في بعض المناطق،
كما ُوجدت آثار مدافن في المنطقة نفسها ،وال
ي��زال المواطنون يتذكرون «بالطة المنزول»
المعروفة م��ن قبل كافة ال��س� ّك��ان ،و«ج��وزة
المرج» وآثارا ً كثيرة مطمورة ضمن أرض توال.
فسكانها الحاليون وعندما وصلوا إليها ،وجد
كثيرون منهم نقودا ً من ذهب قديمة استبدلت
بالنقد اللبناني في طرابلس.

مدخل توال وموقعها

لتوال مدخالن ،من الجهة الشمالية ـ الشرقية
(من خالل بسلوقيت ،البحيري وأسلوت ومن
الجهة الغربية طريق مزرعة التفاح) .فهي كما
سبق وذكرنا قرية قديمة العهد ،تتفرع منها
قرى عدّة ،وهي مميزة ولعبت دورا ً معروفا ً في
النزاعات والخالفات مع عدّة مناطق مجاورة،
كما دافعت بشراسة عن أرضها ع��ام 1488
م��ي�لادي�اً ،وال ت��زال أح���داث معركة م��رج توال
متداولة في كتب التاريخ.
وهنا نذكر أن هذه البلدة الوادعة تقع على
أكمة وسط سهل مكس ّو بالجنائن والبساتين
دائمة االخضرار ،مناخها جميل ج� ّدا ً وتتحلى
طبعا ً بمميزات االصطياف كما باقي القرى
المحيطة.
يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر حوالى 1120
متراً ،وتبعد عن مركز القضاء  29كيلومتراً ،وعن
مركز المحافظة  35كيلومتراً ،وعن العاصمة
بيروت حوالى  105كيلومترات .أما سكانها
المسجلون فيبلغ عددهم  1256نسمة ،منهم
ّ
 812ناخباً ،كما يربو عدد وحداتها السكانية
على  122وحدة.

عائالتها

اليزبكيون :يفيد ابراهيم يزبك في كتابه
«كلمات مبعثرة» أن اليزبكيين تركوا منطقة
الشويفات في جبل لبنان إلى سمار جبيل .بدأت
أولى أيام قدومهم عام  785ميالدياً .وتفرعت
هذه العائلة إلى فروع عدة في توال والجوار ،ولم
يبق في توال منها سوى آل فياض وآل لحود من
اليزبكيين.
آل بركات :أصلهم من تنورين من آل يونس،
أتى جدّهم األول بركات مع عائلته هربا ً من
الثأر لقيامه هو وابنه بقتل رجل يدعى أقرع
مدلج ،ومن هذه العائلة تف ّرعت عائالت صافي،
يونس ،زاده ،ضاهر وصهيون.
آل سعد :أتوا من برمانا بحسب رواية أخرى
تدّعي أن آل سعد أصلهم من آل طوق ،وعلى إثر
حادثة حصلت ض ّد العثمانيين ،هرب أحدهم
إل��ى ت��وال واستبدل اسمه تخفياً ،خ��وف�ا ً من
مالحقته من قبل العثمانيين ،وتفرع من هذه
العائلة آل شهال وآل الخواجة وآل أبو ملحم
وأبو أنطون وأبو خير وآل الفلبوني.
آل جلوان :أتوا من سمار جبيل وجدّهم األول

«الفرير» ـ د ّده تك ّرم تالمذتها المتفوقين
ك ّرمت مدرسة «الفرير» ـ ددّه ،تالمذتها من المتفوقين في الشهادتين المتوسطة
والثانوية ،خالل حفل أقيم في قاعة احتفاالت المدرسة ،بحضور منسق عام مدارس
«الفرير» في لبنان إميل عقيقي ،مدير المدرسة سليم جريج ،رئيس رابطة قدامى
متخ ّرجي المدرسة فضل قدور المرعبي ،رئيس لجنة األهل الدكتور الياس رزق ،وأفراد
الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأهالي المتفوقين.
بالرسام.
ألقى الناظر العام جورج متى كلمة ترحيبية .وتاله عقيقي واصفا ًكل متفوق
ّ
ث ّم ألقى رزق كلمة ِباسم لجنة األهل شدّد فيها على المتفوقين بالقول «إن الوطن بحاجة
إليكم لتقودوا سفينة الحياة إلى شاطئ األمان ،ويكون لكم المستقبل الزاهر».
وبعد كلمتين لرئيس القسم الثانوي في المدرسة جيلبير حالق ،والطالب ربيع نصر
الله ،لفت مدير المدرسة جريج في كلمته إلى أن المدرسة أص ّرت على تكريم التالمذة
المتف ّوقين على رغم عدم إعالن النتائج الرسمية ،وعدم التخلّي عن عادتها السنوية
ّ
وحث اآلخرين على التم ّثل بهم .وعبّر عن
لتشجيع التالمذة على المثابرة في تفوقهم
فخره واعتزازه بالمتفوقين من تالمذة المدرسة على مدى السنوات الطويلة.
وفي الختام ،و ّزعت الشهادات التقديرية والهدايا المالية على المتف ّوقين ،ث ّم أُخذت
صورة تذكارية ،وكان كوكتيل بالمناسبة.

ال��خ��وري ابراهيم جلوان من تالمذة مدرسة
روم��ا ،انتشروا في البحيري عند تركهم دير
قزحيا حيث كانت مكتشفة حديثاً.
آل المقدسي :وصلوا حديثا ً من بزعون.
أما آل فرح في توال والبحيرة ،فقد أتوا من
قرية جاج قضاء جبيل ،وبعضهم يقول إنهم
من يانوح أو من عبرين ،ومن المؤكد أنهم أتوا
مؤخرا ً من بالد البترون على إثر الهجوم عليهم
وحرق قراهم في القرن السابع عشر.

كنائس

شهدت توال كنيسة قديمة العهد على اسم
مار يوحنا المعمدان ،وجد القدماء آثارا ً لها ،هي
حجارة محفورة عليها كتابات سريانية .أما
اآلن فأصبح مكان الكنيسة هذه خاليا ً من كل
أثر .اشترى الخوري بولس جلوان عام 1911
قطعة األرض ،وبنى عليها بيته الحالي ،وأقام
معبدا ً جانبيا ً لمار يوحنا المعمدان لذكرى
تلك الكنيسة القديمة .كما يشترك التوالويون
بالذبيحة اإللهية في عيد مار يوحنا المعمدان
في هذا المزار ويذكر األهالي أنها كانت ديرا ً
للرهبان.
بنيت كنيسة ت��وال على أن��ق��اض كنيسة
صغيرة قديمة العهد .لم يعرف تاريخ تأسيسها
إنما كانت قديمة ،بدأ األهالي ببناء الكنيسة
الحالية أواخر القرن التاسع عشر ،وهي كنيسة
فخمة في بنائها وشكلها وموقعها ،فتح لها
باب من جهة الغرب وسطحها أصبح مقرمدا ً
وبنيت تحت ساحتها الواسعة قاعة لالستقبال
في األفراح والعزاء ،كما بني مزار لسيدة لورد
أمام الباب الغربي لتصبح الكنيسة ذات مظهر
مميز على تلة تشرف على أنحاء القرية كافة.
وفي األحد األخير من شهر أيلول يتنادى جميع
التوالويون لالحتفال بيوم عيد مار آسيا ،وكان
قد استبدل العيد من يوم في فصل الشتاء إلى
آخر في فصل الصيف نظرا ً إلى أشغال سكان
توال خارج القرية خالل أيام الشتاء وذلك لعدم
توفر مؤسسات للعمل ولصعوبة العيش في
المنطقة وباقي القرى الجردية في هذا الفصل.
وال ب� ّد من ذك��ر أن القرية أنجبت ع��ددا ً من
الرهبان والكهنة والشمامسة قديما ً وإلى يومنا
هذا ،وهم الذين كان لهم دور مميز في عدد من
المجاالت الدينية واألدب��ي��ة ،ومنهم الخوري
أنطوان بركات ابن الخوري مارون ،والخوري
ل��وي��س ش��ه�لا ،وال��ق��س أنطونيوس ج��ل��وان،

والخوري ابراهيم جلوان ابن الخوري بولس
جلوان ال��ذي كانت له آث��ار علمية مد ّونة في
كتب أجنبية وقديمة عدّة ،وغيرهم كثيرون من
الوجهاء والمقامات والشخصيات الدينية.

المدرسة

بما أن ت��وال قرية قديمة العهد ،قدمها منذ
عهد الصليبيين ،تو ّلى التعليم في مدرستها
كهنة توال القدماء ،وكان أجر المعلم على نفقة
الوقف واألهالي ،كما د ّرس فيها عدد كبير من
األجانب نذكر على سبيل المثال ال الحصر:
ال��خ��وري أرسانيوس من محمرش البترون،
القس أسطفانوس الحصروني ،الخوري يوحنا
يونس من حميص ،الخوري يعقوب شباط ،ث ّم
ابن توال خليل يوسف الخوري جلوان ،والخوري
عبد الله فرح بركات ،والخوري يوسف نصر من
مزيارة وكثيرين من بعده ،وصوال ً إلى أواسط
الثالثنيات ،إذ تسلّمها ضومط يعقوب شباط
ثم تح ّولت بعدئ ٍذ على نفقة وزارة المعارف
اللبنانية إل��ى أن تسلمتها م��دارس المطران
المارونية لتقفل بعد ذلك ،ث ّم أعيد افتتاحها أيام
الحرب عام  1975لمدة سنتين ،وألحق ما تبقى
من تالميذ فيها بعد انتهاء األح��داث في هذه
ّ
موظفي
الفترة ،بمدرسة البحيري الرسمية مع
المدرسة وذلك بسبب إقفالها مجدّداً.

أدان منتدى «م��ن أج��ل سورية»،
وال��ج��ال��ي��ة ال��س��وري��ة ف��ي هنغاريا،
االع����ت����داءات اإلره���اب���ي���ة ب��ق��ذائ��ف
صاروخية وه��اون أطلقها إرهابيون
على عدد من األحياء في دمشق وحلب
والالذقية مؤخراً ،والتي أسفرت عن
وقوع شهداء وجرحى بين المدنيين
األبرياء.

وقال أعضاء المنتدى وأبناء الجالية
السورية في بيان ،تسلّمت «سانا»
نسخة منه ،إن استهداف أطفال سورية
ومدنييها من قبل التنظيمات اإلرهابية
ّ
يدل من جديد على مدى الحقد الذي
يسكن في أعماق الفاعلين وارتباطهم
بأجندات خارجية تستهدف مستقبل
سورية وأمنها ووحدتها ،واستخفافهم

بأرواح المواطنين اآلمنين فيها.
وطالب البيان الجيش السوري
بالضرب بق ّوة على أوكار اإلرهابيين
وتلقينهم درسا ً ال ينسونه ،خصوصا ً
أنّ ه��ذه االع��ت��داءات اإلجرامية تأتي
في الوقت الذي يعمل بواسل الجيش
على إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع
سورية.

هبة ط ّبية من «الوحدة الإيطالية»
لم� ّؤ�س�سة «عامل» في البازورية

شخصيات أدبية وفكرية

م ّر عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية
والشعراء على القرية ومنهم :الشاعر ميخائيل
طنوس فرح ( 1927ـ  )1975الذي نهل مبادئ
القراءة والكتابة على يد الخوري جلوان .هاجر
إل��ى ال��والي��ات المتحدة األميركية ع��ام 1953
ح��ي��ث ع��م��ل ون��ج��ح .س��ن��ة  1958أس���س في
طرابلس مكتبة «الثقافة الجديدة» التي كانت
ملتقى أدباء الشمال ومثقفيه .وتمتع بموهبة
شعرية نادرة ،فنظم الزجل وهو صغير .ناضل
بقصائده ض ّد االستبداد والظلم والقهر ودعا
إلى الثورة والتغيير في المجتمعين اللبناني
والعربي ،كذلك له قصائد في الغزل والحب
والغربة.
ختاماً ،نلفت إلى أنّ مزروعات هذه القرية
تتمحور كما باقي قرى الجرد حول زراعة التفاح
واإلجاص والدراق والكرز والكرمة.

محمد أبو سالم
قدّمت الوحدة اإليطالية العاملة
ضمن إطار «اليونيفيل» ،هبة طبية
لـ«مؤسسة عامل» في البازورية
ّ
في قضاء ص��ور ،وه��ي عبارة عن
مستلزمات طبّية ومعدّات إلكترونية
للتصوير الصوتي وتخطيط القلب.
ّ
ن��ظ��م��ت إدارة
ول��ل��م��ن��اس��ب��ة،
المؤسسة في ال��ب��ازوري��ة احتفاال ً
ح��ض��ره ق��ائ��د ال��وح��دة اإليطالية
في المنصوري الكولونيل آنجلو
ماليتسيا ،م��م��ث�لاً ق��ائ��د القطاع
الغربي في «اليونيفيل» الجنرال
«مؤسسات
ستيفانو دل كول ،مدير
ّ
عامل» في لبنان كامل مهنا ،رئيس
ب��ل��دي��ة ال���ب���ازوري���ة ع��ل��ي س���رور،
ممثل وزارة الصحة العامة حسن
علوية ،ورئيسا م��رك � َزيْ «عامل»
في البازورية وصور فوزي شكري
ودرويش شغري.
وتسلّم مهنا الهبة من الكولونيل
ماليسيا ،ث ّم شكر الوحدة اإليطالية
على المساعدات اإلنسانية التي
تصب أوال ً وأخيرا ً في خدمة أبناء
ّ
مدينة ص��ور .مث ّمنا ً ه��ذه الخطوة
الكريمة التي تأتي ضمن سياق
الخدمات الكبيرة والمتن ّوعة التي
تقدّمها الكتيبة اإليطالية لكافة أبناء

ال��ج��ن��وب .م��ش �دّدا ً على العالقات
األخوية بين «اليونيفيل» واألهالي،
ال سيما الوحدة اإليطالية والسكان
في الجنوب ،شاكرا ً «اليونيفيل»
عموما ً والوحدة اإليطالية خصوصا ً
ل��ل��دور االن��س��ان��ي واإلن��م��ائ��ي في
المنطقة.
أ ّما ماليسيا ،فشكر القيمين على
«مؤسسات ع��ام��ل» ،من ّوها ً بدور
ّ
المؤسسة االنساني والصحي في
المنطقة ،مشيرا ً إل��ى أنّ «هدفنا

م��س��اع��دة األه��ال��ي وال��وق��وف إلى
جانبهم ورفدهم بك ّل ما يلزم وفق
إمكانياتنا من إجل حياة أفضل».
م��ؤك��دا ً ال��ت��ع��اون ب��ي��ن السلطات
المحلية والوحدة اإليطالية لما فيه
خير األهالي.
ك��م��ا ش��ك��ر س���رور «اليونيفيل
اإليطالية» على جهودها الكبيرة
في سبيل تحقيق األمن واالستقرار
في جنوب لبنان .ث ّم قدّم مهنا درع
المؤسسة لماليسيا.

معر�ض �أ�شغال يدوية للأطفال
في مخيم البداوي
ّ
نظمت «جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية» ـ مفوضية لبنان الشمالي،
ً
معرضا لألشغال اليدوية لألطفال ،في حفل أقيم في مركز الجمعية في مخيم
البداوي ،بحضور هيئات من المخيم.
ويأتي المعرض في ختام برنامج الجمعية لعام  2014المدعوم من منظمة
«اليونيسف» التابعة لهيئة االم��م المتحدة ،وأقيم تحت عنوان «الوصول
إلى التعليم والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين الفلسطينيين
المتض ّررين من األزم��ة في سورية ،والمخيمات الفلسطينية والتج ّمعات».
وتض ّمن المعرض رسوما ً وأشغاال ً يدوية ونشاطات ترفيهية وفنية لألطفال
المشاركين فيه.

