
شح بجداريات السالم ولوحات الوقاية من فايروس كورونا
ّ
 جدران تلكيف تت

  

 أيهم بويا/ متابعة 

حملتها الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، ومن  (اإليطالية UPP -جرس اىل )تستمر منظمة 
وعها مًعا للسالم، بالرسم عىل الجدران واالرضيات وإلصاق  العالمات اإلرشادية، خالل كادر مرسر

ن كل من  ي بناية قائمقامية قضاء تلكيف، ومع مجموعة من المتطوعي 
ن
شاكر محمود، )وهذه المرة ف

ف زكي 
ة من(رساب حبش، ارسر  .0202أيلول  02إىل  02  ، للفتر

ن ألخذ التدابت   وع مًعا للسالم اىل إرشاد المراجعي  ي التطوعي مع كادر مرسر يسىع الفريق الشباب 
ن الناس من الوقاية والنظافة الصحية وتكريس هذا الفن كصيغة الوقائية  الالزمة ولزيادة الوعي بي 

ن  ولغة يفهمها الجميع عىل اختالف خلفياتهم، باإلضافة لربطه بالثقافة العامة من خالل تحسي 
ا 
ً
ي سهل نينوى، وإعطائها طابًعا حيوي

ن
ي عدة مراكز ومؤسسات حكومية ف

ن
المشهد البرصي للجدران ف

ية توعوية تحمل رسائل إرشادية وتعليمية للوقاية من فايروس كورونا  عت   إدراج رسوم تعبت 
 .المستجد

  

وعنا معا "قالت آية هاشم منسقة مركز شباب تلكيف  نحن مؤمنون بما نقوم به من خالل مرسر
ي هذه الظروف االستثنائية من جائحة كورونا، وهو ما يساعدنا عىل العمل بثقة وعطا 

ن
ء  للسالم وف

ي مراجعة المؤسسات الحكومية وطرق 
ن
ين وتبقر ردود الفعل اإليجابية من سكان القضاء ف كبت 

وا عملنا الذي هو  ي الوقاية من التباعد االجتماعي وعدم المصافحة وكل هذا لت 
ن
الواجب اتخاذها ف

 ".91-الدافع الذي يحفزنا عىل إعطاء المزيد وابتكار كل ما من شأنه للحد من جائحة كوفيد

ن بالحملة أن  ، احد المتطوعي  ف زكي
الرسومات والعالمات اإلرشادية ما هي اال "ويضيف الرسام ارسر

ام باإلرشادات الوقائية والتعليمات الصحية  ن رسومات تحاكي الواقع وتجسد رسائل تحث عىل االلتر
ي مج. الواجب عىل المراجع اتخاذها

ن
ال ومن خالل هذه الحملة التوعوية كانت ىلي رغبة وبصمة ف

ي نقل وتجسيد هذا الفن عىل جدران المؤسسات الحكومية
ن
 ". عمىلي ف

ي هو التأكيد عىل "وأوضح السيد باسم بلو، قائممقام قضاء تلكيف 
أن الهدف من هذا العمل الفننّ

ل خطًرا عىل حياة الكثت  
ّ
ام بإجراءات الوقاية من كورونا، كونها تشك ن ي االلتر

ن
ورة عدم االستهتار ف ضن

 ".مجتمعمن الفئات بال

ي  UPPوشكر بلو منظمة 
وعها مًعا للسالم عىل هذه المبادرة الجميلة النر اإليطالية وكادر مرسر

ورية للقضاء عىل  ام بإجراءات السالمة الرصن ن ن لاللتر تجسد رسالة تضامن مجتمعية للمواطني 

 .91-فايروس كوفيد

  



فريقها التطوعي وقدمت السيدة آية هاشم منسقة مركز شباب تلكيف شكرها وامتنانها مع 
لقائمقامية قضاء تلكيف السيد باسم بلو عىل فتح أبواب المؤسسة وتقديم جميع التسهيالت 

 .الالزمة لتنفيذ اعمال الفريق برسومات وعالمات ارشادية توعوية، وتعاونه الدائم مع الكادر

وع صممته المنظمة   وع مًعا للسالم هو مرسر له منظمة وتمو  ( اإليطالية UPP -جرس إىل )ومرسر

Malteser  ي أوائل عام . الدولية
ن
وع ف وع لبناء السالم 0291تم إطالق المرسر . وهو مرسر

ي محافظة نينوى
ن
وع إىل تعزيز دور الشباب والثقافة وتعزيز التماسك االجتماعي ف  .يهدف المرسر

ن  وع محتويي  ي المجتمع: يتضمن المرسر
ن
بالنسبة لعنرص البناء، قامت . فعاليات وأنشطة البناء ف

UPP  ي ، وأعاد تأهيل مركز رابع
عالوة عىل . ببناء ثالثة مراكز شبابية، كل منها به ملعب رياضن

وع بناء أو إعادة تأهيل ستة مساحات مجتمعية إعادة تأهيل نادي قرقوش : ذلك ، يشمل المرسر
ي بحز 

ن
ي تلكيف، إنشاء ملعب ف

ن
ي برطلة، تأهيل المكتبة العامة وحديقة ف

ن
، إنشاء حديقة ف ي

، الرياضن ي
ن
اب

ي نمرود
ن
 .وإعادة تأهيل الحديقة ف

ي تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها لتنظيم األنشطة  UPPتستخدم 
مراكز الشباب األربعة النر

ي سيد حمد ونمرود وتلكيف وتوبزاوا. والفعاليات المجتمعية
ن
تشمل األنشطة . وهم موجودون ف

لج ن ا تنظيم . وتنس الريشة الرياضية ، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والتر
ً
يتم أيض

ا . األنشطة الفنية، مثل الرسم والرسم والحرف اليدوية ودروس الموسيقر 
ً
وع أيض يتضمن المرسر

ي الكمبيوتر ، وتدريب عىل اإلسعافات األولية ، : تدريبات تعليمية
ن
محو األمية ، ودروس أساسية ف

ي مواضيع مدرسية مختلفة
ن
اث النوع األخت  من األنشط. ودروس ف ي مراكز الشباب يركز عىل التر

ن
ة ف

اثية ي للعراق ونينوى وسيشمل ورش عمل وزيارات ميدانية لمختلف المواقع الدينية والتر
ن
 .الثقاف

ي قطاع التعليم لدعم التماسك 
ن
ا ف

ً
وع أيض ي مراكز الشباب، يعمل المرسر

ن
باستثناء األنشطة ف
ي المدارس

ن
ن  يتم تنظيم الدورات التدريبية عىل. االجتماعي ف تعليم السالم و الدعم النفسي للمعلمي 

 .وسيتم دعم األنشطة المتعلقة بهذه الموضوعات لألطفال

وس كورونا ن ، كان . تم تعليق األنشطة منذ إعالن حظر التجول بسبب جائحة فت  منذ ذلك الحي 
وع  و " متحدون من أجل السالم"مرسر ي إطالق حملة التوعية والرسائل الوقائية حول فت 

ن
 ف
ً
س رائدا

 كتيبات 
ً
ي مناطق وقرى سهل نينوى حامال

ن
ي تجولت ف

كورونا من خالل فرق من المراكز النر
وس الكورونا  .وملصقات لتثقيف السكان ومنع فت 

  


