يوم ذي مسغبة
الحمد هلل رب العالمين  ،الرحمن الرحيم القائل في كتابه المبين « أو
ٌ
إطعام في ٍ
 ،يتيمًا ذا مقربة  ،أو مسكينًا ذا متربة » صدق اهلل العظيم
والصالة والسالم على النبي األمين المبعوث بالهدى ودين الحق ً
رأفة بالخلق ورحمة  .القائل « مثل
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد»...........
وبعد:
فلم يكن أحد من مؤسسي جمعية رعاية األيتام والمحتاجين الخيرية في أريحا يتخيل وهو يحضر
اإلجتماع األول للهيئة اإلدارية التأسيسية أن الجمعية ستصل إلى ما وصلت إليه اآلن وستبلغ المستوى
الذي آلت إليه .ولم ُ
يدر َ
بخلَد ّ
أي من المؤسسين للجمعية أن هذا الصرح العظيم الكبير يعظم ويكبر
على مدى األيام والسنين  ،رأوا أنفسهم يقفون ومعهم أبناء هذه األمة أمام أيكة تأصلت جذورها،
وأمتدت فروعها  ،وأتت أكلها طيب ًا  ،أصاب منه القاصي والداني  ،حتى قال قائلهم  :لقد كان
حلم ًا أن نرى جمعية رعاية األيتام و المحتاجين في أريحا على ما نراهاعليه اآلن .وجدوا أنفسهم
أمام حقيقة ماثلة للعيان مثول الشمس في وضح النهار.لكن األمر لم يكن سه ً
ال كما لم تكن الطريق
مفروشة بالورود والرياحين فلقد كان وراء هذا النجاح الهائل جهو ٌد كبيرة وعوامل شتى ملخصها :
الهدف المحدد الواضح  ،والطريق السليم الموصل ،واإلخالص في النية والعمل :لقد وضع مؤسسو
الجمعية هدف ًا غير محتاج إلى تأويل :معالمه واضحة ورؤيته ب ّينة ،ثم ساروا بعد ذلك على الطريق
ونفوس تتطلع إلى اإلنجاز ولكن ليس أي إنجاز .وعندما
الموفي بخطى حثيثة  ،وبن ّية صادقة ،
ٍ
بدأوا يتحركون على طريق العمل :بدأوا يتخلون عن الكالم ويتركون األفعال تتحدث ،والذي يزور
نشاطات ومنجزات ،ال يلبث إال أن يحني الرأس احترام ًا للقائمين عليها.
الجمعية اآلن ويطلع عليها
ٍ
وقد اعتمدت إدارة الجمعية ثوابت في عملها ال ضير في ان نشرحها ونرفع الغطاء عنها :
 أو ًصب ّ
جل اإلهتمام في الجمعية على النشاطات واعتماد كل الفرص المتاحة للعمل ولجلب كل
الّ :
فائدة .
 ثاني ًا :إعتماد التخطيط منهج ًا مع المتابعة في التنفيذ .تصب في مصلحةالجمعية.
 ثالث ًا :اإلصغاء إلى أية مالحظة من أي جهة كانت واألخذ بها إذا كانت ُّ رابع ًا :قبول النقد البناء من األفراد والمؤسسات واإلسترشاد به . خامس ًا  :ليست الجمعية ملك ًا لمجلس اإلدارة واألعضاء إنما هي ملك للجميع ويحق للجميع المساهمةواإلطالع وإبداء الرأي والباب مفتوح أمام كل من يرغب في المؤازرة .
 سادس ًا :إعتماد الشفافية في العمل وعليه فقد دأبت إدارة الجمعية على أن تقدم في نهاية كل عاممن أعوام عمرها المديد بإذن اهلل تعالى تقريراً سنوي ًا هو كشف الحساب الذي يبين ما حققته من
إنجازات على أرض الواقع وما يجري تنفيذه اآلن وما هو مخطط له في مقبل األيام وترى الجمعية
 -1إن للتقرير وما جاء فيه أهمية كبرى فهو ليس كالم ًا على ورق وإنما تسجيل لنشاطات
الجمعية ليطلع عليها الجميع هذا ولن يتحقق الهدف من التقرير إذا وضع طي اإلهمال وتعتبر
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إدارة الجمعية قراءة التقرير والتمعن فيه مسؤولية مشتركة على جميع من يقع في يده أو يهتم
بأمر هذه الجمعية.
 -2لم يبلغ مجلس اإلدارة الكمال في تفكيره وتخطيطه فالكمال هلل وحده وال بد من اإلعتذار
عن أي قصور والعذر عند كرام الناس مقبول .
أيها اإلخوة أبناء محافظة اريحا واألغوار:
أيها األخوة أبناء الوطن العزيز:
إننا نشعر ونحن نقدم التقرير السنوي للجمعية فإننا نقدم إليكم أنفسنا ُخ ّدام ًا مخلصين ألبناء أمتنا
ممن جار عليهم الزمن وشاءت األقدار أن يحرموا من اآلباء أو األمهات وكذلك من ساء حظهم في هذه
الحياة فحرموا من القدرة على الكسب في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا وشعبنا
والتي تقتضي مضاعفة الجهد لتحقيق حياة تليق بالبشر.
وختام ًا فإننا نقدم مع هذا التقرير عظيم الشكر ووافر اإلمتنان إلى كل من آزر هذه الجمعية
مؤازرة مالية أو معنوية يتوخى بها وجه اهلل وال نخص بهذا الشكر واإلمتنان أحداً إنما نتقدم إلى
كافة أبناء األمة في محافظة أريحا واألغوار وغيرها من المحافظات وإلى كل من آزرنا من خارج
الوطن .وقبل اإلنتقال إلى عرض التقرير نعود ونؤكد ثباتنا في عملنا معاهدين اهلل تعالى وأبناء
األمة الكريمة على أن نبقى األوفياء لمصالح الجمعية  ،األمناء على رسالتها .
ُ
والمؤمنون»
«وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله
صدق اهلل العظيم
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نشاطات الجمعية

لقد قامت اجلمعية خالل العام املاضي بنشاطات عديدة وفعاليات كثيرة كان لها عظيم
األثر في نفوس االيتام واحملتاجني مبا أدخلته من سرور على هذه الفئة احملرومة من أبناء
شعبنا الصابر املرابط في هذه احملافظة .
وفيما يلي هذه النشاطات مفصلة :

أو ً
ال  :النشاطات االجتماعية :

أ  -مساعدة ُأ َسر األيتام :

قامت اجلمعية باملساهمة في مساعدة
عدد من األسر الفقيرة واحملتاجة في
محافظة اريحا .

ب  -كفالة األيتام :

لقد عملت اجلمعية على كفالة األيتام
بحيث وصل عدد كفاالت األيتام حتى
نهاية عام  2009الى أكثر من ألف كفالة ،
حيث يتسلم كل من هؤالء األيتام مخصصات شهرية بلغت نهاية العام املاضي أكثر من مليون
وثالثمائة وسبعون ألف شيكل .

ت  -النشاطات الترفيهية :

* شاركت اجلمعية جمعية امليسون اخليرية في القدس الشريف باالحتفال بيوم اليتيم العاملي
حيث اقيم االحتفال في متنزة الباناناالند في اريحا بحضور مئات االيتام وامهاتهم
وسيدات املجتمع ومشاركة عدد من الشخصيات االعتبارية وقد تخلل االحتفال فقرات
ترفيهية لالطفال وقد اقيمت مأدبة غداء لكافة املشاركني في االحتفال .
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* اقامت اجلمعية بالتعاون مع جمعية بذور
السالم يوم ًا ترفيهي ًا ألكثر من خمسني
يتيم ًا وبحضور عدد من املتطوعني
من جمعية بذور السالم في مسرح
بلدية اريحا وقد مت توزيع الهدايا على
االيتام الذين سروا كثير ًا بهذا العمل
املتميز وقد ابدى رئيس اجلمعية اعجابه
باملتطوعني الذين اصروا على مشاركة
االيتام في هذا اليوم واجتهدوا في
ادخال السرور والبهجة عليهم مقدم ًا شكره جلمعية بذور السالم والقائمني عليها .

ث  -توزيع املساعدات العينية
(الطرود الغذائية) على األيتام
واحملتاجني وقد مت ذلك على النحو
التالي :

 .1لقد ضاعفت اجلمعية من جهودها
خالل العام املنصرم حيث قامت بتوزيع
مئات الطرود الغذائية بالتعاون مع
هيئة االعمال اخليرية لالمارات العربية
واملؤسسات اخليرية على األسر احملتاجة والفقيرة وموظفي الوزارات والدوائر احلكومية
واملؤسسات العامة واخلاصة من ذوي الدخل احملدود والعاطلني عن العمل نظر ًا للظروف
الصعبة التي مير بها شعبنا الصابر املرابط واحلصار الظالم املفروض عليه للنيل من عزته
وكرامته ومحاولة طمس حقوقه املشروعة في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف .
 .2لقد إستمرت اجلمعية باملشاركة في مشروع السلة الغذائية بالتعاون مع جمعية املشروع
اإلنشائي العربي في اريحا التي رعت هذا املشروع وأشرفت عليه  ،حيث مت اإلتفاق
على أن ينفذ املشروع بواقع ثالث توزيعات في كل عام ملدة ثالث سنوات  ،حيث إستفاد
من املشروع أكثر من ألفي أسرة في احملافظة .
 .3مشروع إفطار الصائم  :قامت اجلمعية بتنفيذ مشروع إفطار الصائم على شكل طرود
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غذائية بالتعاون مع مؤسسة االغاثة االسالمية عبر العالم حيث إستفاد من املشروع مئتا
أسرة من األسر الفقيرة واحملتاجة واملعاقني في احملافظة وقد مت ذلك خالل شهر رمضان
املبارك .
 .4قامت اجلمعية مبهمة توزيع املالبس
على مئات األسر احملتاجة على مدار
العام باالضافة الى مشروع كسوة العيد
الذي استفاد منه عدد من االطفال
االيتام والفقراء في احملافظة.
 .5قامت اجلمعية بتنفيذ مشروع صدقة
الفطر حيث استفاد من املشروع عدد من
االسر احملتاجة في احملافظة .

ج  -اإلفطارات اجلماعية اخليرية :

أقامت اجلمعية عدد ًا من االفطارات اجلماعية لأليتام واحملتاجني وقد أقامت بالتعاون
مع صندوق الزكاة وجلنة زكاة أريحا إفطارا جماعيا مميز ًا ألربعمائه يتيم في متنزه البانانا الند
حضره سيادة الرئيس محمود
عباس أبو مازن رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية والدكتور
صائب عريقات نائب محافظة
اريحا واالغوار وابنها البار
الوفي ومحافظ محافظة أريحا
واألغوار السيد كامل حميد
والدكتور محمود الهباش وزير
األوقاف والشؤون الدينية
واللواء توفيق الطيراوي ومفتي
محافظة اريحا وعدد من رؤساء االجهزه االمنيه ومدراء الدوائر والشخصيات  ،وقد ألقى
رئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر عفاني كلم ًة بهذه املناسبة رحب فيها بسيادة الرئيس محمود
عباس  ،وأكد في كلمته على وحدة الشعب الفلسطيني مثمن ًا مشاركة الرئيس األيتام في هذا
االفطار ،شاكرا للرئيس على تبرعه النقدي لكافة األيتام في هذا اإلفطار وعددهم أربعمائة
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يتيم مببلغ مئة دوالر لكل يتيم ،وعلى تبرعه كذلك بألفني وخمس مئة دوالر لكل مجلس
محلي في احملافظة ،والفني وخمس مئة دوالر جلمعية رعاية األيتام واحملتاجني اخليرية  .كما
أقامت اجلمعية إفطار ًا آخر مميز ًا ألكثر من مئتي يتيم مع امهاتهم في متنزة الباناناالند بحضور
محافظ محافظة اريحا واالغوار السيد كامل حميد  .واقامت اجلمعية افطار ًا آخر لاليتام
بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة اريحا في قاعة كلية الشرطة حيث حضر االفطار مدير
شرطة محافظة اريحا ومدير كلية الشرطة ورئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر ومفتي محافظة
اريحا وعدد من ضباط الشرطة واملشرفات في جمعية رعاية االيتام واحملتاجني اخليرية وكان
االفطار بدعوة من كلية الشرطة.

ح  -مشروع االضاحي :

نظر ًا للظروف الصعبة التي مير بها شعبنا الفلسطيني واهلنا في قطاع غزة واحلصار اخلانق فقد مت
تنفيذ هذا املشروع من قبل املؤسسات اخليرية في قطاع غزة ورغم ذلك فقد َ
حظيت محافظة اريحا
بحصة ال بأس بها من االضاحي حيث مت توزيع ما وصل على مئات األسر احملتاجة في احملافظة .
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خ  -مشروع احلقيبة املدرسية
والقرطاسية :

لقد قامت اجلمعية بتوزيع مئات احلقائب
املدرسية على الطالب األيتام واحملتاجني
في احملافظة بالتعاون مع العديد من
املؤسسات اخليرية  ،وذلك في بداية العام
الدراسي  2010/2009م .

ثانيًا  :النشاطات الصحية
أ -قامت اجلمعية بتحويل عشرات األرامل واأليتام واحملتاجني الى األطباء املتعاونني مع
اجلمعية وذلك من أجل املعاجلة .
ب -كما قامت اجلمعية بتحويل عدد من املرضى احملتاجني الى مركز حجازي لتصوير األشعة
وإجراء الالزم لهم مجان ًا .
ثالثا  :النشاطات الدينية والثقافية

أ  -مراكز حتفيظ القرآن الكرمي :

عملت اجلمعية على متابعة مراكز حتفيظ القرآن الكرمي التابعة لها  ،حيث زودت
هذه املراكز بخطط مطّ ورة للعمل وأساليب جديدة للتحفيظ مدعومة باحلوافز والهدايا
واجلوائز .
واحتفلت اجلمعية مساء يوم االربعاء بتاريخ
 2009/8/16في قاعة متنزة الباناناالند
بتخريج فوج جديد من طالب هذه املراكز
ودورة جتويد القرآن الكرمي ودورة االسعاف
االولي والتجميل  ،وحضر االحتفال كل
من محافظ محافظة اريحا واالغوار السيد
كامل حميد وسماحة الدكتور الشيخ عكرمة
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صبري رئيس الهيئة العلمية االسالمية
ونائب محافظة اريحا واالغوار معالي
الدكتور صائب عريقات واآلب خريستو
موس رئيس كنيسة دير حجلة ومدير عام
الداخلية ومدير التربية والتعليم والشاعر
ماجد الدجاني ومدراء الدوائر الرسمية
واملؤسسات االهلية وجمهور غفير من
املواطنني وكان في استقبال الضيوف رئيس
اجلمعية الشيخ حرب جبر ونائب رئيس
اجلمعية السيد رشيد علي حجازي وأمني السر السيد منذر عريقات واعضاء الهيئة االدارية
للجمعية وتخلل االحتفال كلمات لرئيس اجلمعية وعطوفة احملافظ والدكتور صائب عريقات
والشيخ عكرمة صبري وقام الشاعر ماجد الدجاني بالقاء قصيدة شعرية خالل االحتفال وفي
نهاية االحتفال مت توزيع الشهادات على اخلريجني .ومت تقدمي اجلوائز املالية من هيئة العلماء
والدعاة في القدس الشريف  ،والهدايا األخرى قدمت من عدد من الشخصيات في محافظة
اريحا .وقدم االب خريستو جوائز مالية لكافة اخلريجني .

ب  -الثقافة االسالمية :

قامت اجلمعية خالل شهر رمضان املبارك بتوزيع املصاحف والكتيبات والنشرات الدينية
الهادفة في محافظة أريحا خالل دروس الوعظ والتي تتعلق بأحكام الصوم  ،والصالة ،
والزكاة  ،وصدقة الفطر  ،وصلة الرحم  ،وعذاب القبر  ،وغير ذلك من موضوعات في
الثقافة اإلسالمية .

     8

مركز الزهراء النسوي

قامت اجلمعية بإفتتاح مركز الزهراء النسوي في منتصف عام  2004حيث يقوم املركز
بنشاطات عديدة منها :
 .1القاء احملاضرات والدروس الدينية التي تتعلق بفقه النساء بواقع يوم في االسبوع .
 .2عقد دورات جتويد القرآن الكرمي
وحتفيظه للكبار والصغار.
 .3أقام املركزعدة أمسيات رمضانية
ثقافية وترفيهية خالل شهر رمضان
املبارك كما شارك في أمسيات اخرى.
وشارك املركز كذلك في النشاطات
الثقافية والترفيهية بالتعاون مع األطر
النسوية في احملافظة و. sos
 .4قام املركز بتسيير عدة رحالت الى املسجد االقصى وشد الرحال اليه خالل العام وخالل
شهر رمضان املبارك واحياء ليلة القدر في املسجد االقصى على وجه اخلصوص.
 .5عقد الندوات واحملاضرات الطبية والعلمية الهادفة وإقامة االيام الطبية بالتعاون مع
مديرية الصحة في اريحا وعدد من األطباء املتخصصني في التخصصات التالية أمراض
األنف واألذن واحلنجرة  ،األمراض اجللدية ومشاكل البشرة  ،الطب البديل واحلجامة
وامراض االطفال وامراض العظام .
 .6قام املركز بعقد محاضرة حول حقوق املرأة القانونية وكيفية حمايتها قانوني ًا قامت
بالقائها احملامية لونا عريقات .
 .7عقد دورات متخصصة في محو األمية واإلدارة والتنمية البشرية واحلاسوب وسلسلة
محاضرات في الثقافة والصحة
النفسية لألمهات من خالل مشروع
الدعم النفسي للمراة بالتعاون مع
بلدية اريحا باالضافة الى دورات في
األسعاف األولي بالتعاون مع جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني .
 .8عقد املركز بالتعاون مع جمعية اليوبيل
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الفلسطيني( املبدعون ) واملركز التربوي التابع لالحتاد العام للمعلمني الفلسطينيني ورشة
عمل بعنوان اخلط الواهي بني املعلم التقليدي واملعلم املبدع أدار الورشة األستاذ عبد
احملسن عابدة وحتدث عن أهمية اإلبداع في العملية التدريسية ثم حتدث الدكتور عبد
اجلابر الهودلي حول موضوع الورشة محددا املهام امللقاة على املعلم في جميع التخصصات
وشارك في الورشة  16معلمة.
 .9قام املركز بترتيب ورشة عمل بعنوان كيفية تدريس األبناء مع أولياء أمور الطلبة والتفكير
اإلبداعي مع املعلمني والطالب بإعداد وإشراف الدكتورعبد اجلابر الهودلي واالستاذ
عبد احملسن عابدة ومشاركة االستاذ وسام الفقيه واالستاذ جمعه الرفاعي .
 .10اقام املركز بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم محاضرة علمية بعنوان اسرار التفوق
القاها الدكتور سام احلسيني في مسرح بلدية اريحا وقد حضراحملاضرة كل من مدير
التربية والتعليم السيد محمد احلواش ورئيس البلدية السيد حسن صالح ورئيس جمعية
رعاية االيتام واحملتاجني اخليرية الشيخ حرب جبر وعدد كبير من الطالب من كافة املراحل
الدراسية .

 .11عقد دورات تقوية لطالب املدارس واجلامعات في جميع املواد.
 .12اقام املركز احتفا ً
ال مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف حضره عدد كبير من السيدات
وطالبات دورة التجويد واقيمت مسابقة خالل االحتفال ومت توزيع اجلوائز على
املشاركات .
 .13مشاركة مديرة املركز وعدد من عضوات الهيئة االدارية للمركز في دورة تدريبية في
جمعية سيدات أريحا بعنوان التطور السياسي والثقافي وورشة عمل في محافظة أريحا
واالغوار بالتعاون مع وزارة شؤون املرأة بعنوان وثيقة حقوق املرأة الفلسطينية وورشة
عمل في الغرفة التجارية بالتعاون مع مركز املؤسسات الصغيرة ملناقشة مشروع حول بناء
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القدرات الريادية في فلسطني.
 .14قام املركز بعقد دورات في اللياقة البدنية بإشراف مدربات متخصصات .
 .15الطبق اخليري :
أقام املركز الطبق اخليري خالل عام 2009
مرتني جلمع التبرعات لدعم نشاطاته
في مختلف املجاالت حتت رعاية
محافظ محافظة اريحا واالغوار السيد
كامل حميد .

 .16معرض االشغال اليدوية :
أقام املركز معرض لالشغال اليدوية
والصوف واملنتوجات الغذائية واالعشاب
الطبية لدعم نشاطاته وقد كان املعرض
حتت رعاية محافظ محافظة اريحا
واالغوار السيد كامل حميد .
 .17االفطار اجلماعي:
أقام املركز االفطار اخليري للنساء في شهر رمضان املبارك في متنزة الواحة جلمع التبرعات
وقد كانت هذه املبادرة ناجحة والقت استحسان ًا وتشجيع ًا في االوساط النسوية وكان
االفطار حتت رعاية معالي الدكتور صائب عريقات نائب محافظة اريحا وابنها البارالوفي
والذي قام بتغطية نفقات االفطار .
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روضة األمل النموذجية

لقد بدأت روضة األمل النموذجية سنتها احلادية عشر بخطا ثابتة  ،حيث مت جتهيز مبنى الروضة
اجلديد باألثاث الفاخر حسب أعلى املواصفات والذي تبرع به مشكور ًا اآلب خريستو موس  ،ومت
تزويده بأجهزة احلاسوب والوسائل التعليمية وكل ما يلزم حسب مواصفات وزارة التربية والتعليم
ومت تزويده مبكيفات الهواء  ،وقد عينت فيها مدرسات متخصصات وبلغ عدد األطفال امللتحقني
بها سبعني من الطالب والطالبات  ،وقد أقيم حفل إختتام العام الدراسي يوم اخلميس بتاريخ
 2009/5/28في مسرح بلدية اريحا لتخريج فوج جديد من طالب روضة االمل النموذجية التابعة
للجمعية وحضر االحتفال كل من محافظ محافظة اريحا واالغوار السيد كامل حميد ومدير جامعة
القدس املفتوحة الدكتور عبد الفتاح حمايل ومدير التربية والتعليم السيد محمد احلواش والشاعر
ماجد الدجاني ومدراء الدوائر الرسمية واملؤسسات االهلية واولياء االمور وجمهور غفير من املواطنني
وكان في استقبال الضيوف رئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر ونائب رئيس اجلمعية السيد رشيد علي
حجازي واعضاء الهيئة االدارية للجمعية وتخلل االحتفال كلمات لرئيس اجلمعية وعطوفة احملافظ
ومدير التربية والتعليم ومديرة الروضة وكلمة لالمهات وقام الشاعر ماجد الدجاني بالقاء قصيدة
شعرية خالل االحتفال وفي نهاية االحتفال مت توزيع الشهادات على طالب الروضة
وقد شاركت الروضة في عدة نشاطات خالل العام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم
في محافظة اريحا ومنها:
* شاركت الروضة في املهرجان الرياضي لرياض االطفال الذي اقامته مديرية التربية والتعليم
في شهر شباط . 2009/
* شاركت الروضة في مسابقة حفظ القرآن الكرمي التي متت بتاريخ .2009 /3/30
* قامت الروضة باجراء رحلة بالتعاون مع روضة العودة والتنسيق مع مشرفة رياض االطفال
الى مدينة مخماس فن الند الترفيهية في رام الله الطفال الروضة مع امهاتهم .
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* ألقيت في الروضة محاضرات طبية تثقيفية لالمهات بالتعاون مع مديرية الصحة في
اريحا .
* أقامت الروضة يوم فرح ومرح في مقر الروضة بالتعاون مع مركز مصادر الطفولة املبكرة
ومبشاركة االمهات بتاريخ . 2009/4/13
* شاركت الروضة في مهرجان رياض االطفال الذي اقامته مديرية التربية والتعليم في
محافظة اريحا في شهر . 2009/4
* خصصت الروضة يوم ًا ترفيهي ًا تربوي ًا لطالب الروضة بالتعاون مع متطوعي مركز الطفل
في مخيم عقبة جبر في مقر الروضة .
* اقامت الروضة يوم ًا مفتوح ًا مع االمهات واالطفال بتاريخ  2009/10/12بالتعاون مع
مركز الطفولة املبكرة .
* عقدت الروضة دورة المهات طالب الروضة ومدتها شهر بواقع ثمانية لقاءات والتي
عقدت في مقر الروضة ضمن برنامج الدعم النفسي بالتعاون مع مركز مصادر الطفولة .
* مشاركة معلمة من الروضة في دورة املربيات لرياض االطفال في مدينة رام الله بالتعاون
مع مركز مصادر الطفولة املبكرة ومدتها سنة .
حضانة األمل :
وقد قامت اجلمعية بإفتتاح حضانة األمل النموذجية في مبنى اجلمعية اجلديد حيث خصص
لها مبنى خاص ًا بها  ،وقد مت جتهيزه بأحدث التجهيزات املطلوبة لراحة األطفال من العاب
ووسائل الترفيه املتنوعة وقد مت تعيني مشرفات متخصصات لرعاية األطفال .
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اكاديمية وصالون االمل للتجميل
قامت اجلمعية بتاريخ 2008/5/24
بافتتاح اكادميية وصالون االمل للتجميل
والصالون مجهز بكافة االجهزة والوسائل
الالزمة حسب املواصفات املطلوبة وقد
اقامت اكادميية االمل للتجميل عدة
دورات في التجميل وتصفيف الشعر وقد
مت تخريج فوجني من االكادميية بالتعاون
مع مديرية الشؤون االجتماعية .
مطبخ الطيبات
قامت اجلمعية يوم اخلميس بتاريخ  2008/ 8/7بافتتاح مطبخ الطيبات بحضور مندوب
هيئة االعمال اخليرية لالمارات العربية التي قامت بتمويل املشروع ومحافظ محافظة اريحا
واالغوارالسابق السيد عريف اجلعبري
ونائب محافظة اريحا واالغوار معالي
الدكتور صائب عريقات ومدراء الدوائر
الرسمية واملؤسسات االهلية وكان في
استقبال الضيوف رئيس اجلمعية الشيخ
حرب جبر ونائب رئيس اجلمعية السيد
رشيد علي حجازي وأمني السرالسيد منذر
عريقات واعضاء الهيئة االدارية للجمعية ،
ورحب رئيس اجلمعية في كلمته بالضيوف
وشكر في كلمته هيئة االعمال اخليرية لالمارات العربية التي قامت بتمويل املشروع كما وجه
الشكر والتقدير لدولة االمارات العربية املتحدة امير ًا وحكوم ًة وشعب ًا على وقفتهم املشرفة
مع الشعب الفلسطيني الصابر املرابط  ،واصبح املطبخ على إستعداد لتلبية جميع الطلبات
ملختلف املناسبات واحلفالت وورشات العمل واملؤمترات  ،وقد شق املطبخ طريقه بخطى
ثابتة ومصداقية عالية من خالل عملة اليومي في تلبية طلبات الزبائن واملؤسسات والدوائر
واحلفالت وورشات العمل باالضافة الى ايصال الطلبات الى املنازل.
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خامسًا  -:مشاريع البناء واالعمار:
أ  -مقر اجلمعية :

وقد إنتهت اجلمعية من بناء مقرها اجلديد الواقع في وسط مدينة اريحا شارع القسطل « حي
البيادر » خلف مكاتب شركة الكهرباء وقد مت انتقال اجلمعية واملؤسسات التابعة لها الى هذا
املقر بتاريخ . 2008/2/3
وهو يضم مكاتب اجلمعية ومركز الزهراء النسوي وروضة األمل وحضانة األمل
النموذجية ومطبخ الطيبات واكادميية وصالون االمل للتجميل  ،كما يتضمن البناء مخازن
واسعة لتخزين املواد التموينية اخلاصة باأليتام واحملتاجني والتي تصل تباع ًا من أهل اخلير
واإلحسان وعدد من املؤسسات الداعمة وفي مقدمتها مؤسسة أوليف باملا االسبانية التي
قامت بإمتام مشروع البناء هذا وتأثيثة بافخر االثاث وتزويده باجهزة احلاسوب وماكنات
التصوير وأجهزة التلفاز واآلت الطباعة وغير ذلك من التجهيزات الضرورية  ،أما البدء
بهذا املشروع فقد كان في بداية شهر  2004/ 10وقد أقيم أحتفال بوضع حجر األساس في
يوم األحد املوافق  2004/12 / 19بحضور معالي الدكتور صائب عريقات نائب محافظة
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أريحا واالغوار في املجلس التشريعي وابنها البار الذي قام بوضع حجر األساس في هذا
االحتفال الذي شارك فيه رؤساء املؤسسات ومديري الدوائر والوجهاء والفعاليات الشعبية
حيث بلغت مساحة املبنى الكلية  1096متر ًا مربع ًا وبلغت تكلفة املشروع أربعمئة ألف دوالر
 ،وقد مت إعداد املشروع وتخطيطه بأحدث الوسائل الهندسية واملواصفات العلمية وقد مت
إنتهاء العمل من هذا املشروع في نهاية  2007حيث تسلمته اجلمعية بعد ذلك .

ب  -قاعة الصداقة :

انتهت اجلمعية من مشروع بناء قاعة
الصداقة متعددة االغراض حيث مت
تصميمها على احدث املواصفات الهندسية
والتي سيتم تزويدها بنظام V.CONF
شامل كل املتطلبات وكراسي ونظام
كاميرات مراقبة خارجية  ،وهي جاهزة
للمؤمترات  ,الندوات  ،احملاضرات ،
ورشات العمل واالحتفاالت  ،وقد بلغت
مساحتها مائة وسبعون متر مربع وبلغت الكلفة االجمالية لبنائها مائة وستة اآلف دوالر .

مشاركات الجمعية في النشاطات المختلفة

 .1مشاركة رئيس اجلمعية في اللقاء االول للجمعيات اخليرية في قاعة االجتماعات مبقر
احملافظة وبحضور عطوفة محافظ محافظة اريحا واالغوار السيد كامل حميد الذي مت
بتاريخ .2009/2/10
 .2مشاركة رئيس اجلمعية في االحتفال مبناسبة املولد النبوي الشريف الذي اقامته محافظة
اريحا واالغوار بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية االوقاف في قاعة املسرح
البلدي بتاريخ . 2009/3/12
 .3مشاركة رئيس اجلمعية في اللقاء املجتمعي الذي تناول العديد من املواضيع التي تهم
اهالي احملافظة واالستماع الى متطلبات ومشاكل ومالحظات املواطنني وممثلي املجتمع
احمللي وبحضور عطوفة احملافظ وكافة مسؤولي املؤسسات والدوائر واالجهزة احلكومية
بتاريخ .2009/4/9
 .4املشاركة في الفعاليات التضامنية الحياء يوم االسير الفلسطيني وتكرمي اهالي االسرى
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الذي نظمتة محافظة اريحا واالغوار ومديرية شؤون االسرى ونادي االسير والقوى
الوطنية في محافظة اريحا واالغوارحتت رعاية شركة سنقرط بتاريخ .2009/4/29
 .5مشاركة رئيس اجلمعية في اللقاء الذي عقدته محافظة اريحا واالغوار ومنظمة معاقني
بال حدود والذي كان بعنوان « واقع املعاقني آفاق وحتديات» في قاعة االجتماعات في
محافظة اريحا واالغوار بتاريخ. 2009/6/11
 .6حضور رئيس اجلمعية حفل تخريج الفوج الثاني لطلبة الدبلوم املهني في العلوم
االمنية والفوج االول لطلبة الدبلوم املهني في العلوم الشرطية في قاعة االكادميية االمنية
الفلسطينية الذي اقيم بتاريخ .2009/7/2
 .7مشاركة رئيس اجلمعية في اللقاء املجتمعي الذي جرى في القاعة الكبرى في مقر
احملافظة الذي مت خالله مناقشة تدني نتائج الثانوية العامة في احملافظة للعام الدراسي
 2009/2008ومناقشة واقع ومستقبل التعليم في محافظة اريحا واالغوار بتاريخ
. 2009/8/19
 .8مشاركة رئيس اجلمعية في حفل تكرمي مديري املدارس االساسية والشخصيات
الفاعلة في احملافظة الذي نظمته مجلة رواد الغد في مدرسة زهرة املدائن للبنني بتاريخ
. 2009/8/24
 .9مشاركة رئيس اجلمعية في اجتماع املجلس االستشاري حملافظة اريحا واالغوار بتاريخ
. 2009/8/31
 .10مشاركة رئيس اجلمعية في االفطار اجلماعي الذي اقامتة احملافظة على شرف
عائالت الشهداء واالسرى واحملررين واجلرحى في محافظة اريحا واالغوار بتاريخ
. 2009/9/7
 .11مشاركة مديرة اجلمعية ومديرة مركز الزهراء النسوي ومديرة روضة االمل في احتفال
تكرمي االخوات في الهيئة االدارية السابقة لالحتاد العام للمرأة الفلسطينية الذي اقيم في
مقر محافظة اريحا واالغوار بتاريخ . 2009/10/13
 .12مشاركة رئيس اجلمعية في حفل تدشني وافتتاح املبنى اجلديد ملقر االحتاد العام لنقابات
عمال فلسطني بتاريخ .2009/10/15
 .13مشاركة مديرة اجلمعية ومديرة مركز الزهراء النسوي ومديرة روضة االمل في الندوة
التي جرت بعنوان « االثر الصحي والبيئي البراج االتصاالت » التي عقدت في قاعة
االجتماعات في محافظة اريحا واالغوار بتاريخ .2009/10/15
 .14مشاركة رئيس اجلمعية في استقبال غبطة البطريرك فؤاد طوال بطريرك الكنيسة
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الكاثولوكية الغربية والذي جرى في مقر احملافظة بتاريخ .2009/10/18
 .15مشاركة رئيس اجلمعية في اجتماع جلنة املساعدات االجتماعية في محافظة اريحا
واالغوار من اجل تشكيل جلنة للمساعدات في احملافظة بتاريخ . 2009/11/2
 .16مشاركة رئيس اجلمعية في االجتماع الذي اقيم من اجل التعبير والدعم للسيادة االخ
الرئيس واملطالبة بعدولة عن قراره بعدم ترشحة لالنتخابات بتاريخ .2009/11/9
 .17املشاركة في احتفاالت القدس عاصمة للثقافة العربية :
ساهمت جمعية رعاية االيتام
واحملتاجني اخليرية في
اريحا باحتفاالت محافظة
اريحا واالغوار بالقدس
عاصمة للثقافة العربية من
خالل االمسية الشعرية التي
اقيمت في قاعة الصداقة
التابعة للجمعية والتي
اقيمت مساء يوم االحد
املوافق 2009/12/13
وقد تخلل االحتفال القاء
قصائد شعرية لعدد من شعراء محافظات الوطن وشعراء مدينة اريحا وقد حضر االمسية عدد
كبير من الشخصيات ومدراء الدوائر واملؤسسات وجمهور غفير من املثقفني .
 .18املشاركة في فعالية اختتام اسبوع محافظة اريحا واالغوار الثقافي بالقدس عاصمة
للثقافة العربية .2009
 .19مشاركة رئيس اجلمعية في تشكيل جمعية حماية املستهلك وتدعيمها باملؤسسات
احلكومية واملؤسسات االقتصادية اخلاصة ومؤسسات املجتمع املدني ومؤسسات دولية
في مقر احملافظة بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ  2009/12/23حيث مت
تشكيل هيئة تأسيسية لهذه اجلمعية وقد مت اختياررئيس جمعية رعاية االيتام واحملتاجني
اخليرية الشيخ حرب جبر عفاني عضو ًا فيها .
 .20مشاركة مديرة اجلمعية ومديرة روضة االمل ورشة العمل بشأن استراتيجية
التحويالت النقدية الذي جرت في وزارة الشؤون االجتماعية في رام الله بتاريخ
.2009/12/24
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 .21مشاركة رئيس اجلمعية في احلفل اخلاص الذي اقامته احملافظة بيوم املعلم الفلسطيني
الذي جرى في قاعة محافظة اريحا واالغوار بتاريخ . 2009/12/28
 .22مشاركة رئيس اجلمعية في اجتماع املجلس االستشاري حملافظة اريحا واالغوار بتاريخ
. 2009/12/30

مشروع مدرسة األمل االسالمية الشاملة :

نظر ًا حلاجة محافظة أريحا املاسة الى وجود مدرسة خاصة متميزة على مستوى متقدم ،
تعمل اجلمعية اآلن على تنفيذ هذا املشروع احليوي إلخراجه الى حيز الوجود  ،وذلك بإقامة
مدرسة إسالمية ثانوية حتتضن األيتام واحملتاجني وغيرهم من أبناء شعبنا  ،وستكون الدراسة
مجانية للطالب األيتام وأبناء الشهداء مع مراعاة خاصة للطالب احملتاجني كل حسب حاجته
وإن اجلمعية تستعد للبدء بتنفيذ هذا املشروع في أقرب فرصة ممكنة  ،حيث مت اإلنتهاء من
وضع املخططات الهندسية الالزمة لتنفيذه  ،وسيقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها خمسة
دومنات تبرع بنصفها ورثة املرحوم احلاج محيي الدين احلسيني وأما نصفها اآلخر فقد قامت
اجلمعية بشرائة  ،وتقع قطعة األرض هذه جنوب مدينة أريحا قرب اسكان البلدية واسكان
شركة الكهرباء  ،وسيتم جتهيز املدرسة بكافة املرافق الالزمة واحليوية ،ومن املرافق التي
ستشتمل عليها هذه املدرسة:
مسجد  ،مكتبة  ،مختبر علمي  ،مختبر كمبيوتر وانترنت  ،قاعة محاضرات ،مقصف ،
مالعب رياضية  ،حدائق مزودة باأللعاب وغير ذلك  ،وستحتفل اجلمعية قريب ًا بوضع حجر
األساس لهذا املشروع احليوي بعد أن مت احلصول على التراخيص الالزمة من بلدية أريحا في
انتظار احلصول على التمويل الالزم لتنفيذه .
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من نشاطات الجمعية
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