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احلمد لله  الذي أمر باإلحسان إلى اليتامى قائال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
واملساكني وحرم أكل أموال اليتامى إال بالتي هي أحسن وجعل إقتحام العقبة الكأداء إطعام 
اليتيم في يوم ذي مسغبة والصالة والسالم على رسول الله القائل: أنا وكافل اليتيم في اجلنة 
هكذا وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى والقائل خير بيت في بيوت املسلمني بيت فيه 

يتيم يحسن إليه وأوصى بصحبة املساكني واملسح على رأس اليتيم وبعد :...
فإن تقدمة تقرير سنوي ليس كتقدمة كتاب عادي فهو بوابة مكاشفة للنفس ومحاسبة 
على اإلجنازات وفيه املساءلة الذاتية هل قصرنا في جنب الله وجنب عباد الله ؟ ونحن ال نهدف 
في هذه التقدمة إلى ذر الرماد في العيون أو حتميل األلفاظ ما ال تطيق من املعاني وال الَزعم وال 
, فإن هذه اجلمعية ومنذ تأسيسها كان املجتمع عمادها  االِدعاء ولكنها حقائق على األرض 
القوي وأفراده أوتادها والبيت ال يبتنى اال له َعَمد وال عماد إذا لم ترس أوتادَّ كما قال الشاعر. 
نعم لم نكن كتابًا مغلقًا ولم نترك األبواب مواربة بل كانت مفتوحة على مصراعيها التزمنا 
املؤمن  املؤمن مرآة   (  : الكرمي  الرسول  بالشفافية نهجًا وباملكاشفة دربًا وكان شعارنا قول 
َدد أِمن الِعثار وأن السيل ال ميكن أن يبلغ  يقيل عثرته ( وأدركنا منذ البداية أنه من سلك اجَلَ
الُزبى لذلك سرنا بسم الله وعلى بركته نستضئ بِهدي آياته وأمتثااًل لسنة نبيه فإذا احللم 
حقيقة وإذا البذرة فسيلة متد الٌسِويق والبراعم وتعلو حتى غدت شجرة وارفة الظالل يتفيؤ 
ظاللها يتامى احملافظة ومحتاجوها, لم نكبر بضربة حظ أو عصا ساحر ولكن بجهد جهيد 
وخطو وئيد وكان حادي مسيرتنا ثقة أهل اخلير بنا فهم يرون دعمهم أمام أعينهم فروعا 
متتد وأعماال حُتمد وبناء يتجدد , كان حلما داعب خيالنا وكنا نؤمن ان احللم جننُي الواقع 

اذا كان وراءه من جد ومن سار على الدرب ِبَكد.
اجلمعيات  من  العديد  سبقكم  وقد  القصير  الزمن  بهذا  جنحتم  كيف  الكثيرون  سألنا 
والصراط  الَسوي  الدرب  على  بأننا  ثقة  يزيدنا  السؤال  هذا  وكان  اخليرية  واملؤسسات 
املستقيم فالعبرة بالنوع ال بالكم واألساس هو التربة الصاحلة والشمس الدافئة واملاء الفرات 
وهكذا سبقت جمعية رعاية األيتام بأنها نبتت في بيئة صحية وأحاطها بالرعاية طاقم من 
وسما  السارية  ورفعنا  بعزم  يجذف  منا  كل  كان  املخلصات  النساء  وخيرة  األفاضل  الرجال 
الشراع وأنطلق الزورق الذي أصبح اآلن سفنًا متخر العباب ال تعبؤ بعاصفة وال تكترث لريح 
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فإنها تسير بسم الله مجراها ومرساها .
لم َندع ما ليس في ُوسعنا ومقدورنا ولم َنعد اال َوعَد الِصدِق فكانت لنا قدم صدق ولسان 
صدق فامن الناس بنا وأِمنوا لنا وهذا لعمر الله أمنت أساسات بنياننا كانت جمعيتنا نهرًا 
أحاطت به الروافد من كل حدب وصوب حتى إزدانت ضفافه بالعطاء وكان واردوه احملتاجون, 
واأليتام فيصدر كل منهم ريانا وقد َوِرَد ظمآنا ويعود شبعانًا وقد غدا ُمسغبًا متعبًا وها هو 
تقريرنا للعام 2011 يضع النقاط على احلروف وقد إمتدت الينا كل َيد ألنها تدرك أن أموالها 
ال تصير الى َبَدد . فاستحقت جمعيتنا العون واملََدد ويسعدنا أن نضع بني أيدي قارءنا حقائق 
وأن  وبتوفيقه  احلمد  فلله  األهداف  أصبنا  كنا  فإن  النهار  رابعة  في  الشمس  ُسُطوع  تسطع 
وعقولنا  مشرعة  أبوابنا  اإلجتهاد,  أجر  لنا  وأن  إجتهدنا  أننا  فحسبنا  هناك  أو  هنا  أخطأنا 
مفتوحة وصدورنا واسعة لكل نصيحة ومشورة ألن الدين النصيحة وألن أمر املسلمني شورى 
بينهم وألن املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا . هذه مسيرتنا نضعها بني أيديكم في 

النقاط التالية ومن خالل صور تنطق وأحداث تصدق.
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نشاطات اجلمعية
لقد قامت اجلمعية خالل العام املاضي بنشاطات عديدة وفعاليات كثيرة كان لها عظيم األثر 
في نفوس األيتام واحملتاجني مبا أدخلته من سرور على هذه الفئة احملرومة من أبناء شعبنا 

الصابر املرابط في هذه احملافظة.
وفيما يلي هذه النشاطات مفصلة :

أوالً : النشاطات االجتماعية 

أ-	مساعدة	ُأَسر	األيتام	واحملتاجني	:
قامت اجلمعية باملساهمة في مساعدة عدد من األسر الفقيرة واحملتاجة في محافظة أريحا 

كما قامت باملساعدة في بناء بيت ألسرتني من أسر األيتام.

ب-	برنامج	الكفاالت	:
1	-		كفالة	األيتام	:

على  اجلمعية  عملت  لقد 
عدد  وصل  بحيث  األيتام  كفالة 
عام  نهاية  حتى  األيتام  كفاالت 
أكثر من ألف ومئتني   الى   2011
كفالة, حيث يتسلم كل من هؤالء 
األيتام مخصصات شهرية بلغت 
من  أكثر  املاضي  العام  نهاية 
مليونني ومائة وأربعة عشر ألف 

وسبعمائة وخمسون  شيكاًل. كما قامت اجلمعية بتوزيع الكفاالت على االيتام من مدينة القدس 
وضواحيها .
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2	-		كفالة	األسر	:
بإدخال  اجلمعية  قامت  لقد 
حيث  األسر  كفالة  برنامج 
عملت على كفالة عدد من األسر 
أريحا  محافظة  في  احملتاجة 
عام  نهاية  حتى  عددها  بلغ 
أسرة  وثالثون  خمسة   2011
األسر  هذه  من  كل  يتسلم  حيث 
حتى  بلغت  شهرية  مخصصات 
نهاية العام املاضي سبعة وستون 

ألف ومئتان وثالثة وثالثون شيكل ومساعدة عدد من الطالب في دفع األقساط اجلامعية .

3	-		كفالة	املعاقني	:
حيث  املعاقني  كفالة  برنامج  بإدخال  اجلمعية  قامت  لقد 
بلغ  اريحا  محافظة  في  املعاقني  من  عدد  كفالة  على  عملت 
عددهم حتى نهاية عام 2011 ثالثة وخمسون معاق , ويتسلم 
نهاية  حتى  بلغت  شهرية  مخصصات  املعاقني   هؤالء  من  كل 
العام املاضي تسعة وثمانون الف وخمسمائة وستون شيكل, 
على  املتحركة  الكراسي  من  عدد  بتوزيع  اجلمعية  قامت  وقد 

املعاقني في احملافظة .
جمعية  من  وفد  قام  كما 
 / للتأهيل  اخليرية  الرحمة 
ملقر  بزيارة  اخلليل  أوال  بيت 
جمعية رعاية األيتام واحملتاجني 
رئيس  إستقبل  حيث  اخليرية 
الكرام ورحب  الضيوف  اجلمعية 
بهم وقدم لهم شرح عن اجلمعية 
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ونشاطاتها والبرامج التي تقدمها طوال العام وعن املؤسسات التابعة لها وقدم رئيس اجلمعية 
الشيخ توفيق العملة شرح عن اجلمعية ونشاطاتها والتي تهتم برعاية األطفال ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة , وقد قدمت جمعية رعاية األيتام واحملتاجني اخليرية وجبة إفطار للمشاركني وعددهم 
حرب  الشيخ  لفضيلة  درعًا  العملة  توفيق  الشيخ  فضيلة  سلم  اللقاء  نهاية  وفي  وثالثون  مائة 
الرحمة  جمعية  من  تقديرًا  أريحا  في  اخليرية  واحملتاجني  األيتام  رعاية  جمعية  رئيس  عفاني 
للتأهيل جلمعية رعاية األيتام واحملتاجني اخليرية على ما تقدمه من مساعدات وخدمات لأليتام 

واحملتاجني واملعاقني في محافظة أريحا.

ت-	النشاطات	الترفيهية	:
بيوم  باإلحتفال  الشريف  القدس  في  اخليرية  إمليسون  جمعية  اجلمعية  شاركت   -  1
األيتام  مئات  بحضور  أريحا  في  الباناناالند  متنزه  في  اإلحتفال  أقيم  حيث  العاملي  اليتيم 
وأمهاتهم وسيدات املجتمع ومشاركة عدد من الشخصيات اإلعتبارية وقد  تخلل اإلحتفال 

فقرات ترفيهية لألطفال وقد أُقيمت مأدبة غداء لكافة املشاركني في اإلحتفال .
مع  بالتعاون  اجلمعية  أقامت   -  2
يوم  التجارية  الصناعية  رويال  شركة 
متنزة  في  احملافظة  أليتام  ومرح  فرح 
ستمائة  من  أكثر  فيه  شارك  القمة 
من  كل  حضره  وقد  أمهاتهم   مع  يتيم 
ومحافظ  عريقات  صائب  الدكتور  معالي 
ماجد  السيد  واألغوار  أريحا  محافظة 

الفتياني ورئيس الهيئة العلمية اإلسالمية الدكتور الشيخ عكرمة صبري واحلاج نبيل الزغير 
رويال  لشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس 
اجلمعية  ورئيس  التجارية  الصناعية 
الشيخ حرب جبر عفاني وأعضاء الهيئة 
مدراء  من  كبير  وعدد  للجمعية  اإلدارية 
الدوائر واملؤسسات املدنية والشخصيات 
كلمات  اإلحتفال  تخلل  وقد  اإلعتبارية 
ودبكة   للكشافة  وعرض  للمشاركني 
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لفرق شركة رويال ومشاركة مهرج الذي قدم فقرات ترفيهية متنوعة لألطفال األيتام وفي 
نهاية اليوم الترفيهي وزعت شركة رويال الصناعية التجارية الهدايا على األيتام وأمهاتهم  

كما قدمت الشركة وجبة غداء لكافة املشاركني واملدعوين .

ث-	توزيع	املساعدات	العينية	:

أ	-	الطرود	الغذائية	:
الطرود  املنصرم حيث قامت بتوزيع مئات  العام  خالل  جهودها  من  اجلمعية  ضاعفت  لقد    -  1
اخليرية  والهيئة  االردن  الفلسطيني  للشعب  اإلسالمية  املناصرة  زكاة  جلنة  مع  بالتعاون  الغذائية 
الهاشمية وهيئة األعمال اخليرية اإلماراتية  وعدد من املؤسسات اخليرية في الداخل واخلارج على بيوت 

األسر احملتاجة والفقيرة وموظفي 
احلكومية  والدوائر  الوزارات 
من  واخلاصة  العامة  واملؤسسات 
والعاطلني  احملدود  الدخل  ذوي 
العمل  نظرًا للظروف الصعبة  عن 
الصابر  شعبنا  بها  مير  التي 
املرابط واحلصار الظالم املفروض 

عليه للنيل من عزته وكرامته ومحاولة طمس حقوقه املشروعة في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف.

2 -  قامت اجلمعية وبالتعاون 
نكسب  »يال  الشبابية  املبادرة  مع 
رمضان« في مدينة خليل الرحمن 
على  الغذائية  الطرود  توزيع 
محافظة  في  احملتاجة  األسر 
اجلمعية  الى  وصل  حيث  أريحا 
مئتي طرد غذائي من هذه املبادرة 
العمل  هذا  القى  وقد  الشبابية 
املواطنني  لدى  كبيرًا  استحسانًا 
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بشكل عام واألسر احملتاجة بشكل خاص .
3 -  قامت اجلمعية بتوزيع معلبات اللحوم على األسر احملتاجة في احملافظة املقدمة من 

هيئة األعمال اخليرية لإلمارات العربية.
العام  مدار  على  احملتاجة  األسر  مئات  على  املالبس  توزيع  مبهمة  اجلمعية  قامت    -  4
في  والفقراء  األيتام  األطفال  من  عدد  منه  إستفاد  الذي  العيد  هدايا  مشروع  الى  باإلضافة 

احملافظة.
5 -   قامت اجلمعية بتوزيع زكاة املال وصدقة الفطر على عدد من األسر الفقيرة واحملتاجة 

في احملافظة املقدمة من عدة مؤسسات خيرية بلغت واحد وثمانون ألف شيكل .

ب	-		مشروع	توزيع	خزانات	املياه	:
وجفاف  املياه  لشح  نظرًا   
قامت  فقد  الينابيع  بعض 
اجلمعية بتوزيع واحد وأربعون 
خزان  كل  سعة  للمياه  خزان 
وأربعون  واحد  على  لتر   1500
مؤسسة  من  مقدمة  أسرة 
لإلغاثة  الفلسطيني  الصندوق 

والتنمية إنتربال لندن .

ج-	اإلفطارات	اجلماعية	اخليرية	:	
لأليتام واحملتاجني خالل شهر  اجلماعية  اإلفطارات  من  عددًا  اجلمعية  أقامت    -  1
شركة  مع  اجلمعية  فيه  شاركت  الذي  اإلفطار  أبرزها  من  كان  العام  لهذا  املبارك  رمضان 
اإلتصاالت الفلسطينية الذي أقامتة في فندق املوفيبينك في رام الله مبشاركة مئات األيتام 
وترفيهية  فنية  فقرات  اإلفطار  بعد  لألطفال  أقيم  حيث  الوطن  محافظات  مختلف  من 
األطفال  على  املدرسية  احلقائب  توزيع  مت  وقد  األطفال  على  والسرور  الفرحة  أدخلت 

األيتام املشاركني في اإلفطار. 
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عدد  اجلمعية  أقامت    -  2  
لأليتام  اجلماعية  اإلفطارت  من 
الصداقة  قاعة  في  واحملتاجني 
شهر  خالل  للجمعية  التابعة 
قام  والتي  املبارك  رمضان 
بإعدادها مطبخ الطيبات التابع 

للجمعية .

مع  يتيم  أربعمائة  مبشاركة  الباناناالند  متنزة  في  لأليتام  إفطارًا  اجلمعية  أقامت    -  3
أمهاتهم بدعوة من إدارة املتنزه .

السياحية  القرية  في  أقيم  الذي  اإلفطار  في  اخليرية  قطر  جمعية  اجلمعية  شاركت    -  4
مبشاركة مئتي وخمسون يتيم مع أمهاتهم وقد أقيمت أمسية رمضانية وفقرات ترفيهية 

لألطفال ومت توزيع الهدايا على األيتام في نهاية األمسية الرمضانية التي أُقيمت لهم .
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	ح	-	مشروع	االضاحي	:	
نظرًا للظروف الصعبة التي 
الفلسطيني  شعبنا  بها  مير 
بتنفيذ  اجلمعية  قامت  فقد 
العام  لهذا  األضاحي  مشروع 
حلوم  بتوزيع  قامت  حيث 
مئات  على  الطازجة  األضاحي 
محافظة  في  احملتاجة  األسر 
األضحى  عيد  أيام  خالل  أريحا 
هذا  تنفيذ  مت  وقد  املبارك, 

األردن  عمان  اإلسالمية  املناصرة  زكاة  جلنة  وهي:  اخليرية  املؤسسات  مع  بالتعاون  املشروع 
فلسطني  ملناصرة  اخليرية  واللجنة  لندن  إنتربال  والتنمية  لإلغاثة  الفلسطيني  والصندوق 
فرنسا واجلمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام واحملتاجني كفر قاسم واجلمعية اخليرية ملناصرة 

الشعب الفلسطيني إيطاليا.

خ	-	مشروع	احلقيبة	املدرسية	:
لقد قامت اجلمعية بتوزيع مئات 
والقرطاسية  املدرسية  احلقائب 
واحملتاجني  األيتام  الطالب  على 
العديد  مع  بالتعاون  احملافظة  في 
الداخل  في  اخليرية  املؤسسات  من 
العام  بداية  في  وذلك  واخلارج 

الدراسي 2012/2011.
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د	-	مشروع	توزيع	الدفاتر	املدرسية	:
واحملتاجني  األيتام  الطالب  على  مدرسي  دفتر  اآلف  عشرة  بتوزيع  اجلمعية  قامت  لقد 
إستفاد  حيث  األردن   / عمان  الفلسطيني  للشعب  اإلسالمية  املناصرة  زكاة  جلنة  من  املقدمة 

مئات الطالب األيتام واحملتاجني في احملافظة .

ثانياً : 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 مجانًا .

ثالثا : النشاطات الدينية والثقافية
أ	-		مراكز	حتفيظ	القرآن	الكرمي	:

متابعة  على  اجلمعية  عملت 
الكرمي  القرآن  حتفيظ  مراكز 
هذه  زودت  حيث   , لها  التابعة 
للعمل  مّطورة  بخطط  املراكز 
للتحفيظ  جديدة  وأساليب 
احلوافز  اجلمعية  لها  وتقدم 

والهدايا واجلوائز.
وأحتفلت اجلمعية مساء يوم 
 2011/10/19 بتاريخ  األربعاء 
الباناناالند  متنزة  قاعة  في 

القرآن الكرمي للكبار والصغار  املراكز ودورة جتويد وحتفيظ  بتخريج فوج جديد من طالب هذه 
ودورة التجميل وتصفيف الشعر للفتيات , كما مت تكرمي الطالب األيتام الذين جنحوا في إمتحان 
الثانوية العامة لهذا العام , وحضر اإلحتفال كل من نائب محافظة أريحا واألغوار معالي الدكتور 
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صائب عريقات ومحافظ محافظة أريحا واألغوار املهندس ماجد الفتياني وسماحة الدكتور الشيخ 
عكرمة صبري رئيس الهيئة العلمية اإلسالمية واآلب خريستو موس رئيس كنيسة دير حجلة  ومدراء 

واملؤسسات  الرسمية  الدوائر 
من  غفير  وجمهور  األهلية 
إستقبال  في  وكان  املواطنني 
اجلمعية  رئيس  الضيوف 
الشيخ حرب جبر ونائب رئيس 
علي  رشيد  السيد  اجلمعية 
اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  حجازي 
كلمة  اإلحتفال  وتخلل  للجمعية 
والدكتور  اجلمعية  لرئيس 
صائب عريقات وعطوفة احملافظ 

ومت  اخلريجني.  على  الشهادات  توزيع  مت  اإلحتفال  نهاية  وفي  صبري   عكرمة  والدكتورالشيخ 
تقدمي اجلوائز املالية من جمعية رعاية األيتام واحملتاجني اخليرية واآلب خريستوموس, والهدايا 

األخرى قدمت من عدد من الشخصيات واحملالت التجارية  في محافظة أريحا .

ب	.	توزيع	املصاحف	للمكفوفني	:
“ برل” حيث إستفاد  قامت اجلمعية بتوزيع املصاحف على املكفوفني املطبوعة على نظام 
عدد كبير من املكفوفني في احملافظة وخارجها والتي تبرعت بها جمعية احملافظة على القرآن 
حرب  الشيخ  اجلمعية  رئيس  املصاحف  هذه  إستلم  وقد  الهاشمية  األردنية  اململكة  في  الكرمي 
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جبر عفاني من سفير اململكة األردنية الهاشمية في اإلحتفال الذي أقيم في مقر السفارة اإلردنية 
في رام الله. كما تبرعت جمعية احملافظة على القرآن الكرمي بخمسمائة مصحف جلمعية رعاية 

األيتام واحملتاجني اخليرية لتوزع على مراكز حتفيظ القرآن الكرمي ومساجد احملافظة.

النشاطات	الثقافية	:
1 -  أقامت اجلمعية أمسية 
في  »القدس  بعنوان  شعرية 
الصداقة  قاعة  في  العيون« 
نخبة  بها  شارك  لها  التابعة 
وهم  الوطن  شعراء  من 
الدكتور الشاعر وائل أبو عرفة 
والشاعر  زعيتر  لؤي  والشاعر 
ماجد الدجاني والشاعر عمران 
الفنانني  من  ونخبة  الياسيني 

عازف العود أحمد عريقات وعازف اليرغول أبو سلطان وقد حضرهذه األمسية نائب احملافظ 
ورئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر عفاني وعدد من مدراء الدوائر الرسمية واألهلية وحشد 

من املثقفني واملهتمني وأساتذه اجلامعة وجمهور غفير من املواطنني .
قاعة  في  شعرية  أمسية   2011/12/31 املوافق  السبت  يوم  مساء  اجلمعية  اقامت    -  2
الصداقة التابعة لها بعنوان »حتى إنتصار الشهيد« مبناسبة توقيع ديوان الشعر الذي يحمل هذا 
العنوان لألستاذ احملامي خالد محاميد  والتي حضرها معالي الدكتور صائب عريقات نائب محافظة 

التنفيذية  اللجنة  وعضو  أريحا 
الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
ومحافظ محافظة أريحا واألغوار 
ونخبة  الفتياني   ماجد  املهندس 
الدوائر  ومدراء  املثقفني  من 
وجمهور  واألهلية  الرسمية 
وخالل  املواطنني  من  غفير 
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صائب  الدكتور  قال  األمسية 
الثقافي  بالتواصل  يعتز  أنه 
مختلف  في  واألشقاء  األهل  مع 
الثقافة  معتبرًا  الوطن  أرجاء 
النضالية  األدوات  أحد  والفنون 
الوطنية  الهوية  على  للمحافظة 
باألرض  والتمسك  الفلسطينية 
اجلمعية  مع  وقوفه  على  مؤكدًا 
كل  لتقدمي  إستعداده  مبديًا 
شكر  وقد   , لها  ممكنة  مساعدة 
رئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر 
جانب  الى  يقفون  الذين  جميع 
وأبرزهم  اخليري  الصرح  هذا 
الذي  عريقات  صائب  الدكتور 
منذ  اجلمعية  هذه  مسيرة  واكب 
تأسيسها حيث كان له دور كبير 
في جميع مراحل تطورها وتعهده 
في هذه األمسية بتقدمي خمسون 

ألف دوالر لتجهيز قاعة الصداقة بالتقنيات الالزمة  وقال الشاعر خالد محاميد في كلمات دافئة 
أن الشعب الفلسطيني في خندق واحد وال يعترف باخلطوط الوهمية التي يحاول فرضها علينا 
بكل مسمياته العنصرية وأنه فخور بوجوده في أقدم مدينة في العالم لكسر احلاجز الذي يسمى 
عرب الداخل وقد قرأ محاميد مجموعة من قصائد ديوانه اجلديد بعد أن أعرب عن حزنه بفقدان 
الشاعر الكبير محمود درويش الذي إعتز بلقائه قبل رحيله وأعترافه بتأثره بهذا النهر الهادر 
من الشعر الذي تدفق عبر سنني من احلب واحلنني واألمل لفلسطني ولشعبنا وأرضها وسمائها 
وقضيتها والذي جتلى في قصيدة »حبيب فارس« التي جاءت قبل رحيل درويش بأسابيع وعرج 
الشاعر محاميد على عدة قصائد عن الشهيد وعن مفجر ثورة الربيع العربي عن الشهيد »محمد 
األمسية  وتخلل  الفلسطيني   العمق  طالت  التي  القصائد  من  وغيرها  األسرى  وعن  البوعزيزي« 
مشاركات شعرية  لنخبة من شعراء الوطن  )من  الداخل الفلسطيني ( وهم  الشاعر أحمد أبو بكر 
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من قرية سالم والشاعر خالد إغبارية من ام الفحم والشاعرعادل خليفه وعازف العود الدكتور 
عازف  املوهبة  والطفل  الياسيني  عمران  الشاعر  أريحا  مدينة  من  فيها  وشارك  جبارين   وجدي 

الكمان محمد رجوب.
3 -  أصدرت اجلمعية ديون الشعر بعنوان » أحلى الكالم في جمعية رعاية االيتام« للشاعر 
ماجد الدجاني الذي تضمن القصائد الشعرية التي ألقيت خالل املناسبات واإلحتفاالت اخلاصة 

باجلمعية وقد مت توزيعه على املؤسسات واملثقفني واملواطنني .

 مركز الزهراء النسوي 
قامت اجلمعية بإفتتاح مركز الزهراء النسوي في منتصف عام 2004 حيث يقوم املركز 

بنشاطات عديدة منها :
والصغار. للكبار  وحتفيظه  الكرمي  القرآن  جتويد  دورات  عقد    -  1

احملاضرات  إلقاء    -  2
تتعلق  التي  الدينية  والدروس 
بفقه النساء خالل شهر رمضان 
املصاحف  وتوزيع  املبارك 
الدينية  والنشرات  والكتيبات 
الوعظ  دروس  خالل  الهادفة 
الصوم,  بأحكام  تتعلق  والتي 
وصدقة   , والزكاة  والصالة, 
وعذاب   , الرحم  وصلة   , الفطر 

القبر , وغير ذلك من موضوعات في الثقافة اإلسالمية ومجلة اإلسراء الصادرة من دار اإلفتاء 
الفلسطينية.

العام  خالل  إليه  الرحال  وشد  األقصى  املسجد  الى  رحالت  عدة  بتسيير  املركز  قام    -  3
وخالل شهر رمضان املبارك .

4 -  قام املركز بتسيير رحلة الى مدينة اخلليل واحلرم اإلبراهيمي الشريف ومت زيارة 
شركة رويال الصناعية التجارية التي إستقبلت الضيوف وعمل برنامج ترفيهي لهم تخلله 

وجبة غداء وتوزيع الهدايا عليهم .
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 . طولكرم  مدينة  في  ميغاالند  ومالهي  نابلس  مدينة  الى   رحلة  بتسيير  املركز  قام    -  5
الصحة  مديرية  مع  بالتعاون  الهادفة  والعلمية  الطبية  واحملاضرات  الندوات  عقد    -  6

األطباء  من  وعدد  أريحا  في 
والتي تناولت مواضيع التغذية 
واإليدز  العظام  وهشاشة 
الى  باإلضافة  الثدي  وسرطان 
إقامة األيام الطبية بالتعاون مع 
عدد من األطباء املتخصصني في 

التخصصات التالية وهم :
حمدان  قاسم  الدكتور 
واألذن  األنف  إختصاصي 
اآلغا  الدكتور زياد   , واحلنجرة 

العظام  إختصاصي  النمري  رستم  والدكتور  البشرة  ومشاكل  اجللدية  األمراض  إختصاصي 
واألعصاب  والدكتور وائل أبو عرفه إختصاصي جراحة الكلى واملسالك البولية. 

املواد.  جميع  في  واجلامعات  املدارس  لطالب  تقوية  دورات  عقد    -  7

املستويات. جلميع  االجنليزية  احملادثة  دورات  عقد    -  8
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الطاقه  بعنوان  محاضره  بإلقاء  وقام  بشارات  محمد  املدرب  بإستضافة  املركز  قام    -  9
احليويه ) ريكي ( في قاعة الصداقة التابعة للجمعية.

10 -  قام املركز بإستضافة الدكتورة فوزية شحادة حيث قامت بإلقاء محاضرة بعنوان 
»النكبة الفلسطينية «.

اإلمدايست  مع  باإلتفاق  اإلجنليزية  اللغة  في  للمتفوقني  دورات  املركز  أقام    -  11
وبإشرافها ورعايتها .     

اخليري : الطبق    -  12
أقام  املركز الطبق اخليري 
مرات  ثالث    2011 عام  خالل 
لدعم  التبرعات  جلمع 
نشاطاته في مختلف املجاالت 
محافظة  محافظ  رعاية  حتت 
املهندس  واألغوار  أريحا 
ماجد الفتياني ورئيس الهيئة 
الدكتور  اإلسالمية  العلمية 

الشيخ عكرمة صبري.
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اجلماعي: االفطار    -  13
التابعة  الصداقة  قاعة  في  املبارك  رمضان  شهر  في  للنساء  اخليري  اإلفطار  املركز  أقام 
في  وتشجيعًا  إستحسانًا  والقت  ناجحة  املبادرة  هذه  كانت  وقد  التبرعات  جلمع  للجمعية  
محافظة  نائب  عريقات  صائب  الدكتور  معالي  رعاية  حتت  اإلفطار  وكان  النسوية  األوساط 

أريحا وإبنها البار الوفي والذي قام بتغطية نفقات اإلفطار.

روضــة األمــــل النموذجية 
لقد بدأت روضة األمل النموذجية سنتها الثالثة عشر بخطا ثابتة , حيث مت جتهيز مبنى الروضة 
ومت  موس,  خريستو  اآلب  مشكورًا  به  تبرع  والذي  املواصفات  أعلى  حسب  الفاخر  باألثاث  اجلديد 

احلاسوب  بأجهزة  تزويده 
ما  وكل  التعليمية  والوسائل 
وزارة  مواصفات  حسب  يلزم 
تزويده  ومت  والتعليم  التربية 
عينت  وقد   , الهواء  مبكيفات 
متخصصات  مدرسات  فيها 
امللتحقني  األطفال  عدد  وبلغ 
الطالب  من  خمسني  بها 
حفل  أقيم  وقد   , والطالبات 

إختتام العام الدراسي يوم اخلميس بتاريخ 2011/6/2 في مسرح بلدية أريحا لتخريج فوج جديد 
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أريحا  محافظة  محافظ  من  كل  اإلحتفال  وحضر  للجمعية  التابعة  النموذجية  األمل  روضة  طالب  من 
واألغوار السيد  ماجد الفتياني ومدير التربية والتعليم السيد محمد احلواش ورئيس الهيئة العلمية 
اإلسالمية العليا سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري ومدراء الدوائر الرسمية واملؤسسات األهلية 
وأولياء األمور وجمهور غفير من املواطنني وكان في إستقبال الضيوف رئيس اجلمعية الشيخ حرب 
جبر عفاني ونائب رئيس اجلمعية السيد رشيد علي حجازي وأعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية وتخلل 
الدكتور  التربية والتعليم وكلمة لسماحة  اإلحتفال كلمة لرئيس اجلمعية وعطوفة احملافظ ومدير 
وفي  لألمهات  وكلمة  الروضة  ومديرة  العليا  اإلسالمية  العلمية  الهيئة  رئيس  صبري  عكرمة  الشيخ 

نهاية اإلحتفال مت توزيع الشهادات على طالب الروضة.  
وقد شاركت الروضة في عدة نشاطات خالل العام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم 

في محافظة أريحا ومنها:
* شاركت الروضة في املهرجان الرياضي األول والثاني لرياض األطفال الذي أقامته مديرية التربية 

والتعليم في روضة البر بأبناء الشهداء.
*  شاركت الروضة في مسابقة حفظ القرآن الكرمي التي أقامتها مديرية التربية والتعليم  

في روضة االميان وحصلت الروضة على املركز االول.
*  قامت الروضة بإجراء عدة رحالت ترفيهية ألطفال الروضة ومبشاركة األهالي .

التربية  مديرية  مع  بالتعاون  الفلسطيني  الطفل  بيوم  اإلحتفال  في  الروضة  شاركت    *
والشؤون اإلجتماعية الذي أقيم في احلديقة اإلسبانية  .

*  شاركت الروضة في املسابقة الثقافية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم في روضة بذور األمل.
*   أقامت الروضة محاضرات طبية تثقيفية لألمهات بالتعاون مع مديرية الصحة في أريحا.

* أقامت الروضة يوم فرح ومرح في مقر الروضة  ومبشاركة األهالي .
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روضة أطفال املستقبل
وبالتعاون  اجلمعية  قامت 
مع مجلس محلي قرية الديوك 
طالب  تخريج  إحتفال  التحتا 
روضة أطفال املستقبل التابعة 
السادسة  الساعة  للجمعية 
املوافق  االثنني  يوم  مساء  من 
ساحة  في   2011/5/30
قرية  في  القروي  املجلس 
تخلل  حيث  التحتا  الديوك 
اإلحتفال كلمات لكل من رئيس 

اجلمعية الشيخ حرب جبر عفاني ومحافظ محافظة أريحا واألغوار املهندس ماجد الفتياني 
الفنية لطالب الروضة وفي نهاية  الفقرات  ورئيس املجلس احمللي وتخلل اإلحتفال عدد من 

اإلحتفال مت توزيع الشهادات والهدايا على اخلريجني.

حضانة األمل :
وقد قامت اجلمعية بإفتتاح 
في  النموذجية  األمل  حضانة 
حيث  اجلديد  اجلمعية  مبنى 
بها,  خاص  مبنى  لها  خصص 
بأحدث  جتهيزه  مت  وقد 
لراحة  املطلوبة  التجهيزات 
ووسائل  العاب  من  األطفال 
الترفيه املتنوعة وقد مت تعيني 
لرعاية  متخصصات  مشرفات 

األطفال .
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أكادميية وصالون األمل للتجميل 
بتاريخ  اجلمعية  قامت 
أكادميية  بإفتتاح   2008/5/24
وصالون األمل لتجميل والصالون 
والوسائل  األجهزة  بكافة  مجهز 
املواصفات  حسب  الالزمة 
أكادميية  أقامت  وقد  املطلوبة 
في  دورات  عدة  للتجميل  األمل 
التجميل وتصفيف الشعر وقد مت 
تخريج ثالثة أفواج من األكادميية 
الشؤون  مديرية  مع  بالتعاون 
اإلجتماعية , وقد أدخلت أكادميية 
لعالج  خاص  قسم  للتجميل  األمل 
البشرة بالليزروالذي القى إرتياح 

وإعجاب في األوساط النسوية.
   

مطبخ الطيبات 
 قامت اجلمعية يوم اخلميس 
بإفتتاح   2008/  8/7 بتاريخ 
مطبخ الطيبات بحضور مندوب 
لإلمارات  اخليرية  األعمال  هيئة 
بتمويل  قامت  التي  العربية  
محافظة  ومحافظ  املشروع 
عريف  السيد  واألغوار  أريحا 
محافظة  ونائب  اجلعبري 
الدكتور  معالي  واألغوار  أريحا 
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الضيوف  إستقبال  في  وكان  األهلية  واملؤسسات  الرسمية  الدوائر  ومدراء  عريقات  صائب 
رئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر ونائب رئيس اجلمعية السيد رشيد علي حجازي وأمني 
في  اجلمعية  رئيس  ورحب   , للجمعية  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  عريقات  منذر  السرالسيد 
كلمته بالضيوف وشكر في كلمته هيئة األعمال اخليرية لإلمارات العربية التي قامت بتمويل 
املشروع كما وجه الشكر والتقدير لدولة اإلمارات العربية املتحدة أميرًا وحكومًة وشعبًا على 
وقفتهم املشرفة مع الشعب الفلسطيني الصابر املرابط , واملطبخ على إستعداد لتلبية جميع 
الطلبات ملختلف املناسبات واحلفالت وورشات العمل واملؤمترات , وقد شق املطبخ طريقة 
الزبائن واملؤسسات  اليومي في تلبية طلبات  بخطى ثابتة ومصداقية عالية من خالل عملة 

والدوائر واحلفالت وورشات العمل باإلضافة الى إيصال الطلبات الى املنازل.

خامساً :- مشاريع البناء واإلعمار

أ.	مقر	اجلمعية	:
اجلمعية  إنتهت  وقد 
اجلديد  مقرها  بناء  من 
مدينة  وسط  في  الواقع 
»حي  القسطل  شارع  أريحا 
البيادر« خلف مكاتب شركة 
إنتقال  مت  وقد  الكهرباء 
اجلمعية واملؤسسات التابعة 
بتاريخ  املقر  هذا  الى  لها 

.  2008/2/3
وهو يضم مكاتب اجلمعية 
النسوي  الزهراء  ومركز 
األمل  وحضانة  األمل  وروضة 

النموذجية ومطبخ الطيبات وأكادميية وصالون األمل للتجميل وقاعة الصداقة , كما يتضمن 
البناء مخازن واسعة لتخزين املواد التموينية اخلاصة باأليتام واحملتاجني والتي تصل تباعًا 
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باملا  أوليف  مؤسسة  مقدمتها  وفي  الداعمة  املؤسسات  من  وعدد  واإلحسان  اخلير  أهل  من 
اإلسبانية التي قامت بإمتام مشروع البناء وتأثيثة بافخر األثاث وتزويده بأجهزة احلاسوب 
 , الضرورية   التجهيزات  من  ذلك  وغير  الطباعة  واآلت  التلفاز  وأجهزة  التصوير  وماكنات 
10 /2004 وقد أقيم أحتفال بوضع حجر  أما البدء بهذا املشروع فقد كان  في بداية شهر 
األساس في يوم األحد املوافق 19 / 2004/12 بحضور معالي الدكتور صائب عريقات  نائب 
محافظة أريحا واالغوار في املجلس التشريعي وإبنها البار الذي قام بوضع حجر األساس في 
الشعبية  الدوائر والوجهاء والفعاليات  الذي ضم رؤساء املؤسسات ومديري  هذا اإلحتفال 
حيث بلغت مساحة املبنى الكلية 1096 مترًا مربعًا وبلغت تكلفة املشروع أربعمئة وعشرون 
ألف دوالر , وقد مت إعداد املشروع وتخطيطة بأحدث الوسائل الهندسية واملواصفات العلمية 

وقد مت إنتهاء العمل من هذا املشروع في نهاية 2007 حيث تسلمته اجلمعية بعد ذلك .

ب.	قاعة	الصداقة	:
انتهت اجلمعية من مشروع بناء قاعة الصداقة متعددة األغراض حيث مت تصميمها على أحدث 

الهندسية  املواصفات 
تزويدها  سيتم  والتي 
شامل   V.CONF بنظام 
ونظام  املتطلبات  كل 
خارجية,  مراقبة  كاميرات 
للمؤمترات,  جاهزة  وهي 
 , احملاضرات   , الندوات 
ورشات العمل واإلحتفاالت, 
مساحتها  بلغت  وقد 
مربع  متر  وسبعون  مائة 
اإلجمالية  الكلفة  وبلغت 

من  للعديد  العمل  وورشات  احملاضرات  من  العديد  إجراء  مت  وقد   , دوالر  اآلف  وستة  مائة  لبنائها 
املؤسسات فيها خالل العام وقد تعهد الدكتور صائب عريقات بتقدمي خمسون ألف دوالر لتجهيز 

قاعة الصداقة بكافة التقنيات املطلوبة.
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مشاركات اجلمعية في النشاطات املختلفة

اجلمعية  رئيس  شارك    -  1
في  جبرعفاني  حرب  الشيخ 
محمود  الرئيس  سيادة  إستقبال 
عباس »أبو مازن« رئيس السلطة 
مقر  في  الفلسطينية  الوطنية 
محافظة أريحا واألغوار كما شارك 
إستقبال  في  اجلمعية  رئيس 
زيارته  لدى  الروسي  الرئيس 
التاريخ  مدينة  أريحا  مدينة  الى 
والعراقة وذلك في منتصف شهر 

الرئيس الروسي بصحبة الرئيس أبو مازن بإفتتاح املتحف الروسي في مدينة  قام  حيث   2011/1
أريحا.

سيارة  إستالم  مت  لقد    -  2
التي تبرع بها سيادة  اجلمعية 
»أبو  عباس  محمود  الرئيس 
محافظة  نائب  بوجود  مازن« 
صائب  الدكتور  معالي  أريحا 
اجلمعية  ورئيس  عريقات 
وعدد  جبرعفاني  حرب  الشيخ 
اإلعتبارية  الشخصيات  من 
صائب  الدكتور  قام  حيث 

مقرالدكتور  في  وذلك  عفاني  جبر  حرب  الشيخ  اجلمعية  لرئيس  السيارة  بتسليم  عريقات 
صائب عريقات  في مدينة أريحا .

3 -  مشاركة رئيس اجلمعية في املهرجان اخلتامي الذي أقامته مديرية التربية والتعليم 
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في أريحا على مسرح البلدية واملعرض الذي كان بعنوان “ اريحا القمر وكنعان “ الذي أقيم في 
مدرسة زهرة املدائن بحضور محافظ محافظة أريحا واألغوار السيد ماجد الفتياني واملفتي 
العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسني ومدير التربية السيد محمد احلواش 

وعدد كبير من مدراء الدوائر الرسمية والهيئات التدريسية .
للتضامن  احملافظة  اليها  دعت  التي  اإلنسانية  الوقفة  في  اجلمعية  رئيس  مشاركة    -  4
مع الشعب الياباني الصديق الذي تعرض لكارثة طبيعية أودت بحياة اآلف املواطنني بتاريخ 

.2011/3/18
 5 -  حضور رئيس اجلمعية حفل تخريج الفوج التاسع واخلمسني ملركز التدريب املهني 

بتاريخ 2011/4/14 في مقر املركز في مخيم عقبة جبر .
6 -  شارك رئيس اجلمعية الشيخ حرب جبر عفاني في اإلحتفال الذي أقامته نقابة العمال 
في أريحا مبناسبة عيد العمال حيث مت فيه تكرمي عدد من العمال والعامالت والصحفني في 
محافظة أريحا ومت وضع حجر األساس ملبنى معهد الدراسات العمالية وفي نهاية األحتفال 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  عريقات  صائب  الدكتور  معالي  مع  احلديث  تبادل  جرى 
الفتياني  ماجد  املهندس  واألغوار  أريحا  محافظة  ومحافظ  أريحا  محافظة  ونائب  التحرير 

ورئيس نقابة العمال في محافظة أريحا السيد وائل نظيف .
مقر  في  بجولة  وقاموا  اجلمعية  ملقر  بزيارة  للمسنني  القدس  جمعية  من  وفد  قام    -  7
لها ومت تعريفهم من قبل رئيس اجلمعية على نشاطات اجلمعية  التابعة  اجلمعية واملراكز 

والبرامج التي تقدمها اجلمعية خالل العام .
8 -   مشاركة رئيس اجلمعية في إحتفاالت مدارس احملافظة لتكرمي طالب أوائل الثانوية 

العام للعام 2011/2010 .
الراهن  السياسي  »الوضع  بعنوان  السياسية  الندوة  في  اجلمعية  رئيس  مشاركة    -  9

بني النكبة والنكسة« التي أقامتها احملافظة على مسرح البلدية بتاريخ 2011/6/1 .
»وضع  أجل   من  احملافظة  في  عقد  الذي  اإلجتماع  في  اجلمعية  رئيس  مشاركة    -  10   

الترتيبات الالزمة لفعاليات استحقاق أيلول«.
 2012/2011 اجلديد  الدراسي  العام  إطالق  حفل  في  اجلمعية  رئيس  مشاركة    -  11

بتاريخ 2011/9/4 في مدرسة بدو الكعابنة .
 12 -  مشاركة رئيس اجلمعية في اإلحتفال الذي أقامته مؤسسة بيت األجداد مبناسبة 

يوم املسن العاملي بتاريخ 2011/10/3 .
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اإلستقالل  جامعة  قاعة  في  أقيم  الذي  التمور  معرض  في  اجلمعية  رئيس  مشاركة    -  13
الشخصيات  من  كبير  عدد  ومشاركة  فياض  سالم  الدكتور  الوزراء  رئيس  رعاية  حتت 
الشركات  اليه  وصلت  الذي  العالي  باملستوى  إعجابه  اجلمعية  رئيس  أبدى  وقد  اإلعتبارية 

الفلسطينية املنتجة واملصدرة للتمور .
األعرج  محمود  السيد  برئيسها  ممثلًة  السرطان  ملرضى  الوطنية  اجلمعية  قامت    -  14
والوفد املرافق بزيارة الى جمعية رعاية االيتام واحملتاجني اخليرية في اريحا والتقى الوفد 
السرطان  مرضى  مساعدة  آلية  في  البحث  وجرى  عفاني  جبر  حرب  الشيخ  اجلمعية  رئيس 
والتعاون بني اجلمعيتني ملا فيه مصلحة لهؤالء املرضى وقد أبدى رئيس جمعية رعاية االيتام 

واحملتاجني اخليرية إستعداده في بذل كل جهد مستطاع للتخفيف عن هؤالء املرضى  .
ملرضى  الوطنية  اجلمعية  لدعم  الوطنية  احلملة  إنطالق  في  اجلمعية  رئيس  مشاركة    -  15

السرطان التي أقيمت في مقر احملافظة حيث تبرعت اجلمعية مببلغ ألف شيكل لهذا الغرض.
والسيدة  راشد  ابراهيم  السيد  اإلماراتية  اخليرية  األعمال  هيئة  مكتب  مدير  قام    -  16
الى  بزيارة  فلسطني  الغربية  الضفة  في  اخليرية  لألعمال  العمانية  الهيئة  ممثلة  خضر  رضا 
مقر جمعية رعاية االيتام واحملتاجني اخليرية اريحا حيث قام رئيس اجلمعية الشيخ حرب 
جبر عفاني بإطالعهم على نشاطات اجلمعية السنوية واخلدمات التي تقدمها اجلمعية على 
الى  بزيارة  الهيئة  مكتب  مدير  قام  كما  أريحا  محافظة  في  واحملتاجني  لأليتام  العام  مدار 
مطبخ الطيبات التابع للجمعية والذي كان قد مت جتهيزه بتمويل من هيئة األعمال اخليرية 
اإلماراتية وقد أبدى إستعداده باستمرار التواصل والتعامل مع اجلمعية وزيادة الدعم لها . 

كما أبدت السيدة رضا إستعدادها للتعاون مع اجلمعية في مختلف املجاالت .
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مشاريع اجلمعية املستقبلية

مشروع	بناء	مركز	األمل	الطبي
تعتزم جمعية رعاية األيتام واحملتاجني اخليرية في أريحا تنفيذ مشروع بناء مركز األمل 

الطبي التخصصي والذي سيضم كافة التخصصات :
العظام  عيادة   , األطفال  عيادة   , والوالدة  النسائية  عيادة   , العام  الطب   , الطوارئ  عيادة 
واألعصاب , األنف واألذن واحلنجرة , األمراض اجللدية وسيضم املركز مختبر طبي ومركز 

لألشعة الذي سيتم تزويدهم بأحدث األجهزه .

مشروع	مدرسة	األمل	اإلسالمية	الشاملة	
نظرًا 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 
وستكون   , شعبنا  أبناء  من  وغيرهم  واحملتاجني  األيتام  حتتضن  ثانوية  إسالمية  مدرسة 
كل  احملتاجني  للطالب  خاصة  مراعاة  مع  الشهداء  وأبناء  األيتام  للطالب  مجانية  الدراسة 

حسب حاجته.
 وإن اجلمعية تستعد للبدء بتنفيذ هذا املشروع في أقرب فرصة ممكنة , حيث مت اإلنتهاء 
مساحتها  تبلغ  أرض  قطعة  على  وسيقام   , لتنفيذه  الالزمة  الهندسية  املخططات  وضع  من 
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 
,ومن  واحليوية  الالزمة  املرافق  بكافة  املدرسة  جتهيز  وسيتم   , الكهرباء  شركة  واسكان 

املرافق التي ستشتمل عليها هذه املدرسة:  
 , مقصف  محاضرات,  قاعة   , وانترنت  كمبيوتر  مختبر   , علمي  مختبر   , مكتبة   , مسجد 

مالعب رياضية , حدائق مزودة باأللعاب وغير ذلك .
وستحتفل اجلمعية قريبًا 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 اجلمعية
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