املؤسسة تنظم مخيامت صيفية
نفّذت املؤسسة عرشة مخيامت صيفية باسم "مخيامت يارس عرفات" بالفرتة الواقعة  7 /23إىل  ،4/8/2016حيث
شارك فيها قرابة  1700طفل من الفئة العمرية  6-14سنة ،وبالرشاكة مع اللجنة الوطنية للمخيامت الصيفية
وبالتعاون مع جمعيات محلية ،إضافة للمجالس القروية والبلدية وقد متت هذه املخيامت يف :
 )1جمعية نهضة بنت الريف – دورا الخليل .
 )2مركز فنون الطفل الفلسطيني  -الخليل  /املدينة.
 )3مجلس قروي دار صالح – بيت لحم.
 )4مركز ثقافة الطفل – طولكرم.
 )5جمعية حبلة الخريية – قلقيلية .
 )6جمعية إرشاق للتنمية – بيت فوريك  /نابلس .
 )7جمعية الغد للتنمية – دير قديس  /رام الله .
 )8نادي خربثا الريايض  /خربثا بني حارث – رام الله
 )9املوقع التنظيمي – املدرسة /أبو قش رام الله .
 )10الجمعية الخريية الشبابية –املزرعة القبلية  /رام الله .
وقد قامت املؤسسة بإعداد كتيب تدريبي ،ونظّمت تدريباً خاصاً للمدراء واملرشفني واملنشطني لهذه املخيامت،
وتابعت تفاصيل الربامج اليومية لهذه املخيامت مرك ّزة عىل تعزيز الثقافة الوطنية لدى الجيل الصاعد وتحقيقاَ
لرسالة املؤسسة بحفظ إرث وتاريخ القائد املؤسس ونقله لألجيال القادمة.
وقامت املؤسسة كذلك بزيارات ميدانية للمخيامت ملتابعة عملها ونشاطاتها وناقشت مع القامئني عليها تفصيالَ
سبل تطويرها للسنوات القادمة ،وتزامناً مع ذكرى ميالد الرئيس أبو عامر يف  ،4\8تم اختتام هذه
املخيامت بدعوة مدراء ومنشطي املخيامت لوضع إكليل ورود عىل رضيح الرئيس أبو عامر والرتحم عليه تزامناً مع ذكرى
ميالده ،وعقدت املؤسسة اجتامعاَ معهم لتقييم نهايئ للربنامج ،تض ّمن مقرتحات مح ّددة لالستمرار بتنفيذ املخيامت الصيفية
للسنوات القادمة ،وقامت املؤسسة كذلك بتكرميهم وتوجيه الشكر والتقدير لهم يف اختتام هذه املخيامت الصيفية.
وتجدر اإلشارة أن أعضاء مجلس اإلدارة املتواجدين قد شاركوا بفعالية االختتام ووضع أكليل من الورود عىل
رضيح الرئيس الشهيد باسم املؤسسة ،إضافة ألكاليل من اتحادات ومؤسسات وطنية أخرى.
من جهة أخرى وللسنة الثانية عىل التوايل فقد نظّمت املؤسسة وصول  23طفالً من غزة للضفة بزيارة ملدة أربعة
أيام بالتعاون مع نادي شباب رام الله ،حيث جرى ترتيب برنامج لهم بكل من رام الله والقرى املحيطة ،إضافة
للقدس وبيت لحم ،وبالتنسيق مع نادي شباب رام الله ،أرسلت املؤسسة ثالثة أطفال ومرشفة إىل بالريمو -إيطاليا
( ) 20/7-1/8/2016ملخيم دويل لألطفال ،انضموا لعرشين طفل من غزة و 16من الضفة شاركوا بهذا املخيم الدويل.
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