فعاليات 6002
مؤسسة فيصل الحسيني تقيم حفل اإلفطار المغربي الخيري لدعم
المراكز الشبابية المقدسية6002/00 ,
أقامت مؤسسة فيصل الحسيني أول أمس حفل اإلفطار المغربي الخيري
لدعم المراكز الشبابية والمجتمعية وإثراء للمكتبات في القدس المحتلة
وضواحيها .
بدأ الحفل الخيري بتالوة آيات من الذكر الحكيم ثم الجزء األول من االفطار،
تاله استراحة لصالة المغرب .وقد ألقى "محمد عبد القادر" الحسيني ،رئيس
مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني كلمة شدد خاللها على أهمية دعم
المراكز الشبابية قائال " :بدعمكم لهذا الحفل الخيري إنما تدعمون مشاريع
المؤسسة في قطاع الشباب ،وهي مشاريع تستهدف ربط الشباب
المقدسي بمؤسساته وتوفير باقة من الخدمات التي تعمل في كثير من
األحيان كمكمل لعمل المدارس والجامعات".
ولم ينس "محمد عبد القادر" الحسيني ما يمر به قطاع التعليم خاصة في
القدس المحتلة متمنياً من الجميع توفير الدعم الالزم مادياً ومعنوياً لقطاع
التعليم بعد استعداد إدارات المدارس والمعلمين للعودة إلى التعليم وذلك
تفويتاً للفرصة على االحتالل التي تمتد أياديه لنهش هذه الخاصرة من
القدس حسب قوله .وبعد كلمة المؤسسة ،قدمت طالبات من جمعية
الشابات المسيحية لوحتا استعراض مغربية أثناء تناول الحضور للجزء الباقي
من اإلفطار.
وبعد اإلفطار تم عرض مصور لمعلومات حول مدينة المغرب حول تاريخ المغرب
والصناعات التقليدية فيه والفن و الثقافة ،إضافة إلى المعالم الحضارية في
مدينة المغرب ،تاله أسئلة حول المعلومات التي وردت عن مدينة المغرب في
العرض المصور مقابل جوائز مقدمة من محالت شموط سنتر ومحالت ترندي
ودار أبو غوش للنشر .وقد تخلل الحفل جانب ترفيهي يتمثل في لعبة بنجو
مجانية وعرضاً للكتب من مكتبات مختلفة وكذلك عرضاً للرسم على الزجاج،
ومن ثم تم السحب على تذاكر الدخول خاتمين الحفل بالحلويات الرمضانية.
ويذكر أن ريع هذا الحفل سيذهب للمراكز الشبابية المقدسية وإثراء المكتبات
فيها لتشمل :جمعية شباب البلدة القديمة ،مؤسسة الرؤية الفلسطينية،
مركز برج اللقلق المجتمعي ومكتبة المنطار ،حيث تعاني من نقص في
الموارد المالية .إضافة إلى قيام مؤسسة فيصل الحسيني بالعديد من
األنشطة الشبابية من رياضة وموسقى ومكتبات وكشافة في تلك المراكز
لضمان استمرارها وتطويرا للشباب المقدسي.

حفالن خيريان لدعم برج اللقلق المجتمعي
حفل  - 6002/8/01أقامت لجنة أصدقاء جمعية مركز برج اللقلق
المجتمعي وهي لجنة منبثقة عن مؤسسة فيصل الحسيني حفال
خيريا على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني بمدينة القدس
بتاريخ  6002/8/41بهدف دعم البرامج المجتمعية في المركز.
وفي بداية الحفل قام السيد محمد عبدالقادر الحسيني بتعزية
عائلة الفقيد انجلو فرامرتينو ناشط السالم اإليطالي الذي توفي إثر
حادث طعن مأساوي على أيدي مجهوليين في شارع السلطان
سليمان في القدس .كما تقدم السيد محمد عبدالقادر الحسيني
بالتعزية السر شهداء لبنان وخاصة قرى قانا ومروحين من المدنيين
االبرياء الذين سقطوا نتيجة العدوان االثم على لبنان الشقيق.
بعد ذلك قامت مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة "شباب بال
حدود" بتقديم مسرحية هزلية بعنوان" الباص العمومي" تعكس فيها
معاناة المجتمع المقدسي في ظل االحتالل.
كما قامت مجموعة من جمعية الشابات المسيحية باستعراضات
فنية ،دبكة وباليه ورقص معاصر ،وبعد الحفل قامت مجموعة شباب
بال حدود بعرض أعمالها الفنية حيث قام ضيوف الحفل بشراء بعض
هذه األعمال.
حفل  - 6002/9/60أقامت لجنة أصدقاء جمعية مركز برج اللقلق
المجتمعي حفال خيريا على خشبة المسرح الوطني الفلسطيني
بمدينة القدس بتاريخ  6002/9/64بهدف دعم البرامج المجتمعية
في المركز.
في بداية الحفل تم تقديم عرض مصور حول المركز للتعريف بمرافقه
وفعالياته من ثم قدمت فرقة شباب بال حدود من مجموعة ذوي
االحتياجات الخاصة في المركز عرضا مسرحيا شيقا تال ذلك
استعراضات فنية دبكة وباليه ورقص معاصر مقدم من فرقة "إحنا
هون" التابعة لجمعية الشابات المسيحية.
وفي ختام الحفل ألقت السيدة ديالى الحسيني كلمة شكر وتقدير
للحضور على دعمهم المستمر للمركز.

ذكرى رحيل الشهيد فيصل الحسيني تتجلى في حفل
تخريج المتفوقين من المدارس التابعة لدائرة األوقاف العامة
في القدس 6002/5/10
احياء لذكرى الشهيد الراحل فيصل الحسيني ،أقامت
المؤسسة وسط حشد كبير من الشخصيات المقدسية
واألكاديميين والمعلمين والطالب حفل تخريج المتفوقين من مدارس
مديرية التربية والتعليم التابعة لدائرة األوقاف العامة في مدرسة
المطران في القدس الشريف الذي استهل بتالوة آيات من الذكر
الحكيم ،ثم السالم الوطني الذي قدمه كورال مدرسة الفتاة الالجئة
الثانوية ،تلتها دقيقة صمت على أرواح الشهداء.
وعبر رئيس مجلس مؤسسة فيصل الحسيني ،نجل القائد فيصل
الحسيني "محمد عبد القادر" الحسيني خالل كلمة ألقاها عن
أمنيته فيما لو أقيم الحفل في بيت الشرق الذي أغلقته قوات
االحتالل منذ ما يزيد على  5سنوات ،قائال " :قوة المنطق البد وأن
تنتصر في النهاية على منطق القوة والعنجهية والعنف ...هذه هي
قوتنا في القدس وهذه هي قوة القدس" .مضيفاً " :لقد كانت
القدس على الدوام الموقع المتوسط والمركزي جغرافيا بين المدن
وثقافيا بين الحضارات ،ولذا فقد حظيت بمميزات تسمح لها أن تكون
عاصمة ،وألن المعركة المفروضة علينا ليست فقط معركة أرض
وإنسان ،وإنما معركة حضارية ،لم تقتصر أفعال االحتالل على الحصار
الجغرافي وهدم البيوت والعزل والتهجير ،ولكن سياسة االحتالل في
القدس ركزت عملية التجهيل طمسا للهوية ،ولكي ال يكون في
القدس كوادر قادرة على بناء العاصمة" .المزيد >-

حفل الربيع الخيري لدعم مدارس القدس العامة
6002/1/06
أقامت مؤسسة فيصل الحسيني حفل الربيع الخيري الذي خصص ريعه
لدعم عشر مدارس في القدس وقد بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها
رئيس مجلس إدارة المؤسسة "محمد عبد القادر الحسيني" و توجه
إلى الحضور قائال ":األمل هو بالفعل في ابنائنا وبناتنا وفي مستقبلهم
الذي نصيغه بأيدينا ،ليس على الحلبة السياسية فقط ولكن أيضا في
بيوتنا وفي مدارسنا لهذا نجتمع اليوم لنساعد مدارسنا ونقويها ونضمن
بيئة تربوية مالئمة للطالب والمعلمين واإلدارات المدرسية".
كما تقدم بالشكر لداعمي الحفل الخيري عامة والراعي الرئيسي
للحفل مجموعة االتصاالت الفلسطينية خاصة.
من جانبه ،نوه الدكتور عبد المالك الجابر ،المدير التنفيذي لمجموعة
االتصاالت الفلسطينية في كلمة له إلى المشاريع التي بدأت فيها
المجموعة هذا العام من بينها صندوق إقراض الطالب المحتاج وأعلن
كذلك عن التعاون بين مجموعة االتصاالت الفلسطينية ومؤسسة فيصل
الحسيني مشيرا إلى نيته ببناء وحدات صفية لبنات مدرسة مخيم
شعفاط اللواتي في أمس الحاجة إلى هذه الصفوف من المرحلة
الثانوية ،إضافة إلى تبرع شخصي من رئيس مجلس إدارة مجموعة
االتصاالت الفلسطينية صبيح المصري بمبلغ نقدي بقيمة  40آالف دوالر
فضال عن التبرع بقيمة  40آالف دوالر من قبل مجموعة االتصاالت
الفلسطينية.
و بعد االنتهاء من إلقاء الكلمات رحبت عريفة الحفل غادة خوري بالحضور
وتال ذلك سحب على بطاقات الدخول ثم رقصات متنوعة لطالبات من
جمعية الشابات المسيحية وسحوبات عدة على أوراق اليانصيب.

