
 
غداء تقشفي 9/أيار/2005

أقامت لجنة أصدقاء جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي وهي لجنة منبثقة عن مؤسسة فيصل الحسيني
االحتياجات ذوي  برنامج  دعم  بهدف   9/5/2005 بتاريخ  القدس  بمدينة  االمبسادور  فندق  في  خيريا  حفال 

الخاصة في المركز.

تعزيز إلى  تهدف  العجيبة"  اللفتة  بعنوان"  شيقة  مسرحية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  مجموعة  أدت  وقد 
مفاهيم وقيم العمل التعاوني.

بالحضور الكريم قائال: إن فكرة انتاج بالترحيب  برج اللقلق  بداية الحفل قام السيد سمير الجندي من  وفي 
ذوي مع  العمل  خالل  من  بدات  حيث  القدس  مدينة  في  نوعها  من  األولى  هي  المسرحية  هذه  مثل 
االحتياجات الخاصة من قبل طاقم امن بقدرات الشباب التي تجسدت في العمل المسرحي و تحريك الدمى

و من هنا بدأنا إنتاج العمل مسرحي ليكون فكرة مميزة و رائدة إلظهار إبداع و قدرات هذه الفئة"

 
عشاء "اشتر زمنا في القدس" 21/تموز/2005

بتنظيم حملتها الرابعة تحت عنوان "اشتر زمنا في القدس" والتي تهدف قامت مؤسسة فيصل الحسيني 
إلى دعم المؤسسات الصحية الخيرية والتعليمية العامة في مدينة القدس. وبدأت هذه الحملة خالل شهر

حزيران وانتهت بتاريخ 21/7/2005 في حفل خيري أقيم في مدينة رام هللا.
توجه إلى الحضور قائال: إن دعم ترحيبية و  عبد القادر الحسيني كلمة  رئيس مجلس اإلدارة محمد  ألقى 
أنواع من  نوع  هو  القدس  في  الشباب  و  الصحة  و  للتعليم  خدمات  تقدم  التي  الفلسطينية  المؤسسات 

الصمود فبكل دوالر تتبرع به إنما تشتري زمنا للحفاظ على الوجود العربي الفلسطيني في القدس"
تقديم الحفل و  بعرافة  الحسيني  الشباب/مؤسسة فيصل  مشاريع  ضابط  زحيكة  ميس  اآلنسة  قامت  كما 

جوائز اليانصيب. 
أمضى الحضور األمسية على إيقاعات موسيقى فلسطينية بألحان فرقة صابرين المعروفة بتجسيد المعاناة
ضيفنا قام  كما  الفلسطيني.  الشعب  إليه  يتوق  الذي  األمل  روح  على  تطغى  أن  دون  الفلسطينية 

الموسيقي جارو بتقديم فيروزيات القت استحسان الجميع.
بلغ 17.000 دوالر حيث تم تخصيص11.000 دوالر لدعم مراكز الصحة ريع هذه الحملة  بالذكر أن  من الجدير 
لقسم متحركة  كراسي  ولشراء  األمومة)  و  الطفولة  رعاية  مركز  الصحي،  بندكتوس  سانت  مركز  األولية( 
السرطان في مستشفى المطلع, أما بالنسبة إلى ال6.000 المتبقية فقد تم تخصيصها لترميم مدرسة دار

األيتام"ج".
 

حفل إفطار خيري على الطريقة المصرية, 23/تشرين األول/2005

قامت لجنة "أصدقاء مكتبات من اجل الشباب" في القدس وهي لجنة تطوعية منبثقة عن مؤسسة فيصل
مكتبات لدعم  بتنظيم حفل اإلفطار الخيري الثاني، الذي أقيم هذا العام على الطريقة المصرية  الحسيني 
البلدة شباب  جمعية  المجتمعي،  اللقلق  برج  مركز  جمعية  القدس:  مدينة  في  التالية  الشبابية  المراكز 
القديمة، مؤسسة الرؤيا الفلسطينية، نادي سلوان، ومكتبة بّدو، والتي تخدم األطفال والشباب من سن 6
18 عام وهي الفئة األكثر حاجة للدعم في القدس. أقيم الحفل في مطعم دريم، في يوم التحرير الوطني

المصري الموافق 23/10/2005.
قدر ريع الحفل بـ 10,000 دوالر تم تخصيصها لدعم برامج المكتبات لستة أشهر.

جميلة رمضانية  غنائية  ووصالت  مصريا.  فولكلوريا  استعراضا  االجئة  الفتاة  مدرسة  من  فتيات  قدمت  وقد 
ولتعزيز األجواء المصرية في السهرة كانت قائمة الطعام على الطريقة المصرية حيث تم تقديم فول مدمس،

و ورق عنب، و عيش السرايا و غيرها من األطباق المصرية المحببة.

أمسية بينجو خيرية 29/أيلول/2005

أقام أصدقاء جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي حفال خيري آخر في مدينة القدس في فندق السان جورج
بتاريخ 29 \9\2005 من أجل دعم برنامج ذوي االحتياجات الخاصة في مركز برج اللقلق.

السيدة دياال الحسيني عضو في مجلس اإلدارة في مركز برج اللقلق المجتمعي توجهت للجمهور قائلة: إن
الموراد و تتوفر  حيث  المتقدمة  الدول  العناية في  من  الكثير  يلقون  الخاصة  من ذوي االحتياجات  األشخاص 

الوعي الكافي، أما في الدول النامية فال زال الوعي دون المستوى.



برج مركز  من  بتخصيص قسم   2001 عام  بداية  في  قام  حيث  الحسيني  فيصل  المرحوم  باهتمام  وذكرت 
اللقلق البنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة ،" هؤالء األشخاص اللطفاء" كما كان يدعوهم فيصل الحسيني

بحاجة إلى ملجئ يحميهم من ظلم الشارع ،
كما يجب إيجاد إطار مهني يعمل على تطوير مهاراتهم و طاقاتهم و استثمارها بطرق إيجابية"

بسحب الفائزين  أسماء  إعالن  و  الحفل  بعرافة  االصدقاء  لجنة  من  خوري  غادة  السيدة  قامت  جانبها  من 
اليانصيب.

وخالل الحفل قامت مجموعة من المشاركين في برنامج ذوي االحتياجات الخاصة بالمشاركة بالحفل حيث
قاموا بالتعريف عن أنفسهم و عن نشاطاتهم في المركز، كما قام جاد محمد أبو رميلة و هو عضو فعال في

المركز بإلقاء شعر ، وقام شادي أبو سرحان بالعزف على الشّبابة. 
لقد حققت األمسية أهداف المؤسسة في دعم ذوي االحتياجات الخاصة و التوعية لظروفهم.

 

 

حفل تأبين فيصل الحسيني

أحيت مؤسسة فيصل الحسيني الذكرى الرابعة لرحيل الشهيد فيصل الحسيني من خالل إقامة يوم مفتوح تحت شعار"ألسرانا"
الوطنية الفعاليات  ممثلي  من  العديد  بمشاركة  وذلك  القدس،  في  الثانوية  الالجئة  الفتاة  مدرسة  في   2005  /31/5 بتاريخ 
والرسمية واألهلية والشعبية ورجال الدين اإلسالمي والمسيحي. واستهل اليوم بتالوة آيات من الذكر الحكيم ثم استعراض لفرقة

الكشافة وعزف النشيد الوطني.

مدينة التربية والتعليم في  لمدير  اعتدال األشهب، وكلمة  الفاضلة  الالجئة  الفتاة  مدرسة  مديرة  من قبل  عدة كلمات  إلقاء  وتم 
القدس األستاذ عبد المحسن جابر ومحمد عبد القادر الحسيني رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني. 

وتال هذه الكلمات تكريم من قبل عبد المحسن جابر إلى مؤسسة فيصل الحسيني، كما قدم الحسيني درعًا لمديرة المدرسة
اعتدال األشهب والطاقم التعليمي تقديرا لجهودهم. 

وتخلل اليوم المفتوح النشيد المدرسي وعرض مسرحية هادفة عن األسرى، إضافة إلى مجسمات وصور ولوحات عن األسرى.
العلوم والتكنولوجيا، ومعرض معرض  مثل  المكتبة،  المدرسة ضمت فعاليات في قاعة  ميدانية في  بجولة  ذلك  بعد  الحضور  وقام 

الوسائل للمرحلة األساسية وفعاليات مختبر الحاسوب و معرض االقتصاد المنزلي.

 

 

حملة القراءة المدعومة

أطلقت المؤسسة هذه الحملة في شهر كانون الثاني بالتعاون مع أمناء خمس مكتبات قامت المؤسسة بتأسيسها 
ومثلت هذه الحملة آلية لدعم المكتبات وتشجيع الشباب واألطفال على القراءة. حيث تقوم فكرة هذه الحملة على ضم عدد من
مسبقا، تحديدها  تم  مجموعة  بين  من  بقراءة كتب  المشاركون  يقوم  القراءة.  بمسابقة  للمشاركة  المكتبات  رواد  من  األطفال 
ومقابل كل كتاب تتم قراءته يتفق المشارك مع راع يقوم بتقديم مبلغ ثابت يعود لدعم المكتبات ويكون الداعم بالعادة من أفراد
العائلة أو من محيط الحي الذي يقطنه الطفل، يجمع المشارك المبلغ في حصالة الحملة، حيث يذهب المبلغ المجموع في نهاية
المشتركين ضم  تكريم  بحفل   2005 تموز  في  الحملة  هذه  المؤسسة  أنهت  المشاركة.  المكتبات  دعم  صندوق  إلى  الحملة 

وأهاليهم.



 

 

انطالق المشروع التجريبي لجائزة فيصل الحسيني للشباب في القدس

المشروع إطالق  عن   15/12/2005 العربية في  الدراسات  جمعية  في  الشباب  تنمية  ودائرة  الحسيني  فيصل  مؤسسة  أعلنت 
التجريبي لجائزة فيصل الحسيني للشباب في حفل أقامته في قاعة فندق األراضي المقدسة " الهولي الند" بالقدس.

وأعرب محمد عبدا لقادر الحسيني في كلمة المؤسسة عن سروره بانطالق المرحلة التجريبية لجائزة فيصل الحسيني للشباب،
كما و ألقت مديرة مكتب جائزة الحسن للشباب في األردن والمنسقة اإلقليمية للجائزة الدولية الفاضلة سمر كلداني كلمتها عبر
تنمية الشباب شرحا مفصال عن الجائزة ومتطلبات مدير دائرة  مازن الجعبري  تمكنها من الحضور. فيما قدم السيد  لعدم  الهاتف 

التقديم لها و إنجازها.

 

الندوات:

ندوة "القدس في عيون فيصل الحسيني" والتي أقيمت في فندق الجراند بارك في رام هللا بالتعاون مع مؤسسة بانوراما
وبمشاركة عدة مؤسسات من ضمنها أريج، بيت الشرق، دائرة المفاوضات، الملتقى الفكري العربي، جامعة القدس.

ندوة حول مشكلة الموظفين من حاملي هويات الضفة الغربية و الذين يعملون في المدارس و المستشفيات في القدس
بمشاركة مؤسسة التعاون االقتصادي و مديرية التربية و التعليم إلى جانب عدد من المدارس و المستشفيات.


