
االفتتاحية 
 جائزة مؤسسة التعاون.. 

خطوات ثابتة نحو اإلبداع والتميز
لؤي خوري

قبل ثالثين عاماً أنشأت مؤسسة التعاون على أساس تعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني، واستندت إلى إحساس عميق 

بأهميــة العطاء في تغيير الواقــع االجتماعي، وذلك ضمن 

رؤية ترتكز على مساندة المؤسسات الفلسطينية في بناء 

المجتمع المدني من جهة، وفي تجذير الهوية الفلسطينية 

وإبــراز حيويتها من خالل تفاعلها فــي الحوار الثقافي على 

المستوى اإلنساني من جهة اخرى.

وايماناً منها بأهمية تعزيز اإلنجاز واإلبداع والتميز للشــعب 

الفلسطيني ومؤسســاته األهلية، بادرت مؤسسة التعاون 

في العام 2004 إلى تأســيس جائزة تهتــم باإلنجاز، وتُمنح 

لمؤسسات أهلية حققت إنجازات مميزة ومبدعة ساهمت 

في عملية التطور االجتماعي واالقتصادي والثقافي للشعب 

الفلســطيني، وتميزت بإحداث تغييرات إيجابية مستدامة 

في مجال عملها ورسالتها. 

وفي العام 2007 تبنت عائلة الشخشــير، مشكورة، »جائزة 

اإلنجاز« حيث حملت اسم المرحوم عبد العزيز الشخشير، 

وهدفت إلى تكريم وإبراز المؤسسات األهلية الفلسطينية 

في مختلف قطاعات العمل، واســتطاعت أن تتوج اإلنجاز 

واإلبداع وتثني عليه بمختلــف المجاالت. وقد عملت لجنة 

الجائزة على تطوير اآلليات والمعايير التي تقوم عليها سعياً 

لتعميق المنافسة وتسليط الضوء على مواضيع ذات أولوية 

للشعب الفلسطيني، وســعياً منها نحو التخصصية في 

العمل واألداء، خصصــت في العامين الســابقين لتكريم 

المؤسســات التي أحدثت إنجــازات وإبداعــات في قطاع 

التعليم الفلسطيني، حيث تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دوالر.

وفي إطار ســعيها المســتمر لتعزيز ثقافة التميز واإلبداع، 

طورت مؤسســة التعاون في العام 2012، جوائزها لتصبح 

ثــالث جوائــز حاكت فيها رســالة وهوية وقيم مؤسســة 

التعاون، لتكريــم من يخطو خطاها ويســلك دربها حامالً 

لقيم الشفافية والنزاهة وااللتزام الوطني والمهنية. حيث 

أسست مؤسســة التعاون وبدعم سخي من رجل األعمال 

المقدســي الســيد منير الكالوتي، لجائزتين، األولى لزهرة 

المدائن »القــدس«، وهي »جائزة المرحــوم راغب الكالوتي 

للتنمية المجتمعية«، والثانية لشــباب فلســطين، وهي 

»جائزة منير الكالوتي للشباب الفلسطيني الريادي«. 

وتهــدف »جائــزة المرحــوم راغــب الكالوتــي للتنميــة 

المجتمعية« الى المساهمة في النهوض بدور المؤسسات 

المقدسية، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في مختلف 

المجاالت، وتشــجيعها علــى بلورة المزيد من المشــاريع 

والمبــادرات، للنهوض بواقعها ودورها، وحماية مقدســاتها 

ونسيجها االجتماعي، وتعزيز صمود مواطنيها.

أما »جائزة منير الكالوتي للشــباب الفلســطيني الريادي« 

فهي تأتي تقديراً للدور الهام والحيوي للشباب الفلسطيني 

وبنــاة المســتقبل، حيــث هدفت إلــى تكريم الشــباب 

الفلســطيني المبادر، وتشــجيعه ودعم مبادراتة الريادية 

التي يسعى لتنفيذها، والتي تمتاز باإلبداع واالبتكار والتميز، 

ابداعاتهم وتبني مشــاريعهم  وتمنحهم فرصة لتطويــر 

والنهــوض بها ودعمهــا، كما تمثل إطارا للمســاهمة في 

تمكين الشــباب من اإلســهام في تحقيق التنمية، وتعزيز 

والطاقات  الخبرات  ورفد  المجتمعية لديهم،  المســؤولية 

الشبابية الجديدة واإلبداعية. علماً أيضاً بأن قيمة كل جائزة 

هي 50 الف دوالر سنوياً.

وحفاظاً على قيم الشفافية والنزاهة التي تسعى مؤسسة 

التعاون لترســيخها، تقوم لجنة تحكيم خارجية مستقلة 

من ذوي االختصاص والخبراء، باختيار الفائزين في الجوائز دون 

أي تدخل من المؤسســة، وذلك وفق آليات ومنهاج تحكمه 

المهنية العالية والمعايير الواضحة والصارمة، وعبر مراحل 

متسلسلة يتم خاللها زيارة ومقابلة المؤسسات والشباب 

المرشحين للجائزة من قبل اللجنة.

الكبيــر  بالشــكر  اتقــدم  أن  أود  فإننــي  الختــام  وفــي 

و»الكالوتــي« علــى دعمهمــا  »الشخشــير«  لعائلتــي 

الكريــم والســخي لهــذه الجوائــز الهامــة، والتــي بدورهــا 

تحفــز المؤسســات األهليــة والشــباب الفلســطيني علــى 

التميــز واإلبــداع مــن جهــة، ولمــا تحيــه لدينــا مــن ذكــرى 

ألعــالم فلســطينية لهــا بــاع طويــل فــي خدمــة الشــعب 

ــة  ــذه الفرص ــز ه ــرى. وأنته ــة أخ ــن جه ــطيني م الفلس

أيضــاً لتقديــم الشــكر والتقديــر للجــان التحكيــم 

الخارجيــة، والتــي تعمــل معنــا بــكل حــب وإخــالص 

وتفــان، لكــي نصــل ألفضــل المرشــحين، ونواصــل تطويــر 

ــا  ــك رغــم معرفتن ــزة، وذل ــا للجائ ــر تقييمن ــات ومعايي آلي

ــغ  ــدم ببال ــا اتق ــداع. كم ــاز واإلب ــم اإلنج ــة تقيي بصعوب

ــن  ــباب الذي ــة والش ــات األهلي ــة المؤسس ــكري لكاف ش

ــز التعــاون، متمنيــاً لهــم  تقدمــوا للمنافســة علــى جوائ

ــا  ــعبهم، كم ــم وش ــة مجتمعه ــي خدم ــق ف كل التوفي

ــة  ــز مؤسس ــن بجوائ ــة للفائزي ــكر والتهنئ ــدم بالش أتق

التعــاون، علــى إنجازاتهــم وإبداعهــم متمنيــا لهــم مزيــدا 

ــاح. ــق والنج ــن التأل م

مؤسسة التعاون تحصد جائزة 
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اختتام اجتماعات مجلس األمناء »64« دورة المرحوم »فيكتور قشقوش«
45 مليون دوالر قيمة إجمالي المشاريع  خالل العام 2012

دبــي - أعرب الدكتــور نبيل هاني القدومــي رئيس مجلس 
أمناء مؤسســة التعاون، عن ســعادته وفخره بما سجلته 
المؤسســة من إنجــازات متميزة في دعــم تنمية وصمود 
شعبنا الفلسطيني عبر تطبيق استراتيجيتها البرامجية. 
وأوضح أن المؤسســة تمضي بثبات في التركيز على تطوير 
البرامــج والمشــاريع الريادية التــي تتجاوب مــع أولويات 

واحتياجات الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خالل كلمة رئيس مجلس األمناء في اجتماعات 
المجلس الـ »64«، في دولة اإلمــارات العربية المتحدة في 
دبي، والتي حملت اسم المرحوم فيكتور قشقوش أمين سر 
مجلس أمناء مؤسســة التعاون الراحل، وتميزت بمشاركة 
فاعلة وواســعة من أعضاء المؤسسة ولجانها المختلفة، 

وعدد من المفكرين واالقتصاديين. 
ووجــه د.القدومــي شــكره العميق لجميع شــركاء 
مؤسســة التعاون من مانحين ومؤسســات، مؤكدا حرص 
المؤسسة على تعزيز شراكاتها وفتح آفاق جديدة لمزيد من 
هذه الشراكات. كما تقدم بالشكر لكافة أعضاء مؤسسة 
التعاون على الجهود الكبيرة التي يبذلونها، وأشاد بالمهنية 
والكفــاءة العالية التــي  تتمتع بها المؤسســة ولجانها 

المختلفة. 
واســتذكر د.القدومــي مناقــب المرحــوم “فيكتــور 
قشقوش” أمين سر مجلس أمناء مؤسسة التعاون الراحل، 
وإخالصــه وإيمانه العميق بأهمية اســتمرار العمل الدؤوب 
والجاد الذي تقوم به المؤسســة في خدمة قضية وأهداف 

شعبنا وتطلعاته للعيش بحرية وكرامة.

45 مليون دوالر قيمة إجمالي المشاريع 
الجاري تنفيذها خالل العام 2012

وكان مجلس األمناء، وخالل اجتماعاته التي عقدت على مدار 
ثالثة أيام، قد راجع أداء مؤسســة التعــاون منذ بداية العام، 
واطّلــع على أعمال مجلس إدارة المؤسســة، والذي قدمته 
السيدة سوســن الفاهوم جعفر رئيس المجلس، كما اطلع 
على تقرير ســير العمل والخطط ومجمل أنشطة اللجان 
وفــرق العمل والموازنــة للعام المقبل، الــذي قدمته مدير 
عام مؤسســة التعاون د.تفيدة الجرباوي، حيث بلغت قيمة 
إجمالي المشــاريع الجاري تنفيذها خالل هذا العام  حوالي 
45 مليون دوالر، استفاد منها ما يقارب 400 ألف فلسطيني 
والتنميــة المجتمعية  التعليم والثقافــة  في قطاعــات 

والطوارىء والمساعدات اإلنسانية.
واستعرض المجلس مجموعة من البرامج التي توليها 
مؤسســة التعاون عناية خاصة والتي تســاهم في تنمية 
قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتعزز هويته، والتي 
يتمثل أبرزها في المتحف الفلســطيني، حيث يتم العمل 

جانب من اجتماعات اللجان المختلفة قبيل اجتماع مجلس األمناء. - دبي

من جانبه أشــار د.نبيــل هاني القدومي خاللــه كلمته في 
افتتاح  العشــاء الســنوي إلى أهداف مؤسسة التعاون في 
التنمية البشرية والمجتمعية، كما أشار إلى أن المؤسسة، 
وعلى ضوء العدوان اإلســرائيلي على أهلنــا في قطاع غزة، 
وفرت من مواردها الذاتية مساعدات أساسية من وقود وغذاء 
وملبس، مســتجيبًة بشــكل فوري لبعض من االحتياجات 
الطارئة، كما أوضح أنها أطلقت نداء اســتغاثة وأنشــأت 

صندوق مساعدات لدعم  الفلسطينيين في غزة. 
وشــدد على أن مؤسســة التعــاون تســعى لتطوير 
نظمها الداخلية بصورة مســتمرة واستخدام معايير األداء 
في قياس مدى تحقيقها ألهدافهــا، باإلضافة إلى ما تقوم 
به المؤسســة من تطوير وتجديد متواصل لعملها وتوجيه 
لبرامجها بما ينســجم مع رســالتها ودورها، مستعرضا، 
كنمــوذج لهذا التوجــه، إطالق برنامج مؤسســة التعاون 
للشــباب، وهي شبكة شبابية مستقلة أُنشأت بمبادرة من 
مؤسسة التعاون، وتعمل على تمكين الشباب الفلسطيني 
والدولي من اإلســهام فــي تعزيز مســؤوليته المجتمعية 

وتحقيق التنمية ألبناء الشعب الفلسطيني. 
وفي ختام كلمته تقدم بالشــكر لمعالي وزير التعليم 
العالي والبحــث العلمي في دولة اإلمارات الشــيخ نهيان 
مبــارك آل نهيــان على رعايته وتشــريفه لحفل العشــاء 

السنوي. 
الى ذلك اســتضافت المؤسســة خالل حفل العشاء 
الدكتور شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويــت كمتحدث رئيســي في الحفل، والذي اســتعرض 
تجربته في زيارة فلســطين مستعرضا الواقع الذي يعيشه 
الشــعب الفلســطيني تحــت االحتــالل  والممارســات 
االســرائيلية، والتضييق المســتمر عليــه، باإلضافة إلى 
المشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تعاني 

منها المناطق الفلسطينية.
وقد شهدت أروقة العشــاء واالجتماعات، إنجازاً كبيراً 
على صعيد استقطاب األموال، لتمويل إنشاء مبنى المتحف 
الفلســطيني، وتلبية نداء االستغاثة لدعم الفلسطينيين 
في قطاع غزة، وللعديد من مشاريع المؤسسة في القدس.

وكانت الفنانة الفلسطينية زين عوض قد شاركت في 
الحفل عبر تقديمها عددا من األغاني الوطنية.

على اســتكمال عمليات التصميم وتوفيــر التمويل الالزم 
لتنفيــذ المرحلة األولى منه بقيمة 10 مليون دوالر، وبرنامج 
تشغيل الشباب »عمل«، بدعم من الصندوق العربي وصندوق 
النقد العربي، ويسعى هذا البرنامج إلى زيادة فرص توظيف 
وتشغيل الشــباب، حيث بلغت قيمته اإلجمالية حوالي 12 
مليون دوالر ويمتد حتى نهاية 2014، وتمكن حتى تاريخه من 

تدريب حوالي 750 خريجا، ووفر أكثر من 500 فرصة عمل. 
كما اســتعرض المجلس برنامج »مستقبلي«، والذي 
يهدف إلى تمكين األطفال والشباب األيتام، نتيحة العدوان 
اإلســرائيلي علــى قطاع غزة فــي أواخر العــام 2008، من 
العيش بكرامة وتمكينهم مــن متابعة تعليمهم وتحقيق 
تطلعاتهم، حيث يســتفيد من هــذا البرنامج 1804 يتيماً، 
وحوالي 482 عائلة، وبلغت قيمة المشــروع 20 مليون دوالر، 
تم تمويل 10 ماليين منها من مؤسســة أبراج كابيتال دبي، 
ويمتد البرنامــج عبر 22 عاماً، باإلضافة إلى برامج الطفولة 
المبكرة “ســكر”، وتكنولوجيا المعلومات “تفكير”، واألمن 
الغذائــي “حصــاد”، والتأهيــل المجتمعي لــذوي اإلعاقة 
“شمس”، ودعم وتأهيل أســاتذة الجامعات “زمالة” وبرنامج 

التميز األكاديمي لدعم طلبة المدارس.
وتوقف المجلس أمــام برامج دعم مدينة القدس، وأبرز 
المشــاريع التي تمثلت في اإلشــراف على تنفيذ مشــروع 
التطوير الشــامل لمدرســة دار اليتيم العربي الصناعية، 
ومشــروع تطوير الكلية اإلبراهيميــة، باإلضافة إلى برامج 
إعادة ترميم وإعمار البلدة القديمة في القدس، وذلك ضمن 

وثيقة القدس البالغة قيمتها 28 مليون دوالر.
بالتزامن مع ذلك، وعلى هامش االجتماعات المؤسسية 
واللجان المختلفة، أقامت مؤسسة التعاون حفل عشائها 
الســنوي تحت رعاية معالي وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي في دولة اإلمارات الشــيخ نهيان مبــارك آل نهيان، 
وبحضور عدد كبير  من المانحين وأعضاء مؤسسة التعاون 

وأصدقائها. 

مؤسسة التعاون ماضية في تطبيق 
استراتيجيتها البرامجية لدعم وتنمية صمود 

شعبنا الفلسطيني

وفــي كلمته جدد معالي الشــيخ نهيان مبــارك آل نهيان 
موقف دولة اإلمارات الثابت تجاه قضية فلسطين وشعبها 
باعتبارهــا قضيــة العرب األولــى، وقال »إن دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة تساند باســتمرار القضية الفلسطينية 
بكل عزم، وتدعمها بكل قوة وإصرار، وتناصر ســعي الشعب 
الفلسطيني الشــقيق في مطالبه المشــروعة لتحقيق 
العدل والســالم، واألمن والرخاء على أرض فلسطين الحرّة 

واألبية«.



ضمن أفضل المشاريع الخيرية في الشرق األوسط لعام 2012
مؤسسة التعاون تحصد جائزة »كامبدن« الدولية لألعمال الخيرية والعطاء في أبو ظبي

في حفل اقيم في مدينة أبوظبي، بتاريخ 09 كانون أول 2012، حصلت مؤسسة التعاون على الجائزة الدولية لألعمال الخيرية 
والعطاء في الشــرق األوسط، والتي تنظمها مؤسســة »كامبدن« الدولية بالتعاون مع بنك أبوظبي اإلسالمي، وذلك بحضور 
عدد من أصحاب السمو والشيوخ، وممثلي المؤسسات األهلية والخيرية العربية، باإلضافة إلى رجال األعمال وممثلي القطاع 
الخاص على المستوى الدولي، تم اختيار مؤسسة التعاون كأفضل مؤسسة ترفد العطاء االجتماعي في الشرق األوسط في 

العام 2012، وقد جاء اختيار التعاون من بين عشرات المؤسسات والهيئات المشاركة والمرشحة للجائزة.

ويشــار الى أن جائزة »كامبدن« الدولية لألعمال الخيرية والعطاء هي األولى من نوعها في الشــرق األوسط، وتهدف إلى زيادة 
الوعي بالجهود الخيرية والثقافية واالجتماعية في المنطقة العربية والشرق األوسط. 

خالل مقابلة مع رجل األعمال 
المقدسي منير الكالوتي 

أعتز بمؤسسة التعاون التي تعتبر مفخرة 
للشعب الفلسطيني

منير راغب الكالوتي، ولد في القدس في حي وادي الجوز في 
العام 1943، وتعلم في مدارسها... مدرسة الفرير، والمدرسة 
اإلبراهيمية، وتخرج من مدرســة المطران فــي عام 1960، 
شارك ككافة أبناء الشــعب الفلسطيني  في المظاهرات 
و المســيرات التي تنطلق في القدس بالمناسبات الوطنية 
والدينية مع فرق الموســيقى وفرق الكشــافة، وعاش، بكل 
جوارحه، مع أبناء جيله ثورة يوليو في مصر وحرب عام 1956. 
التحــق بالجامعة األميركية في بيــروت، وهناك انضم الى 
حركة القوميين العرب واتحاد طالب فلسطين. وخالل حرب 
عام 1967  كان خارج القدس، وعاش المأساة.. مأساة ضياع 
ما تبقى من القدس وفلســطين، حيث عــاش مرابطاً على 

ضفاف نهر األردن منقطعاً عن عائلته يحلم بالعودة. 
ومنذ ذلك اليوم وهو يســعى في بالد اهلل الواسعة في 
مجاالت عمل كثيرة فــي األردن ولبنان. وفي عام 1969 بدأت 
رحلته إلى دول الخليج بدءاً من إمارة أبوظبي، وحينها كانت 
األحوال المعيشــية شــديدة الصعوبة، ثم انتقل إلى إمارة 
دبي في العام 1976، حيث بدأت نشاطاته التجارية المتعددة، 
والمجوهرات والسبائك  العقارات وصناعة السجاد  وأهمها 
الذهبية، وقد توســع  وامتد نشاط شــركته و تواجدها في 

عدة عواصم عالمية.
حافــظ على انتمائــه وحبه لوطنه، حيث ســاهم في 
العديد من المشــاريع التنموية والخيرية، وأسس لجائزيتن 
هامتين تعنيان باإلبداع والتميز والتنمية لخدمة أهداف أبناء 

شعبنا، وخاصة في مدينة القدس.   
فيما يلي الحوار الذي أجريناه مع السيد منير الكالوتي 
حول تخصيصه لجائزتين باســمه وباســم والده المرحوم 
راغــب الكالوتي، خصصت األولى للشــباب الفلســطيني 
الريادي والثانية للتنمية المجتمعية في القدس، كما تناول 
الحوار دور الشباب واالحتفالية الثالثين لمؤسسة التعاون، 

وذهب الى القدس وذكريات الطفولة فيها. 
تأسيس جائزتي »منير الكالوتي للشباب الفلسطيني 
الريــادي«، وجائــزة »المرحــوم راغــب الكالوتــي للتنمية 
المجتمعية في القدس«، ما هو دافع السيد منير الكالوتي 
لتأسيس هاتين الجائزتين واحدة باسمك واخرى باسم والدك 
رحمه اهلل؟ وماذا تعني الجوائز بالنسبة لك وما هو هدفها؟.

كان والــدي من أشــد الداعمين لقضيتنا المقدســة ومن 
رجال األعمال الناجحين،  وكان يدعم المؤسســات الخيرية 
القائمة في القدس، ومنها ترميم المباني والجوامع القائمة 
في البلــدة القديمة، ومــن بينها جامع الشــيخ لولو، ودار 

األيتام، وهذه الجائزة هي وفاًء لذكراه الطيبة رحمه اهلل.
 وأما بالنســبة لي فالدافع األساســي لّتأسيس هذه 
الجائزة هــو انطالقا من مشــاهداتي المؤلمة لواقع بعض 
شباب القدس وفلسطين تحت االحتالل، ومنها انعدام فرص 
العمل، وفقــدان الحريات وانحــراف البعض،ولكن الغالبية 
العظمى من شبابنا لم يفقدوا إرادة التحدي والصمود. وهذه 
الجائزة هي توفير األمل و الثقة والمســاعدة في انطالقات 
جديدة  لهؤالء الشباب، وتأكيدا بأن لهم إخوان يهتمون بهم 
وأنهم على اســتعداد لدعم مشاريعهم وأفكارهم الريادية، 
والتي في النهاية تدعم الصمود. كما أن الهدف األساســي 
لمشــروع هاتيــن الجائزتين هــو دعم صمود شــعبنا في 
القدس وفلســطين من خالل دراسة واعتماد مشاريع لدعم 
مؤسسات قائمة في القدس، وسيتم توزيع الجائزة على أحد 
الفائزين، ودعم الشــباب للقيام بمبادرات خالقة، وســتقوم 
لجنة مخصصة من ســبعة حكام بتقييم شــفاف لهذه 
المشــاريع واختيار أفضل واحد إلى خمسة مشاريع سنويا، 
و يوجد توجه لدعم تنفيذ واحد أو أكثر من هذه المشــاريع 

باإلضافة للجائزة.
من المشــاريع والبرامــج التي أعتز بها، هي مشــروع 
األعمار السريع بالقدس، و مشــروع الدعم الفني والثقافي 
والرياضي للشباب المقدسي والبالغ قيمته 380 ألف دوالر، 
وهو أحد المشــاريع التي تساند شــبابنا في القدس، وتعزز 
روح المبــادرة واإلبداع واالنتماء لهويتهم، حيث يتلخص هذا 
المشــروع في تطوير وتنمية فرق كشفية وفرق موسيقية 
ودبكة وأنشــطة رياضية أخرى تعمل من خالل المؤسسات 
الشــبابية والمدارس. وحتى اآلن تجاوز عــدد المتدربين ال 
300 زهرة ومرشــد، وبدأت بعض هذه الفرق بتقديم العروض 
واالشــتراك في النشــاطات المختلفة في مدينة القدس. 
وهذا المشــروع يعيد ما كان قائما قبل االحتالل، حيث كنا 
نعيش معه أجمل أيام طفولتنا وشــبابنا، وكان له أثر كبير 

في ترسيخ االنتماء والتماسك والتآلف المجتمعي.

	 تــم توقيــع مذكرة تفاهــم لمدة 10 ســنوات، خالل
الشــهرالجاري، يخصــص من خاللها الســيد منير 
الكالوتــي مبلــغ مليــون دوالر لمرة واحــدة لوقفية 

مؤسســة التعاون، على أن يرصد العائد االستثماري 
السنوي لهذا المبلغ لتغطية قيمة الجائزتين، أرجو 

أن تحدثنا قليالً عن هذه االتفاقية. 

 الهدف هو ضمان اســتمرار تغطية قيمــة الجائزتين دعما 
لصمود أهلنا في فلســطين جاءت فكرة  وقف مليون دوالر 
أمريكي لمدة أقلها عشرة سنوات، ورصد العائد االستثماري 
لتغطية التزامات هاتين الجائزتين، على أن أقوم شــخصيا 
بتغطية أية فروق بين العائد وااللتزامات  المالية للجائزتين 

سنويا. 

أومن بأن ال الشعب الفلسطيني وال أي 
شعب عربي أو إسالمي

سينسى أو يتخلى عن القدس العربية 
اإلسالمية والمسيحية مهما طال الزمن

	 كيف يــرى الســيد منيــر الكالوتــي القــدس، وما
هــي امنياتة التي يطمــح بأن تتحقق فــي المدينة 
المقدســة،وماهي رؤيتكم حول مســتقبل الشباب 

الفلسطيني وأمانيه؟

إني أومن بأن ال الشــعب الفلسطيني وال أي شعب عربي أو 
إسالمي سينســى أو يتخلى عن القدس العربية اإلسالمية 
و المســيحية مهما طال الزمن. وأننــي على ثقة وأؤمن بأن 
شبابنا الفلسطيني أينما كان في الداخل والخارج قادر على 
أن ينتصر على كافــة التحديات مهما كان مصدرها ومهما 
طــال الزمن إذا ما تيســر له الدعم وفتحــت أمامه الفرص 

المناسبة الن روح ودافع الريادة متأصلة بشبابنا.

	 تحتفل مؤسسة التعاون هذا العام، والتي انت عضو
فيها، بثالثين عام على تأسيســها، ما هي كلمتكم 
لمؤسســة التعاون في هذه المناســبة؟ وكيف ترى 

المؤسسة في السنوات القادمة؟

أنا أفتخر واعتز بهذه المؤسسة التي تعتبر مفخرة للشعب 
الفلسطيني بأسلوب عملها الحضاري والمهني وتمسكها 
بالشفافية واإلدارة  السليمة، فهي مصدر عطاء وعون ودعم 
لصمود شــعبنا و مؤسســاتنا، وأني أراها وبــإذن اهلل تكبر 
وتكبر بالمجهود المتواصل للمؤسســين والشــباب الذين 

يحملون وسيحملون الراية من جيل إلى جيل. 

 أعتز بمؤسسة التعاون التي تعتبر 
مفخرة للشعب الفلسطيني



مقتطفات من أهم األخبار 

لتخطيط الموارد المؤسسية وتنظيم 
 UBA عالقات العمالء وأتمتتها شركة

تزود مؤسسة التعاون بباقة من الحلول 
والبرمجيات اإلدارية المتطورة

أعلنت شــركة »UBA«، الشــركة المختصة فــي تقديم 
الحلول اإلدارية والبرمجيات المتطورة، عن توقيعها التفاقية 
 شــراكة مع مؤسســة التعاون لتزويدها بباقــة من حلول 
)Sage 300 ERP( لتخطيــط الموارد المؤسســية، وحلول 
Sage CRM إلدارة عالقــات العمــالء والمانحيــن بشــكل 
إلكتروني، وســتمنح حلــول )Sage 300 ERP(، مؤسســة 
التعاون قدرة عالية على التحكم في إدارة حساباتها المالية، 
وحركاتها المحاســبية، وحماية اســتثمارات داعميها من 
الجهات المانحة والشــركاء البرامجيين، واالستفادة منها 
في البرامج التنموية، وذلــك بضبطها وتنظيمها من خالل 
حزمة التطبيقات المختلفــة التي تتضمنها هذه الحلول، 
ِّزة  والتــي تــؤدي مجموعة متكاملة مــن الوظائــف الُمعز

لفعالية ودقة العمليات المالية بإجراءاتها المختلفة.
وعلى صعيد آخر، فإن حلــول Sage CRM بتطبيقاتها 
العديدة ســترتقي باألداء المؤسســي لمؤسسة التعاون، 
حيث أنها ســتمكنها مــن إدارة التبرعات والمنــح، وإدارة 
المناســبات والمشــاريع التي تطلقها، إلــى جانب إدارتها 
للمناســبات اإلعالميــة وقواعد البيانات والوثائق بشــكل 

مؤتمت ومحدد ودقيق.

انطالق فعاليات قمة القدس الشبابية

انطلقت في مدينة القــدس بتاريخ 5/كانون أول/2012، قمة 
القدس الشبابية بتنظيم من مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 
وباديكو  التعاون  البريطاني ومؤسســة  الثقافي  والمجلس 
القابضة، وبحضور عشرات الشابات والشباب المقدسيين 
وممثلين عن جامعة القدس، واإلتحاد األوروبي، ومؤسســة 
برج اللقلق، والجالية اإلفريقية، ومؤسسة قيادات وأفراد من 
المؤسســات المحلية والدولية العاملــة في مجال تنمية 
المجتمع والشــباب باإلضافة إلى شخصيات فلسطينية 

عاملة في المجال. 
وتهــدف القمة إلــى بــث روح الريادية لدى الشــباب 
المقدســي الذي يُواجه الكثير من القيــود والتحديات التي 
تحول دون تطوره على الصعيديــن العلمي والمهني، وتركز 
علــى إعطائهم المســاحة لعرض أفكارهــم ومبادراتهم 
لحل المشــاكل التي يواجهونها في المدينة المقدســة، 
وتمنحهم بذلك فرصــة لخلق عالقة متينــة بينهم وبين 

مدينتهم وتبني مشاريعهم والنهوض بها ودعمها.
مــن جانبهم أعرب المشــاركون من الشــباب/ات عن 
تقديرهم ألهمية التركيز على دورهم كشــريحة مجتمعية 
أساسية، وتشجيع روح الريادية والمبادرة لديهم خاصة في 

مدينة القدس المعزولة عن محيطها الفلسطيني.

بإشراف مؤسسة التعاون وبالشراكة مع 
وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث “أونروا”

مؤسسة النيزك تفتتح  أول مختبر 
للتكنولوجيا في فلسطين

افتتحت مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي 
ومؤسســة التعاون مختبــرات الحاســوب والتكنولوجيا 
في 13 مدرســة مختارة فــي الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
والقدس، وذلك خــالل احتفالية عقدت فــي المختبر األول 
الذي تم تجهيزه في مدرسة المستقبل الصالح في البيرة، 
ضمن مشــروع رعاية اإلبداع التكنولوجي التربوي وتوظيف 
التكنولوجيا في التعليم » تفكير« الذي ينفذ تحت اشراف 
مؤسســة التعاون، وبدعم من بنك التنمية اإلســالمي من 
خــالل منحة صندوق النقــد العربي، وبالشــراكة مع وزارة 

التربية والتعليم  واألونروا.
وحضــر الحفل ممثلون عــن وزارة التربيــة والتعليم، 
ومؤسســة التعاون، ومؤسســة النيزك لإلبــداع العلمي، 
باإلضافة إلى عدد من مدراء المدارس والتربويين والمهتمين. 
وقدم المهندس عارف الحسيني مدير مؤسسة النيزك 
شرحاً مبسطاً حول مشــروع »تفكير«، الذي يتم من خالله 
تجهيز مختبرات الحاســوب والتكنولوجيا في 13 مدرسة 
فــي الضفــة الغربية وقطاع غــزة والقــدس، )تنوعت بين 
مــدارس حكومية وخاصة وأونــروا(، بتجهيزات تحمل نفس 
الخصائص، مشــيرا الى ان جميع هذه التجهيزات من أدوات 
ومعــدات تكنولوجية وعدد يدوية تمكن المعلمين والطالب 
من اســتخدامها كوســائل تعليمية تفاعلية،  تتماشــى 
وتُحدث تطويراً على المنهاج الرســمي للتكنولوجيا، ويتم 
اســتخدامها أيضاً في تطوير مشــاريع طالبيــة إبداعية 
تتماشــى مع المســاعي الفلســطينية في اللحاق بأهم 

التطورات على الساحة العلمية والتكنولوجية.
 جديــر بالذكر أن هذه المختبرات تعد األولى من نوعها، 
كونها ليســت مختبرات حاســوب فقط، فهــي مختبرات 
للتكنولوجيا أيضــاً، وأن وجود مثل هــذه المختبرات مهم 
جدا في عملية تطويــر التعليم وخاصــة قابلية المدارس 
الســتيعاب االمتحان العملي المحتمل فــي التكنولوجيا 
ضمن نظام الثانوية العامة الجديد، ويشــار إلى أن مشروع 
رعاية اإلبداع التكنولوجي التربوي وتوظيف التكنولوجيا في 
التعليم هو برنامج تكنولوجــي تربوي متميز، يهدف لوضع 
نموذج فلســطيني فعــال وقابل للتعميــم لكيفية دمج 
وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية في المدارس. 
ويعمل المشــروع على بنــاء مهارات التفكيــر المنطقي 
والنقدي في البيئة المدرســية تدريجيــا مع ربط المهارات 
المكتسبة بالعلم التكنولوجي الحديث من خالل برنامجي 
»كيف نفكر« و»خلف األســالك«،  كما ويعمل على تجهيز 
مجموعة من المدارس الفلسطينية بمختبرات تكنولوجية 
نموذجية وتدريب الطاقم التدريسي على االستخدام األمثل 
وعمليات الصيانة، وذلك لتعليم المنهاج الدراسي الرسمي 

بطريقة تفاعلية.

مؤسسة التعاون تطلق  برنامج »التميز 
األكاديمي«، وبرنامج المنح »زمالة«

في سياق دعمها المتواصل للتميز واإلبداع أطلقت مؤسسة 
التعاون، مؤخراً عــدداً من البرامج التعليميــة األكاديمية، 
حيث وقعت مع جامعة بيرزيت يوم االثنين  15/ تشرين األول 
الماضي، اتفاقية »برنامــج التميز األكاديمي«، والذي يهدف 
إلى تأســيس منح دراســية باســم المتبرعين والداعمين 
لطلبة جامعة بيرزيت المتفوقين أكاديميا وغير المقتدرين 
مالياً، حيث سيغطي البرنامج تكاليف الدراسة الجامعية 
للطلبة منذ حصولهم على القبول في الجامعة، على مدار 

سنوات الدراسة األربع. 
وتؤسس االتفاقية لمنحتين، هما: منحة عائلة »شكور 
أبو غزالة« للطلبة المتفوقين، وتقدم أربعين منحة دراسية 
للطلبة في الســنة األولى وتزداد بمقدار أربعين منحة كل 
سنة ولمدة أربع سنوات متتالية، ومنحة »ام عمر أبو غزالة« 
رحمهــا اهلل، للطالبات المتفوقات، وتقدم عشــرين منحة 
دراســية للطالبات من الســنة األولى ولمدة أربع ســنوات 

متتالية.
وبناء على هذه االتفاقية ســتقوم مؤسســة التعاون 
بتوفيــر التمويل الالزم لتغطيــة هذه المنــح، ولمدة أربع 
ســنوات متتالية بقيمة 848 ألــف دوالر، حيث تبلغ القيمة 
السنوية للدفعة على التوالي: حوالي 106 آالف دوالر، و 176 
ألف دوالر، و247 ألف دوالر، و318 ألف دوالر، وبواقع 180 منحة 

موزعة على أربع سنوات.
كمــا وقعت مؤسســة التعــاون، بتاريخ 31/ تشــرين 
األول/ 2012 مع بنك فلســطين المحــدود، اتفاقية برنامج  
المنــح »زمالة«، والذي يهدف الى تحســين نوعية التعليم 
العالي ومخرجاته، من خالل تطوير قدرات ومهارات أســاتذة 
الجامعات، والمســاهمة في اســتحداث نمــاذج تعليمية 
هدفها المســاعدة في انخراط الطلبة في البحث العلمي، 
وفي قيادة األفكار المبدعة، وترجمتها إلى اعمال تســاهم 
فــي التوظيف وإيجاد فرص العمل مســتقبالً، وفي جســر 
الهوة ما بين ســوق العمل والجامعات، وتعزيز قناة التواصل 
واالتصال بين الجامعات والمجتمع بشــكل أكبر وأوســع، 
باالضافــة إلى ضمان تخريج أجيال مــن الطلبة المتميزين 
بخبراتهم، والتشــبيك مع الجامعات العالمية المشــهود 
لها بالتميز، وتحسين مستوى البحث العلمي وصورة علماء 
وباحثي فلســطين وأساتذتها في الخارج. باإلضافة إلى بناء 
نماذج تعليمية جامعية فلسطينية حديثة وتطوير أساليب 

التدريس الجامعي.
  وتبلغ قيمة برنامج المنح »زمالة«، بحسب االتفاقية، 
»3« مليون دوالر أمريكي لمدة ثالث ســنوات، قدم منها بنك 
فلســطين »1.2« مليون دوالر أمريكي، كما رصد »2« مليون 
دوالر لمدة »5« ســنوات، في حين ستقدم مؤسسة التعاون 
»450« ألف دوالر أمريكي بواقع 150 ألف دوالر سنوياً، ولمدة 

ثالث سنوات. 



  أرض برج اللقلق تحتضن افتتاح دوري 
الحارات المقدسية

ضمن  مشــروع الدعم الفني والثقافي للشباب المقدسي 
الممول من الســيد منير الكالوتي وبإشــراف مؤسســة 
التعــاون، تم افتتاح دوري الحارات المقدســية على مالعب 

مؤسسة برج اللقلق في البلدة القديمة في القدس.
 ويهدف الحدث إلى إعطــاء الفرصة للفتيات والفتيان 
من محبي رياضات »كرة القدم، وكرة السلة وكرة الطاولة« 
من أبناء حارات البلدة القديمة، لالنخراط والمشــاركة في 
نشاطات رياضية هادفة عبر مشاركتهم باللعب ضمن فرق 
الرياضية،  باأللعاب  منظمة بإشــراف مدربين متخصصين 
وبمتابعة من قبل المدربين للمشاركة في الدوريات الرياضية 

التي ستنظم بشكل شهري على أرض ملعب برج اللقلق.
انطلق الدوري بعرض كشفي من قبل كشافة مدرسة 
دار الطفل العربي، ومدرسة اإلبراهيمية، ونادي القدس، ونادي 
هالل القدس، تبعه دوري كرة القدم بمشــاركة ست حارات 
هي: حارة باب حطة، حارة الســعدية، حــارة النصارى، حارة 

الواد، باب المجلس وباب السلسلة. 
وبالتزامن مع دوري كــرة القدم للفتيان تم تنظيم دوري 
كرة الســلة للفتيات بمشــاركة من حارة باب حطة، وحارة 
الســعدية، ونادي أبناء القــدس، ونادي هــالل القدس، ودير 

المحبة وفريق بيت حنينا. 
وحضــر حفل االفتتاح وزير شــؤون القدس ومحافظها 
المهنــدس عدنان الحســيني، وممثلو مؤسســة التعاون 
غسان الشخشير، وربى عودة مديرة المشروع، ورئيس رابطة 
أندية القدس احمد سرور، وأمين سر تجمع قدسنا لالتحادات 
الرياضية احمد البخاري، ورجل اإلصالح المقدسي ابو احمد 
طــه، ورئيس جمعية برج اللقلق ناصر غيث ومديرها منتصر 
ادكيدك وعدد من رؤســاء األندية والمؤسســات الشــركاء 

والجمهور المقدسي الرياضي.

مقتطفات من أهم األخبار 

بقيمة تصل إلى 830 ألف دوالر

مؤسسة التعاون توقع اتفاقيات تفاهم 
مشترك مع األونروا والمؤسسة الفلسطينية 

للتعليم من أجل التوظيف

وقعت مؤسســة التعاون، ووكالة غوث وتشــغيل الالجئين 
الفلسطينيين ›األونروا‹، والمؤسسة الفلسطينية للتعليم 
مــن أجل التوظيف ، صبــاح األربعاء 7/تشــرين ثاني/2012، 
اتفاقية تفاهم مشتركة بهدف تعزيز فرص توظيف الشباب 
الالجئين من الخريجين الجدد، وتدريبهم للدخول إلى سوق 
العمــل، ودمج العاطلين عن العمل منهم في مؤسســات 

القطاع الخاص. 
وتهــدف االتفاقيــة إلــى تطويــر قــدرات الشــباب 
الفلســطيني، حيــث يركز الجزء األول منهــا على العمل 
مــع وكالــة الغــوث الدوليــة الســتهداف حوالــي 200 
خريجا وخريجة مــن الالجئين الفلســطينيين لتدريبهم 
وتشبيكهم مع القطاع الخاص لزيادة فرص توظيفه، فيما 
يســتهدف الجزء الثاني تدريب حوالي 1700 شــابا وشابة 

لالنخراط في سوق العمل.
 وأشــارت د.تفيدة الجرباوي مدير عام مؤسسة التعاون، 
والتــي مثلت المؤسســة في حفل التوقيــع، إلى أن قيمة 
االتفاقيــة تصل إلى حوالي 830 ألف دوالر، تقوم مؤسســة 
التعاون بتوفير حوالي نصــف مليون دوالر منها، بتمويل من 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصــادي واالجتماعي، في حين 
تقوم وكالة الغوث »أونروا« بتوفير حوالي 360 ألف دوالر، فيما 
تتولى عملية التنفيذ مؤسسة التعليم من أجل التوظيف.

جدير بالذكر أن برنامج »الطفولة الســعيدة - سكّر«، 
هــو برنامج يتم تنفيــذه في قطاع غــزة، والضفة الغربية 
بما فيها القدس، ومناطق الـ 48، وفي لبنان، بالشــراكة مع 
مركز المصــادر للطفولة المبكرة الضفة الغربية والقدس، 
مركــز الطفولة فــي مناطق 48،  ومركــز القطان للطفل/
مؤسسة عبد المحسن قطان في قطاع غزة، وورشة الموارد 
العربية في لبنان، ويهدف الى تطوير القدرات المؤسساتية 
في رياض األطفــال، وتنمية القدرات لدى الموارد البشــرية 
لتتمكّن من إدارة مؤسســات ريــاض األطفال وتنفيذ برامج 
الطفولــة المبكرة بنجاعة، بما يشــمل تدريــب المربيات 
والمديرات واإلداريين، وإنتاج المــواد التربوية النوعية، ونقل 
النمــاذج الناجحة وتعميم التجارب الناجحة والبناء عليها، 
عبر التشــبيك ما بين مؤسسات رياض األطفال إنطالقًا من 
تفعيل لقاءات حوارية ما بين المربيات في نفس المنطقة أو 

من مناطق مختلفة.

اختتام المرحلة األولى من برنامج الطفولة 
المبكرة »سكر«

فــي حفل أقيم في مدينــة رام اهلل، بتاريخ 6/ تشــرين أول 
الماضي، اختتمت مؤسســة التعــاون المرحلة األولى من 
برنامــج الطفولة المبكرة »ســكر«، وذلك بحضور عدد من 
الشركاء الرئيسيين في البرنامج، من بينهم مركز الطفولة 
في الناصــرة، ومركز المصادر للطفولة المبكرة في الضفة 
الغربية والقدس، وعدد كبير من األمهات والمربيات واإلداريات. 
وتضمــن الحفــل كلمــات مــن مختلف الشــركاء 
الرئيسيين في البرنامج، والذين أشادوا بأداء وعمل مؤسسة 
التعــاون، والدعم الذي تقوم بتقديمــه، كما تضمن الحفل 
عرضا حول أهــم انجــازات المرحلة األولى مــن البرنامج، 
وعدد رياض األطفال التي تم ترميمها، وخاصة في المناطق 
المهمشة، إضافة إلى عدد األطفال الذي شملهم البرنامج، 
وعدد المربيات اللواتي تــم تأهيلهن من خالل دورات تدريبية 

متخصصة. 

أهم األنشطة والفعاليات 

»عيش البلد« للموسم الثاني على التوالي

ضمن مشــروع تنمية وتطوير الشباب المقدسي، الممول 
من اإلتحاد األوروبي، وبإشــراف مؤسســة التعاون، وتنفيذ 
جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي، وجمعيــة الجالية 
اإلفريقية، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، افتتحت جمعية 
برج اللقلق بداية األسبوع الحالي فعاليات مهرجان »عيش 
البلد«، للموســم الثاني على التوالي، في البلدة القديمة 
بالقــدس، وذلك بحضور ممثل االتحــاد األوروبي جون غات 
راتر، وممثلين عن مؤسســة التعاون، وبمشــاركة  واسعة 

من أهالي البلدة القديمة.
وتنوعت فقرات مهرجان »عيــش البلد« بين الفعاليات 
الثقافيــة الفنية والتراثية، والجــوالت التاريخية في مدينة 
القدس، حيــث انطلقت فعاليات المهرجــان بفقرة تراثية 
قدمتهــا فرقة »وشــاح للدبكة الشــعبية«، باإلضافة إلى 
معرض للصور، وقراءات شــعرية، وعزف على العود في منزل 

المقدسي فوزي البكري، وعرض موسيقي لألخوين الغول.



مشاريع هامة 

 مشروع ترميم وتشطيب وتأثيث 
 مركز التنمية المجتمعية في البلدة 

القديمة في الخليل 

بمبادرة من لجنــة إعمار الخليل، والهــالل األحمر، وتنفيذ 
وتمويل مؤسســة التعــاون، تم البدء بالعمــل على ترميم 
وتشــطيب مبنى آل مرقة المهجور منذ زمن،   إلســتغالله 

كمركز للتنمية المجتمعية.
 حيث ســيحتوي المركز، حين االنتهاء منه في شــهر 
آذار المقبــل 2013، علــى مركز للحاســوب، ومعرض تراثي 
لمنتجات البلدة القديمة بالخليل، إضافة إلى قاعة متعددة 
األغراض، تخدم مختلف فئات المواطنين في البلدة القديمة 

في الخليل. 
 وتقدر مســاحة المبنى  بـ 2800م،  تشمل طابقين من 
البناء القديم الرائع بتصميمه الدائري من الداخل، باإلضافة 

الى األدراج التراثية الصغيرة الضيقة الملتفة.
وجديــر بالذكر أن تكلفه ترميم المبنى تم تخصيصها 
من ريع العشاء الخيري لحملة الخليل، الذي وصلت قيمته 

اإلجمالية الى 285,600 دوالر. 

 إحياء حوش الجبالية / 
عبيد في البلدة القديمة في نابلس

بعد سنوات من تنفيذ عدد من مشــاريع الترميم والتأهيل 
الستخدام المساكن والمؤسسات، قرر فريق برنامج اإلعمار 
في مؤسســة التعــاون العمل على نحو أكثر شــموال في 
مشــاريع ترميم وتأهيل المساكن واألحواش، بهدف تحقيق 
نتائج أقوى تأثيــراً وأعم، ما يضمن ديمومتهــا. وتم اختيار 
حــي الجبالية او عبيد، حســب التســمية المحلية، وبدأ 
الفريق بإعداد خطة للتدخل في الحي والجمع بين الترميم 
وإعادة تأهيل المجمعات السكنية، وتطوير البنية التحتية 
الخارجية بالتنسيق مع األقسام المختلفة في بلدية نابلس، 
فضال عن شــبكات الخدمات الداخلية مع مراعاة األهمية 

التاريخية لهذه المباني وضرورة الحفاظ عليها. 
ويقع الحــي الذي تم اختياره في حارة القيســارية في 
البلدة القديمة من نابلس، التــي تعتبر واحدة من المناطق 
األكثر فقــراً في المدينة، ويضم مشــروع اإلحياء 23 وحدة 
سكنية تقع في 6 مجمعات ســكنية مأهولة أصال، كانت 
تعاني من وضع فيزيائي وبيئي متدهور وضعف في الخدمات. 
حيث تم تنفيذ المشروع على ستة مراحل حسب األحواش، 
وقد بلغت قيمة المشروع اإلجمالية 634,992 دوالر، بتمويل 
سخي من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 

واستفادت منه 23 عائلة، ووفر 5000 يوم عمل.

قصة نجاح 

رزان جبر تحول »سكر كيك« الى مشروع ربحي 
من خالل برنامج تشغيل الشباب

لم تعرف رزان جبر، الفتاة المقدســية بأن هوايتها في خبز 
الكعك وتزيينه سوف تتحول يوما ما الى مشروع يدر عليها 
الدخل واألرباح. ولم تكن تتوقع بأن عملها الشــاق والمثابر 
في مطبخها المتواضع وباســتخدام فرنها الخاص وثالجة 
البيت سينتقل بعد فترة وجيزة الى مكان آخر رحب ومجهز 
يضاعــف من انتاجيتها، ويحول حلمها الى مشــروع ربحي 

يمكنها االعتماد عليه في معيشتها.  
وما كان لحلم رزان ان يتحقق لوال حصولها على منحة 
في شــهر تموز من العام 2012، من خالل برنامج تشــغيل 
الشــباب الذي اطلقته مؤسســة التعــاون. فقد مكنتها 
المنحــة من أن تخطــو خطواتها األولى بثبــات، واالنتقال 
بعملهــا من المنزل الــذي كانت تعمل فيــه بقدرة وطاقة 
انتاجيــة متواضعة، الى مكان قامت باســتئجاره وتجهيزه 
بفرن ذو ســعة عالية، وجهاز مكسر، وثالجة، وأدوات إضافية 
ضاعفت من طاقتهــا اإلنتاجية من حوالي 35 كعكة مزينة 

شهريا الى اكثر من 65 كعكة في الشهر. 
ومع زيــادة الطلب على المنتوج وتوســع نطاق عملها 
لتلبية متطلبــات زبائنها من األفراد والمؤسســات، قامت 
رزان بإضافــة اصناف اخرى مثــل الكعك العــادي والكلير 
وكرات الشوكوالتة. كما قامت بتوظيف سيدة لمساعدتها 
وبالتالي توفير الوقت من خالل العمل بمعدل 6-8 ســاعات 
يوميا بدال من العمل 12-14 ســاعة. وبلغت األرباح الصافية 

لمشروع »سكر كيك« ما يزيد عن 1500 دوالر في الشهر.
تقــول رزان انها ســعيدة للغاية لممارســة هوايتها 
بطريقــة أكثر مهنية بعيدا عن المنــزل، وبوقت وجهد أقل 
مما كانت تبذله قبل حصولهــا على المنحة وبعائد أعلى. 
وتحلــم رزان أن تقــوم بفتح محــل لبيــع منتجاتها خالل 
السنوات الثالث القادمة بحيث يستقبل شريحة أوسع من 

الزبائن.
وتشــجع رزان كل مــن يملــك حلمــا من الشــباب 
الفلسطيني على المثابرة والتصميم لتحويله الى حقيقة، 
كما تشجع من يســتطيع االنضمام الى برنامج التشغيل 
التابع لمؤسســة التعــاون لتطوير افــكاره وتحويلها الى 

حقيقة على ارض الواقع.

شكراً مؤسسة التعاون

وفي لفتة منها اتجاه مؤسسة التعاون لوقوفها الى جانبها 
خالل الفترة الماضية وتقديمها النصح واإلرشاد، أقامت رزان 
حفل اســتقبال في المؤسسة قدمت فيه أشكاالً متنوعة 

من الحلويات، استمتع موظفو المؤسسة بتناولها.



تقارير وتدخالت طارئة 
استجابة سريعة وحضور على األرض

مؤسسة التعاون تجند قرابة مليون دوالر 
لسد االحتياجات االنسانية الطارئة في قطاع 

غزة جراء العدوان اإلسرائيلي االخير

تمكنت مؤسســة التعاون من تجنيد حوالــي مليون دوالر 
امريكي، خالل العدوان اإلســرائيلي األخيــر على قطاع غزة 
في 14 تشرين ثاني من العام الماضي منذ اللحظات األولى، 
لسد االحتياجات اإلنسانية الطارئة للمتضررين من الحرب 
ولتعزيز صمود المنظمات الصحية وتمكينها من االستمرار 
في تقديم خدماتها. كما ســارعت المؤسســة الى تقديم 
كافة أشــكال  المســاعدات والدعم الطــارئ لقطاع غزة 

بكافة امكانياتها المتاحة. 
وكانت مؤسســة التعــاون قد اطلقت نداء اســتغاثة 
عاجل عبرت فيه عن قلقها من التصعيد العســكري الذي 
هدد بكارثة انســانية غير مســبوقة، نظراً لتعرض البنية 
التحتية للتدمير والنقص الحاد في الوقود واألغذية، وخاصة 
في حليب االطفال والمالبس، واألدوية والمستلزمات الطبية، 
والميــاه والكهرباء. حيــث تجاوب معه الكثيــر من األفراد 

والمؤسسات المهتمة مثل:

	 IDRF: International Development & Relief Foun-
dation- Canada.

	 FPOS: ”Foundation to Promote“.
	 US: ”Open Society“.

وتمكنت مؤسســة التعاون من خــالل تواصلها الوثيق مع 
الشبكة الواســعة من شــركائها المحليين، من الوصول 
وبســرعة الى جميــع المناطق فــي قطاع غــزة، وخاصة 
المتضررة منها في أوقات قياسية، ومساعدة أكثر من 4300 
أسرة في كافة انحاء القطاع بشكل مباشر. وتوفير األغذية 
األساسية الى 2200 أســرة متضررة، وتوفير حليب االطفال 
ألكثر من 1200 طفل ضمن أكثر من 600 أســرة. كما قدمت 
األغطية لحوالي 500 أسرة والمالبس لـ 1500 طفل. وقامت 
أيضاً بتوفير المســتلزمات الطبية واألدوية، إضافة الى 102 
ألف لتر من الوقود لـ 15 مستشــفى ومركــز صحي، وبما 
ضمن اســتمرارية خدمات اإلســعاف والطوارىء. كما تمت 
إعادة تأهيل 500 مسكن ومدرسة بما يسمح بالعودة اليها. 
ومكنــت هــذه التدخالت مــن التخفيف مــن معاناة 
العائالت المتضــررة، كما عزز التدخل من صمود المنظمات 
الصحية العاملة في قطاع غــزة ، وضمان تقديم خدماتها 
الصحية حتى في ظل الظروف الكارثية التي ألمت بالقطاع.
يذكر بأن الشــركاء المحليين فــي تنفيذ هذه الحملة 
هم: جمعيــة دار الهدى وجمعية الرحمة، وجمعية الخدمة 
العامة، وجمعيــة تطوير بيت الهيا، وجمعية مجموعة غزة 

للثقافة والتنمية، والجمعية اإلســالمية في رفح، وجمعية 
نور المعرفة، وجمعيــة جباليا للتأهيــل، وجمعية اإلغاثة 

الطبية.

قدم 500 الف دوالر كأول متبرع لهذه الحملة

بنك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة التعاون

يطلق حملة إغاثه انســانيه لدعــم قطاع الصحة 
والطفولة في قطاع غزه

وقع بنك فلســطين، ومؤسســة التعــاون  16/ كانون أول 
الماضي اتفاقية شراكة إلطالق حملة إغاثه انسانية لدعم 
الصحــة والطفولة في قطاع غزة، وذلــك بحضور عدد من 
أعضاء مجلس ادارة بنك فلســطين المحدود، وممثلين عن 

مؤسسة التعاون. 
وبموجــب هذه االتفاقية، ســيقدم البنــك مبلغ 500 
ألــف دوالر كأول متبرع لهذه الحملــة، ومن ثم فتح مجاال 
التبرعات أمام األفراد والمؤسســات للمشــاركة فيها، في 
حين ستقوم مؤسســة التعاون بإدارة وتنفيذ هذ البرنامج 
والمشــاريع المدعومــة من قبل هذه الحملــة، والتي تأتي 
كمبادرة من البنك ضمن المســؤولية االجتماعية، ولدعم 
االحتياجات الصحية األساســية لمستشفيات قطاع غزة، 
بناء على  دراسة الظروف التي يعاني منها األطفاال واألهالي 

إثر العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع. 

مؤسسة التعاون تطلق أول مسرعة أعمال 
وبرنامج  لالستثمار التأسيسي للشركات 

العاملة في مجال التكنولوجيا في فلسطين

في 14/كانــون ثاني الماضــي، أطلقت مؤسســة التعاون 
أول برنامــج متكامــل لتســريع األعمال في فلســطين، 
والذي يستهدف الشركات الناشــئة في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات، وذلــك خالل ندوة نظمتها مؤسســة التعاون 
ومؤسســة قيادات، تطرقت إلى نمــو االقتصاد القائم على 
اإلبداع في فلســطين والفــرص االقتصاديــة الكامنة في 
هذا القطاع، وذلــك بحضور وزيرة اإلتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات د. صفاء ناصر الدين، ود. صبري صيدم مستشــار 
الرئيــس لشــؤون تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت، 
وشــادي عطشان مدير مؤسســة قيادات، وعدد من ممثلي 

المؤسسات األهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
 

وأشــارت د.تفيدة الجرباوي مدير عام مؤسسة التعاون خالل 
مداخلتها في الندوة إلى أن مؤسســة التعاون ستوفر لهذا 
البرنامــج حوالــي 300,000 ألف دوالر، ممولــة من صندوق 
أوبيك للتنمية الدولية، حيث سيســتخدم كاستثمار أولي 
في كل من الشركات التي سيتم قبولها في البرنامج، كما 
أنه سيعتمد على آلية شفافة ومهنية في تحديد الشركات 

التي سيتم االستثمار بها، وترتكز على الجدوى االقتصادية 
الخاصة بكل شركة وقدرة الفريق الريادي على تنفيذ الخطة 
التي يقوم بطرحها. كما بينت أن كافة القرارات االستثمارية 
ستتخذ من قبل مجلس استشاري يضم خبراء ومستثمرين 
ورجال أعمال باإلضافة لممثل عن مؤسســة التعاون، علماً 

بأن البرنامج سيتم تنفيذه من خالل مؤسسة قيادات.

وأكــدت د.جرباوي على أن مؤسســة التعاون تســعى الى 
النهوض بقطاع الشــباب عبر تخصيص المزيد من الدعم 
والتمويل للمشروعات والشركات الناشئة، وخاصة تلك التي 
توفر فرص عمل جديدة وتحد من نســبة البطالة، وشددت 
على أن برنامج التمويل االســتثماري ومسرعة األعمال التي 
ستعتمد عليه سيقومان باالستفادة من التجارب العالمية 
واإلقليميــة في مجال تســريع نمو الشــركات الناشــئة، 
موضحة أن القيمة االقتصادية العالية في هذا القطاع هي 
ما شجع مؤسســة التعاون على الدخول في تجربة جديدة 

تعد األولى من نوعها في فلسطين.



دعمًا لألمهات وفي إطار برنامج 
»مستقبلي« لرعاية األيتام في قطاع غزة

مؤسسة التعاون توقع اتفاقية شراكة مع 
شركة الوطنية موبايل

وقعت مؤسسة التعاون بتاريخ 13/كانون ثاني/2013 وشركة 
الوطنية موبايل، اتفاقية شــراكة تقدم من خاللها شركة 
الوطنية موبايل منحة بمقدار خمسمائة الف دوالر أمريكي 
على مدى خمس سنوات متتالية، لدعم برنامج »مستقبلي« 
الذي أُِسس بتمويل ســخي من شركة أبراج كابيتال، بهدف 
دعم األطفــال الذين يتموا نتيجة العــدوان على قطاع غزة 

مؤسسة التعاون للشباب - 
مشروع العطاء من أجل غزة 

للتعريف بواقع غزة تحت الحصار 
تســلق قمــة »كليمنجارو« فــي افريقيا ومشــاركة في 
ماراثونات عالمية وسباقات المياه المفتوحة في انجلترا

دفع تقرير لمكتب  األمم المتحدة في األراضي الفلسطينية 
صدر في منتصف العــام 2012، وتوقع فيه أن غزة  لن تكون 
مكانــا صالحا للعيش بحلــول عــام 2020، مجموعة من 
الشــباب/ات الذين يعيشــون في الشــتات الفلســطيني 
للتواصل فيما بينهم للمســاهمة بشكل فعال في  تغيير 
الوضع القائم في غزة من خالل دعم األطفال والشباب هناك.

وتمثلت أهداف مبادرة ألجل غزة التي اطلقها الشــباب 
في التعريف بالوضع المأســاوي في قطــاع غزة في جميع 
أنحاء العالم، والتشــبيك ما بين  الشــباب الذين يعيشون 
في القطاع مع الشــباب الفلســطيني العربــي والدولي، 
باإلضافــة إلى جمع التبرعات للمشــاريع التــي تهدف إلى 

تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة على صعيد الطفولة 
والشباب، حيث يركز هذا العام على دعم برنامج مستقبلي 
لألطفال األيتام والشباب.  كما تمثلت أهم أنشطة مشروع 
ألجل غزة، والتي تهدف إلى رفع مســتوى الوعي حول الحياة 
فيها وتوجيه انظار العالم الــى الواقع الصعب الذي خلفه 
الحصار، في تســلق قمة جبل كليمنجارو، وهو أعلى جبل 
في أفريقيــا ويصل ارتفاعه إلى 6000 متــر، ويعد من أعلى 
القمم الجبلية في العالم، وســتذهب عائداته إلى برنامج 
مســتقبلي، والمشاركة في ســباقات الماراثون العالمية، 
إضافــة إلى المشــاركة في ســباقات الميــاه المفتوحة 

»سباحة« في إيتون، انجلترا. 
وتقول ياسمين شرعان أحد أعضاء مؤسسة التعاون 
للشــباب في الكويت: »هذا تحدي كبير بالنســبة لنا، في 
وضع يبدو من المســتحيل تحقيقــه، ولكن مع كل خطوة 
صغيــرة نخطوها إلى األمام ندرك أنــه بجهودنا وتصميمنا 

سوف تبدأ المستحيالت بالتالشي«. 

حملة ركوب  الدراجات من أجل فلسطين
 من عمان الى البحر الميت على 

الدراجات الهوائية

وكانت مؤسســة التعاون للشباب بالشــراكة مع منتدى 
القــدس، بتاريــخ 2012/12/14، قــد أطلقــت حملة ركوب  
الدراجات من أجل فلســطين، دعماً لبرنامج مستقبلي في 
قطاع غزة، حيث انطلق الدراجون من العاصمة األردنية عمان 

باتجاه البحر الميت. 
كما قامت مؤسســة التعاون للشباب بترتيب زيارة إلى 
فلسطين لســتة أعضاء من الشباب، شملت زيارة عدد من 
األماكــن والمعالم التاريخية في فلســطين، باإلضافة إلى 
اإللتقاء بعدد من المنظمات غير الحكومية والشــخصيات 

الفاعلة.

نهاية عام 2008، بما يشــمل التعليم والصحة وتوفير فرص 
العمــل حتى ســن ال 22 عاماً. وقد تم تخصيص الســنة 
األولى من المنحة 2013، والتي تبلغ ميزانيتها مئة الف دوالر 
أمريكي لمشروع »دعم أمهات أيتام الحرب على غزة«، الذي 

يقع ضمن إطار »برنامج »مستقبلي«.

يهدف المشروع الذي أطلقته مؤسسة التعاون الى تمكين 
المرأة، وذلك من خالل تعريف األم بحقوقها وحقوق اطفالها 
القانونيــة والمدنية، وتوفير جلســات اجتماعية نفســية 
جماعيــة وفردية، والتدريب على المهــارات الحياتيه، وعلى 
كيفية التعامل مع أطفالها والمساهمة الفعالة في تطوير 
حاضرهم ومســتقبلهم، كما يشمل المشروع دعم تدريب 
األم المهني إليجاد فرص عمل لها، أو إنشاء مشاريع صغيرة.

 فريق مؤسسة التعاون 
 للشباب ينجح في تسلق قمة 

جبل كلمنجارو

بمساندة ومرافقة المرأة الفلسطينية األولى التي تسلقت 
قمة جبل افرســت »ســوزان الهوبي«، والرجل العربي األول 
الذي تســلق ذات القمة زيد الرفاعي، تمكن فريق مؤسسة 
التعاون للشــباب، المكون من الشــابة ياسمين الشرعان،  
والشــاب ســامر أبو دقة، باالضافة إلى 21 متسلق من دولة 
الكويت والدول العربية، بتاريخ 72 شــباط 3102، من تسلق 

قمة جبل كليمانجارو، ورفع العلم الفلسطيني على القمة 
التي تعتبر األكثر ارتفاعا في أفريقيا، وهي تقع في شــمال 

شرق تنزانيا.
وتعــد هــذه الفعالية ضمــن العديد مــن الفعاليات 
والنشــااطات التي تقوم بها مؤسسة التعاون للشباب في 
اطار حملة الطريق إلى غزة،  وهي حملة تنفذها المؤسسة 
لتســليط الضوء علــى الواقع المعيشــي فــي القطاع، 
وأيضــاً من أجل جمــع التبرعات لبرنامج مســتقبلي الذي 
تم تصميمه في العام 9002، وهو بتمويل من شــركة أبراج 
كابيتال دبي، واشراف مؤسسة التعاون، ويقدم الدعم لكافة 
األطفال والشــباب الذين فقدوا معيلهم األساســي خالل 

العدوان على قطاع غزة عام 8002، ويستمر لمدة 22 عاماً، 
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الهدفالمبلغ بالدوالراالسم

البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة اجمالية قدرها 8,979,167 دوالر 
موزعة كالتالي:

دعم البنية التحتية والتنمية االجتماعية - المرحلة السابعة والثامنة3,915,245

مشروع وادي غزة2,800,000

برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس832,909

برنامج التعليم المساند811,715

دعم برنامج األمن الغذائي368,691

دعم الكلية اإلبراهيمية في القدس184,375

برنامج تشغيل وتدريب الشباب66,232

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بقيمة اجمالية قدرها 
4,880,182 دوالر موزعة كالتالي:

برنامج إعمار البلدة القديمة في القدس1,772,211

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان1,064,377

برنامج تشغيل وتدريب الشباب825,314

برنامج الطفولة المبكرة595,247

دعم القدرات المؤسساتية - المرحلة التاسعة587,733

دعم مؤسسة التعاون - غير مخصص35,300

شركة أبراج كابيتال – دبي بقيمة إجمالية قدرها 1.124,458 دوالر 
موزعة كالتالي:

برنامج مستقبلي1,056,708

برنامج مستقبلي - مشروع توزيع »I pads” على طالب مستقبلي67,750

مؤسسة النور الخيرية وعهدة الفضل الجديدة بقيمة اجمالية قدرها 
955,000 دوالر موزعة كالتالي:

مشروع تطوير الخدمات الطبية المتخصصة لألطفال الفلسطينيين650,000

مشاريع في مناطق فلسطين المحتلة عام 223,0001948

مشروع غسيل الكلى - لبنان122,000

أبناء المرحوم يوسف محمد العلمي بقيمة اجمالية قدرها 950,000 
دوالر موزعة كالتالي:

مشروع انشاء مركز الوفاء لرعاية المسنين في غزة900,000

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 50,0002012

المؤسسة الشقيقة في بريطانيا بقيمة اجمالية قدرها 569,083 
دوالر موزعة كالتالي:

توزيع الحزم الغذائية في رمضان163,779

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة152,782

تعزيز صحة الحوامل واألطفال حديثي الوالدة في مخيم نهر البارد84,430

دعم العائالت واألطفال المهمشين في تجمع جل البحر في لبنان58,040

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 40,1002012

مشروع دعم مخيم نهر البارد37,961

صندوق شيرين لدعم العمليات الجراحية لألطفال17,888

دعم برنامج األمن الغذائي9,603

توزيع الحزم الغذائية في رمضان4,500

وقفية مؤسسة التعاون500,000عبد المحسن القطان

)SIDA( برنامج اعمار البلدة القديمة في القدس427,362الوكالة السويدية للتنمية

)OSF( نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 400,0002012مؤسسة المجتمع المنفتح

مشروع عيش البلد254,800االتحاد االوروبي

وقفية مؤسسة التعاون250,000سعيد خوري

بنك فلسطين بقيمة اجمالية قدرها 247,667 دوالر موزعة كالتالي:

برنامج مستقبلي166,667

مشروع البيارة - حدائق لألطفال56,000

برنامج مستقبلي - مشروع للتأهيل النفسي نتيجة عدوان 2012 على قطاع غزة25,000

وقفية مؤسسة التعاون230,239فاعل خير

ابراهيم جالل بقيمة اجمالية قدرها 204,507 دوالر موزعة كالتالي:

مشروع تأسيس قسم جديد في مستشفى الهالل األحمر - البيرة120,000

مشروع تحسين فرص الحصول على التعليم ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة84,507
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احسان ابو غزالة بقيمة اجمالية قدرها 191,931 دوالر موزعة كالتالي:

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في فلسطين111,321

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة50,610

برنامج التأهيل المجتمعي - مركز لتأهيل السمع15,000

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان15,000

وقفية مؤسسة التعاون180,000هاني الكالوتي

منير الكالوتي بقيمة اجمالية قدرها 160,727 دوالر موزعة كالتالي:

يا قدس نعبر اسوارك125,000

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان14,156

دعم حفل دبي الخيري13,587

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان1,984

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في فلسطين ولبنان157,732كويتيون من اجل القدس

يا قدس نعبر اسوارك125,000منيب المصري

رامي ملحس بقيمة اجمالية قدرها 123,587 دوالر موزعة كالتالي:
دعم الطالبات المحتاجات في مدرسة دار الطفل العربي110,000

دعم حفل دبي الخيري13,587

نبيل قدومي بقيمة اجمالية قدرها 123,340 دوالر موزعة كالتالي:

وقفية مؤسسة التعاون45,000

يا قدس نعبر اسوارك40,000

مشروع المكتبات - لبنان22,340

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5,0002012

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان5,000

رياض كمال بقيمة اجمالية قدرها 113,307 دوالر موزعة كالتالي:
يا قدس نعبر اسوارك99,720

دعم حفل دبي الخيري13,587

فريال المهتدي بقيمة اجمالية قدرها 101,409 دوالر موزعة كالتالي:
مشروع من أسرة الى أسرة98,592

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 2,8172012

مشروع من أسرة الى أسرة84,432مجموعة من أسرة الى أسرة - دبي

سامر خوري بقيمة اجمالية قدرها 81,000 دوالر موزعة كالتالي:
وقفية مؤسسة التعاون75,000

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000

سهيل صباغ بقيمة اجمالية قدرها 81,000 دوالر موزعة كالتالي:
وقفية مؤسسة التعاون75,000

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000

شركة اتحاد المقاولين )CCC( بقيمة اجمالية قدرها 77,300 دوالر 
موزعة كالتالي:

برنامج الطفولة المبكرة10,000

مشروع المكتبات - لبنان42,300

دعم حفل دبي الخيري25,000

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 70,4232012فاعل خير من الكويت

هاشم هاشم بقيمة اجمالية قدرها 70,000 دوالر موزعة كالتالي:
نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 50,0002012

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص20,000

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان65,578مؤسسة األصفري

نهى وروال العلمي بقيمة اجمالية قدرها 63,474 دوالر موزعة كالتالي:
مشروع التدريب المهني للمرأة في غزة58,474

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5,0002012

مشروع تطوير مستشفى النصر التخصصي لألطفال بغزة50,000بشير العلمي

المتحف الفلسطيني50,000حسيب بشارة

دعم حفل دبي الخيري48,913سمير عبد الهادي
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يوسف العلمي بقيمة اجمالية قدرها 46,000 دوالر موزعة كالتالي:
مشروع المكتبات - لبنان40,000

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000

تيسير بركات بقيمة اجمالية قدرها 44,814 دوالر موزعة كالتالي:

توفير البطانيات لمستشفيات قطاع غزة14,085

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 13,8032012

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة9,859

برنامج مستقبلي4,250

دعم حفل دبي الخيري2,817

عمر عبد الهادي بقيمة اجمالية قدرها 42,500 دوالر موزعة كالتالي:

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 25,0002012

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان10,000

برنامج مستقبلي7,500

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص40,000عباس زعيتر

فيصل العلمي بقيمة اجمالية قدرها 35,000 دوالر موزعة كالتالي:
نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 25,0002012

مشروع غسيل الكلى - لبنان10,000

وليد كيالي بقيمة اجمالية قدرها 35,000 دوالر موزعة كالتالي:
لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص20,000

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 15,0002012

يوسف ابو خضرة بقيمة اجمالية قدرها 34,000 دوالر موزعة كالتالي:
نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 25,0002012

مشروع غسيل الكلى - لبنان9,000

محمد ابو عيسى بقيمة اجمالية قدرها 31,793 دوالر موزعة كالتالي:
حملة يا قدس نعبر اسوارك25,000

دعم حفل دبي الخيري6,793

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص30,000عبد القادر عسقالن

شركة خطيب وعلمي بقيمة اجمالية قدرها 29,946 دوالر موزعة 
كالتالي:

دعم حفل دبي الخيري13,587

برنامج الطفولة المبكرة10,000

مشروع من اسرة الى اسرة6,359

جمال ابو علي بقيمة اجمالية قدرها 28,850 دوالر موزعة كالتالي:

دعم حفل دبي الخيري13,625

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 6,3752012

دعم الطالبات المحتاجات في مدرسة دار الطفل العربي5,000

برنامج مستقبلي3,850

سوسن جعفر بقيمة اجمالية قدرها 28,587 دوالر موزعة كالتالي:
برنامج مستقبلي15,000

دعم حفل دبي الخيري13,587

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص26,327عائلة الشهابي

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة26,106حفل خيري منظم من خالل سيدات دبي

طارق عبداهلل بقيمة اجمالية قدرها 26,217 دوالر موزعة كالتالي:
برنامج مستقبلي23,500

دعم حفل دبي الخيري2,717

ربيع عطايا بقيمة اجمالية قدرها 25,543 دوالر موزعة كالتالي:
تأسيس مختبر لألحياء في مدرسة العال الثانوية في اللد25,000

برنامج مستقبلي543

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 25,0002012زهير العلمي

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان24,000شركة بركات للسياحة

عبد الحليم الموحد بقيمة اجمالية قدرها 23,587 دوالر موزعة 
كالتالي:

دعم حفل دبي الخيري13,587

منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان10,000

عبد المحسن ابو شخيدم بقيمة اجمالية قدرها 23,000 دوالر موزعة 
كالتالي:

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان20,000

برنامج مستقبلي3,000
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اكرم الشخشير بقيمة اجمالية قدرها 21,717 دوالر موزعة كالتالي:

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 10,0002012

مشروع غسيل الكلى - لبنان9,000

دعم حفل دبي الخيري2,717

عزمي ابو اسعد بقيمة اجمالية قدرها 20,380 دوالر موزعة كالتالي:
دعم حفل دبي الخيري6,793

وقفية مؤسسة التعاون13,587

برنامج التعليم المساند20,000مجموعة ابو داوود

عمر القطان بقيمة اجمالية قدرها 19,564 دوالر موزعة كالتالي:
دعم حفل دبي الخيري13,564

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000

شركة بيت. كوم بقيمة اجمالية قدرها 17,938 دوالر موزعة كالتالي:
برنامج مستقبلي11,145

دعم حفل دبي الخيري6,793

برنامج مستقبلي17,780ماهر قدورة

دعم حفل دبي الخيري13,587سعد عبد اللطيف

دعم حفل دبي الخيري13,587عبد اهلل اليبرودي

دعم حفل دبي الخيري13,563سمير عويضة

سائد البديري بقيمة اجمالية قدرها 13,000 دوالر موزعة كالتالي:
صندوق شرين لدعم العمليات الجراحية لألطفال10,000

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص3,000

انيس القاسم بقيمة اجمالية قدرها 12,000 دوالر موزعة كالتالي:
منح دراسة جامعية للطالب الفلسطينيين في لبنان6,000

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان6,000

عائالت لبنانية بقيمة اجمالية قدرها 10,011 دوالر موزعة كالتالي:
مشروع من اسرة الى اسرة5,653

برنامج تكفل اطفال الروضات4,358

مشروع البيارة  - حدائق لالطفال10,211بنك االردن

برنامج مستقبلي10,141سالم النابلسي العمد

مشروع غسيل الكلى - لبنان10,000ابراهيم بركة

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص10,000اسامة هاشم

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص10,000باسم هاشم

مشروع غسيل الكلى - لبنان10,000سعيد خوري

برنامج الطفولة المبكرة10,000شركة الخرافي الوطنية

برنامج الطفولة المبكرة10,000شركة ألهاني لإلنشاءات والتجارة

برنامج الطفولة المبكرة10,000شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت

برنامج التأهيل المجتمعي - السمع10,000عدنان صغير

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص10,000عامر هاشم

مشروع غسيل الكلى - لبنان10,000فاعل خير بواسطة كمال الساري

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 10,0002012فؤاد الدجاني

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 10,0002012لميس الشخشير

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة10,000مؤسسة صندوق امان

لدعم مؤسسة التعاون - غير مخصص10,000ياسر هاشم

مشروع غسيل الكلى - لبنان9,000ابناء المرحوم الدكتور ابراهيم الخالدي

مشروع غسيل الكلى - لبنان9,000المستشفى التخصصي - االردن

جودت الشوا
مشروع غسيل الكلى - لبنان6,056

دعم حفل دبي الخيري2,717



التبرعات لمؤسسة التعاون من ايار لغاية كانون االول 2012

الهدفالمبلغ بالدوالراالسم

جواد خواجا
نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 4,0762012

دعم حفل دبي الخيري2,717

برنامج التأهيل المجتمعي - بني نعيم8,619مجموعة الحبتور

برنامج مستقبلي8,500جعفر حجاوي

برنامج مستقبلي8,394مصطفى مقدادي

برنامج مستقبلي8,000ايمن حجاوي

صندوق شرين لدعم العمليات الجراحية لألطفال7,465علياء القطامي

برنامج مستقبلي7,250ايمن ابو غزالة

برنامج مستقبلي7,050مؤسسة الفورتونا الخيرية – لينا دويك

دعم حفل دبي الخيري6,793سعيد العلمي

دعم حفل دبي الخيري6,793إبراهيم بدران

دعم حفل دبي الخيري6,793بشار نحوي

دعم حفل دبي الخيري6,793بهاء نحوي

دعم حفل دبي الخيري6,793جمال الموحد

دعم حفل دبي الخيري6,793عمار الكردي

دعم حفل دبي الخيري6,793فيصل رسول

دعم حفل دبي الخيري6,793ناصر النابلسي

دعم حفل دبي الخيري6,793وائل ابو الجبين

دعم حفل دبي الخيري6,793وجيه نقاش

شرين بن حليم جعفر

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 2,0002012

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة1,000

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 2,0002012

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة1,000

مشروع غسيل الكلى - لبنان6,000عزمي عبد الهادي

برنامج مستقبلي6,000وائل حبيبي

برنامج مستقبلي5,634خالد عليان

دعم حفل دبي الخيري5,435خالد سفري

دعم حفل دبي الخيري5,295مؤسسة عبد المحسن القطان

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة5,000فاعل خير

برنامج التأهيل المجتمعي - قطاع غزة5,000حيدر الشهابي

برنامج الطفولة المبكرة5,000شركة التامين العربية ش.م.ل

برنامج الطفولة المبكرة5,000شركة بروجاكس

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان5,000عائلة تماري

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5,0002012مجموعة فرسان

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5,0002012هاشم الشوا

برنامج مستقبلي4,949فريد خليفة

برنامج مستقبلي4,500مروان السايح

برنامج مستقبلي4,250فاعل خير

برنامج مستقبلي4,250عدالت نقاش

برنامج مستقبلي4,250محمد علي ياسين

صبحية المعاني
برنامج مستقبلي2,113

برنامج مستقبلي2,113



التبرعات لمؤسسة التعاون من ايار لغاية كانون االول 2012

الهدفالمبلغ بالدوالراالسم

برنامج مستقبلي4,225مغيث السختيان

قاسم الشنار

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 3,0002012

برنامج مستقبلي850

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان282

برنامج مستقبلي4,000عمار العالول

مشاريع تنموية في الصحة - حملة بنك فلسطين3,992متبرعي بنك فلسطين

منذر النابلسي
مشروع من اسرة الى اسرة2,817

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان1,000

انتصار جردانة
نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 2,3872012

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 1,4082012

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 3,5212012هدى العلمي

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,159فاعل خير

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,014مازن الدجاني

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 3,0002012ايمان العلمي

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,000خالد ساليمة

برنامج مستقبلي3,000ريما ضاهر

برنامج مستقبلي3,000سامية ونادر جابر

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,000سعد الناطور

برنامح الطفولة المبكرة3,000سمر العلمي

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,000سهام خالدي البديري

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,000عبدا هلل البشير

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,000فخري الحكيم

مشروع غسيل الكلى - لبنان3,000يوسف اسعد

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 2,8172012سعاد بركات وأصدقاؤها

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 2,8172012طاهر قليوبي

دعم حفل دبي الخيري2,717اسامة عبد الهادي

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان2,717فاعل خير

دعم حفل دبي الخيري2,717زهير الحجاوي

دعم حفل دبي الخيري2,717عالء الديسي

دعم حفل دبي الخيري2,717عمار الموحد

دعم حفل دبي الخيري2,717ماهر الدبس

دعم حفل دبي الخيري2,717منذر مدقة

دعم حفل دبي الخيري2,717ندى العلمي

دعم حفل دبي الخيري2,717نمر الشكعة

دعم حفل دبي الخيري2,713نايف الهريس

برنامج مستقبلي2,550رامي ابو شقرة

برنامج مستقبلي2,350هالة ملحس

برنامج مستقبلي2,250وليد ومحمد العلمي

هدى جردانة
برنامج مستقبلي1,408

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 7042012

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان2,038رائد كنعان



التبرعات لمؤسسة التعاون من ايار لغاية كانون االول 2012

الهدفالمبلغ بالدوالراالسم

منير خوري
برنامج مستقبلي1,005

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 1,0002012

دعم برامج مؤسسة التعاون - غير مخصص2,000فهمي الحسيني

دعم نادي حلحول الرياضي في القدس2,000محمد ملحم

برنامج مستقبلي1,700سامر عبد الهادي

برنامج مستقبلي1,700هاني القاسم

برنامج مستقبلي1,500رندة طنوس

برنامج مستقبلي1,500سامر ابو عيسى

برنامج مستقبلي1,500سهى ياغي

برنامج مستقبلي1,500محمد النابلسي

برنامج مستقبلي1,500مي خواجا

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 1,4082012دينا الشوا

برنامج مستقبلي1,408فاعل خير بواسطة هنادي الدرهلي

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 1,4082012قاسم طوقان

دعم حفل دبي الخيري1,359برنامج شباب مؤسسة التعاون

دعم حفل دبي الخيري1,359ناصر صالح

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 1,0002012بردنيتا الشوا

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 1,0002012عبد الرحمن بركات

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 9862012امل جردانة

برنامج مستقبلي986ريم حرز اهلل

مشروع غسيل الكلى - لبنان986عباس الخطيب

برنامج مستقبلي870منى صيفي عمر

برنامج مستقبلي851بيان ملحس

برنامج مستقبلي850انور عطاري

برنامج مستقبلي850بشير عبد الهادي

برنامج مستقبلي850تغريد ابو شقرة

برنامج مستقبلي850طارق اسعد

برنامج مستقبلي850علياء العلمي

برنامج مستقبلي850محمد دهمش

برنامج مستقبلي850منى العلمي

برنامج مستقبلي850مي عبد اهلل

برنامج مستقبلي850نيكول هاشم

برنامج مستقبلي850همام المفتي

برنامج مستقبلي850واصف المصري

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 8452012فاعل خير

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 8152012عماد حردان

برنامج مستقبلي800رانيا ناصر

برنامج مستقبلي800هبة طبري

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 7042012سلوى المهتدي

علي سالم
المتحف الفلسطيني340

مشروع االميرة بسمة340

مشروع غسيل الكلى - لبنان563خالد االسد



التبرعات لمؤسسة التعاون من ايار لغاية كانون االول 2012

الهدفالمبلغ بالدوالراالسم

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5002012لندا الشوا

دعم مؤسسة التعاون - غير مخصص500نادية تكريتي

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5002012ناصر صغير

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 5002012همام المفتي

مشروع غسيل الكلى - لبنان493احسان الجندي

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان466جورج الطويل

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 4652012طالبات مدرسة البكالوريا

مشروع غسيل الكلى - لبنان400اميل الغوري

برنامج تكفل اطفال الروضات345جمانة المصري

برنامج مستقبلي282فاعل خير

وقفية مؤسسة التعاون211حاتم كمال

مشروع غسيل الكلى - لبنان211خالد رمضان

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان200فاعل خير

مشروع غسيل الكلى - لبنان200خالد طوراني

برنامج تكفل اطفال الروضات189محمد الحج

برنامج تكفل اطفال الروضات169مستشفى الفرح

برنامج تكفل اطفال الروضات140سامي فضة

نداء استغاثة لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان100فاعل خير

برنامج تكفل اطفال الروضات99زين الزغلول

برنامج مستقبلي70خالد العامر

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 562012امل النجار

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 522012زياد شاكر

نداء استغاثة ألهلنا في قطاع غزة 422012حامد البيرة






