كلمة االفتتاحية
د.نبيل هاني القدومي
رئيس مجلس األمناء
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ه��ي حكاي��ة �ش��عب ي�ص��ارع م��ن �أج��ل البق��اء عل��ى �أر�ض��ه
فل�س��طني� ،ش��عب يح��ب احلي��اة ب�ألوانه��ا الزاهي��ة ،ويت��وق
للحري��ة .م��ن قل��ب املعان��اة ،ويف خ�ض��م حم��اوالت الت�صفي��ة
للم�ش��روع الوطن��ي الفل�س��طيني ،بع��د اجتي��اح لبن��ان
وترحي��ل منظم��ة التحري��ر الفل�س��طينية وت�ش��تيت قواه��ا
عل��ى خمتل��ف املن��ايف ،ملع��ت الفك��رة ملجموع��ة م��ن املفكري��ن
واالقت�صادي�ين الفل�س��طينيني وحتول��ت �إىل ب��ذرة هُ يئ��ت له��ا
الظ��روف ف�أنبت��ت م�ؤ�س�س��ة لتع��اون .وعل��ى م��دار الثالث�ين
عام� ًا املا�ضي��ة ،من��ت الب��ذرة فغ��دت �ش��جرة مثم��رة �ضرب��ت
جذوره��ا عميق��ة ووا�س��عة يف �أر���ض فل�س��طني ويف خميم��ات
اللج��وء يف لبن��ان.
�إقرأ املزيد

 30عامــً مــن العطــاء
حكايــة بألــف حكايــة
تق��ف م�ؤ�س�س��ة التع��اون الي��وم بع��د ثالث�ين عام � ًا
جم�س��دة حكاية ب�ألف حكاية بد�أت يف العام ،1983
مبب��ادرة م��ن قب��ل �أربعة من املفكري��ن واالقت�صاديني
الفل�س��طينيني ه��م :الراح��ل عب��د املجي��د �ش��ومان،
واملرح��وم ح�س��يب �صب��اغ ،وعب��د املح�س��ن القط��ان،
ومني��ب امل�ص��ري.
�إقرأ املزيد

بـمـنـاسـبــة مــرور  30عـــامــًا عـلـى تـأسـيـسـهــا
مـؤسـســة الـتـعـاون
تـطـلـق مـن فـلـسـطـيــــن إحـتـفـالـيتــها

التعاون تضع حجر
أساس المتحف
الفلسطيني في
بلدة بيرزيت
�إقرأ املزيد

�إقرأ املزيد

اختتام اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس األمناء.
 39مليون دوالر قيمة امل�شاريع التي دعمتها م�ؤ�س�سة التعاون خالل العام  16 ,2012مليون دوالر منها يف مدينة القد�س
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�إقرأ املزيد

مؤسســة التعــاون توقــع اتفاقيــات منــح
بقيمــة  3مليــون دوالر ممولــة مــن صندوق
النقــد العربــي وادارة صنــدوق األقصــى –
البنــك االســامي للتنميــة.
�إقرأ املزيد

مؤسســة التعــاون توقــع اتفاقيــة منحة بقيمة
 450ألــف دوالر مــع حملــة ســام يــا صغــار.

�إقرأ املزيد

م�ؤ�س�س��ة التع��اون وجمعي��ة البن��وك الفل�س��طينية توقع��ان
اتفاقي��ة لتجهي��ز ق�س��م جراح��ة الأن��ف والأذن واحلنج��رة
مب�ست�ش��في اخلدم��ة العام��ة غ��زة.

�إقرأ املزيد

بنــك فلســطين ومؤسســة التعــاون وجامعــة
بيرزيــت يحتفــون بابتعــاث أول أســتاذ جامعــي
ضمــن مشــروع زمالــة األكاديمــي إلــى جامعــة
كولومبيــا.

�إقرأ املزيد

مشــروع للروبــوت والبحــث العلمــي
لمــدارس القــدس تديــره كليــة وجــدي
نهــاد أبــو غربيــة الجامعيــة التكنولوجيــة.
�إقرأ املزيد

مؤسســة التعــاون تــوزع جوائزهــا
الســنوية لتتميــز واإلنجــاز
اعلن��ت م�ؤ�س�س��ة التع��اون خ�لال االحتف��ال مبنا�س��بة م��رور  30عام � ًا عل��ى ت�أ�سي�س��ها يف ق�ص��ر الثقاف��ة ع��ن جوائزه��ا ال�س��نوية ،وه��ي
جائزة املرحوم عبد العزيز ال�شخ�شري لالجناز ،وجائزة املرحوم راغب الكالوتي للتنمية املجتمعية يف القد�س ،وجائزة منري الكالوتي
لل�ش��باب الفل�س��طيني الري��ادي» احلل��م �س��ي�صبح حقيقة «.
�إقرأ املزيد

دعمــً لترميــم المبانــي التاريخيــة فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس ونابلــس
مؤسســة التعــاون تقيــم حفــل عشــائها الخيــري فــي العاصمــة االردنيــة عمــان

�إقرأ املزيد

نشرة فصلية تصدر عن مؤسسة التعاون  /العدد 6 3

حـــكــــــايـــــاتــــنـــــــا

كــورال الســنونو يجمــع أطفــال الداخــل والشــتات الفلســطيني بعــرض غنائــي تراثــي
�إقراء املزيد

القمــة الرابعــة لمـؤسســــة التعــاون للشــباب 2013
�إقراء املزيد

بإشــراف التعــاون وبالشــراكة مــع التربيــة
واألونــروا ومدرســة الفرنــدز
النيــزك تختتــم مشــروع رعايــة اإلبــداع
التكنولوجــي التربــوي وتوظيــف التكنولوجيــا
�إقراء املزيد
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«حرفتــي مســتقبلي وحمايــة تراثــي»
معهــد تطبيقــي للحفــاظ علــى التــراث
ا لمعمــا ر ي
�إقراء املزيد

بتستاهل التعب

لبنــان« :مؤسســة التعــاون» تنظــم
أمســية غنائيــة يعــود ريعهــا للنازحيــن
الفلســطينيين مــن ســورية

�إقراء املزيد
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التبرعــات المخصصــة مــن شــهر كانــون

الثانــي  2013ولغايــة شــهر أيــار 2013
�إقراء املزيد

ما في شي مستحيل

�إقراء املزيد

