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سدقلا يف حوتفملا مويلا  
ً  11( تشرين األول 19 )مساءً  6-صباحا  

 جمعية الشابات المسيحية

جمانربلا  

حاد تّ إلل من االمموّ و، "ةفي القدس الشرقيّ  النساء واألطفال المھّمشينالنھوض بحقوق " في إطار مشروع 
في  خالل ھذه الفعالية، سيعرض الشركاء. في القدس "اليوم المفتوح"فعالية  ھينرش بُلسة مؤسّ تنظم  األوروبيّ 
، و مؤسسة الحق في اللعب، ومؤسسة أطفال الحرب ھولندا، و مؤسسة ارت الب  ھينرش بُلسة مؤسّ (المشروع 

مخصص  ھذا اليوم . أعمالھم  ) سوا – للثقافة، و المركز العربي للتطوير الزراعي، ومجموعة حقوق المرأة 
 .الشعبولعامة  بشكل مباشر للمستفيدين من المشروع

  :من ضمنھا والكبارلألطفال صباحاً يتخلله العديد من األنشطة المتنوعة  11:00من الساعة  سيبدأ اليوم المفتوح

 )الخ...مواد غذائية، مجوھرات، نباتات الزينة(معارض للصناعات اليدوية  ∗
 معارض فنية ∗
 لعابأأنشطة ترفيھية و ∗
 عروض موسيقى ودبكة ∗
 عروض مسرحية ∗
 معلوماتزوايا  ∗

  ...والعديد من المفاجآت

  :على النحو التالي األنشطةسيتم تنفيذ المزيد من 

  

  

  مرح مع زعتر وسمسم     11:45 - 11:30

فلسطين  - ھينرش بُلسة مؤسّ  كلمة ترحيبية من قبل مديرة   12:05 –  00:12
  ردن، الدكتورة بيتينا ماركسألوا

   رالف طراف وروبي،السيدألتحاد اإلا ممثل كلمة   12:10 –  12:05

  محافظ القدس، السيد عدنان الحسيني كلمة   12:15 –  12:10

  ش بلمؤسسة ھينر تنفيذ - مشروعالعن عرض فيديو   12:20 –  12:15

، يؤديھا "يا صاحب الجاللة... الفيل "مسرحية عرض   12:45 –  12:20

الجزء األول
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  والمجتمع للثقافةالرازي  من جمعية شباب

  مؤسسة ارت الب  طالب إنتاجعرض فيديو من    13:00 –  12:45

 الصحي مركز سبافورد قبلمسرح العرائس من عرض    13:15 –  13:00
  لألطفال

  

  

  

داء أعضاء جمعية شباب البلدة أمن  عرض موسيقي راقص   15:30 –  15:15
  القديمة

  مرح مع زعتر وسمسم   15:45 –  15:30

 للتطوير صابرين مؤسسة بإشرافورشة عمل موسيقية    16:10 –  15:45
  الفني

جمعية نبراس القدس (داء محمد فايز األعور أغنية من أ   16:15 –  16:10
  )لذوي االحتياجات الخاصة

، يؤديھا "يا صاحب الجاللة... الفيل "مسرحية عرض    16:30-  16:15
  والمجتمع للثقافةالرازي  من جمعية شباب

  مركز نسوي الثوريداء أدبكة من    16:40 –  16:30

  طفال مركز البستانأ يؤديھاعرض كشافة    17:00 –  16:45

الجزء الثاني


