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Held at Burj Al-Luqluq Stadium, with the participation of 12 clubs

 ناديا12 أقيمت على ملعب برج اللقلق بمشاركة

Jabal Al-Mukaber crowned the champion of the “Nasrat Al-Rasoul” Championship for the

جبل المكبر يتوج بطال لبطولة «نصرة الرسول» للفئات المساندة والوصافة نادي

supporting and runner-up categories, Silwan Club, and Abnaa Al Quds third

سلوان سلوان واألبناء ثالثًا

Jerusalem- As part of a series of tournaments organized by Al-Muazfeen-Burj Al-Luqluq for the support groups, the club concluded
its football activities for the current year 2021 late yesterday evening, Tuesday, at Burj Al-Luqluq Stadium, “Nasrat Al-Rasoul” tournament for the births of 2012, in which 12 Jerusalemite clubs took part. The Jabel Mukaber Club was crowned with the first place cup,
where the results were:
* Burj Al-Luqluq and Abnaa al-Quds teams tied with two goals for each team. After Al-Mwazfeen advanced with two clear goals, Abnaa al-Quds adjusted the result in the last minutes. The Burj Al-Luqluq, Iyas Nasser Al-Din and Muhammad Ghazala, scored by Abnaa
al-Quds, Haniyeh Jaber and Youssef Hegazy.
* The teams of Jabel Mukaber and the Sons of Jerusalem team tied with one goal for each team that scored for Jabal Muhammad
Murad and for the sons of Ezz Al-Razem.
* Silwan Club defeated Burj Al-Luqluq with a score of 4/0. The goals were scored by Shadi Abbasi, two goals, and Mahmoud Sharaf,
two goals.
* Jabal Al-Mukabber defeated Silwan Club 2-1, Al-Mukaber scored two goals.
* Jabal Al-Mukabber beat Burj Al-Luqluq 3/1 Recorded by Mukabber Muhammad Qambar Muhammad Imad Muhammad Murad and
Burj Al-Luqluq Muhammad Ghazaleh scored.
* Silwan beat Abnaa al-Quds 2-0, goals scored by Suhaib Al-Abbasi and Mahmoud Sharaf.
With these results, the top four winning clubs were crowned:
First place - Jabel Mukaber, second place Silwan Club, third place Abnaa al-Quds and fourth place, the organizer, Al-Mwazfeen Burj
Al-Luqluq.
While the tournament’s top scorer was Burj Al-Luqluq player Muhammad Ghazaleh and Jabal Al-Mukaber player Imad Owaisat, each
of them scored ten goals, and the award for best player in the tournament was won by Silwan Club player Mahmoud Sharaf, and
the award for best goalkeeper went to Abnaa Al-Quds goalkeeper Yazan Saleh, where each player won Distinguished on a cup and
a school bag.
The referee for the championship matches is the first team players and coaches, Hijazi Club, Khaled Abu Delu, Ragheb Abu Sneina,
Ayham Sharifa, Moamen Hashim and Ibrahim Al-Natsheh (Al-Sadh).
The coronation ceremony took place in the presence of the heads, coaches and representatives of the taking part teams, the able
coach Hajj Nihad Al-Zughair and the Jerusalemite businessman Shadi Nasser Al-Din.

 اختتم النادي نشاطاته الكروية، ضمن سلسلة البطوالت التي ينظمها نادي الموظفين برج اللقلق للفئات المساندة-القدس
» في وقت متأخر من مساء أمس الثالثاء على ملعب برج اللقلق «بطولة نصرة الرسول عليه الصالة والسالم2021 للعام الجاري
 حيث جاءت النتائج،  وقد توج بكأس المركز األول بالبطولة نادي جبل المكبر،  ناد مقدسي12  والتي شارك فيها2012 لمواليد
: على النحو التالي
* تعادل فريقي الموظفين برج اللقلق وابناء القدس بهدفين لكل فريق بعد ان تقدم الموظفين بهدفين نظيفين عدل ابناء
 وسجل ألبناء القدس هنيه جابر،القدس النتيجة في الدقائق األخيرة سجل للموظفين برج اللقلق إياس ناصر الدين ومحمد غزالة
. ويوسف حجازي
. * تعادل فريقي جبل المكبر وفريق أبناء القدس بهدف لكل فريق سجل للجبل محمد مراد ولالبناء عز الرازم
. سجل االهداف شادي عباسي هدفين ومحمود شرف هدفين0/4 * فوز نادي سلوان على الموظفين برج اللقلق بالنتيجة
.  سجل للمكبر عماد عويسات هدفين1/2 * فوز جبل المكبر على نادي سلوان بنتيجة
 سجل للمكبر محمد قمبر محمد عماد محمد مراد وسجل للموظفين برج اللقلق1/3 * فوز جبل المكبر على الموظفين برج اللقلق
.محمد غزالة
. سجل االهداف صهيب العباسي ومحمود شرف0/2 * فوز سلوان على ابناء القدس
:وبهذه النتائج تم التتويج االندية الفائزة بالمراكز األربعة األولى وفق اآلتي
.  المركز الثالث أبناء القدس وحل رابعا المنظم الموظفين برج اللقلق، المركز الثاني نادي سلوان، جبل المكبر- المركز االول
فيما كان هداف البطولة العب الموظفين برج اللقلق محمد غزالة والعب جبل المكبر عماد عويسات وسجل كل واحد منهما عشرة
 وجائزة أفضل حارس كانت من نصيب حارس ابناء، وجائزة أفضل العب بالبطولة فاز فيها العب نادي سلوان محمود شرف، أهداف
. حيث حصل كل العب من المميزين على كأس وحقيبة مدرسية، القدس يزن صالح
حكم مباريات البطولة العبو الفريق األول والمدربون نادي حجازي وخالد ابو دلو وراغب ابو سنينة وايهم شريفه ومؤمن حشيم
.) وابراهيم النتشه (السدح
وجرى حفل التتويج بحضور رؤساء ومدربي وممثلي الفرق المشاركة والمدرب القدير الحاج نهاد الزغير ورجل االعمال المقدسي
.شادي ناصر الدين

برج اللقلق يجدد اتفاقية التعاون والشراكة مع جامعة القدس

Announcing the launch of al-Quds Cup for Palestinian universities next March

إطالق كأس القدس للجامعات الفلسطينية في آذار القادم

Jerusalem - In the presence of the Chairman of the Board of Directors of Burj Al-Luqluq Social Center Society Mr. Nasser Ghaith and
the Executive Vice President of Al-Quds University Campus in Jerusalem, Dr. Imad Al-Khatib, and the Dean of the College of Arts in
Hind al-Husseini College, Dr. Laila Faydi, also the Administrative Director of the University in Jerusalem Campus Omar Al-Zarro and
the Executive Director of Burj Al-Luqluq Muntaser Edkeedek, a contract was signed to renew the cooperation and partnership agreement for the Physical Education Program, which has been implemented in Burj Al-Luqluq Society since 2012.
This permanent cooperation was launched beside launching al-Quds Cup for Palestinian Universities, which will be implemented in
March next year.
In order to confirm the partnership and cooperation and to ensure the students of Jerusalem, in particular in implementing sports
classes for students of physical education in Burj Al-Luqluq football field, the special exception for Jerusalem students in the literary
branch was emphasized.
Special thanks to the president of the university, Mr. Imad Abu Kishk, for the permanent support, and follow-up, and also to the
director of the Physical Education Department at Al-Quds University.
Cooperation with all administrative authorities will be carried out to implement the tournament in March 2022 to the fullest extent,
so that it will be the first championship for Palestinian universities on the campus of the University of Abu Dis.

بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية برج اللقلق المجتمعي ناصر غيث ونائب الرئيس التنفيذي في حرم جامعة القدس في القدس
 وبحضور وعميدة كلية اآلداب وكلية هند الحسيني الدكتورة ليلي فيضي وكل من المدير اإلداري للجامعة،الدكتور عماد الخطيب
 تم توقيع عقد تجديد اتفاقية التعاون والشراكة،في حرم القدس عمر الزرو والمدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك
 وتم تدشين هذا التعاون الدائم بإطالق بطولة كأس٢٠١٢ لبرنامج التربية الرياضية والذي ينفذ في جمعية برج اللقلق منذ العام
.القدس للجامعات الفلسطينية حيث سيتم تنفيذه في آذار من العام القادم
ً
وتأكيدا على الشراكة والتعاون وحرصا على طالب مدينة القدس بشكل خاص تحديدا في تنفيذ الحصص الرياضية لطالب التربية
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Burj Al-Luqluq renews the cooperation and partnership agreement with Al-Quds University

.الرياضية في الفترة الصباحية في ملعب كرة قدم برج اللقلق تم التأكيد على االستثناء الخاص لطلبة القدس في الفرع األدبي
ووجه الجميع الشكر لرئيس الجامعة األستاذ الدكتور عماد ابو كشك على الدعم الدائم والمساندة والمتابعة و ايضا لمدير قسم
.التربية الرياضية في جامعة القدس
 على أكمل وجه لتكون أول بطولة للجامعات2022 وسوف يتم التعاون مع جميع الجهات اإلدارية لتنفيذ البطولة في آذار
.الفلسطينية على ملعب حرم الجامعة بابو ديس
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 الحموي خالل شهر- فعاليات مركز العيزرية للثقافة و التعليم
٢٠٢١ كانون األول

The activities of the Al-Eizariya Center for Culture and
Education - Al-Hamwi during the month of December 2021
The Al-Eizariya Center for Culture and Education - Al-Hamwi project continues to provide social and educational
services and psychosocial support.

. الحموي بتقديم الخدمات االجتماعية والتعليمية والدعم النفسي واالجتماعي- يستمر مشروع مركز العيزرية للثقافة والتعليم

- The Gifted Students Program
Continuing the weekly meetings in the first and second levels of the gifted students’ program in its third phase.

- The Orphan Flowers Group initiative is a mural “Let’s Color Our Lives”, and the mural includes the Wall of Jerusalem and
positive suggestions symbolizing hope, freedom and strength.
- The Guidance Department worked with the self-assertion group, the sixth group, in addition to the guidance group
for adolescents from the Zahra Association.
- Academic Support
- Graduation of a group of participants in a Hebrew language course for beginners.
- Complete the student meetings in the English conversation course.
- Complete meetings in English, mathematics and life skills with students of supportive education and work to help
students during school examinations.
Honoring the center’s teachers on the occasion of Teacher’s Day.
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 حملة أبي اقرأ لي حيث استقبل المركز، في مركز الحموي بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي2021 تنفيذ أنشطة حملة أبي اقرأ لي لعام
. يستهدف النشاط،عشرة آباء مع أطفالهم وقاموا بالمشاركة بعدة أنشطة تجمع بين األب وأطفاله وتحفز دور األب في األسرة
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- Visits to Al-Eizariya Center for Culture and Education
-1 Visiting Al-Iman School with their teachers to get acquainted with the center and its facilities, visit the library and
learn about books and the borrowing mechanism. The center carried out some office activities with the students, such
as reading a story, making dolls, and kinetic activities.
-2 The Women’s Club: An initiative continues targeting the families of people of determination aimed at psychologically
emptying the families and emphasizing the rights of their “people of determination” children.
- Initiatives
- The “You Lead It” initiative targeted 50 students from the Al-Aytam Islamic Industrial School, which aimed to provide
motivation and psychological support to students during the examination period.
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- “Dad, Read To Me,” campaign,
Implementation of the activities of “Dad, Read To Me,” campaign for the year 2021 at Al-Hamwi Center in cooperation
with Tamer Foundation for Community Education, where the center received ten fathers with their children and took
part in several activities that combine the father and his children and stimulate the role of the father in the family,
targeting the activity.

 برنامج الطلبة الموهوبين.استمرار اللقاءات األسبوعية في المستوى األول والمستوى الثاني من برنامج الطلبة الموهوبين في مرحلته الثالثة

 زيارات قام، زيارة مدرسة اإليمان مع معلماتهم للتعرف على المركز ومرافقه وزيارة المكتبة والتعرف على الكتب وآلية االستعارة-١
.المركز بتنفيذ بعض األنشطة المكتبية مع الطلبة من قراءة قصة وصنع دمى وأنشطة حركية
مبادرة فيكم بنكمل استهدفت أهالي ذوي الهمم هدفت للتفريغ النفسي لألهالي وتأكيد على حقوق:  النادي النسوي-٢
»أبنائهم «ذوي الهمم
 مبادرات طالب من مدرسة االيتام االسالمية الصناعية والتي هدفت لتقديم التحفيز والدعم النفسي50  مبادرة « إنت قدها» استهدفت.للطالب بفترة االمتحانات
 مبادرة مجموعة الزهرات اليتيمات عبارة عن جدارية «يال نلون حياتنا «وتتضمن الجدارية سور القدس و ايحاءات ايجابية ترمز لألمل.والحرية والقوة
. قسم االرشاد العمل مع مجموعة توكيد الذات الفوج السادس باالضافة للمجموعة االرشادية للمراهقين من جمعية الزهراء الدعم األكاديمي المساند. تخريج مجموعة من المشاركين في دورة اللغة العبرية للمبتدئين. استكمال لقاءات الطالب في دورة محادثة اللغة االنجليزية استكمال اللقاءات في مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والمهارات الحياتية مع طلبة التعليم المساند والعمل على مساعدة.الطلبة فترة االمتحانات المدرسية
. تكريم معلمين المركز بمناسبة يوم المعلم-
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«قدوة القدس» مشروع لتدريب الطالب على تنفيذ المبادرات المجتمعية

»بطولة المدارس في رياضة التايكوندو «القدس ُدرة في الوجود

 مدارس تابعة6  في، للشهر الخامس على التوالي،مشروع ينفذه برج اللقلق بتمويل من وكالة بيت مال القدس الشريف
 يعنى المشروع بتدريب الطالب من المدارس الستة على كيفية التخطيط وتنفيذ المبادرات.لمديرية التربية والتعليم في القدس
. إلفادة المجتمع المحلي ومحيطهم األقرب المتمثل بالمدرسة التي يدرسون فيها،المجتمعية
 باإلضافة لمدرسة الحسن الثاني والفتاة الشاملة الثانوية، مدرسة النبي صموئيل المحاصرة الصامدة،تشارك في هذا المشروع
. ومدرسة النظامية شعفاط ومدرسة طالئع القدس ومدرسة بنات وادي الجوز،للبنات
 وبناء، واألمان الرقمي والتصوير،تحصل كل مجموعة في كل مدرسة على تدريبات متنوعة أسبوعية في مجال المبادرات
. مبادرات فائزة في نهاية المشروع3  ليتم اختيار، ستنتهي بتنفيذ كل مجموعة مبادرة خاصة بها،المجموعة
 وقيمة المبادرة في المجتمع ومدى أهميتها في تطوير شخصية،يهدف المشروع لتعليم الطالب والطالبات قيمة التطوع
.الفرد وتحسين ترابط المجتمع ببعضه البعض

 القدس الشريف وبالتعاون مع جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع المعهد- تحت رعاية مديرية التربية والتعليم-القدس
. تم تنفيذ بطولة المدارس في رياضة التايكوندو،الرياضي العربي واالتحاد الفلسطيني للتايكواندو
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A project implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society, funded by Bait Mal al-Quds Al-Sharif Agency, for the
fifth month in a row, in 6 schools affiliated with the Directorate of Education in Jerusalem.
The project is concerned with training students from the six schools on how to plan and implement community initiatives, to benefit the local community and their closest surroundings, represented by the school in which they study.
Taking part in this project are the besieged and steadfast Nabi Samuel School, in addition to the Hassan II School and
Al-Fatat Al-Shamiyah Secondary School for Girls, the Nizamia Shuafat School, Tala’a al-Quds School and the Wadi Al-Joz
Girls School.
Each group in each school receives a variety of weekly training in initiatives, digital security, photography, and group
building. Each group will end up implementing its own initiative, and 3 winning initiatives will be selected at the end
of the project.
The project aims to teach male and female students the value of volunteering, the value of the initiative in the community and its importance in developing the individual’s personality and improving the community’s cohesion with each
other.

Schools Taekwondo Championship

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

“Qudwat al-Quds” a project to train students to implement community initiatives

 وقد شارك في هذه البطولة، في قاعة مركز بوتين في مدينة بيت لحم٢٠٢١-١٢-١٢ حيث تم تنفيذ البطولة يوم األحد الموافق
. طالب وطالبة في جميع األوزان ومختلف الفئات العمرية٥٠ أكثر من

Jerusalem - Under the auspices of the Directorate of Education - al-Quds Al-Sharif and in cooperation with Burj Al-Luqluq
Social center Society and in partnership with the Arab Sports Institute and the Palestinian Taekwondo Federation, the
Taekwondo School Championship was implemented.
The tournament was held on Sunday 2021-12-12 at the Putin Centre Hall in Bethlehem, and over 50 male and female
students of all weights and different age groups took part in this tournament.
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٢٠١٢ الموظفين برج اللقلق ينظم بطولة البراعم الشتوية لمواليد العام

Al-Mwazfeen-Burj Al-Luqluq Organizes
the Winter Championship for the born in 2012

تأهل فريق الموظفين برج اللقلق ونادي جبل المكبر ونادي سلوان و نادي ابناء القدس
الى الدور النهائي
. وقد قسمت الفرق التي تأهلت من الدور األول للبطولة إلى مجموعتين،مالعب جمعية برج اللقلق المجتمعي
. نادي ابناء القدس، نادي صورباهر،المجموعة االولى ضمت كل من الموظفين برج اللقلق
.نادي سلوان،نادي جبل الزيتون،المجموعة الثانية ضمت كل من نادي جبل المكبر
:وجاءت نتائج المجموعة األولى على النحو التالي
.  سجل لجبل الزيتون عبد الله بدرية وسجل للمكبر محمد مراد شقيرات،تعادل جبل الزيتون وجبل المكبر
. وسجل الهدف الوحيد محمد مراد0/1 فوز جبل المكبر على نادي سلوان
. سجل االهداف محمود شرف هدفين وتيم عبد الكريم وصهيب عباسي وهدف ذاتي1/5 فوز نادي سلوان على جبل الزيتون بنتيجة
وبهذه النتائج تأهل المكبر بطال للمجموعة وسلوان وصيفا وسيجري الدور النهائي للبطولة في هذا األسبوع لى ملعب برج اللقلق بطريقة
،نصف الدوري
:وجاءت نتائج المجموعة الثانية على النحو التالي
 سجل للموظفين إياس ناصر الدين وأحمد عابدين سجل ألبناء القدس عز الدين1/2 فوز فريق الموظفين برج اللقلق على فريق ابناء القدس
.الرازم
. سجل لألبناء سليمان الصالحي0/1 فوز ابناء القدس على صورباهر
. اهداف و صور باهر عبد الله سويلم وكرم ابو كف وكريم حداد3  سجل للموظفين محمد غزاله3/3 تعادل الموظفين برج اللقلق وصورباهر
.ويتأهل للدور الثاني الموظفين بطال للمجموعة وابناء القدس وصيفا
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 والتي ينظمها نادي الموظفين برج اللقلق على2012 نفذ أواخر الشهر الماضي فعاليات مباريات الدور األول والثاني من بطولة الشتاء مواليد
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Al-Mwazfeen-Burj Al-Luqluq, Jabel Mukaber Club, Silwan Club and Abana al-Quds Club qualified for the final round.
Late last month, the activities of the first and second round matches of the Winter Championship, born in 2012, organized by Al-Mawazeen-Burj Al-Luqluq Club, were carried out on the courts of Burj Al-Luqluq Social Center Society.
The teams that qualified from the first round of the championship were divided into two groups.
First group included Al-Mwazfeen-Burj Al-Luqluq, Sur Baher Club, and Abana al-Quds Club.
Second group included Jabal Al-Mukaber Club, Jabal Al-Zaytoun Club and Silwan Club.
The results of the first group were:
Jabal Al-Zaytoun and Jabal Al-Mukabber were tied, the Jabal Al-Zaytoun record was scored by Abdullah Bardiya and
the record by Muhammed Murad Skhirat was recorded.
Jabal Al Mukaber defeated Silwan SC 1/0, and the only goal was scored by Mohamed Murad.
The victory of Silwan Club over Jabal Al-Zaytoun 5/1 was scored by Mahmoud Sharaf, two goals, Tim Abdel-Karim and
Sohaib Abbasi, and an own goal.
With these results, Al Mukaber qualified as group champion, Silwan and runner-up. The final round of the tournament
will take place this week at Burj Al-Luqluq Stadium in the semi-league manner.
The results of the second group were:
Al-Mawazeen-Burj Al-Luqluq team won over Abnaa al-Quds team 2-1. A record for the employees, Iyas Nasir El-Din and
Ahmed Abdeen, a record for Abnaa Al Quds, Ezz El-Din El-Razem.
Abnaa Al Quds victory over Surbahr 1/0 A record for Suleiman Al-Salihi.
Burj Al-Luqluq and Sur Baher tied 3/3. Al-Mwazfeen-Burj Al-Luqluq Mohammed Ghazaleh scored 3 goals and Sur Baher
Abdullah Swailem, Karam Abu Kaf and Karim Haddad.
Burj Al-Luqluq qualified as the group champion, followed by Abana al-Quds Club.
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إختتام مشروع «تمكين وحماية الشباب من خالل تدخالت النوع في

مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق

القدس»

يستعد لتخريج الفوج الثالث واستقبال الدفعة الجديدة من طالبات

اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم الخميس مشروع تمكين والذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي وبالتعاون مع

دورة الخزف المهنية

مؤسسة فلسطين الرياضة من أجل الحياة.
بدعم مشكور من صندوق األمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

يستعد مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق لتخريج الفوج الثالث من دورات التدريب المهنية على إنتاج الخزف لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٠
ً
حاليا كمشروع تخرج ومخرج نهائي لما تم تعلمه خالل الدورة المكثفة
وذلك بعد إتمام المشروع النهائي والذي يتم العمل عليه

تخلل حفل االختتام عدد من الفقرات و المداخالت ،اضافة الى عرض تجارب الطلبة المشاركين في المشروع والتحديات التي واجهتهم وما هي

طيلة سبع شهور متواصلة.

اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت A c t i v i t i e s & E v e n t s
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تطلعاتهم في المرحلة القادمة ،وتم تكريم الفتى الشجاع والفتاة الشجاعة على هامش حفل االختتام وكذلك الطلبة الفائزين بالمسابقة
اإلحصائية و مرشدين ومرشدات المدارس والشركاء.

Conclusion of the project “Empowerment and Protection of Youth through
”Gender Interventions in Jerusalem
Burj Al-Luqluq Social Center Society concluded “Tamkeen project”, which is implemented by the society in partnership
with Sharek Youth Forum and in cooperation with the Palestine Sports for Life Foundation.
With the kind support of the United Nations Population Fund, in partnership with the Ministry of Education and the
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, and with funding from the Belgian government.
The closing ceremony included several paragraphs and interventions, in addition to presenting the experiences of the
students taking part in the project, the challenges they faced and their aspirations for the next stage. The brave boy and
girl were honored on the sidelines of the closing ceremony, as well as the students who won the statistical competition,
school counselors and partners.
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وبتمويل من الحكومة البلجيكية.

ويتم خالل المشروع النهائي إنتاج لوحات على البالط الخزفي بتصاميم مرتبطة بعناصر معمارية موجودة داخل البلدة القديمة
بالقدس ،إضافة لتطوير مشروع جماعي للخريجات.
وخالل شهر كانون األول 21-الماضي تم استقبال  10طالبات تقدمن بالفعل بطلب االلتحاق في دورة الخزف المهنية من خالل
تعبئة االستمارة االلكترونية التي تم تعميمها من خالل قنوات التواصل المجتمعي للجمعية فيما تقدم لالستمارات ما يزيد عن ٣٠
فتاة مقدسية كدليل على اإلقبال الواسع على الدورات المهنية ،وتم استقبال الطالبات المتقدمات في جولة تعريفية قدمتها
الطالبات الحاليات لزميالتهن الجدد ثم اصطحب الطالبات الى امتحان القبول ،حيث تضمن االمتحان رسم تكوين صامت الختبار
قدرتهم على الرسم الحي ،ومن جانب آخر تم الطلب منهم رسم موضوع من الخيال الختبار قدرتهم على التخيل والقدرة على
تصميم أعمال فنية جديدة مميزة.
بعد ذلك تم إجراء مقابالت معهن وذلك لمعرفة مدى توافقهن مع معايير الدورة التدريبية ومنها االلتزام والقدرة على االستمرار
ووجود هدف ورؤيا واضحة لما بعد انتهاء الدورة التدريبية فيما شارك في اللجنة الفنية األستاذ عبد الجليل الرازم باإلضافة الى
مدرب الفنون األستاذ نمر السرطاوي.
وستقوم الجمعية الحقا وخالل الشهر الجاري باختيار  ٥طالبات من المتقدمات ليحصلوا على منحة مجانية كاملة تشمل تغطية
ً
بناءا على المعايير الخاصة بالبرنامج.
بدل المواصالت وبعض االحتياجات
سيتم منح الطالبات عند اتمام التدريب شهادة معتمدة من اللجنة الدولية لتنمية الشعوب  CISPوجمعية برج اللقلق المجتمعي
إضافة الى شهادة وزارة العمل الفلسطينية بتلقي الطالبات للتدريب المهني الالزم إلنتاج الخزف.
هذه الدورة مجانية وبتمويل من مشروع التمكين االجتماعي واالقتصادي وحماية المجتمعات الفلسطينية الضعيفة في القدس
الممول من االتحاد األوروبي وبالشراكة مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب  CISPومركز التراث الفلسطيني.
ً
أيضا ان مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق تم تجديد شهادته كمركز تدريب مهني مؤهل ضمن مراكز وزارة
من الجدير بذكره
العمل الفلسطينية.
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يال ع البلد والجولة الثالثة في أسواق البلدة القديمة

Yala Al Balad and the 3rd Tour in the old city markets
Tarabut project to revive economic life in Jerusalem

مشروع ترابط إلحياء الحياة االقتصادية في مدينة القدس
UNDPA انطلقت ثالث جوالت مشروع ترابط والذي ينفذ بتمويل مشكور من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

The third tour of Tarabot project has been launched, which is being implemented with generous funding through the
United Nations Development Program (UNDPA).

استضافت الجولة الثالثة مجموعة من األهالي الذين قاموا بتعبئة استمارة المشاركة من خالل صفحات جمعية برج اللقلق على
 بيت، مخيم شعفاط،مواقع التواصل المجتمعي وكانت مجموعة من السيدات من معظم ضواحي مدينة القدس مثل كفر عقب
. مشاركة باإلضافة الى منسقة المشروع في جمعية برج اللقلق السيدة روال نجم٤٥  صور باهر) بجمالي، جبل المكبر،حنينا
تم الترحيب بالضيوف في مكان التجمع باب العامود مع التعريف حول المشروع وأهميته والتعريف بجمعية برج اللقلق المجتمعي
.وطبيعة األنشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعية في خدمة المجتمع المقدسي
ثم تابع المرشد المقدسي بشار ابوشمسية جولته بالشرح عن مدينة القدس وباب العامود ومن ثم تم التوجه الى السوق
وجامع الشيخ لؤلؤ ثم إلى معصرة الجبريني حيث شرح لهم عن أهمية المعصرة وقامت النساء بشراء الطحينة والدبس والحالوة
ً
يدويا في المعصرة ثم توجهوا إلى المسجد األقصى لصالة الظهر ثم إلى سوق القطانين مع الشرح عن أهميته
المصنوعة
ً
مستعرضا أبو
التاريخية وموقعه االستراتيجي والتاريخي ثم تم التوجه الى حارة الواد وسطح الخان فوق أسواق البلدة القديمة

.شمسية سبب التسمية ومكانتها التاريخية
.وتم توزيع الهدايا في نهاية الجولة أثناء تناول وجبة الغذاء في مطعم النصر ثم التوجه الى الباصات
وأعرب السيدات عن مدى سعادتهم للجولة وأنهم بانتظار جوالت أخرى في مدينة القدس التي يفتقرها وال يعرف أكثرهم
 وأضافت السيدة روال عن،عن مناطق في البلدة القديمة عن شكرهم وسعادتهم لهذه الجولة مما أثر إيجابي على السيدات
أهمية مشروع يال على البلد والذي يشمل في فئاته المستفيدة أبناء ونساء القدس باإلضافة إلى أهلنا وأحبتنا في الداخل
.الفلسطيني
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.التجار وتنشيط الحركة التجارية والمطاعم في المدينة
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This project, which aims mainly to activate the Old City of Jerusalem and encourage tourism in it, in addition to
activating merchants and revitalizing the commercial movement and restaurants in the city.
The third trip hosted a group of people who filled out the participation form through the Burj Al-Luqluq center’s pages
on social networking sites. A group of women were from most of the suburbs of Jerusalem such as KAFR Aqab, Shuafat
camp, Beit Hanina, Jabel Mukaber, Sur Baher) with 45 participants in addition to To the project coordinator in Burj AlLuqluq, Mrs. Rola Najm.
Guests were welcomed at the gathering place, Bab Al-Amoud “Damascus Gate”, with an introduction to the project and
its importance, the Burj Al-Luqluq Social Center Society, and the nature of the activities and events implemented by the
center in the service of the Jerusalem community.
Then the Jerusalemite guide Bashar Abu Shamsieh continued his tour by explaining about the city of Jerusalem and Bab
el-Amud, and then went to the market and the Sheikh Lulu’ Mosque, then to the Al-Jibreni press, where he explained to
them about the importance of the mill. To the Qattanin market with an explanation of its historical importance and its
strategic and historical location, then we went to Al-Wad neighborhood and the roof of the khan above the markets of
the old town, reviewing Abu Shamiya, the reason for the name and its historical position.
Gifts were distributed at the end of the tour while eating lunch at Al-Nasr Restaurant and then heading to the buses.
The women expressed their happiness for the tour and that they are waiting for other tours in the city of Jerusalem,
which lacks it and most of them do not know about areas in the Old City, expressing their thanks and happiness for this
tour, which had a positive impact on the women. Jerusalem, in addition to our family and loved ones in the Palestinian
interior.

هذا المشروع الذي يهدف باألساس الى تفعيل البلدة القديمة في مدينة القدس وتشجيع السياحة فيها باإلضافة الى تفعيل
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