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برج اللقلق تنظم مخيمها الصيفي «احنا التغيير»
اطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي مخيمها الصيفي «احنا التغيير» بتمويل من االتحاد االوربي و – per mille
Chiesa Valdese Ottoوبالشراكة مع مؤسستي  CISPوارض االنسان االيطاليتين وبمشاركة  150طفل مقدسي من
ابناء البلدة القديمة من القدس وحي باب حطة وضواحي القدس ،حيث استمر المخيم لثالثة اسابيع من 2018/07/01
وحتى .2018/07/18
وتنوعت زوايا المخيم لهذا العام لتشتمل على فعاليات الكابويرا والمخترع الصغير والقائد الصغير ،باالضافة الى زوايا
الفنون والحاسوب واأللعاب المائية والرياضية الخارجية.
وخالل المخيم تم تنظيم جولة خاصة بالبلدة القديمة من القدس وبالمناطق التاريخية والفلسطينية وكذلك تم تنظيم
رحلتان ترفيهيتين لألطفال.
وفي الحفل الختامي قامت المجموعات بعرض الصيحات واشتمل الحفل على عروض مختلفة قام المشاركين بالتدرب
عليها مع مرشديهم خالل فترة المخيم ،حيث قاموا بألقاء الكلمات وتقديم العروض الرياضية والمسرحية والفنية.
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المرشدين والمتطوعين وطاقم االسعاف ومن ثم تم افتتاح المعرض الفني ألشغال
المشاركين الفنية والتي انجزوها خالل فترة المخيم.
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‘We are the Change… and We Changed!’ a special day in
Burj al-LuqLuq
Burj Al-Luqluq Social Center Society, organized in its summer camp «We are the Change»,
implemented in partnership with the Italian NGO Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei
Popoli (CISP) and Terre des Hommes Italia, funded by the European Union (EU) and otto per mille
Valdese with the participation of 150 children from Jerusalem. The camp lasted for three weeks
from 2018/07/01 until 2018/07/18.
The camp›s various angles for this year include the activities of Capoeira, small investor, small
leader and telematch, as well as arts, computer, theatrical and outdoor sports.
During the camp, Burj Al-Luqluq organized a tour to the Old City of Jerusalem and the historic and
Palestinian areas, as well as two entertainment trips for the children.
At the closing ceremony, the groups staged various artistic performances that the participants
trained with their trainers during of the camping, where they delivered speeches and presented
sports, plays and artistic performances.
The ceremony ended with the distribution of certificates to the trainers, volunteers and emergency
crew. The exhibition was then opened to the artworks of the participants, which were completed
during the period of the camp.

3

رئيس الوزراء يلتقي وفدا من الشباب المقدسي
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية ،اليوم األربعاء  ،2019-7-10في مكتبه بمدينة رام اهلل ،وفدا من جمعية برج اللقلق
المجتمعي ومجموعة من الشباب المقدسي المبادر في القدس ،بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي ،ونائب
مدير صندوق األمم المتحدة للسكان في فلسطين.
واطلع رئيس الوزراء من الوفد الشبابي على طبيعة عملهم ومبادراتهم ونشاطاتهم في مدينة القدس ،إضافة إلى أهم
المعيقات التي تواجه الشباب والمؤسسات في عملها.
وجدد اشتية تأكيده على أن األولوية في القدس تعزيز صمود المواطنين فيها وتثبيتهم على أرضهم ،وتقديم كافة
أشكال الدعم لهم وللمبادرات الشبابية التي تعمل على صقل الهوية المقدسية وترسيخها.
ودعا رئيس الوزراء إلى تضافر الجهود لمواجهة مساعي االحتالل في تغيير الحقائق ،من خالل إلغاء الرواية اإلسالمية
والمسيحية في مدينة القدس وتثبيت الرواية اليهودية فيها ،مطالبا الشباب بمواكبة التكنولوجيا واالستفادة منها
لنقل رسالتنا إلى العالم وبكل اللغات.
وأكد أهمية العمل التطوعي وضرورة تعزيزه بين فئات الشباب ،وإعادة إحياء روح العمل به ،مشيرا إلى أن الحكومة
ستقوم بدعم وتمويل المبادرات والمشاريع الريادية والشبابية والنسوية ،خاصة اإلنتاجية منها.
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PM Meets with a Jerusalemite Youth Delegation
Prime Minister, Mohammed Shtayyeh, met with a delegation from Burj Al-Luqluq Social Center
Society and youth initiators in Jerusalem in the presence of Minister of Jerusalem Affairs Fadi
Haddmi and Deputy Director of the UNFPA.
The Prime Minister briefed the youth delegation on the nature of their work, initiatives and activities
in Jerusalem, in addition to the most important obstacles facing young people and institutions in
their work.
Shtayyeh reiterated that the priority in Jerusalem is to strengthen the steadfastness of citizens
and to provide all forms of support for them and for youth initiatives that work to protect and
strengthen Jerusalem identity.
The Prime Minister called for concerted efforts to confront the occupation›s efforts to change the
facts, by abolishing the Islamic and Christian narrative in Jerusalem, and he asked young people to
keep abreast of the technology and use it to convey our message to the world and in all languages.
He stressed the importance of voluntary work and the need to strengthen it among youth groups,
and revive the spirit of work, pointing out that the government will support and fund initiatives
and entrepreneurship, youth and women.
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برج اللقلق يطلق المبادرات المجتمعية ضمن مشروع فرصة الممول من UNFPA
وقعت جمعية برج اللقلق المجتمعي  13مبادرة مجتمعية ضمن مشروع فرصة الممول من صندوق االمم المتحدة للسكان UNFPA
 .وجاء التوقيع في مقر الجمعية بحضور رئيس الهيئة االدارية ناصر غيث ومنسق برامج الشباب من الصندوق سيما العلمي ،والمدير
التنفيذي للجمعية منتصر ادكيدك ومنسق المشروع فرح ابو زنط وبحضور ممثلين عن المبادرات.
وجاء توقيع المبادرات المجتمعية بعد  3جلسات تقيمية للمبادرات من لجنة مكونة من  3اشخاص .مركز برامج الشباب من جمعية
برج اللقلق احمد جابر ،منسقة مشروع فرصة فرح ابو زنط ،ومنسقة شبكة تثقيف االقران من  UNFPAفرح جبرين.
وحضر الحفل ممثلين عن المبادرات والمجموعات لتوقيع االتفاقية وهم ،مجموعة حراك صدى ،مبادرة خطى ،مجموعة حكاياتنا
التطوعية ،مبادرة ابواب الفرح ،مبادرة مخيم ذوي االحتياجات الخاصة» الهمة همتنا» ،مبادرة «خيط وقماش ،مبادرة معرض مأمن
اهلل ،مبادرة ابن البلد  ،2مبادرة  ،Brave Boxمبادرة ازرع بالبلدة القديمة ،مبادرة خطى ،مبادرة بازار لذوي االحتياجات الخاصة،
ومبادرة حفظ البيئة.

وإطالق مبادرة مخيم ذوي االحتياجات الخاصة في مدرسة الفتاة أ بمشاركة  45طفل وطفلة مقدسين يوم االثنين .2019/7/8
حيث تنوعت فعاليات المخيم من مهارات حياتية واشغال يدوية وجوالت داخلية ورحل ترفيهية .ويشرف على المخيم جمعية
نورالعين للمكفوفين بالتعاون مع جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع فرصة.
وأيضا نظمت مجموعة صناع الحياة المقدسية ضمن نشرع فرصة ،معسكر تدريبي هدف الى تنمية مهارات وتطوير قدرات المجموعة
تحضيرا للنشاطات التي ستقوم المجموعة بتنفيذها خالل الفترة القادمة .واستمر المعكسر التدريبي لمدة  3ايام من -2019/7/25
 2019/7/27في قرية الشباب-رام اهلل ،وشارك في المعسكر  24شاب وشابة مقدسي.
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Burj Al-Luqluq Launches Community Initiatives within Forsa
Project
Burj Al-Luqluq Social Center Society has signed 13 community initiatives within «Forsa» project
funded by the United Nations Population Fund (UNFPA). The signing came at the headquarters of
the Society in the presence of the Chairman of the Board of Directors Nasser Ghaith, coordinator
of youth programs from the Fund Sema Al-Alami, executive director of the society Muntaser
Edkaidek, project coordinator Farah Abu Zant and the presence of representatives of initiatives.
The signing of community initiatives followed three evaluation sessions of initiatives from a
committee of 3 people. The Youth Programs from Burj Al-Luqluq Ahmed Jaber, Coordinator of
Fursa Project Farah Abu Zant, and the Coordinator of the YPEER form UNFPA Farah Jibren.
The event was attended by representatives of the initiatives and groups to sign the agreement.
They are Herak Al-Sada group, Khouta Initiative, The Brave Box initiative, Hekayatna volunteer
group, Abouab Al-Farah Initiative, Special needs camp initiative, Khayet wa Qumash initiative,
Maman Allah initiative, Ebin Al balad initiative, Khwta initiative, Bazar special needs initiative, Hefz
Al Beaa initiative.
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برج اللقلق ينفذ المرحلة الثانية من مشروع العب وتعلم
بدأت جمعية برج اللقلق بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العب وتعلم بتميل اليونيسف حيث يهدف المشروع الى تمكين األطفال
والشباب من الناحية الرياضية واألكاديمية والحقوقية في مدينة القدس وكذالك يهدف المشروع الى دمج األطفال ذوي اإلعاقة في
جميع جوانب المشروع.
ابتداء المشروع بتنظيم دورة ادارية لمساعدة االندية الشريكة على تنفيذ المشاريع بشكل عام ومشروع العب وتعلم بشكل خاص من
الناحية االدارية والمالية.
تنظيم دورة تدريب مدربين رياضيين (كرة قدم وكرة سلة) ضمن مشروع العب المنفذ لمساعدة المدربين في االطالع على أفضل الطرق
للتدريبات الرياضية وأفضل الطرق لحل أي معيقات او معرقالت قد تواجه المدرب أثناء التدريب.
وأيضا تنظيم لقاء تعارفي بالتعاون مع نادي القدس لتعريف عن االنشطة التي يقدمها المشروع لألطفال ذوي اإلعاقة ،والتطرق ألفضل
االنشطة التي سيتم تنفيذها لألطفال لتكون مناسبة الحتياجاتهم .وقد شهد اللقاء حضور العديد من االطفال واهاليهم الذين أكدوا
على ضرورة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في االنشطة الرياضية واالجتماعية واالكاديمية.
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Burj Al-Luqluq implemented Learn and Play Project Phase II
Burj Al-Luqluq Social Center Society, started the implementation of the second stage of Learn
and Play project, funded by UNICEF. The project aims to empower children and youth in terms of
sports, academia and human rights in Jerusalem. The Project also aims to integrate children with
disabilities in all aspects of the project.
Starting the project by organizing an administrative course to help partner clubs to implement
projects in general and Learn and Play Project in particular from administrative and financial
aspects.
Organizing a training course for sports trainers (football and basketball) to help the trainers to
learn the best ways to exercise and the ways to solve any obstacles that may face the trainer during
training.
As well as organizing a meeting in cooperation with Al Quds Club to identify the activities of the
project for children with disabilities, and to discuss the best activities that will be implemented for
the children to be suitable with their needs.
The meeting witnessed the attendance of many children and their families, who asserted the need
to integrate children with disabilities into sports, social and academic activities.

9

 عمان- بالشراكة مع جامعة الشرق االوسط

جمعية برج اللقلق المجتمعي تنظم لقاء ارشاد مهني
 نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي لقاء ارشاد مهني مع استاذ التنمية البشرية اسامة فرج لطالب الثانوية،ضمن نشرع فرصة
 وهدف اللقاء الى تعريف طالب الثانوية حول التخصصات و الكليات. 2019/7/11 العامة بعنوان «حفز ذاتك» يوم الخميس
 يذكر ان. طالب وطالبة من القدس220  وشارك في اللقاء.الموجودة في مدينة القدس لالستفادة منها بعد االنتهاء من التوجيهي
 وجامعة الشرق االوسط، TALK النشاط ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق االمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع معهد
MEUفي عمان

In Partnership with MEU

Burj Al-Luqluq organized Motivation Workshop for High School
As part of the Forsa project, Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a professional guidance
workshop with the human development Osama Faraj for high school students entitled «Motivate Yourself»
on Thursday 2019/7/11.
The aim of the workshop was to introduce high school students on the specializations and colleges in
Jerusalem to take advantage of them after completing the high school. The workshop was attended by
220 students from Jerusalem.
The project is funded by the United Nations Population Fund and in partnership with the TALK Institute
and the Middle East University in Amman (MEU).
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جمعية برج اللقلق المجتمعية تطلق برنامج رحال
 جولة تعليمية ثقافية الى طبريا والتي-3 نظمت جمعية برج اللقلق الجولة األولى من برنامج رحال ضمن مشروع عيش البرج
.ة/ مشارك55 تخللها العديد من المسارات وزيارات لألماكن التاريخية الموجودة في مدينة طبريا وشارك في تلك الجولة
 جوالت الى المناطق الفلسطينية المحتلة وعقد العديد من6 يهدف برنامج رحال الى استكشاف فلسطين التاريخية بوقع
) جفرا، ايلياء، يذكر ان البرنامج مقسم الى ثالث مجموعات شبابية (العنقاء.التدريبات والمبادرات الثقافية والتعليمية
.وكل مجموعة مطلوب منها عمل العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية ضمن أجواء تنافسية مميزة

Burj Al-Luqluq launches Rahal program
Burj Al-Luqluq Social Center Society, organized the first round of the Rahal program within the
«Eish Al Burj 3» project, a cultural educational tour to Tiberias, which included many tracks and
visits to the historical sites in the city of Tiberias.
Rahal project aims to explore historic Palestine with 6 rounds of visits to the occupied Palestinian
territories and hold many cultural and educational activities and initiatives. The program is divided
into three youth groups (Phoenix, Elia, Jafra) and each group is required to perform many initiatives
and community activities in a competitive environment.
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جمعية برج اللقلق المجتمعية تطلق معرض اسوار القدس
احتفاال بانتهاء المرحلة األولى من دورة التصوير أطلقت جمعية برج اللقلق معرض اسوار القدس وتم من خالل المعرض
 صورة متنوعة وكان ذلك تحت اشراف المدرب20 عرض الصور الخاصة بالمشاركين بالمرحلة المبتدئة والتي تضمنت أكثر من
.صالح التميمي
 وقال السيد محمد أبو الهوى أحد اإلباء المشارك ابنه- مشارك من أهالي الطلبة واألصدقاء40 وشارك بالحضور أكثر من
بتلك الدورة على ضرورة تنمية مهارات الشباب والشابات وتعزيز من روح المبادرة والمشاركة في المجتمع لما في ذلك األثر
.الكبير في بناء جيل واعي قادر على مواجهة التحديات في المجتمع

Burj Al-Luqluq launches Aswar Al-Quds Gallery
In celebration of the end of phase I of the photography session Burj Al-Luqluq Social Center Society
launched the Aswar Al-Quds Gallery. It showed pictures of the participants in the beginning stage,
which included more than 20 different pictures, under the supervision of trainer Saleh Al-Tamimi.
More than 40 participants from families and friends attended the event. Mr. Mohammed Abu ElHawa, one of the student parents, said during the course that young people must develop skills
and promote entrepreneurship and participation in society, which has a great impact on building
a generation capable of meeting challenges in society.
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جمعية برج اللقلق تستقبل المخيم الدولي لجامعة بيرزيت في مدينة
القدس
 جولة تاريخية للشباب،2019/7/11 نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون مع جامعة بيرزيت يوم الخميس
 شاب وصبية15  صباحا بمشاركة9  وانطلقت الجولة الساعة.والشابات المشاركين في المخيم الدولي التابع للجامعة
،لتبدأ بزيارة لمرافق الجمعية لتعرف عليها ومن ثم انطلقوا في جولتهم داخل اسوار البلدة القديمة في القدس
. حيث تعرف المشاركين على القرية والمعالم الموجودة فيها،واستكملوا الجولة في قرية عين كارم المهجرة

Burj Al-Luqluq host international camp for Birzeit University in
Jerusalem
In cooperation with Birzeit university on Thursday, 2019/7/11, Burj Al-Luqluq Social Center Society,
organized a historic tour for young people participating in the Birzeit university international camp.
The tour began at 9 am with the participation of 15 people to start visiting the facilities of Burj
Al-Luqluq to get acquainted with its facilities and then set out on their tour inside the old city of
Jerusalem to learn about the historical places. They completed the tour in the deserted village of
Ein Karem, where participants were introduced to the village.
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صناع الحياة المقدسي وجمعية برج اللقلق المجتمعي

ينظمان ماراثون قريتنا للعام الثالث

نظم فريق صناع الحياة المقدسي بالشراكة مع جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع برج الوطن ماراثون قريتنا
للعام الثالث يوم الجمعة الموافق  ،5/7/2019وتهدف المبادرة الى تنظيم يوم كامل في قرية مهجرة بشكل شهري
إلحياء القرى المهجرة من خالل القيام بعدد من الفعاليات داخل ال ُقرى ،وابتدأت المبادرة في جولة حول قرية صوبا
المهجرة بمشاركة  120شاب وشابة من طلبة الجامعات الفلسطينية بسباقين بمسافة  4كيلو و 8كيلو.
واستمرت الفعاليات بعد انتهاء السباق في جولة ارشادية مع المرشد أبو الجمل حول قرية صطاف المقدسية ،وفقرة
فنية مع العازف جهاد الصباح.
وعن المبادرة قالت المنسقة صفاء أفغاني «تهدف المبادرة التي تخدم القضية الفلسطينية التعرف على تاريخنا
الفلسطيني واحياءه وعمل نشاطات توعوية وقصص ُت ّذكر الجيل الحالي في أبرز أحداث فلسطين ،وهي محاولة
إلعادة احياء الهوية المطموسة من قبل االحتالل ،واالنتباه الى أهمية تذكير المجموعات في أسماء القرى العربية
التي تم تهويدها.
وعن السباق قال المشارك عبد اهلل نمر حول مشاركته «أشكر القائمين على هذه المبادرة والتي كنت قد شاركت
بها قبل عام وحصلت على المركز الرابع ،ومن بعدها طورت من نفسي وانضممت إلى فريق الحق في الحركة وبدأت
استطعت اليوم الوصول إلى المركز األول بنصف ساعة بمسافة  8كيلو متر».
أركض بشكل يومي إلى أن
ُ
كما شارك متطوعين من اسعاف برج اللقلق ودراجاتهم الهوائية لمساعدة المجموعات وتقديم االسعافات االولية
لهم.
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Souna Al-Hayat Team & Burj Al-Luqluq Organizes

Qaryatuna Marathon for the Third Year
Souna› Al-Hayat team organized in partnership with Burj Al-Luqluq Social Center Society, within
Burj Al-Watan Project, Qaryatuna Marathon for the third year on Friday, 5/7/2019. the initiative
aims to organize a whole day in a displaced village on a monthly basis to revive the displaced
villages by carrying out a number of activities inside the villages. The initiative started with a tour
in Souba village, with the participation of 120 young Palestinian university students in two races
of 4 km and 8 kg.
The activities continued after the end of the race in a guided tour with the guide Abu Jamal in
Sataf village and musical paragraph with Jihad Sabah.
The coordinator, Safa Afghani, said that the initiative, which serves the Palestinian cause, aims to
identify and revitalize our Palestinian history and to carry out educational activities and stories
reminiscent of the current generation in the most prominent events in Palestine, to revive the
identity that attempts to blur by the occupation, and pay attention to the importance of reminding
groups in the names of Arab villages.
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