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بالتعاون مع بلدية رام الله طالبات مشغل ومركز تدريب خزف برج 
اللقلق في سوق عيد الميالد السنوي 

شارك طالبات مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق في سوق الميالد السنوي. نظمت الفعالية بلدية رام الله بمشاركة حرفيين 

محليين ، وصناعات محلية ، ومستلزمات محلية ، وغيرها.

ممثليات  إلى  إضافة   ، المحلي  المجتمع  من  واألفراد  والمؤسسات  الجمعيات  من  مجموعة  السنوي  الحدث  هذا  في  وشارك 

أجنبية في المدينة كما وتم تضمين أنشطة فنية وترفيهية لألطفال خالل السوق.

افتتحت بلدية رام الله سوق الكريسماس بكلمة ترحيب من رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد. وقال: »إن افتتاح السوق 

هذا العام في ظل األوضاع االقتصادية والصحية والسياسية الصعبة الحالية أمر مهم للغاية«.

يشمل السوق على سبيل المثال ال الحصر الهدايا والزوايا المزخرفة والمطرزات والحرف اليدوية والكتب والقصص وغيرها. ويعتبر 

هذا السوق منفذًا  ومتنفسًا للمواطنين وأهالي المدينة والمحافظات المحيطة في ظل هذه الظروف بهدف نشر الفرح واألمل 

في شهر الميالد ونهاية العام الحالي.

داخل  المقدسية  للمرأة  االقتصادي  الوضع  لتمكين  إنشاؤها  تم  التي  المشاريع  أحد  هو  اللقلق   برج  خزف  تدريب  ومركز  مشغل 

المقدسية  المرأة  قدرات  رفع  في  المساهمة  إلى  المشروع  يهدف  كما  بها.  المحيطة  والمناطق  القدس  في  القديمة  البلدة 

من جهة ، ومن جهة أخرى للمساعدة في خلق فرص عمل خاصة في األوضاع الحالية التي تواجهها المدينة في الوقت الحاضر.

تم إنشاء هذا المشروع بدعم من االتحاد األوروبي في عام 2016 بالشراكة والتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب )CISP( في 

إطار مشروع احنا التغيير وتغيرنا«التمكين االجتماعي واالقتصادي وحماية المجتمعات الضعيفة في القدس«. 

ويقدم المركز خدمات التدريب المهني لمدة سبعة أشهر حيث تضمن هذه الفترة تدريًبا مكثًفا على التشكيل والرسم على القطع 

الخزفية.

و في نهاية هذا التدريب ، تصبح هؤالء النساء فنانات محترفات ، و قادرات على ابتكار وإنتاج قطع خزفية مميزة بجودة عالية ؛ 

من خالل عملهم ، ويمكنهم التدريب ايضًا من تجسيد الهوية الفلسطينية من خالل الرسوم التي تميز تراث فلسطين بشكل عام 

والمدينة المقدسة بشكل خاص.

وتأتي مشاركة الطالبات في سوق الميالد السنوي في إطار إشراك الطالب في السوق المحلي من حيث مناسباته ومتطلباته 

وبطريقة عملية تثري 

students of Burj Al Luqluq Ceramic Laboratory Training Center participated in the 

Christmas market organized by the Ramallah Municipality,

The students of Burj Al Luqluq Ceramic Laboratory Training Center  participated in the annual Christmas 
Market organized by Ramallah Municipality with the participation of local artisans, local industries, local 
supplies, and others.

A group of associations, institutions, and individuals from the local community participated in this annual 
event, in addition to foreign representations in the city. Artistic and entertainment activities for children 
were included during the market.

Ramallah Municipality opened the Christmas Market, with a welcome speech from Eng. Mousa Hadid. He 
said, “The opening of the market this year under the current difficult economic, health and political situa-
tions is very important.”

Many stalls were opened in the market, selling gifts, embroideries, handicrafts, books, stories, and others. 
This market is considered as an outlet for the citizens, the locals from the city and the surrounding governor-
ates under these circumstances to spread joy and hope in the month of Christmas and the end of this year.

Burj Al Luqluq Ceramic Laboratory & Training Center is one of the activities that were established  to improve 
the economic situation of the Jerusalemite women by raising their capacities with vocational training that 
would  help them in accessing  job opportunities that are especially important in the situations that the city 
is facing nowadays.

The laboratory was established in 2016 by Burj Al LuqLuq in cooperation with the International Committee 
for Peoples’ Development )CISP( Ngo, in the framework of the “Fostering the Socio-economic empowerment 
and protection of vulnerable communities in Jerusalem” Project co-funded by the European Union East Je-
rusalem programme.
 
The center provides vocational training services for a period of seven months; This period includes intensive 
training in form and drawing on ceramic pieces; by the end of this training, these women become profes-
sional artists, and they can innovate and produce distinctive ceramic pieces with high quality; through their 
work, they can embody the Palestinian identity through the drawings which characterize the heritage of 
Palestine in general and the Holy City in particular. 
Students’ participation in the Christmas market is part of an effort of engaging them in marketing and visi-
bility opportunities and exchange with the local and international public as part of a path of skills develop-
ment. 
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إنهاء المرحلة الرابعة من مشروع الطفل إلعب وتعلم 

المقدسية  االندية  من  تسعة  المشروع  في  شارك  حيث  المشروع،  تنفيذ  من  الرابعة  المرحلة  وتعلم  إلعب  مشروع  طاقم  أنهى 
.UNICEF وبتمويل مشكور من منظمة األمم المتحدة للطفولة

دالسال  نادي  العاصمة،  الفلسطينية/نادي  الكروية  األكاديمية  المكبر،  جبل  مدرسة   « كاالتي   القدس  مدينة  في  األندية  تتوزع 
القدس، نادي جبل المكبر، نادي االنصار المقدسي، نادي العيساوية ، مركز الشباب االجتماعي-مخيم شعفاط، مركز البستان-

سلوان، ،جمعية برج اللقلق المجتمعي«. 

احتوى البرنامج في المرحلة الرابعة على العديد من األنشطة الرياضية والتعليمية والتوعوية لجميع األندية المشاركة كما وتم 
تدريبات  األطفال  إعطاء  فيها  تم  والتي   ٢٠٢٠ لعام  الهمم  ذوي  األطفال  لفريق  الكراسي  على  السلة  كرة  تدريب  من  اإلنتهاء 
مكثفة بكرة السلة على الكراسي اضافة لتدريبات مرافقة بهدف كسر الحواجز مع هذه الرياضة الجديدة وبين الفريق ككل، وتأتي 
هذه الخطوة التي تعد األولى من نوعها في القدس كأول فريق كرة سلة على الكراسي لذوي الهمم في المدينة ويعتبر من 
أهم قصص نجاح المشروع في مرحلته الرابعة بهدف تمكين االطفال ذوي االعاقة وادراجهم في انشطة المجتمع المختلفة عدا 

عن اعطاء فرصة لهم ليثبتوا انفسهم امام المجتمع.
من جانب مختلف لم يغفل المشروع عن استغالل الظروف الصحية واالجتماعية الصعبة والتي تأتي في إطار ظروف جائحة كورونا 
حيث تم تنفيذ اليوم المفتوح »أونالين« والذي شمل عدة فقرات متنوعة منها الفعاليات الفنية مثل اغنية »مطر، مطر« من غناء 
الفنان جريس بالطة بمرافقة مجموعة من األطفال  وجاءت األغنية التعليمية كفكرة لدمج التعليم بالموسيقى حفاظا على فكرة 
المشروع حيث كانت كلمات األغنية مأخوذة من قصيدة لألطفال ضمن منهاج الصف الرابع وقد القت استحسانًا كبيرًا من األطفال 

والكبار على حد سواء.
اعطى  بحيث  طهبوب  وسيم  البيطري  الطبيب  مع  االليفة  بالحيوانات  العناية  حول  توعوي  فيديو  ايضا  المفتوح  اليوم  وتضمن 
الطبيب وسيم أهم اإلرشادات للعناية بالحيوانات االليفة لتشجيع األطفال على تحمل المسؤولية و من جانب آخر فقد ضمن اليوم 

المفتوح فيديو فني لتنفيذ فعالية من المنزل مع الفنانة المبدعة رنيم الرازم.  
وتم كذلك انهاء مسابقة العب وتعلم االسبوعية لألطفال وايضا مسابقة العب وتعلم الثانية على مستوى األندية فئة المدربين 
وتوزيع جوائز مالية ألفضل 6 مدربين في رياضة كرة السلة نال الجائزة المدرب جاك عنتر من نادي داالسال القدس و المدربة حنين 
 ، األنصار  نادي  من  الرازم  احمد  المدربين  الجوائز  نال  فقد  القدم  كرة  صعيد  على  أما  المجتمعي،  اللقلق  برج  جمعية  من  الرشق 
ماهر فرحات من نادي مركز الشباب مخيم شعفاط ، اسعد عابدين من نادي العاصمة والمدرب محمد سرور من نادي جبل المكبر.
في نهاية العام ونهاية مشروع الطفل إلعب وتعلم كلنا أمل باالستمرار في تقديم الخدمات الجديدة والمفيدة ألطفال القدس 

واكبر عدد ممكن منهم.

Finishing the fourth phase of the Child project 
«Learn and Play» 

“Learn and Play” project team completed the fourth phase of the project implementation. 
Nine Jerusalem clubs participated in the project, with kindly funding from the United Nations Children’s Fund )UNICEF(.
The clubs are distributed in the city of Jerusalem as follows: Jabal Al Mukaber School, Palestinian Football Academy / 
Capital Club, De le salle Jerusalem Club, Jabal Al Mukaber Club, Al Ansar Jerusalem Club, Issawiya Club, Youth Social 
Center - Shuafat Camp, Al Bustan Center - Silwan, Burj Alluqluq Social Center Society “.
In the fourth phase, the program contained many sports, educational and awareness activities for all participating 
clubs. The basketball training on chairs for the Children of Determination Team for the year 2020 was completed, in 
which children were given intensive basketball training on chairs in addition to ice breaking exercises aimed at break-
ing barriers with this sport This step, which is the first of its kind in Jerusalem as the first basketball team for children 
with disabilities in the city, is one of the most important success stories of the project in its fourth phase aiming to 
empower children with disabilities and include them in various community activities apart from giving them an oppor-
tunity to prove Themselves.
On a different side, the project did not neglect the exploitation of the difficult health and social conditions that come 
within the context of the Corona pandemic, as the open day “online” was implemented, which included several activi-
ties, including artistic activities such as the song “Rain, Rain” sung by the singer Gerice Bulata, accompanied by a group 
of Children.
The educational song came as an idea to integrate education with music in order to preserve the idea of the project, as 
the lyrics of the song were taken from a poem for children within the fourth-grade curriculum, and it was well-received 
by children and adults alike.
The open day also included an awareness video about pet care with the veterinarian Wasim Tahboub, where the doctor 
gave the most important instructions about caring for pets to encourage children to take responsibility, and on the 
other hand, the open day included an artistic video to implement an art activity from home with the creative artist 
Raneem Al-Razem.
The weekly Learn and Play competition for children was also ended, as well as the second play and learn competition 
at the club level in the coaches category, and cash prizes were distributed to the 6 best coaches In basketball, the 
prize was awarded to coach Jack Antar from the Dallas Club of Jerusalem, and coach Haneen Al-Rishq from the Burj 
Al-Luqluq, as for football, coaches Ahmed Al-Razem from Al-Ansar Club, Maher Farhat from the Youth Center Club from 
Shuafat Camp, Asad Abdeen from Capital Club and coach Mohamed Sorour from Jabal Al Mukaber Club.
At the end of the year and at the end of the Child Project, Learn and Play We all hope to continue providing new and 
useful services to the children of Jerusalem and as many of them as possible.
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أكثر من 900 مشارك ومستفيد على مدار ثالثة أشهر
اختتام فعاليات منتدى القدس التكنولوجي للعام الرابع

مدار  على  إستمر  والذي  الرابع  للعام  الموافق 2020/12/21  اإلثنين  يوم  التكنولوجي  القدس  منتدى  فعاليات  اختتام  القدس| 
الشركات،  الرياديين،  المدارس،  طلبة  الجامعات،  طلبة  من  المئات  بمشاركة   « الرقمي  التحول   « عنوان  تحت  بالقدس  أشهر   3

المؤسسات المقدسية، المهتمين وصناع القرار، وقد إستفاد من المنتدى لهذا العام أكثر من 900 مشارك ومشاركة، وبتنفيذ 
ومشاركة 19 مؤسسة وشركة، وبحضور أكثر من 40 متحدثا ومتحدثة.

منتدى القدس التكنولوجي لطلبة المدارس 
صندوق  من  الممول  فرصة  مشروع  ضمن   QuTech Students برنامج ضمن  التدريبات  من  بمجموعة  العام  لهذا  المنتدى  إنطلق 
األمم المتحدة للسكان، إبتدأت بتدريب 30 مدرب ومدربة في عدد من مجاالت التكنولوجيا والبرمجة على مدار شهر كامل، واستمر 
البرنامج بنقل التدريب إلى تدريب أكثر من 80 طالب وطالبة من مدارس القدس على مجموعة من المهارات الرقمية والتكنولوجية 
لدى  التكنولوجيا  تعزيز  إلى  البرنامج  هدف  وقد  كامل،  يوم  مدار  على  الطلبة  بين  بهاكاثون  البرنامج  واختتم  يوم،  مدار 20  على 
طلبة المدارس للمراحل اإلعدادية والثانوية في القدس من خالل مجموعة من التدريبات والتحديات على مدار شهر كامل، كما تم 

ببناء شخصية كيو روبوت ومجموعة من األفالم التوعوية لألطفال حول األمان الرقمي.

منتدى القدس التكنولوجي لطلبة الجامعات 
كلمته  وفي  الموافق 2020/12/19،  السبت  يوم  المعلومات  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  وزير  معالي  سدر -  اسحق  د.  المنتدى  افتتح 
في حفل االفتتاح أشاد بالمنتدى وإنجازاته مبينًا توليته األهمية والدعم الالزم لقطاع التكنولوجيا، ومؤكدًا على أهمية المنتدى 
عدد  وقد  والتعليمية،  العلمية  الجوانب  في  تكنولوجيًا  المقدسي  المجتمع  لتطوير  رسالته  أداء  في  استمراره  على  ومشجعًا 
إلطالق  تهدف  الدولي  البنك  مع  اتفاقيات  وتوقيع  للشكاوى،  تطبيق  تنظيم  أهمها  األخيرة  اآلونة  في  الوزارة  إنجازات  معاليه 
والدولية،  الوطنية  الشركات  بين  التعاون  وتعزيز  واالبتكار،  الريادة  نحو  والدعم  التكنولوجي  القطاع  في  الخاص  للقطاع  مشروع 

إضافة لمشروع آخر يتعلق بالبنية التحتية للقطاع التكنولوجي.

آيتك،  مؤسسة  رئيس  ادكيدك  نور  وهم:  المنتدى  في  والشركاء  والمتخصصين  الخبراء  من  مجموعة  من  التحدث  تم  ثم  ومن 
مدير  الناشف  نديم  النيزك،  مؤسسة  رئيس  الحسيني  عارف  المهندس  والتميز،  اإلبداع  مجلس  رئيس  سمارة  عدنان  المهندس 
مركز حملة لإلعالم المجتمعي، د. رضوان قصراوي مدير حاضنة القدس – جامعة القدس، شروق عالء الدين مديرة مركز التطوير 
المهني في جمعية الشبان المسيحيين وخالل المنتدى تم اإلعالن عن مسابقة تطوير ألعاب فلسطين األولى من خالل المشرف 
أسامة ديب من جمعية تنمية قدرات الشباب التركية، والتي ستستمر لمدة 3 أيام مع جوائز للمطورين الفائزين، وسوف تنطلق  

بتاريخ 2020/2/1.

وفي كلمته أكد منتصر دكيدك مدير جمعية برج اللقلق أن المنتدى يجب أن يخدم الكل الفلسطيني بتعزيز القطاع التكنولوجي، 
وأن من أولويات برج اللقلق المحافظة على هذا المنتدى بالقدس لما يحمله من أهمية، كما وقد شكر المشاركين والقائمين 
على المنتدى، وأكد أن المنتدى في هذا العام نظم في ظل ظروف صعبة تعيشها مدينة القدس بشكل خاص والعالم بشكل 
عام؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا والذي ُأثر على العديد من النشاطات التي كان من المفروض تنفيذها بالفترة السابقة، في 
هذا العام تم عقد المنتدى عبر االنترنت، تلبية لحاجة العديد من الشباب المقدسي الذي يسعى دائما لتطوير قدراته من خالل 

مشاركة تجارب خبراء استطاعوا الوصول الى درجات تكنولوجية عالية.

للمقدسيين  تكنولوجية  منصة  بناء  هو  المنتدى  من  األساسي  الهدف  أن  زلوم  مهند  آيتك  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  ووضح 
المهتمين في مجاالت التكنولوجيا وريادة األعمال، وأجمل بها بعض منجزات جمعية آيتك في العام 2020، حيث إنضم  أكثر سبعون 
طالبًا وطالبة للمخيم الشتوي التكنولوجي وتم تدريب أكثر من مائتي ريادي بمختلف المجاالت وتم تدريب أكثر من سبعين طالب 
وطالبة في المدارس وثالثون مدربًا، تنظيم هاكاثون لطالب المدارس في القدس، دورة في البرمجة المتقدمة في لغتي الجافا 
والبايثون، تنفيذ عدة جوالت افتراضية في القدس وتنظيم مجموعة من الورشات في التعليم االلكتروني، التجارة اإللكترونية، 
العمل الحر، األمان الرقمي، تنظيم يوم المعلومات واالتصال العالمي في القدس وبناء شراكة مع ما يزيد على خمسة عشر 

مؤسسة محلية ودولية.

وعن المنتدى أوضح محمد صالح المنسق العام للمنتدى أن المنتدى تطرق إلى مجموعة من المواضيع كالشركات الناشئة واالبتكار 
و القطاع التعليمي وغيرهم، مما أثرى المنتدى بالعديد من التوصيات للعمل عليها خالل السنة القادمة، ومحاولة إنشاء بيئة صحية 
للرياديين العاملين في قطاع التكنولوجيا لالنخراط أكثر في تجارب الرياديين واالستفادة منها، والعمل على نطاق واسع وشامل يجعل 
هذا  تنمية  لتسريع  التحتية  البنية  وتوفير  عمله،  لتسهيل  الالزمة  والقوانين  السياسات  أجله  من  تبنى  أولوية  التكنولوجي  القطاع  من 

القطاع.

المنتدى نفذ من خالل مجموعة من المؤسسات وهي مؤسسة آيتك، جمعية برج اللقلق المجتمعي، جامعة القدس من خالل مركز 
مؤسسة  والتمييز،  لإلبداع  األعلى  المجلس  العلمي،  واإلبداع  المساند  للتعليم  النيزك  مؤسسة  األعمال،  وريادة  للتكنولوجيا  القدس 

تنمية قدرات الشباب التركية، مركز حملة، جمعية الشبان المسيحية - القدس، صندوق األمم المتحدة للسكان.
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More than 900 participants and beneficiaries over a period of 

three months

The conclusion of the activities of the Jerusalem 
Technology Forum for the fourth year

Jerusalem | The conclusion of the activities of the Jerusalem Technology Forum on Monday, 2020/21/12 for the fourth 
year, which lasted for 3 months in Jerusalem under the title of »digital transformation«, with the participation of 
hundreds of university students, school students, entrepreneurs, companies, Jerusalem institutions, interested people 
and decision-makers. From the forum this year more than 900 participants and participants, and the implementation 
and participation of 19 institutions and companies, and in the presence of more than 40 speakers.

Jerusalem Technology Forum for school students
The forum was launched this year with a set of training within the QuTech Students program within the Opportunity 
Project funded by the United Nations Population Fund, which began by training 30 trainers in a number of technology 
and programming fields over a period of a whole month, and the program continued to transfer training to more than 
80 students from schools Jerusalem on a set of digital and technological skills over a period of 20 days, and the program 
was concluded with a hackathon among students over a whole day. The program aimed to enhance technology among 
preparatory and secondary school students in Jerusalem through a set of exercises and challenges over the course of a 
whole month. A Q Robot character and a group of educational films for children about digital safety.
 
Jerusalem Technology Forum for university students
The forum was opened by Dr. Ishaq Sidr - His Excellency the Minister of Communications and Information Technology 
on Saturday 2020/12/19, and in his speech at the opening ceremony, he praised the forum and its achievements, 
indicating its attachment to the importance and necessary support for the technology sector, stressing the importance 
of the forum and encouraging its continuation in carrying out its mission to develop the Jerusalem community 
technologically in scientific aspects His Excellency has listed the Ministry›s recent achievements, the most important 
of which is organizing the application of complaints, and signing agreements with the World Bank aiming to launch a 
project for the private sector in the technology sector, support towards leadership and innovation, and strengthening 
cooperation between national and international companies, in addition to another project related to the infrastructure 
of the technology sector.

Then, a group of experts, specialists and partners in the forum spoke, namely: Nour Edkedek, President of the IITC 
Foundation, Engineer Adnan Samara, Chairman of the Council of Creativity and Excellence, Eng. Aref Al-Husseini, 
President of Al-Nayzak Foundation, Nadim Al-Nashif, Director of 7amleh Center for Community Media, Dr. Radwan 
Qasrawi, Director of the Jerusalem Incubator - Al-Quds University, Shorouk Alaeddin, Director of the Professional 
Development Center at the YMCA, and during the forum, the first Palestine Games Development Competition was 
announced through the supervisor Osama Deeb from the Turkish Youth Development Association, which will last for 3 
days with prizes for developers. Winners, and it will be launched on 2020/2/1.

In his speech, Montaser Idkedek , Director Burj Al-Luqluq Social Center Society, stressed that the forum should serve all 
Palestinians by strengthening the technology sector and that one of the priorities of Burj Al-Luqluq is to maintain this 
forum in Jerusalem because of the importance it carries. He also thanked the participants and those in charge of the 
forum and confirmed that the forum this year organized Under the difficult conditions that Jerusalem is experiencing 
in particular and the world in general; As a result of the outbreak of the Coronavirus, which affected many of the 
activities that were supposed to be implemented in the previous period, this year the forum was held via the Internet, 
in response to the need of many young Jerusalemites who always strive to develop their capabilities by sharing the 
experiences of experts who were able to reach high technological degrees.

Muhannad Zalloum, Executive Director of the AITC Foundation, explained that the main goal of the forum is to build 
a technological platform for Jerusalemites interested in the fields of technology and entrepreneurship, and outlined 
some of the achievements of the AITC Association in the year 2020, where more than seventy students joined the 
winter technological camp and more than two hundred entrepreneurs were trained in various The fields: More than 
seventy male and female students have been trained in schools and thirty trainers, organizing a hackathon for school 
students in Jerusalem, a course in advanced programming in the Java and Python languages, implementing several 
virtual tours in Jerusalem and organizing a group of workshops in e-learning, e-commerce, self-employment, safety. 
Digital, organizing the World Information and Communication Day in Jerusalem and building a partnership with more 
than fifteen local and international institutions.

Regarding the forum, Mohamed Salah, general coordinator of the forum, explained that the forum addressed a range 
of topics such as emerging companies, innovation, the educational sector, and others, which enriched the forum with 
many recommendations to work on during the coming year and try to create a healthy environment for entrepreneurs 
working in the technology sector to engage more in the experiences of entrepreneurs and benefit from Of them, 
working on a large and comprehensive scale makes the technology sector a priority for which policies and laws are 
adopted to facilitate its work and to provide the infrastructure to accelerate the development of this sector.

The forum was implemented through a group of institutions,  ITIQ Foundation, Burj Al-Luqluq Social Center Society, 
Al-Quds University through the Jerusalem Center for Technology and Entrepreneurship, Al-Nayzak Foundation for 
Supportive Education and Scientific Creativity, the Supreme Council for Creativity and Discrimination, the Turkish Youth 
Capacity Development Foundation, Hamla Center, the YMCA - Jerusalem, UNFPA.
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لقاءات و مبادرات و جوالت ميدانية ضمن برنامج عزم١٦ يوم لخفض العنف ضد المرأة في جمعية برج اللقلق

أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان حملة الكترونية ضمن حملة ١٦ يوم العالمية 
لخفض العنف ضد المرأة. 

وهدفت هذه الحملة إلى التوعية بأهمية دعم حقوق المرأة و المساهمة في تحقيق احتياجاتها نفسيا ومجتمعيا واقتصاديا.
و تشكلت نشاطات الحملة من خالل تعاون مع ١٠ أشخاص مؤثرين في فلسطين و تصويرهم رسائل ايجابية تدعم المرأة و حقوقها. 
وتم نشر هذه الرسائل على صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية والتي القت اعجاب من قبل المشاهدين و المتابعين 

الجميعة. 
و من جانب اخر نظمت شبكة تثقيف االقران في الذي YPEER بالتعاون مع جمعية برج اللقلق نشاط ميداني من خالل رسم جدارية 

فنية معبرة عن المرأة وتم من خاللها ذكر أشكال العنف واآلثار النفسية. 

يستكمل برنامج القيادات الشابة اللقاءات التدريبية لتطوير و تنمية مهارات الشباب المقدسي، وخالل الشهر الماضي تم تنظيم 
زيارة ميدانية الى مدينة بيت لحم للتعرف على مهارة الحشد والمناصرة من خالل زيارة مؤسسة الحق في الحركة والتعرف على 

الية عملهم في التخطيط للحشد في فعالياتهم الرياضية.
كما  وتم تنظيم مبادرة توعوية ضمن حملة ١٦ يوم لخفض العنف ضد المرأة من خالل فعاليات ميدانية في البلدة القديمة في 
من  مجموعة  وزيارة  القديمة  البلدة  داخل  النسائية  العمارة  على  للتعرف  تاريخية  وجولة  سؤال  اسال  مسابقة  القدس،منها 
المحطات،إضافة الى ذلك تم تدريب المتدربين على مهارة تحليل السياق والمشكلة والتي من خاللها تعرف على أدوات وطرق 

تحليل المشاكل المجتمعية.

16 Days to reduce violence against women at Burj Al-
Luqluq 

Meetings, initiatives, and field trips within  «Azm» 
youth program

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with UNFPA, launched an electronic campaign as part of the 16 
Days Global Campaign to Reduce Violence against Women.
This campaign aimed to raise awareness of the importance of supporting women›s rights and contributing to the 
fulfillment of their psychological, societal, and economic needs.
The campaign›s activities were formed through cooperation with 10 influencers in Palestine, sending positive messages 
to support women and their rights. 
These messages were published on the center’s social networking pages, which were admired by all viewers and 
followers.
On the other hand, the Y-peer education network , in cooperation with Burj Al-Luqluq , organized a field activity by 
drawing an artistic mural that expresses women, through which forms of violence and psychological effects were 
mentioned.

The Young Leaders Program completes training meetings to develop the skills of Jerusalemite youth, and during the 
last month, a field visit was organized to the city of Bethlehem to learn about the skill of mobilization and advocacy by 
visiting the Right to Movement Foundation and learning about their work mechanism in planning the crowd in their 
sporting events.
An awareness initiative was also organized as part of a -16day campaign to reduce violence against women through 
field activities in the Old City of Jerusalem, including the Ask a Question competition and a historical tour to learn about 
women›s architecture inside the Old City and visit a group of stations, in addition to that, trainees were trained in the 
skill of analyzing The context and the problem through which to learn the tools and methods of analyzing societal 
problems.
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دعمًا لتعزيز التعليم والقراءة 
جمعية برج اللقلق المجتمعي تزود ٤٠ طالب وطالبة باألجهزة الذكية )آيباد( 

جمعية برج اللقلق تكرم الشبان والشابات المشاركين في المنتدى الوطني 
للمناظرات 

في تعاون مستمر مع مؤسسة وقت للقراءة التركية، جمعية برج اللقلق المجتمعي بدأت تنفيذ مشروع الطالب »قصتي عبر 
التابلت«، هذا المشروع الجديد الذي يركز على األطفال في البلدة القديمة ومحيطها من الناحية التكنولوجية والتطويرية بحكم 
ان مواكبة المواد التعليمية في وقت تحول معظم التعليم االساسي اضافة عن التعليم الالمنهجي من خالل مؤسسات المجتمع 
المدني الى تعليم عن بعد و ما ال يخفى على احد ان االوضاع االقتصادية واالجتماعية العائالت المقدسية بفعل تأثير جائحة كورونا 
وبفعل التغيرات السياسية هي أوضاع صعبة وهنا يأتي مشروع »قصتي عبر التابلت« محاواًل تلبية حاجة اكثر من ٤٠ عائلة مقدسية 
والمساعدة في تامين جهاز ذكي لكل طالب في هذه األسر آخذين بعين االعتبار ضرورة المحافظة على االجهزة وايضا استغاللها 

من خالل نشاطات اسبوعية لهؤالء الطلبة لتشجيع القراءة والتعلم.
المشروع  المستفيدين من  استفادة  للتأكد من  والتحفيزية  التفاعلية  االنشطة  بمزيد من  المشروع  استكمال  المزمع  كما ومن 

وأهدافه افضل استفادة ممكن والعمل على تعزيز التعليم والقراءة من خالل تحفيز الطلبة. 

كرمت جمعية برج اللقلق المجتمعي مساء األمس في منارة البرج مجموعة الشبان والشابات المشاركين في المنتدى الوطني 
المجلس  قبل  من  تنفيذه  يتم  والذي  المناظرات  فن  حول  التدريبي  البرنامج   ، المتوسط  شباب  صوت  برنامج  ضمن  للمناظرات 
الثقافي البريطاني ومؤسسة آنا ليند وبتمويل مشترك من االتحاد األوروبي بالتعاون والشراكة مع مجموعة من المؤسسات 

والجهات الفلسطينية ومن ضمنها جمعية برج اللقلق المجتمعي.
وبدأ المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق المجتمعي ومنسق المشروع ناصر ابورميلة حفل التكريم بشكر السيد اسامة ابو 
عرفة مدير برنامج صوت شباب المتوسط على جهوده العالية في ادارة البطولة الوطنية لهذا العام وتكريمه ثم عمر البكري 

مسؤول المدربين وميسر اللقاءات وبالطبع المدربين ريهام سياج و محمد الخطيب.
وال ُبد من االشارة الى ان جمعية برج اللقلق تشارك ألول مرة في البطولة التي تنفذ منذ اكثر من خمس سنوات وحصدت اللقب 

األول للقدس بالبطولة. 
وباالضافة الى تكريم أعضاء فريق المثلث صاحب المركز األول : يزن رشق ، آية أبو خضير ،رغد افغاني .

في  متقدمة  مراحل  الى  الوصول  واستطاعت  تفوقت  التي  واعضاءها   المشاركة  الفرق  باقي  بتكريم  الجمعية  طاقم  قام   
المنتدى ونستطيع القول أن جمعية برج اللقلق المجتمعي وضعت حجر األساس في تأسيس أول نادي مناظرات في القدس 

يضم جميع الفرق المقدسية. In support of promoting education and reading Burj Al-Luqluq Social 

Center Society provides 40 students with smart devices (iPads)Burj Al-Luqluq Social Center Society honors the young men and 

women participating in the National Debates Forum
In continuous cooperation with the Turkish Foundation Vaktii-Kiraat, Burj Al-Luqluq started implementing the student 
project »My Story through the Tablet«, this new project focuses on children in the Old City and its surroundings in 
terms of technology and development by virtue of the fact that keeping pace with educational materials at a time of 
transformation of most basic education in addition to From informal education through civil society institutions to 
distance education, and what is no secret to anyone is that the economic and social conditions of Jerusalemite families 
due to the impact of the Corona pandemic and by political changes are difficult conditions. 
And help in securing a smart device for every student in these families, taking into account the necessity of preserving 
the devices and also using them through weekly activities for these students to encourage reading and learning.
It is also intended to complete the project with more interactive and motivational activities to ensure that the 
beneficiaries benefit from the project and its objectives in the best possible way, and work to enhance education and 
reading by motivating students.

Burj Al-Luqluq Social Center Society honored a group of young men and women participating in the National Debating 
Forum within the Young Mediterranean Voices program, the training program on debate art, which is implemented by 
the British Council and  Anna Lindh Foundation and co-financed by the European Union in cooperation and partnership 
with a group of Palestinian institutions and bodies, including Burj Al-Luqluq Social Center Society.
Executive Director of Burj Al-Luqluq Social Center Society and Project Coordinator Nasser Abu Rmeleh started the 
honoring ceremony by thanking Mr. Usama Abu Arafa, Director of the Young Mediterranean Voice Program, for his high 
efforts in managing the national championship for this year and honoring him, then Omar Al-Bakri, head of coaches 
and facilitator of the meetings, and of course coaches Reham Siyaj and Muhammad Al-Khatib.
Burj Al-Luqluq Social Center Society participated for the first time in the tournament that is being implemented for 
more than five years and won the first title for Jerusalem in the championship.
In addition to honoring the first-placed Al-Muthalath team members: Yazan Rishq, Aya Abu Khudair, Raghad Afghani.
 The center’s staff honored the rest of the participating teams and their members who excelled and were able to reach 
advanced stages in the forum.
 We can say that Burj Al-Luqluq Social Center Society laid the first stone in establishing the first debate club in Jerusalem 
that includes all the Jerusalem teams.
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تبادالت رياضية لفرق الموظفين برج اللقلق مع نهاية العام٢٠٢٠تدريبات رفع قدرات تستهدف المتطوعين في جمعية برج اللقلق المجتمعي 

اطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالتعاون مع المدربة ريما عابدين مجموعة من التدريبات والمهارات الحياتية ل١٥ متطوع 
ومتطوعة من متطوعي الجمعية من الجامعات الفلسطينية.

برنامج المتطوعين احد اهم البرامج في الجمعية والذي يتم العمل عليه بالتعاون مع إدارات الجامعات الفلسطينية مع احتساب 
ساعات التطوع كجانب من المتطلبات العملية الجامعية.

ويلقي التدريب الضوء على أساسيات العمل داخل المجموعات حيث تم اختيار ١٥ متطوع ومتطوعة من مختلف التخصصات التي 
تخدم العمل مع مجموعات ليتم بناء طاقم من المتطوعين وتمكينهم من أدوات العمل داخل مجموعات بشكل آمن وسليم.

وتاله  المجموعة  ديناميكية  على  والحفاظ  آمن  بشكل  المجموعة  لبناء  العمل  اساسيات  األول   لقائه  في  التدريب  تضمن  وقد 
باللقاء الثاني

حول  الثالث  اللقاء  يكون  أن  المزمع  ومن  مهنية  ناحية  من  مجموعات  داخل  العمل  أخالقيات  على  تركز  وأدوات  مهارات  تمرير 
المهارات التي يحتاجها الموجه إلدارة المجموعة وضمان سير العمل بصورة سليمة ومهنية.

اختتمت فرق فريق الموظفين برج اللقلق مجموعة من التبادالت الرياضية في كرة السلة وكرة القدم ضمن خطة االدارة الرياضية 
لتطوير وتحفيز الالعبين من خالل التبادالت الرياضية.

حيث فاز فريق كرة السلة فتيات على نظيره من نادي دالسال القدس في مباراة ودية على ملعب جمعية برج اللقلق لكرة السلة.
رياضي  يوم  اقامة  تم  اخر  الودية وعلى صعيد  المباريات  الزيتون في مجموعة من  جبل  نادي  زمالئهم في  وزار مواليد ٢٠٠٣ 

بالتعاون مع نادي بيت حنينا على أرض النادي لمواليد ٢٠١٠،٢٠٠٥،٢٠٠٩.
هذا ومن المزمع االستمرار في التبادالت الرياضية مع عدد أكبر من االندية الرياضية المقدسية لتعزيز روح التعاون بين االندية في 

القدس.

Capacity-raising exercises targeting the volunteers of Burj Al-Luqluq 

Social Center Society

Sports exchanges for Burj Al-Luqluq Al-mouazfeen teams by the end of 2020

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with the trainer, Rima Abdeen, launched a set of training and life 
skills for 15 volunteers from the center›s volunteers from various Palestinian universities.
The volunteer program is one of the most important programs in the center, which is being worked on in cooperation 
with the administrations of Palestinian universities, with volunteer hours counted as part of the university practical 
requirements.
The training sheds light on the basics of working within groups, as 15 male and female volunteers have been selected 
from various university majors that serve to work with groups to build a team of volunteers and enable them to work 
within groups in a safe and prof manner.
The training included in its first meeting the basics of work to build the group safely and maintain group dynamics, 
followed by the second meeting
Passing skills and tools that focus on work ethics within groups from a professional point of view. It is intended that 
the third meeting will be about the skills needed by the mentor to manage the group and ensure the proper and 
professional functioning of the work.

Al-Mouazfeen - Burj Al-Luqluq teams concluded a series of sports exchanges in basketball and football as part of the 
sports administration’s plan to develop and motivate players through sports exchanges.
Where the girls› basketball team beat its counterpart from  Dallasal Jerusalem club in a friendly match at the Burj Al-
Luqluq Basketball  Stadium.
Those born in 2003 visited their colleagues at the Mount of Olives Club in a series of friendly matches. On the other 
hand, a sports day was held in cooperation with Beit Hanina club on the club’s grounds for those born in ,2005 ,2010 
2009.
It is intended to continue sports exchanges with a larger number of Jerusalem sports clubs to enhance the spirit of 
cooperation between clubs in Jerusalem.
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