أﺧﺒﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

Association News

11-2018

November ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻲ
ISSUE 81 اﻟﻌﺪد

1

برج اللقلق تنظم يومًا مفتوحًا ألطفال القدس ضمن مشروع
«إلعب وتعلم»
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع «إلعب وتعلم» المنفذ بالشراكة مع منظمة اليونيسف العالمية
يوم الخميس الموافق  ،2018/11/8يومًا مفتوحًا بمشاركة  300طفل وطفلة من مناطق العيسوية ،وجبل المكبر،
ومخيم شعفاط وهي المناطق الثالثة التي يشملها المشروع باإلضافة إلى أطفال من البلدة القديمة في القدس ،حيث
ال كبيرًا من قبل األطفال.
شهد اليوم المفتوح أقبا ً
وقد تخلل هذا اليوم عدة فعاليات ابتداءًا من دوري كرة القدم للفتيان وكرة السلة للفتيات ومعرض الصور الحقوقي
وفعاليات األشغال اليدوية التي قام األطفال بصناعتها بأنفسهم ،باإلضافة إلى عرض للدبكة الشعبية في نهاية اليوم
المفتوح.
بدت
وقد حضر اليوم الفتوح ٌ
وفد خاص من منظمة اليونيسف ،حيث شارك أعضاء الوفد األطفال بالفعاليات ،وقد َ
فرحة األطفال كبيرة بفعاليات اليوم المفتوح وباإلنجاز الذي وصلوا إليه من خالل المهارات والمعرفة التي اكتسبوها
خالل التدربيات الرياضية والتعليمة والحقوقية .كما كان واضحًا تصميم األطفال على الحضور والمشاركة بفعالية
في كافة اللقاءات وتشجيع عائالتهم بالمشاركة في األنشطة.
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Burj Al-Luqluq Organizes an
Open Day for Children
Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized an open day on Thursday 2018/11/08 within Learn & Play
project executed by Burj Al-Luqluq in cooperation with UNICEF. 300 male and female Jerusalemite children
participated in the open day who came from Al-Eisawiyeh, Jabal Al-Mukaber, Shu’fat Camp, in addition to
the Old City of Jerusalem.
Different activities were organized during the open day including football tournaments for boys and
basketball tournament for girls, photo exhibition, handicrafts and the traditional Dabkeh dance.
It is worth mentioning that UNICEF attended the project in addition to the children and their families who
enjoyed the event that included sport, legal and educational trainings.
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جمعية برج اللقلق تنظم مؤتمر «خطوة وشريك» االول
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع صندوق االمم المتحدة للسكان ومديرية التربية والتعليم
ومحكمة القدس الشرعية مؤتمر توعوي بعنوان «خطوة وشريك» في مركز يبوس الثقافي وذلك بدعم من التعاون
اإلسباني من خالل ال  UNFPAوبمشاركة  340مشاركة ومشاك من أبناء المدينة.
وانطلق المؤتمر بكلمة ترحيب من مدير الجمعية منتصر ادكيدك تبعتها كلمة صندوق االمم المتحدة للسكان أكد
مدير الصندوق في فلسطين اندرس توماس وكلمة مدير مكتب التعاون االسباني.
وركز المؤتمر حول أهمية اختيار الزوج الصالح واكمال الفتاة لتعليمها قبل الزواج وعدم تزويج الفتاة في سن قاصر
لدوافع الفقر او المال او ألسباب أخرى.
كما وبحث المؤتمر اليات االختيار الصحيحة والسليمة للزوج قبل عقد القران وتم عرض تجارب ناجحة للزواج وفِ ي
المقابل عرض تجارب انتهى بها االمر بالطالق وذلك للحد من هذه الظاهرة في مجتمعنا مع تزايدها في السنوات
االخيرة.
وانتهى المؤتمر بكتابة عريضة موجهة لجهات رسمية وحكومية حول الزام الشباب المقدمين على الزواج بدورة
توعوية قبل عقد القران تكون مدتها ال تقل عن ست لقاءات وذلك لبناء اسرة سليمة وسعيدة الحياة الزوجية.
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Burj Al-Luqluq Organize the Power of Choice Conference
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized Power of Choice Conference in cooperation with
UNFPA, the Governorate of Education and the Sharia Court in Jerusalem at Yabous Center with the
support of the Spanish Cooperation through UNFPA and with the participation of 340 male and
female from Jerusalem.
The conference started with speeches by Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek,
UNFPA representative Andres Thombson, and the Spanish Cooperation Representative.
The conference focused on the importance of choosing the right partner in addition to the
completion of education before marriage and not marrying the girl off because of financial
problems or any other problems.
The conference, furthermore, discussed the methods of choosing the right partner and presented
success stories in addition to failure stories.
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اختتام منتدى القدس التكنولوجي الثاني بنجاح كبير
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي وفريقا «صناع الحياة» المقدسي و»أيتك» بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان منتدى
القدس التكنولوجي الثاني «كيوتك  »2018على مدار يومين في جمعية الشابات المسيحية بمدينة القدس وذلك تحت شعار «فرص غير
محدودة».
وانطلق المنتدى بثالث محاور وشمل تجارب مقدسية لمجموعة من الرياديين وزوايا للشركات والمؤسسات وورشات عمل في مجاالت
مختلفة في التكنولوجيا.
وهدف المنتدى إلى تعزيز دور التكنولوجيا والتشبيك بين الشباب والشركات الموجودة في قلب مدينة القدس في إطار تعزيز دور
التكنولوجيا في القدس وعرض صالح مجموعة من الفعاليات التي نظمت خالل هذا العام كفرق تطوعية وجمعية برج اللقلق في مجالي
التكنولوجيا واإلعالم.
وبحضور الشركات والرياديين وطلبة الجامعات والمدارس بدأت الفعاليات بتكريم كوكبة من الشباب المقدسي العامل في خدمة
مجتمعه حيث تم تكريم بشار أبو شمسية على المعلومات التاريخية التي ينقلها للشباب من خالل الجوالت وعبر مواقع التواصل
االجتماعي وعمر عميرة الذي يقوم بتصوير معظم االنشطة الثقافية تطوعًا وصاحب فكرة تطبيق الدليل المقدسي هيثم طهبوب.
وانطلقت التجارب المقدسية بهذا العام بمشاركة  ٨رياديين وفي ختام الفعاليات كرم البنك الوطني المتطوعين القائمين على
المنتدي بهدايا رمزية لتحفيزهم ودعمهم على االستمرار في مبادراتهم القادمة كما تضمن المنتدى معرضا شاركت فيه عدة شركات
حيث قدمت للحضور والمشاركين أفكارها وخدماتها في المدينة المقدسة.

Burj Al-Luqluq Organizes the 2nd version of Q-Tech Forum
Burj Al-Luqluq Social Center Society, Life Makers and ITECH, organized the 2nd version of Q-Tech Forum in cooperation
with UNFPA for 2 days at the Young Women Christian Association in Jerusalem.
The Forum started with three different dimensions in which the experiences of a number of entrepreneurs were
shared, in addition to corners for companies and other organization.
The forum also included different workshop related to technology.
At the end of the forum the entrepreneurs and companies were honored after they presented their experiences.
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برج اللقلق تعقد دورة تدريبية في مهارات كرة الطائرة

عقدت جمعية برج اللقلق المجتمعي دورة تدريبية في كرة الطائرة وذلك ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدارس القدس،
والتي تلخصت حول الفنون والمهارات األساسية لهذه اللعبة ،وذلك في مركز العمل الكاثوليكي بمدينة بيت لحم .وشارك في الدورة
التدريبية معلمو ومعلمات التربية الرياضية في مديرية التربية والتعليم  -القدس الشريف  ،منهم  21مشاركا من الذكور  ،وتسع إناث،
لمدة ثالثة أيام بواقع  15ساعة تدريبية  .وهدفت الدورة الى تطوير قدرات وخبرات معلمي التربية الرياضية في لعبة كرة الطائرة وطرق
تدريبها ،وكذلك التركيز على مهارات التمرير من أسفل والتمرير من اعلى  ،واإلرسال من اسفل «جانبي وأمامي» ،االرسال من اعلى
«مواجه» ،الضرب الساحق ،حائط الصد ،اللعب الجماعي والتحكيم ،استمارة التسجيل ،حيث كان ذلك بإشراف د .أحمد حمارشة.
واشتملت الدورة على مجموعة من الدروس النظرية ،باإلضافة إلى الجانب العملي والتطبيقي ،حيث تم تدريب المشاركين على أهم
المحاور الفنية والمهارات االساسية للعبة كرة الطائرة .وتم تنفيذ التدريب من خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي في مدينة القدس،
وبإشراف مؤسسة التعاون ،وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم  -القدس الشريف  ،وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي .تجدر االشارة الى أن المساحة الرياضية التي وجدت من خالل مشروع تطوير الرياضة المدرسية تساند فكرة تطوير أساليب
التعليم في مدارس التربية والتعليم وخلق نظام متكامل للجانب األكاديمي من ناحية رياضية.

Burj Al-Luqluq Organizes a Volleyball Training Course
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a training course in volleyball within the school sports
empowerment project in the schools of Jerusalem. The training, organized in Bethlehem, focused on the
basic skills of volleyball.
21 male physical education teachers in addition to 9 female teachers attended the training for 15 hours
divided by 3 days which aimed to develop the abilities of teachers and improve their skills especially in
volleyball including passing the ball, striking, defending etc.
It is worth mentioning that the training was organized by Burj Al-luqluq in cooperation of the Directorate
of Education and under the Supervision of the Welfare Association with the funding of the Arab Fund for
Social and Economic Development.
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جمعية برج اللقلق وال النتشة يحيون ذكرى وفاة ابن البرج الالعب اياد النتشة

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي لقاء كروي ودي ما بين فريق عائلة النتشة وفريق جمعية برج اللقلق بهدف احياء ذكرى
وفاة الالعب المقدس اياد خضر النتشة ابن القدس وجمعية برج اللقلق.
وافتتح اللقاء بكلمة ترحيب من مدير الجمعية وقراءة الفاتحة على روح الفقيد تالها كلمة رئيس مجلس االدارة غيث الذي
اثنى على تنظيم هذه اللقاءات التي تساهم في احياء الذكرى وتعزيز التواجد البشري في ارض البرج ،وأضاف بان الجمعية تعتز
بالعالقة المميزة التي تربطها بالعائالت المقدسية وبعائلة النتشة بشكل خاص.
ومن بعدها قال والد المرحوم رجل االعمال المقدسي خضر النتشة كلمة شكر فيها ادارة البرج على دورها وعطائها في خدمة
القدس والمجتممعي المقدسي وعلى الصمود الكبير الذي تقدمة الجمعية وادارتها وعامليها ،وأضاف بأنه يفتخر بتنظيم هذا
اليوم على ملعب الجمعية بإحياء ذكرى ابنه المرحوم اياد.
ومن بعدها لعب الفريقي مباراة كروية ودية استمرت لنصف ساعة على مدار شوطين انتهت لصالح فريق الجمعية بنتيجة 6
اهداف مقابل  4اهداف.

Burj Al-Luqluq & Natsheh Family Revive the Memory of the Late Player
Iyad Natsheh
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a friendly football match between Burj Al-Luqluq
team and AL-Natsheh family in the memory of the Late Jerusalemite player Iyad Khader Natsheh,
the son of Burj AL-Luqluq.
The event started with making dua for the late player followed by a speech by Burj Al-Luqluq head
of board members who stressed on the importance of gathering in Burj Al-Luqluq in the aim of
creating strong relations among Jerusalemite families.
Furthermore, the businessman Mr, Khader Natsheh, the father of the late player, thanked Burj AlLuqluq for the nice gesture and expressed his gratitude before starting the match which lasted for
30 minutes as Burj team scored 6 goals while the family team scored 4.
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برج اللقلق تعقد ثالث بطوالت رياضية ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي في مدينة القدس ،ثالث بطوالت رياضية في الريشة الطائرة ،كرة الطائرة ،كرة
السلة ،وذلك ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدارس القدس .وشارك في البطوالت الثالث  ٢٢مدرسة
لإلناث  ٣٠ ،مدرسة للذكور .وجاءت هذه البطوالت في سياق أن الرياضة المدرسية هي األساس لرياضة المنافسة
واالحتراف ،وبقدر ما تهتم وتحرص على نجاح هذه الرياضة بقدر ما تحقق نجاحات على أعلى المستويات .وتم تنفيذ
هذه البطوالت من خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي في مدينة القدس ،وبإشراف مؤسسة التعاون ،وبتمويل من
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،وبالشراكة مع مديرية التربية والتعليم  -القدس الشريف .وفي
نهاية هذه المباريات والتي أقيمت خالل الشهر الحالي ،تم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز االولى والثانية والثالثة
وتم تسليمهم الكؤوس.

Burj Al-Luqluq Organize Three Tournaments within the School
Sports Empowerment Project
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized three tournaments in badminton, volleyball and
basketball within the School Sports Empowerment project. Around 22 female schools and 30
male schools from Jerusalem participated in the tournament. At the end of the tournament, the
winning teams were honored.
It is worth mentioning that the training was organized by Burj Al-luqluq in cooperation of the
Directorate of Education and under the Supervision of the Welfare Association with the funding of
the Arab Fund for Social and Economic Development.
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