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ً
استعدادا للبدء في الفصل الدراسي الجديد
جامعة القدس تعاود المحاضرات النظرية والعملية على مالعب جمعية
برج اللقلق

In preparation for the start of the new semester

Al-Quds University returns to theoretical and practical lectures,
at the playgrounds of Burj Alluqluq Social Center Society

 حيث تقوم،بدأت جامعة القدس سلسة من المحاضرات النظرية والعملية استعدادا للبدء بالفصل الدراسي الجديد
ً
نظرا لتأخر إنهاء بعض المحاضرات النظرية خالل
الجامعة بإنهاء جميع المحاضرات العملية المتبقية من الفصل األول

Al-Quds University has started a series of theoretical and practical lectures in preparation for the start of the
new semester, as the university ends all remaining practical lectures from the first semester due to the delay
in completing some theoretical lectures during the Corona pandemic.

The joint lectures were attended by students from the third and second year, which included a lecture
on the long and medium jump, a lecture in football, general principles, and warm-up lectures with coach
Ahmed Sharaf within the educational curriculum of the College of Sports. Coming through a full schedule
of practical lectures, these lectures come within joint cooperation with Al-Quds University and Burj Alluqluq
Social Center Society.
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A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

This cooperation with Burj Alluqluq Social Center Society aims to enhance the steadfastness and presence
of the university in the city, especially in the old city thereof, as the center is distinguished by its presence
in the center of Jerusalem, which helps graduate students in the fourth year to conduct field training in
schools near the old city and around the city walls. Consequently, practical training takes place in Jerusalem
schools inside the Old City, and the importance of supporting each other by institutions in light of the
general political and economic conditions in the city, especially that the center is qualified for sports and
contains football, basket, and table tennis fields, and the center’s facilities can be used for the development
and education of students.

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

The program works on graduating specialized students with a bachelor’s degree in physical education,
and the student qualifies in this program to be a physical education teacher, trainer, referee, supervisor or
administrator in fitness clubs, or a coach of scout groups in Jerusalemite schools.

.جائحة كورونا
 ويتأهل الطالب،يعمل البرنامج على تخريج طلبة متخصصين حاصلين على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية
ً
ً
ً
ً
ً
ومشرفا أو
،وحكما
،ومدربا
،مدرسا للتربية الرياضية
في هذا البرنامج ليكون
 أو مدربا،إداريا في أندية اللياقة البدنية
.مجموعات كشفية في المدارس
يهدف هذا التعاون مع جمعية برج اللقلق المجتمعية الى تعزيز صمود وتواجد الجامعة في المدينة وخاصة في
 األمر الذي يساعد الطالب الخريجين في، حيث تتميز الجمعية بوجودها وسط مدينة القدس،البلدة القديمة منها
 وبالتالي يتم،السنة الرابعة على التدريب الميداني في المدارس القريبة من البلدة القديمة وحول أسوار المدينة
 وتأكيد أهمية مساندة المؤسسات لبعضها البعض في،التدريب العملي في مدارس القدس داخل البلدة القديمة
ً
رياضيا وتحوي مالعب
 خاصة وأن الجمعية مؤهلة،ظل األوضاع السياسية واإلقتصادية العامة التي تعيشها المدينة
.لكرة القدم والسلة والطاولة ويمكن االستفادة من منشآت الجمعية لتطوير وتعليم الطالب
و شارك في المحاضرات المشتركة طالب من السنة الثالثة والسنة الثانية شملت محاضرة في الوثب الطويل و
 محاضرة في كرة القدم مبادىء عامة و محاضرات االحماء مع األستاذ أحمد شرف ضمن المنهج التعليمي، المتوسط
لكلية الرياضة و من المقرر العودة للدوام العملي والنظري المعتاد للفصل الدراسي الجديد مطلع الشهر القادم
 تأتي هذه المحاضرات ضمن التعاون المشترك مع جامعة القدس، من خالل جدول كامل من المحاضرات العملية
.وجمعية برج اللقلق المجتمعي

2

Burj Alluqluq Social Center Society

برج اللقلق يسلم الجوائز المالية لألندية الرابحة

hands over cash prizes to the winning clubs

توزيع جوائز مسابقة «إلعب وتعلم» على مستوى األندية
.الخاصة بتقييم فيديوهات مسابقة «العب وتعلم» على مستوى األندية
حيث يشارك في مشروع العب وتعلم تسعة من االندية المقدسية وبتمويل مشكور من منظمة األمم المتحدة
/ األكاديمية الكروية الفلسطينية، و تتوزع االندية في مدينة القدس كاالتي « مدرسة جبل المكبرUNICEF للطفولة
 مركز الشباب، نادي العيساوية،  نادي االنصار المقدسي، نادي جبل المكبر، نادي دالسال القدس،نادي العاصمة

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت
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أنهت اللجنة الفنية لمشروع إلعب وتعلم و المكونة من االدارة الفنية واالدارية لجمعية برج اللقلق الجلسة التقييمية
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The Technical Committee of «Play and Learn» project, which is composed of the technical and administrative
management of Burj Alluqluq Social Center Society, completed the evaluation session for evaluating videos
of «Play and Learn competition» at the club level.
Where he participates in the project «play and learn» nine Jerusalem clubs, with kind 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 / The Capital Club, De la salle Jerusalem Club, Jabal Al Mukaber Club, Al Ansar Jerusalem Club,
Al-Issawiya Club, Youth Social Center - Shuafat Camp, Al-Bustan Center - Silwan, Burj Alluqluq Social Center
Society.
Four out of the nine clubs submitted to the competition, the winner›s centers were divided as follows:
De LaSalle Club was in the first place with a prize of 2,500 shekels, and the second place went to the Al-Ansar
Jerusalem club with a prize of 1,700 shekels, and the third place was for the participation of the Mukaber
Elementary School with a prize of 1,300 shekels, where the clubs provided explanatory videos of the
project›s workflow, specifically sports training based on Courses to raise the capabilities and competence of
the training cadres in the project.
«Play and Learn» competition for clubs comes as part of the motivational competitions that the project intends
to implement during the coming period as part of motivating the clubs and their staff and encouraging
them to continue to provide their best efforts to serve the children of Jerusalem, as «Play and Learn» project
served Sports and Academic Services is presented to more than 500 Jerusalem children distributed On all
clubs.
Also, sports and educational exercises continue, as the project now offers, through Burj Alluqluq Social Center
Society and its educational staff, courses in academic support for students of Al-Tawjihi in the scientific and
literary sections on a weekly basis, in Arabic language, teacher Rawand Al-Abbasi and teacher Jamal Jaanin
in English and teacher Anas Al-Rayyan in Mathematics.
On a different side, the project also continues in the Play and Learn competition for children for the fourth
consecutive month, where in-kind and incentive prizes are distributed to the winning children at the end of
each month.

.»جمعية برج اللقلق المجتمعي، ،سلوان- مركز البستان،مخيم شعفاط-االجتماعي
: تقدم للمسابقة أربع اندية من أصل تسعة وتوزعت المراكز كاالتي
 شيكل و المركز الثاني كان من نصيب نادي االنصار المقدسي2500 نادي دي السال في المركز األول بجائزة قدرها
 حيث، شيكل1300  شيكل واما المركز الثالث فكان لمشاركة مدرسة المكبر االساسية بجائزة وقدرها1700 بجائزة قدرها
قدم األندية فيديوهات توضيحية لسير عمل المشروع و تحديدا التدريب الرياضي بناءا على دورات رفع القدرات و
.الكفاءة للكوادر التدريبية في المشروع
تأتي مسابقة «العب وتعلم» لالندية كجزء من المسابقات التحفيزية التي يعتزم تنفيذها المشروع خالل الفترة
القادمة كجانب من تحفيز األندية وطواقمها و تشجيعهم على االستمرار بتقديم أفضل ما لديهم بهدف خدمة
 طفل مقدسي موزعين٥٠٠ أطفال القدس حيث يقدم مشروع العب وتعلم الخدمات الرياضية واالكاديمية لما يزيد عن
.على جميع األندية
فتستمر التدريبات الرياضية والتعليمية حيث يقدم المشروع اآلن و من خالل جمعية برج اللقلق وطاقمها التعليمي
 في،دورات في الدعم األكاديمي لطلبة التوجيهي في القدس للقسمين العلمي واالدبي وبشكل أسبوعي
اللغة العربية المعلمة روند العباسي و و االستاذ جمال جعانين في اللغة االنجليزية واالستاذ انس الريان في مادة
.الرياضيات
ومن جانب مختلف يستمر المشروع أيضا في مسابقة العب وتعلم لالطفال للشهر الرابع على التوالي حيث يتم توزيع
.الجوائز العينية و التحفيزية على األطفال الرابحين في نهاية كل شهر
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برج اللقلق يطلق المبادرات المجتمعية الشبابية ضمن مشروع

Burj Al-Luqluq Launches «Community Youth Initiatives
2020» Within Forsa Project

.UNFPA
وجاء التوقيع في منارة البرج في مقر الجمعية في البلدة القديمة باب حطة بحضور المدير التنفيذي للجمعية منتصر ادكيدك
.ومنسقة المشروع فرح ابو زنط
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 مبادرات مجتمعية جديدة ضمن مشروع فرصة الممول من صندوق األمم المتحدة للسكان4 وقعت جمعية برج اللقلق المجتمعي

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

Burj Alluqluq Social Center Society signed 4 new community initiatives within Forsa project funded by the
United Nations Population Fund (UNFPA).
The signature came in Al-Burj lighthouse at the center’s headquarters in the old city neighborhood Bab
Hutta, in the presence of the center’s Executive Director, Muntaser Idkedak, and Farah Abu Zant, the project
coordinator.
Sima Alami and Farah Jibrin from the United Nations Population Fund (UNFPA) participated through the
zoom technique, in addition to representatives from the community initiatives.
The initiatives that went beyond evaluation and personal interviews were as follows:
1- “It is Our Responsibility” initiative: an environmental initiative that aims to reproduce and recycle the
waste paper consumed in schools, institutions, and sports clubs and benefit from its outputs.
2- «My Children is My Responsibility» initiative: an awareness initiative aimed at organizing supportive and
permanent groups on social media that include mothers of various backgrounds to communicate, exchange
information and experiences and guide them to answer their questions related to their children within the
contents of sex education, anger management, and others.
3- «Speaking fingertips» initiative: an educational awareness initiative aimed at educating the community
in the sign language of the deaf, and the most basic signs that must be known to communicate with a deaf
person.
4- «Our neighborhood is more beautiful in the time of the Coronavirus»: a community initiative that aims to
beautify one of the neighborhoods in the targeted Silwan village, by involving young people and residents
of the neighborhood in artistic works.
The signing of the community initiatives came after two sessions of evaluating the initiatives by a two-person.
committee from Forsa Project coordinator Farah Abu Zant, and Farah Jibrin, UNFPA Y-peer education network coordinator.
The ceremony was attended by representatives of the initiatives and groups to sign the agreement, and they
are Maryam Abu Ramz from the «Speaking fingertips» initiative, Malak Othman from «My Children My Responsibility» initiative, Musa Al-Abbasi from «My Neighborhood in the Time of Coronavirus» initiative, and
Raneem Al-Razim from the initiative «is one of our responsibilities.»

2020 فرصة لعام

 عبر تقنية الزوم إضافة الى ممثلين منUNFPA كما وشاركت سيما العلمي وفرح جبرين من صندوق األمم المتحدة للسكان
.المبادرات المجتمعية
:و كانت المبادرات التي تخطت التقييم والمقابالت الشخصية كاالتي
 المؤسسات، مبادرة بيئية تهدف الى إعادة إنتاج النفايات الورقية المستهلكة في المدارس: » مبادرة «من مسؤوليتنا-1
.والنوادي واالستفادة من مخرجاتها
 مبادرة توعوية تهدف الى تنظيم مجموعات داعمة ودائمة على وسائل التواصل المجتمعي:» مبادرة «أطفالي مسؤوليتي-2
تتضمن األمهات من مختلف الخلفيات للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات وتوجيههم إجابة أسئلتهم المتعلقة بأطفالهم ضمن
.مضامين التربية الجنسية وادارة الغضب وغيرها
 وأهم اإلشارات، مبادرة توعوية تعليمية تهدف الى توعية المجتمع بلغة اإلشارة الخاصة بالصم والبكم: مبادرة األنامل المتحدثة-3
.االساسية التي يجب معرفتها للتواصل مع الشخص االصم
 وذلك من، مبادرة مجتمعية تهدف الى تجميل احدى حارات قرية سلوان المستهدفة:» مبادرة «حارتنا أجمل في زمن الكورونا-4
.خالل إشراك الشباب وسكان الحي في أعمال فنية
جاء توقيع المبادرات المجتمعية بعد جلستين من تقييم المبادرات من قبل لجنة مكونة من شخصين منسقة مشروع فرصة فرح ابو
. فرح جبرينUNFPA  ومنسقة شبكة تثقيف األقران من،زنط
 ملك عثمان،» مريم ابو رموز من مبادرة «األنامل المتحدثة:وحضر الحفل ممثلين عن المبادرات والمجموعات لتوقيع االتفاقية وهم
. رنيم الرازم من مبادرة «من مسؤولياتنا،» موسى العباسي من مبادرة «حارتي بزمن الكورونا،»من مبادرة «أطفالي مسؤوليتي
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“We are the Change - and we Changed” Project -

مشغل ومركز تدريب خزف جمعية برج اللقلق

Burj Al Luqluq Ceramic Training Center and Laboratory welcomes 6 new

 طالبات جدد٦ «إحنا التغيير» يختتم السنة الدراسية األولى ويستقبل

students, while the previous year’ students complete their graduation

Burj Al-Luqluq Kindergarten opens its doors in the new academic year, taking into account prevention and hygiene
procedures in the kindergarten facilities and its surroundings
Burj Alluqluq Social Center Society Kindergarten will open its doors early next month, as usual, as the kindergarten staff
has begun preparing to receive approximately 30 children of Jerusalem of two grades.
This new school year comes within sensitive and difficult circumstances due to the Corona pandemic, which continues
to have its negative effects on the city of Jerusalem as the rest of the nation’ cities, but - within the preventive measures
and commitment to the recommendations issued by the competent authorities - it is intended to open the doors of the
Kindergarten to receive children starting from the 6th of September.
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يستعد مشروع «إحنا التغيير» والذي تنفذه جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب
 لتخريج الفوج األول من طالبات «مشغل ومركز تدريب خزف جمعية برج اللقلق» من، بتمويل من االتحاد األوروبيCISP
. ٢٠١٩ العام الدراسي السابق

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

Signing cooperation and commitment agreements with new students
Burj Alluqluq Social Center Society signed cooperation and commitment agreements with the 6 new students in Burj
Al Luqluq Ceramic Training Center and Laboratory, which were accepted after passing the selection. The students
committed to actively and regularly participate in the high quality ceramic vocational training for a period of 8 months
in the workshop, while receiving, after an introductory period, a small financial grant to cover transportation and daily
expenses.

مشاريع التخرج ومعرض فني لطالبات مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق

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

The “Fostering Socio-Economic Empowerment and Protection of Vulnerable Palestinian Communities in East Jerusalem”
Project, shortly known by the community as «We Are Change” project, implemented by Burj Alluqluq Social Center
Society in cooperation with The International Committee for the Development of Peoples (CISP), and co-funded by the
European Union, is preparing to graduate the first batch of students of the «Burj Al Luqluq Ceramic Training Center and
Laboratory». The students started their course during the previous academic year 2019 and are now working on their
final graduation projects, which includes the design and creation of ceramic artifacts and drawings. As a result of the
training they received, the students reached a level of skills and methods that they can apply in their future professional
life.
Parallel to the preparation of graduation projects, Burj Al Luqluq Ceramic Training Center and Laboratory have been
receiving a large number of applications for the new academic year 2021/2020, as more than 20 young candidates
joined an introductory tour of Burj’s facilities and the services it provides to the Jerusalemites, in addition to getting
acquainted with the training center and its technical and administrative staff.
After the orientation tour, individual interviews and a technical ability exam were conducted to determine the students
who would be accepted based on agreed criteria set by the admission committee.

حيث بدأت الطالبات بالعمل على التحضير لمشروع التخرج والذي يشمل تطبيق عملي لمجموعة فنية من المشغوالت
والرسومات كنتاج للمنهج التعليمي الذي تم تمريره للطالبات خالل العام الماضي والذي يشمل أهم مبادئ صناعة
.الخزف من مهارات وأساليب تمكن الخريجين من البدء باستخدام هذه األدوات في حياتهم العملية
وبالتوازي مع التحضير لمشاريع التخرج دأب مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق على استقبال عدد كبير من طلبات
 طالبة تم استقبالهم في الجمعية٢٠  حيث تقدم للمركز ما يزيد عن٢٠٢١/٢٠٢٠ االنتساب الجديدة للعام الدراسي الجديد
في جولة تعريفية ألهم مرافق البرج و الخدمات التي يقدمها للسكان المقدسيين اضافة الى التعرف على مشغل
.ومركز تدريب الخزف و طاقمه الفني واإلداري
بعد الجولة التعريفية تم عمل مقابالت فردية و امتحان قدرات فنية لتحديد الطالبات الالئي سيتم قبولهم بناءا على
.عدد من المعايير الفنية و العملية التي تم وضعها من قبل لجنة القبول
توقيع إتفاقيات التعاون وااللتزام مع الطالبات الجدد
و في سياق غير منفصل قامت جمعية برج اللقلق المجتمعي و من خالل مشروع «إحنا التغيير» بتوقيع اتفاقيات
التعاون و االلتزام مع الطالبات المنتسبات الجدد في مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق والتي تم قبولهن بعد
.اجتياز االمتحان الفني والنظري وتقييمهن ضمن مجموعة من المعايير الفنية و المهنية
أشهر في مشغل الخزف اضافة الى منحة مالية٨ هذه االتفاقيات والتي تضمن منحة كاملة للتدريب المهني لمدة
.  شهور) من مدة التدريب لتغطية المواصالت و المصروف اليومي٣( صغيرة للطالبات بعد اجتيازهم
روضة برج اللقلق تفتتح ابوابها في السنة الدراسية الجديدة مع مراعاة الشروط واإلجراءات الوقائية والصحية في
مرافق الروضة ومحيطها
 حيث بدأ طاقم الروضة،تعود روضة جمعية برج اللقلق المجتمعي لتفتح أبوابها مطلع الشهر القادم كما المعتاد
. طفل وطفلة٣٠ بالتحضير الستقبال براعم وزهرات القدس في صفين للروضات و أكثر من
يأتي هذا العام الدراسي الجديد ضمن ظروف حساسة و صعبة بسبب جائحة كورونا والتي ال زالت تلقي بآثارها و
 ولكن ضمن اإلجراءات الوقائية و االلتزام بالتوصيات النموذجية،سلبياتها على مدينة القدس كما باقي مدن الوطن
 من المزمع ان تفتح ابواب الروضة الستقبال الطلبة في، الصادرة عن وزارة الصحية والسيما وزارة التربية والتعليم
. من العام الجاري٩-٦
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مجموعة مميزة من الفعاليات الشبابية في

مسابقة نماذج المشاريع الكشفية

»«يوم الشباب العالمي

جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في القدس قامت بتوزيع جوائز مسابقة نماذج المشاريع
.الكشفية
:و التي تقدم لها عدد من الطالب و الطالبات والمرشدين والمرشدات حيث كان توزيع الجوائز عن فئة المرشدات كاآلتي

 بمناسبة٢٠٢٠-٨-١١ أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي مجموعة من الفعاليات الشبابية المجتمعية يوم الثالثاء

 و المركز الثاني آيه الفقيه و دعاء الفقية من مدرسة بنات شرفات.المركز األول ندى عطا الله من مدرسة أبوبكر الصديق الثانوية

 وتنوعت،YPEER  شابة وشاب من شبكة تثقيف األقران٤٠  حيث شارك في تنظيم الفعاليات،»«يوم الشباب العالمي
.أحد جدران الجمعية

و عن فئة الكشافة كان في المركز األول اسامة ابوالوي من مدرسة ذكور عمر بن عبد العزيز االساسية و المركز الثاني قصي

و من ثم وبعد االستراحة تم تنظيم مجموعة من الفعاليات التنافسية بين المشاركين و التي ساهمت في تعزيز
.مفاهيم العمل التطوعي وبناء الفريق بين المجموعة

ً
ً
مختلفا في ظل وجود شبح فيروس
طابعا
وعبرت فرح ابوزنط منسقة مشروع فرصة بأن الفعاليات هذا العام أخذت

. ولكن استطاع الشبان أخذ جميع إجراءات السالمة والصحة العامة للحفاظ على الجميع، كورونا وما يترتب عليه
.UNFPA يذكر أن سلسلة الفعاليات تأتي ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

Distinguished youth activities on
«International Youth Day»
Burj Alluqluq Social Center Society launched a group of community-based youth activities on Tuesday -8-11
2020 on the occasion of the «International Youth Day».
where 40 young men and women from the YPEER Education Network participated in organizing the event.
The youth activities were distinguished by the interactive activities, starting with drawing a mural expressing
the participating young men and women on one of the center›s walls.
Then, after the break, a group of competitive activities was organized among the participants, which
contributed to promoting the concepts of volunteering and team-building among the group.
Farah Abuzant, the coordinator of Forsa project, said that «The event this year took a different character in
light of the presence of the specter of the Coronavirus and its consequences, but the young people were
able to take all safety and public health measures to preserve everyone.
It is noteworthy that the series of events comes within «Forsa project» funded by the United Nations
Population Fund, UNFPA.
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 و قد تم توزيع الجوائز في مقر برج اللقلق في باب حطة بحضور كل من السيدة، صبيح من مدرسة ذكور الجيل الجديد األساسية
 و االستاذ معتصم األنصاري، والسيدة لمى ابوسعود مشرفة الكشافة والمرشدات،رائدة عريقات رئيسة قسم النشاطات
.مشرف الكشافة و المرشدين
.هذه النشاط بدعم من االصدقاء في مبادرة جينك يتنيك لتنمية مواهب الشباب

Scout projects models competition
Burj Alluqluq Social Center Society, in cooperation with the Education Directorate in Jerusalem, distributed
prizes for the Scout Project Models competition.
And to which several male and female students, counselors and female guides were presented, as the
distribution of prizes for the female guides category was as follows:
The first place is Nada Atallah from Abu Bakr Al Siddiq Secondary School.
The second place is Ayah Al-Faqih and Doaa Al-Faqih from Sharafat Girls Secondary School, and the third
place is Lubna Al-Tahan from the Al-Fatath Basic School.
For the Scouting category, the first place was Osama Abulawi from Omar bin Abdulaziz Elementary School,
and the second place was Qusay Subeih from the New Generation Boys ’Basic School. Prizes were distributed
at Burj Al-Luqluq headquarters in Bab Hatta in the presence of Mrs. Raeda Areikat, head of the department
Activities, Mrs. Lama Abu Saud, Supervisor of Scouts and Guides, and Mr. Mutasim Al Ansari, Supervisor of
Scouts and Guides.
This activity is supported by friends in the Genk Yetnek initiative to develop youth talents.

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

. أما المركز الثالث لبنى الطحان من مدرسة الفتاة الالجئة األساسية،الثانوية

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

الفعاليات الشبابية التي امتازت بالفعاليات التفاعلية بدءا من رسم جدارية تعبر عن الشبان والشابات المشاركين على
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 ألف مشاهدة٣٠

بتمويل من القنصلية الفرنسية في القدس

«الحاضنة المجتمعية» تقدم برامج تهتم بالشباب و المرأة

Burj Alluqluq Social Center Society launches a course in human development for women in the Old City with the specialist trainer,
Mr. Abdul Rahim Mahmoud. These meetings met with remarkable approval and interaction due to the number of applications
submitted to participate in the course.
15 women were received due to the conditions of separation and health procedures followed in 8 meetings with different topics
during the past month, and it is planned to hold 3 closing meetings as a culmination of the values and concepts that the session is
trying to establish.
Through these interactive meetings that allow women to discuss their personal experiences and then collectively debate about
them, specifically those ideas or experiences that constitute daily concerns, the use of virtual methods such as stories and interesting
games to communicate information interestingly and easily.
During the past eight meetings, the session also enabled the promotion and enrichment of the highest human values such as
tolerance, love, optimism, initiative, and the trend towards focusing on thinking outside the box and alternative ways to solve
problems.
Gallery of talent and artistic corners in the courtyards of Burj Al-luqluq
The center launched the Talent Exhibition, which was implemented by the Kahraman Youth Group as part of the initiative›s training
with the coach Nasser Aburamela, and this exhibition comes as a culmination of a set of skills and knowledge acquired during
training meetings and as a practical and applied aspect of the concepts learned from those meetings.
The multiplicity of the exhibition›s corners, which included, in addition to providing the talented people with the opportunity to
present their works and arts and make their voices heard, it was also the reception of the Tarab band and the playing of committed
music coinciding with the opening of the exhibition.
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أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي و بالتعاون من االعالمية الشابة «لطيفة عبد اللطيف» الحلقة األولى من البرنامج االجتماعي
. ألف مشاهدة٣٠ الثقافي «المجتمع ولطيفة» بعنوان «تدخل األهل في اختيار شريك الحياة» حيث حصدت الحلقة األولى أكثر من
ينفذ البرنامج من خالل حلقات تبث على صفحات التواصل االجتماعي ويناقش فيه سلوكيات وعادات مجتمعية موروثة نسعى الى
. حلقات من بداية شهر تموز حتى نهاية شهر كانون االول10  وسيتم بث.تغيرها
وتسعى جمعية برج اللقلق المجتمعي من خالل البرنامج إلى أخذ رأي الشارع المقدسي في المواضيع االجتماعية التي تحتاج
.الى جدل ونقاش ويتم استضافة مختصين للحديث عن الموضوع من وجه نظر مختص
وتهدف الحلقة االولى الى توعية المجتمع بأهمية دور الشباب والشابات المقبلين على الزواج باختيار شريك الحياة المستقبلي
من خالل إجراء مقابالت عشوائية مع فئات عمرية مقدسية مختلفة تعطي آرائها في هذا الموضوع و من ثم تم استضافة
المتخصص في العالقات االسرية «الدكتور طالب ادكيدك» للحديث حول الموضوع من ناحية اجتماعية متخصصة وإعطاء اجوبة و
.تفسيرات علمية و متابعة التعليقات و المشاركات على صفحة الفيسبوك للجمعية
.UNFPA يذكر أن «برنامج المجتمع ولطيفة» جزء من مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

30 thousand views

Unrivaled success in the first episode of
«Latifa and Society»
Burj Alluqluq Social Center Society, in cooperation with the young journalist «Latifa Abdul Latif», launched the first
episode of the socio-cultural program «Al Mojtama Wa Latifa» with the entitled «Parents interference in choosing a life
partner.»
The program is implemented through episodes broadcast on social media pages, and it discusses inherited societal
behaviors and habits that we seek to change. Ten episodes will be broadcast from the beginning of July until the end
of December.
Burj Alluqluq Social Center Society seeks through the program to take the opinion of the Jerusalemite street on social
issues that need controversy and then specialists are hosted to talk about the issue from a competent point of view.
The first episode aims to educate the community about the importance of the role of young men and women who are
about to get married to choose their future life partner by conducting random interviews with different Jerusalemite
age groups giving their opinions on this topic and then hosting the specialist in family relations, «Dr. Talib Idkidk», to
talk about the topic from A specialized social aspect, giving answers and scientific explanations, and following up with
comments and posts on the center’s Facebook page.
It is noteworthy that «Latifa and Community Program» is part of Forsa project funded through the United Nations
Population Fund (UNFPA).

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

Funded by the French Consulate in Jerusalem
The “community incubator” offers programs that concern the youth and women

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

دورة في التنمية البشرية
جمعية برج اللقلق المجتمعي تطلق دورة في التنمية البشرية خاصة بسيدات البلدة القديمة مع المدرب المختص األستاذ
. هذه اللقاءات التي القت استحسانا وتفاعال ملحوظا نظرا لعدد الطلبات المتقدم للمشاركة بالدورة،عبدالرحيم محمود
 لقاءات مختلفة المواضيع خالل الشهر الماضي٨  سيدة نظرا لشروط التباعد واإلجراءات الصحية المتبعة في١٥ حيث تم استقبال
. لقاءات ختامية كتتويج للقيم والمفاهيم التي تحاول الدورة تثبيتها٣ ومن المزمع عقد
من خالل هذه اللقاءات التفاعلية التي تتيح للسيدات مناقشة تجاربهم الشخصية ثم النقاش الجماعي حولها تحديدا تلك األفكار
 تم استخدام األساليب التفريغية ايضا كالقصص وااللعاب المشوقة لتوصيل المعلومة،او التجارب التي تشكل هواجس يومية
.بأسلوب مشوق ويسر
كما أتاحت الدورة خالل اللقاءات الثمان الماضية تعزيز وإثراء القيم اإلنسانية العليا مثل التسامح والحب والتفاؤل والمبادرة
.واالتجاه نحو التركيز على التفكير خارج الصندوق وبطرق بديلة لحل المشاكل
معرض المواهب و زوايا فنية في باحات البرج
،أطلقت الجمعية معرض المواهب والذي نفذته مجموعة كهرمان الشبابية كجانب من تدريبات المبادرات مع المدرب ناصر ابورميلة
ويأتي هذا المعرض كتتويج لمجموعة من المهارات والمعارف المكتسبة خالل لقاءات التدريب و كجانب عملي وتطبيقي على
.المفاهيم المستفادة من تلك اللقاءات
 كان، تعدد زوايا المعرض الذي تضمن باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للموهوبين من تقديم اعمالهم و فنونهم وايصال صوتهم
.ايضا استقبال فرقة طرب و عزف للموسيقى الملتزمة تزامنا مع افتتاح المعرض

»نجاح منقطع النظير في الحلقة األولى من «المجتمع ولطيفة
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