
JUNE

2021

06

حزيران

ISSUE 112العدد

Monthly newsletter 
 Burj Al-Luqluq social center socitey 

النشرة الشهرية ألخبار الجمعية

عامًا من العطاء
Y E A R S  O F  G I V I N G

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

راعي األنشطة
 الميدانية



ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

23

بتنظيم جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع االتحاد األوروبي

فنلندا بطل الدوري األوروبي لألحياء الشعبية المقدسية 
وايطاليا وصيفا والسويد ثالثا

القدس - وكالة بال سبورت/ نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون والشراكة مع االتحاد االوروبي دوري االتحاد األوروبي 
لألحياء الشعبية المقدسية بمشاركة ٩ فرق حملت أسماء الفرق االوروبية المشاركة في كأس األمم األوروبية.

حيث شاركت األحياء بأسماء الدول: فنلندا، السويد، المانيا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، كرواتيا، اسبانيا والبرتغال.
وقسمت الفرق على ثالثة مجموعات حيث انطلقت المنافسات يوم االثنين الماضي ٢٨/٦ في تمام الساعة ٦:٠٠ مساء بمشاركة 
النهائية  الثانية والثالثة ويتأهل للتصفيات  الثالثاء ٢٩/٦ نظمت منافسات المجموعتين  الثاني  فرق المجموعة األولى وباليوم 

ثالثة فرق وهي فنلندا والسويد وايطاليا عن كل مجموعة.
ومساء االربعاء ٣٠/٦ أجريت التصفيات النهائية التي اتسمت بالمنافسة الشريفة والروح الرياضية ما بين ابناء االحياء الشعبية 
المقدسية، حيث شارك ضمن فرق األحياء كوكبة مميزة من العبي االندية المقدسية والفلسطينية والعبي االحتراف واالحتراف 
شاهين،  ايهاب  حمو،  محمد  العيساوي،  علي  ابو  فيراري،  موسى  الدباغ،  عدي  أمثال  الثانية،  والدرجة  الفلسطيني  الجزئي 
الزعانين  ايهم  الصباح، مجد صيام، خالد عزيز،  ابو دلو، منصور سليم، محمود  محمد بيضون، مجد شريفة، مصعب غروف، خالد 
واحمد مهلوس وغيرهم مجموعة مميزة من العبي االندية المقدسية، لتنتهي المنافسات بحصول فريق فنلندا الذي ضم كال 
من مجد شريفة ومجد صيام ومنصور سليم وغيرهم من الالعبين المميزين على المركز األول بكل جدارة. وحل بالمركز الثاني فريق 
ايطاليا الذي ضم نجوم نادي هالل القدس الدباغ وفيراري وشاهين وغيرهم من النجوم الذين كانوا األفضل ولم يحالفهم الحظ، 

بالمركز الثالث فريق السويد الذي ضم محمد بيضون وخالد عزيز وابو علي العيساوي وغيرهم.
يذكر أن الفريق الفائز سيالقي فريق االتحاد االوروبي االسبوع القادم في لقاء خاص على ارض البرج وبمشاركة أبناء الجمعية 

ومشجعيها.
وحول البطولة قال مدير الجمعية منتصر ادكيدك أن البطولة تعتبر األولى من نوعها بالمستوى والتنظيم، حيث نظمت تزامنا مع 
كأس االمم االوروبية كرسالة بأن برج اللقلق يحترم كل من يساند القضية الفلسطينية وبأن إدارة الجمعية ستحافظ على التعاون 
مع كل األطراف ولن تتردد بالعمل مع االتحاد األوروبي كأصدقاء دائمين للبرج دون التوقيع على أي اتفاقيات رسمية، ولن تنسى 

بأن االتحاد األوروبي داعما رئيسا للجمعية ألكثر من عشرة سنوات متتالية.
من جانبه أكد مدير البطولة نهاد زغير بأن بطولة األحياء الشعبية ستنظم كل ثالثة أشهر للحفاظ على استمرارية الروح والتواجد 

داخل الجمعية وبأن األيام القادمة ستحمل بطولة الحارات والمؤسسات على أرض البرج.
كما توجه ادكيدك وزغير بجزيل الشكر من أبناء الجمعية الذين انجحوا التنظيم والحدث وبشكل خاص الحكام موسى سليم وراغب 

ابو سنينة ولوجستيا زياد شريفة ومحمود الساليمة.
وتمنى مدير البطولة نهاد زغير الشفاء العاجل لالعب فريق السويد ايهم شريفة الذي تعرض إلصابة قوية بالركبة خالل المنافسات.

Finland champions the European League for the popular neighborhoods 

competition of Jerusalem, Italy in the 2nd and Sweden third.

Organized by Burj Al-Luqluq Social Center Society in partnership with 

the European Union

Jerusalem- Pal Sports Agency
 Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation and partnership with the European Union, organized the European League for 
the popular neighborhoods of Jerusalem, with the participation of 9 teams bearing the names of the European teams participating 
in the European Nations Cup.
The neighborhoods participated in the names of countries: Finland, Sweden, Germany, Italy, Netherlands, Belgium, Croatia, Spain, 
and Portugal.
The teams were divided into three groups, where the competitions started last Monday with the participation of the first group 
teams. 
On the second day, Tuesday 6/29, the competitions of the second and third groups were organized. Three teams qualify for the final 
qualifiers: Finland, Sweden, and Italy for each group.
On the last evening, the final qualifiers were held, which was characterized by honorable competition and sportsmanship among the 
sons of the Jerusalemite popular neighborhoods.
A distinguished group of Jerusalemite and Palestinian club players, as well as professional and partial Palestinian players and the sec-
ond degree, participated in the neighborhood teams, such as Uday Al-Dabbagh, Musa Ferrawi, Abu Ali Al-Issawi, Muhammad Hamo, 
Ihab Shaheen, Muhammad Beydoun, Majd Sharifa, Musab Grofe, Khaled Abu Dalo, Mansour Selim, Mahmoud Al-Sabah, Majd Siam, 
Khaled Aziz, Ayham Al-Zaanin, Ahmed Mahlus, and others, a distinguished group of Jerusalem club players, to end the competitions 
with the victory of the Finland team Which included both Majd Sharifa, Majd Siam, Mansour Selim and other distinguished players 
for the first place with all merit.
In second place, the Italy team, which included the stars of Hilal Al-Quds Al-Dabbagh, Ferrawi, Shaheen, and other stars who were 
the best and did not have any luck.
In third place, the Sweden team, which included Muhammad Beydoun, Khaled Aziz, Abu Ali Al-Issawi, and others.
It is noteworthy that the winning team will meet the European Union team next week in a special meeting on the grounds of Burj 
Al-luqluq, with the participation of the centers’ children and fans.
Regarding the tournament, the director of Al-Burj, Muntaser Edkidik, said that the tournament is considered the first of its kind in 
terms of level and organization, as it was organized in conjunction with the European Union Nations Cup as a message that Burj 
Al-Luqluq respects all those who support the Palestinian cause and that the association’s management will maintain cooperation 
with all parties and will not hesitate to work with the European Union as permanent friends For the tower without signing any for-
mal agreements, and you will not forget that the European Union has been a major supporter of the association for more than ten 
consecutive years.
For his part, the tournament director, Nihad Zghair, confirmed that the popular neighborhoods championship will be organized 
every three months to maintain the continuity of spirit and presence within the association and that the coming days will carry the 
championship of lanes and institutions on the land of the tower.
Edkeedek and Zughayer also thanked the members of the association who succeeded in organizing the event, especially the rulers 
Musa Selim and Ragheb Abu Sneina, logisticians Ziad Sharifa and Mahmoud Al-Salaymeh.
The tournament director, Nohad Zghair, wished a speedy recovery for Sweden player Ayham Sharifa, who suffered a severe knee 
injury during the competition.
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 UNFPA المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان
 يلتقي ادارة برج اللقلق وممثلي الشباب ضمن برامج 

الجمعية
القدس – التقى المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA الدكتور لؤي شبانة وطاقم الصندوق سيما العلمي 
تثقيف  شبكة  وبرنامج  الجمعية  برامج  من  المستفيد  الشباب  من  ومجموعة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  بممثلي  جبرين  وفرح 
تمكين  وبرامج  المشترك  التعاون  تعزيز  سبل  لبحث  الموافق 2021-6-28،  االثنين  يوم  وذلك  القدس،  مدينة  في   YPEER  األقران

الشباب الفلسطيني في القدس. 
خطة  زنط  ابو  فرح  فرصة  مشروع  ومنسقة  ادكيدك  منتصر  التنفيذي  بالمدير  متمثلة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  واستعرضت 

.UNFPA الجمعية في تنفيذ مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان
القضايا  يناقش  الذي  والمجتمع«  »لطيفة  التوعوي  البرنامج  اللطيف  عبد  لطيفة  المقدسية  والناشطة  الصحفية  واستعرضت 

المجتمعية الحساسة وطرق التوعية التي تتبعها المؤسسة في ايصال المعلومة.
كما استعرض عمر ابو ميالة الممثل عن شبكة تثقيف األقران لعام 2021 في القدس، خطة الشبكة لعام 2020-2021 واالنجازات 

التي حققتها عام 2020 مع الفئات المستفيدة في القدس.
في  وأهدافها  المؤسسة  عن  النسوية،  الجهالين  عرب  لجمعية  المؤسسة  سيايلة  حمدة  الشابة  استعرضت  ذلك  إلى  باإلضافة 
تطوير مهارات و قدرات المجتمع البدوية باالضافة الى اللقاءات القادمة للجمعية ضمن برنامج انا انسان المنفذ من قبل مشروع 

فرصة.
وفي النهاية قدم الشاب المقدسي محمد خويص فكرة برنامج القيادات الشابة »عزم«، واألهداف التي حققها في المشروع 

السابق و الخطة المستقبلية للمتدربين بالبرنامج خالل الفترة القادمة. 
وأنهى الحديث السيد منتصر ادكيدك  بالحديث عن قصة صمود ارض جمعية برج اللقلق المجتمعي والتحديات التي تواجه بشكل 

يومي.
من جانبه، أشاد الدكتور لؤي شبانة باالنجازات التي حققها الشباب المقدسي خالل الفترة القادمة، وأكد على التعاون المستمر 

ما بين الصندوق و جمعية برج اللقلق المجتمعي.

UNFPA Regional Director meets Burj Al-Luqluq administration and youth 

representatives within the center›s programs 

JERUSALEM - The Regional Director of the United Nations Population Fund (UNFPA), Dr. Louay Shabana, and the UNFPA 
staff, Sima Alami and Farah Jibreen, met with representatives of the Burj Al-Luqluq social center society and a group of 
young people benefiting from the Burj’s programs and the YPEER network program in Jerusalem, on Monday, June ,28 
2021, To discuss ways to enhance cooperation and empower Palestinian youth programs in Jerusalem.
Burj Al-Luqluq Social Center Society, represented by the Executive Director, Muntaser Edkidik, and the coordinator of  
Forsa project, Farah Abu Zant, reviewed the society›s plan to implement Forsa project funded by the United Nations 
Population Fund (UNFPA).
The Jerusalemite journalist and activist Latifa Abdul Latif reviewed the awareness program »Latifa and Society«, which 
discusses sensitive societal issues and the awareness methods that the Burj uses to deliver information.
Omar Abu Mayaleh, the representative of the Y-Peer Education Network for the year 2021 in Jerusalem, also reviewed 
the network›s plan for the year 2021-2020 and the achievements it achieved in 2020 with the beneficiary groups in 
Jerusalem.
In addition, the young woman, Hamda Sayila, the founder of Arab Al-Jahalin Women’s Association, reviewed the 
organization and its goals in developing the skills and capabilities of the Bedouin community, in addition to the 
upcoming meetings of the center within  “I am a human” program implemented by Forsa project.
In the end, the young Jerusalemite Muhammad Khweis presented the idea of the Young Leaders Program »Azm«, the 
goals he had achieved in the previous project, and the plan for the trainees in the program during the coming period.
The talk ended with Mr. Muntasir Edkeedek talking about the story of the steadfastness of Burj Al-Luqluq Social Center 
Society and the challenges it faces daily.
For his part, Dr. Louay Shabana praised the achievements made by Jerusalemite youth during the coming period and 
stressed the continuous cooperation between the UNFPA and Burj Al-Luqluq.
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أضخم مشاريع برج اللقلق في البلدة القديمة
»العب وتعلم« – ألطفاٍل يحتاجون اللعب!

في كلِّ تدريب كرة سلة لذوي الهمم، يستقبل الشاب إبراهيم هندّية الجميع بابتسامة عريضة وحماس ينتقل فورًا لكّل من يراه. 

يتنقل من خط بداية الملعب حتى نهايته في ثواٍن على كرسيه بسرعة الفتة، وفي يده الكرة البرتقالية التي ال يقبل التنازل حتى 

يضعها في السلة حتى لو أعاد الكّرة عشر مرات ليهتف بعدها »اجت بالسلة«. إبراهيم هو شاب من أصل 7٠٠ آخرين يستفيدون من 

مشروع العب وتعلم بأشكاٍل مختلفة، والذي تنفذه جمعية برج اللقلق للسنة الثانية على التوالي، بدعٍم من اليونيسف. 

تقوم فكرة المشروع على استهداف 5 مناطق في مدينة القدس، تفتقر لمؤسسات كافيٍة لألطفال واليافعين، وتعيش أوضاعًا 

ويقف  أطفالها  المشروع  فيدعم   القديمة.  والبلدة  المكبر  جبل  سلوان،  شعفاط،  ومخيم  العيسوية،  وهم:  غيرها.  من  أصعب 

بجانبهم ويوفر لهم حقوقًا مسلوبًة منهم.

للدعم  وحصصًا  والقدم،  السلة  كرة  تشمل  رياضية  تدريباٍت  المناطق  هذه  في  وطفلة  طفٍل   7٠٠ من  ألكثر  إذًا  المشروع  يقّدم 

لمعرفة  لديهم  القانونية  التوعية  برفع  تعنى  تدريبات  إلى  باإلضافة  والرياضيات.  واإلنجليزية  العربية  اللغة  في  األكاديمي 

حقوقهم. واألهم تأسيس أول فريق لكرة السلة من ذوي الهمم واالحتياجات الخاصة.

تقول آالء غراب منسقة المشروع« نستطيع أن نقول إن العب وتعلم هو المتنفس الوحيد لكّل هؤالء األطفال، أواًل لقلة وجود أي 

مراكز تعنى بهم، وثانيًا لعدم قدرة أسٍر كثيرة على تحمل تكاليف هذه المراكز لو وجدت، بينما يقدم مشروعنا كل هذه التدريبات 

بشكٍل مجانّي ألطفال القدس، وهدفنا األول توفير مساحٍة آمنة لهم، وإعطائهم حقهم الطبيعي باللعب والتعلم بشكل يليق 

بأي طفل«. 

المستهدفة،  المناطق  في  القدس  مدينة  من  أندية   1٠ مع  بالتعاون  تنقطع،  وال  األسبوعية  التدريبات  هذه  تنتظم  عامين  منذ 

يتلقوَن خاللها التدريبات والدعم األكاديمي والقانوني، ويجدون فيها مكانًا للتفريغ النفسي وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على 

الصمود.

عبر تعاون البرج معهم، يحّث المشروع صمود هذه األندية ويساعدها على االستمرار، عبر إمدادها بكّل المواد والمعدات الرياضية، 

والدورات التي يحتاجها المدربون، وتوفير ما يحتاجه األطفال خالل التدريبات.

أول فريق كرة سلة من ذوي االحتياجات الخاصة في القدس!

ربما كانت إحدى أبرز قصص النجاح لمشروع العب وتعلم، تأسيسه العام الماضي ألول فريق كرة سلة على الكراسي في مدينة 

القدس، تحت إشراف المدرب أحمد جابر وبمشاركة 7 أطفال حتى اآلن، بينما يطمح المشروع لتوسيع الفريق وضّمه عددًا أكبر من 

ذوي الهمم.

يقول المدرب أحمد جابر عن ذلك: »السعادة والتطور اللذين نراهما بعد كّل تدريب على أطفالنا يمنحنا حافزًا أكبر للتقدم واالستمرار، 

لعبة  بنفسهم، فهي  ثقتهم  االندماج ورفع  الفريق وقدرتهم على  أعضاء  إيجابي واضح في تطور مهارات  أثٌر  السلة  ولكرة 

ممتعة جماعية، تحتاج فريقًا متماسكًا، وال يوجد أي ناٍد في القدس يوفر هذه التدريبات على الكراسي«. 

يؤكد على كالمه إبراهيم، أحد أعضاء الفريق الذي يطمح أن يكون مدربًا يومًا ما، ويضيف: » هذه هي الرياضة الوحيدة التي 

أستطيع ممارستها بفضل المشروع، أستمتع بها كثيرًا وأفرغ من خاللها طاقاتي السلبية، كما منحتني ثقة أعلى ووفرت لي 

فرصة التعرف على أشخاص جدد، واليوم أطمح أن أستمر للوصول إلى هدفي الذي أريد«.

تختم آالء غراب حول الفريق: » في كل مرة تخبرني إحدى األمهات عن فرحة طفلها بعد التدريب، أتأكد بقيمة وأهمية العمل الذي 

نقوم به، وضرورة بذل مزيد من الجهود لتطوير الفريق وتوفير كّل الدعم الذي يحتاجه في هذا المجال«. 

توفير فرص العمل

وعدا عن األطفال، يوفر المشروع ما يقارب 7٠ فرصة عمٍل تتوزع بين ٣5 مدربًا ومدربة، و1٨ أستاذًا وأستاذة، و٩ منسقين وطاقم 

إداري يضم عددًا آخر يستلم المهام المتبقية، في مدينة تعاني من نسبة بطالٍة عالية وظروٍف معيشية خانقة.

عن أهمية وجود هكذا مشروع في مدينة القدس، تختم آالء حديثها بفخر عن كل إنجاز من إنجازاته، فهو من المشاريع التي لم 

من  عددًا  ووفر  لالستمرار.  واضحًا  إصرارًا  فيه  من  كل  بجهود  وقدم  الجائحة،  مع  عمله  الئم  بل  الكورونا،  بسبب   ٢٠٢٠ عام  تتوقف 

التدريبات التكنولوجية للمدربين، واستمّر بإعطاء تدريبات األطفال. كما أنتج المشروع قصة »سلوم أقوى من كورونا« التي ترجمت 

لعدة لغات، ونّفذ 5 أيٍام مفتوحة الكترونية خالل فترات الحجر نالت عشرات آالف المشاهدة للتخفيف عن األطفال ودعمهم نفسيًا.

»عندما يشعر أي شخص يعمل في هذا المشروع بالبصمة التي نحاول تركها، وباآلثار اإليجابية على أي طفل مثاًل تقدَم أكاديميًا أو 

عّدل سلوكه بفضل الرياضة، نشعر بمسؤولية أكبر تجاه أطفال القدس، وبفخر عظيم أن تخرج هذه الفعاليات وبهذه الجودة العالية 

من مشروع يعمل في قلب البلدة القديمة، ونطمح أن نستمر ونتقدم ونخدم أكبر عدٍد تخولنا إمكانياتنا لخدمته«. 
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The Biggest BALL Project in Jerusalem’s Old City

«Learn & Play» for Children who need fun and games!

Every basketball training session for children with disabilities, Ibrahim Hindiyeh begins with a warm smile and friendly 
enthusiasm. His smile is contagious, and passes to everyone he sees. Ibrahim moves from one end of the court to the 
other in seconds on his wheel-chair at a remarkable speed; all the time keeping the orange basketball in his hands. He 
doesn’t give up until he scores, chanting “I scored!” afterward. Ibrahim is one of 700 other beneficiaries of the Learn & 
Play Project implemented by the Burj Al-Luqluq Social Center Society. Now in its second year at the Center, the Project 
is funded by UNICEF.
The Project serves five areas in Jerusalem which lack adequate programs for children and youth. Issawiya, Shu’fat 
refugee camp, Silwan, Jabal Mukaber and the Old City of Jerusalem are provided for by the Project and seeks to bolster 
their right to play given the challenging contexts facing children and youth in these areas every day.  
The Project offers sports training for more than 700 children, including basketball, football, as well as remedial support 
in Arabic, English and mathematics. In addition to this educational support, the Project also empowers youth by 
increasing their awareness of their rights. The Project’s shining achievement is its basketball team for children with 
disabilities, the first of its kind in Jerusalem. 
Alaa Ghrab, the Project’s coordinator noted, »I am confident in saying that the ‘Learn & Play’ Project is the only space 
that these children can relax and truly breathe in. There are no other centers for them, and secondly, even if private 
centers existed, many families wouldn’t be able to afford the cost of sending their children to them. On the other hand, 
our project offers all these training to the children of Jerusalem free of charge. Our first goal is to provide Jerusalem’s 
children and youth with a safe space. It is their natural right to play and learn – just like any other child – and we are 
here for them.«
For the past two years, these weekly games have been rolled out without any disruption in service, despite the 
challenges facing these communities.   In cooperation with ten other clubs from the five Jerusalem areas served, youth 
have received uninterrupted training, remedial courses and legal support, as well as a place to unstress and develop 
their skills and resilience.
Through collaboration with BALL, this Project supports the resilience of these local clubs and helps them continue to 
be competitive by providing them with sports supplies, training courses for coaches and funding to support the needs 
of the children during competitions.  
The first basketball team for children with disabilities in Jerusalem! 
Perhaps one of the most notable success stories of the ‘Learn & Play’ Project is the establishment of the first basketball 
team on wheelchairs in Jerusalem last year, under the supervision of Coach Ahmad Jaber. Some seven children with 
disabilities have joined the team so far! The Project is looking to expand the team to include more children with 
disabilities from Jerusalem and the surrounding areas. 
Coach Ahmad said, “The amount of happiness and progress we notice after every training gives us greater motivation to 
continue and progress further. Basketball has a significant positive impact on the development of the skills of its team 
members, their ability to integrate in social settings, in addition to heightening their awareness. It’s a fun group sport 
that has a unified team at its core. No other club in Jerusalem provides this kind of training to those in wheelchairs!”
Ibrahim, is a team member who aspires to be a coach one day! He agrees with Coach Ahmad’s words and adds, »Thanks 
to this project I am able to play a sport! It’s the only one I can take part in! I really enjoy it; it releases tension and my 
negative energy. This game has increased my confidence and introduced me to new people. Today, I can aspire to 
achieve any goal I set.” 
 “Every time a mother tells me about her child’s happiness after the training, I trust the value and importance of the 
work that we do. I also believe that we need to make extra efforts to develop the team and provide it with all the 
support needed in this field,” concludes Project Coordinator Alaa. 

Job Opportunities 
Apart from children, the Project offers some seventy job opportunities for 35 trainers, 18 teachers, nine coordinators, 
in addition to administrative staff who are responsible for logistics. These opportunities are far in a community with a 
high unemployment rate, where many live in difficult economic circumstances. 
Alaa proudly concludes that it is quite important to have such a project in Jerusalem. This Project was not interrupted 
by the COVID19- pandemic, on the contrary, it found alternative ways to implement its activities. The Project also 
provided a number of technological training sessions for trainers, in addition to producing the story “Sallum is Stronger 
than Corona” which was translated into several languages. The Project also carried out five virtual open days during the 
quarantine period, which received thousands of views.
“When anyone working on this project feels the footprint we leave behind and the positive effects on the children we 
serve, for example, their academic progress or behavioral changes, we are proud. We feel a great responsibility towards 
the children of Jerusalem. We feel proud that these quality activities have emerged from the heart of the Old City and 
we aspire to continue to serve as many people as we can,” said Alaa.
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إبدأ مشروعك، ورشة وتدريب طالبات مشغل ومركز تدريب خزف برج 
اللقلق 

حاضنة جامعة بيت لحم لألعمال هذا الحيز األكاديمي الذي يوجه الطالب والخريجين للتفكير في المشروع الخاص لكل منهم من 
خالل التدخل األكاديمي في المساقات الجامعية وإرفادها في المعارف االقتصادية الحديثة. 

أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع حاضنة األعمال في جامعة بيت لحم ورشة عمل وتدريب خاصة في طالبات 
مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق حول المهارات الالزمة للبدء في المشروع الخاص للطالبات مع المتخصص الدكتور عيسى 
غريب حيث كانت هذه الدورة من تنظيم اللجنة الدولية لتنمية الشعوب وبدعم من وكالة التعاون اإليطالي للتنمية كجزء من دعم 

مشروع احنا التغيير وتغيرنا الممول من قبل االتحاد األوروبي وبالشراكة ايضا مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب.
المتدربين  مجموعة  خالل  من  تنفيذها  تم  التي  الفعاليات  من  عدد  شملت  تفاعلية   جلستين  الى  مشروعك  ابدأ  ورشة  قسمت 

أنفسهم بمساعدة المتخصص من خالل تنفيذ افكار مشاريع ناشئة ونقدها. 
كيف تبدأ مشروعك الخاص؟ كان هذا السؤال المركزي خالل الجولة االولى من الورشات،وكيف تسوق منتجك؟ هذا السؤال الذي 
انتقل به المختص لتعريف المتدربين على كيفية التفكير في جميع الجوانب قبيل الترويج للمنتج من ناحية دراسة السوق والتكلفة 

والمنافسة خالل الجولة الثاني من الورشات.
تأتي هذه التدريبات ضمن الخطة االستراتيجية لمشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق والتي تهدف إلى رفع قدرات الطالب ليس 
فقط الفنية والتخصصية الخاصة بصناعة الخزف وتشكيله وإنما وبالمعارف األكاديمية التي تساعد الطلبة على المضي قدمًا نحو 

إنجاح مشاريعهم الخاصة ليصبحوا رياديين أصحاب مهن فنية.

Start your Business!
New workshop for the female students at Burj Al-Luqluq Ceramics 

laboratory and training center
Bethlehem University Business Incubator
The academic space directs students and graduates to think about their project through academic intervention in uni-
versity courses and its addition to modern economic knowledge.

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in partnership with Bethlehem University Business Incubator, launched a work-
shop and special training for female students in Burj Al Luqluq Ceramics Laboratory and training center on the skills 
needed to start a special project for female students with the specialist Dr. Issa Gharib. 
The course was organized by the International Committee for Peoples Development CISP, and with the support of The 
Italian Cooperation Agency for Development, as part of the support of “We Are The Change” project funded by the Eu-
ropean Union and in partnership with the International Commission for the Development of People.
Start Your Project workshop was divided into two interactive sessions that included several activities,  were implement-
ed by the group of trainees themselves with the help of the specialist by implementing and criticizing emerging project 
ideas.
How do you start your own business? This was the central question during the first round of the workshops, and how 
do you make marketing for your product? 
This question was taken by the specialist to introduce the trainees to how to think about all aspects before promoting 
the product in terms of market study, cost, and competition during the second round of the workshops.
These trainings come within the strategic plan of   Burj Al-Luqluq Ceramics laboratory and training center, which aims 
to raise the students’ technical and specialized capabilities, not only in the ceramic industry and its formation but also 
with the academic knowledge that helps students move forward towards the success of their projects to become pio-
neers with artistic professions.
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التطبيق اإللكتروني الجديد »ِقصتي« 
أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي النسخة التجريبية من التطبيق اإللكتروني الجديد باسم قصتي وهو تطبيق لألطفال واليافعين يشجع 
األطفال على القراءة بطريقة تفاعلية حديثة باستخدام قصص من كتابة مجموعة من المؤلفين المحليين وجاءت اهمية هذا المشروع المنفذ 
من قبل جمعية برج اللقلق المجتمعي لدعم طالب المدارس الذين يعانون في الفترة الحالية من اضطراب في الجانب التعليمي حيث وكما نرى 
بأن الفصل الدراسي األول ابتدأ منذ شهر أيلول بشكل وجاهي وكما تعرضنا الى فترة اغالقات نتيجة األعداد الكبيرة للمصابين بفيروس كورونا 

فال يوجد هناك ثبات للتعليم، حيث أن بعض المدارس استكملت التعليم عبر االنترنت والبعض اآلخر يسعى الى إيجاد حلول جديدة. 
ان هذا التطبيق االلكتروني سيساهم في تطوير مهارات الطالب، حيث أن القراءة تصقل العديد من المهارات لدى الطالب نفسه وترفع من 
هو  الحالي  دورها  ونساء،  وشباب  أطفال  من  المقدسيين  السكان  أوضاع  بتحسين  تعنى  مجتمعية  كجمعية  نحن  لذلك  األكاديمي،  مستواه 
المساعدة في رفع نسبة المتعلمين في المدينة والقضاء على األمية والنسب المنخفضة للتعليم من خالل برامج ومشاريع تنفذها الجمعية 
من خالل ممولين يساهموا في تمويل هذه المشاريع لتطوير المدينة وخلق فرص عمل جديدة من خالل زيادة نسبة المتعلمين وتخفيض نسبة 

البطالة.
 سنعمل بهذا المشروع بكل طاقتنا من اجل ان يصبح التطبيق اإللكتروني منصة للعديد العديد من القصص والمراجع المهمة للطالب واألطفال 

حيث سيكون هذا التطبيق مقدمة لمكتبة متنقلة لطالب المدارس.
التواصل  وسائل  كافة  في  التطبيق  لهذا  الترويج  خالل  من  الطالب  صفوف  في  القراءة  وتعزيز  التعليم  تعزيز  على  سنعمل  المشروع  بهذا   

االجتماعي، حيث نسعى بهذا التطبيق الى أن يكون بمثابة مكتبة متنقلة للطلبة المقدسيين.

The new Mobile - App «My Story»

Burj Al-Luqluq Social Center Society launched the beta version of the new electronic application My Story, which is an 
Application for children and adolescents that encourages children to read in a modern interactive way using stories 
written by a group of local authors.
The importance of this project implemented by Burj Al-Luqluq Social center society -which is located in the old city of 
Jerusalem - came to support school students who are currently suffering from disruption in the educational aspect, as 
we see that the first semester began in September in a prominent way, and after exposed to a period of closures due to 
the large numbers of injured With Coronavirus, there is no consistency in education, as some schools have completed 
education via the Internet and others seek to find new solutions.
This mobile application will contribute to the development of student›s skills, as reading refines many skills of the 
student him/her self and raises his/her academic level, so we as a community society concerned with improving the 
conditions of the Jerusalemite population, including children, youth and women, its current role is to help raise the 
proportion of learners in the city and the judiciary On illiteracy and low rates of education through programs and projects 
implemented by the association through financiers who contribute to financing these projects to develop the city and 
create new job opportunities by increasing the percentage of educated people and reducing the unemployment rate. 
Burj Al luqluq Social Center Society will work on this project with all energy in order to design an electronic application 
that will be a platform for many important stories and references for students and children, as this application will be an 
introduction to a mobile library for school students. With this project, we will work to enhance education and promote 
reading among students by promoting this application on all social media, as we seek with this application to act as a 
mobile library for Jerusalemite students.

تدريبات ومبادرات متعددة ضمن مشروع فرصة 
تدريبات شبكة تثقيف األقران  وتنفيذ مبادرة المخيم النسوي 

المقدسي ومبادرة عرب الجهالين 
تدريبات مشروع فرصة

شبكة تثقيف األقران Y-peer تختتم التدريب األساسي لمنتسبي الشبكة 
اختتمت شبكة تثقيف األقران المقدسي Ypeer التدريب األساسي للمنتسبين الجدد في الشبكة وضم التدريب ٢٨ شابة وشاب من 
مدينة القدس، وقد هدف التدريب األساسي الى تعريف المنتسبين بالشبكة وأهدافها ومجال عملها في فلسطين باإلضافة 

إلى خطة النشاطات والفعاليات خالل العام ٢٠٢1.
النفسية،  اإلنجابية،  الصحة  حول  المضامين  من  مجموعة  وتتضمن  متواصلة  ٣أيام  الجدد  للمنتسبين  األساس  تدريب  استمر 

والجنسية) باإلضافة إلى تفعيل دور المسرح والذي يعد وسيلة مهمة في نقل وتحليل المعلومات بصورة إبداعية.
 وقد عبر أحد المنتسبين الجدد في الشبكة الشاب حمزة عبداللطيف بأن التدريب قد أحدث نقلة نوعية للمعلومات الهادفة ،أكد أن 
هذه المواضع ال يتم التوعية والحديث عنها في المدارس. ويذكر أن تدريب شبكة تثقيف األقران والتدريب األساسي للمنتسبين 

 .UNFPA الجدد ينفذ ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

شبكة تثقيف األقران تنهي التدريب النفسي للشباب في حاالت الطوارئ
نفذت جمعية برج اللقلق المجتمعي خالل شهر حزيران »التدريب النفسي للشباب في حاالت الطوارئ« للشبان والشابات األعضاء 
في شبكة تثقيف األقران في القدس وقد هدف التدريب الذي استمر على مدار يومين بمجموع ٨ساعات تدريبية و بمضامين 
مختلفة ومتنوعة حول كيفية إدارة وتنظيم الفعاليات في حاالت الطوارئ وما هو دور الفريق في التعامل مع المستهدفين في 
ظل األحداث عدا عن توسيع فهم الصحة النفسية من الصحة النفسية الفردية إلى الصحة النفسية المجتمعية هذا باإلضافة الى 

نشاطات فعالية للتفاعل مع الظروف. 
ويذكر أن التدريب نفذ بالتعاون مع مركز محطات ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان.  
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Multiple training and initiatives within Forsa project

Y-Peer Network Training and Implementation of the Jerusalem 

Women›s Camp Initiative and Arab Al Jahalin Initiative.

Forsa project training

- Y-peer Network of Peer Education Concludes Basic Training for Network New Affiliates
The Jerusalem Ypeer Network concluded the basic training for its new affiliates, and the training included 28 young 
women and men from the city of Jerusalem.
The basic training for new affiliates lasted for 3 continuous days and included a set of content on (reproductive, psy-
chological, and sexual health), in addition to activating the role of theater, which is an important means of transmitting 
and analyzing information creatively.
 One of the network’s new affiliates, Hamzah Abdullatif, expressed that the training has brought about a qualitative 
leap for targeted information. He stressed that these topics are not raised or talked about in schools. Y-Peer Education 
Network Training and Basic Training for New Affiliates are implemented within Forsa project and funded by the United 
Nations Population Fund (UNFPA).
- Y-Peer Education Network ends psychological training for youth in emergencies.
Burj Al-Luqluq Social Center Society implemented during the month of June “Psychological Training for Youth in Emer-
gencies” for young men and women members of the Peer Education Network in Jerusalem. 
The training, which lasted for two days with a total of 8 training hours and with different and varied contents, on how 
to manage and organize events in emergencies and what is The role of the team in dealing with the targets in events, in 
addition to expanding the understanding of mental health from individual mental health to community mental health, 
in addition to effective activities to interact with circumstances.
The training is in cooperation with Mahatat Center within Forsa project, which is funded through the United Nations 
Population Fund UNFPA.

مبادرات مشروع فرصة

أنا والمجتمع يختتم آخر أيامه »المخيم النسوي المقدسي األول« 
تحت  األول  المقدسي  النسوي  المخيم  فعاليات  حزيران٢٠٢1  الماضي  الشهر  نهاية  في  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  اختتمت 

شعار »انا والمجتمع وقد تم تنفيذ جميع أيام المخيم في مقر الجمعية في البلدة القديمة في القدس. 
شارك في المخيم النسوي 55 إمرأة من مدينة القدس ومحيطها، وقد هدف المخيم إلى رفع مهارات األمهات المقدسيات 

في البلدة القديمة والمناطق المجاورة لها.
األمان  النفسية،  الصحة  أبرزها،  مواضيع  عدة  في  النوعية  والتوعوية  الثقافية  واالنشطة  الفعاليات  من  العديد  المخيم  تضمن 
وتخلل  الفواكه«  تنسيق  فنون  الريسنز،  فن  تعليم  اليدوية،  األشغال  المجتمعي،  التواصل  لوسائل  الصحيح  اإلستخدام  الرقمي، 
المخيم العديد من أنشطة االتصال والتواصل واألنشطة ذات الطابع الفني والترفيهي ايضا، وجولة ميدانية الى أسواق البلدة 

القديمة في القدس. 
اختتم اليوم األخير للمخيم النسوي المقدسي بمشاركة الفنان حسام ابو عيشة وتقديم عرض مسرحي حول المرأة المقدسية 

تالها رحلة ترفيهية الى جميع المشاركات والمدربات إلى منتجع بتير في قرية بتير.
من الجدير بالذكر أن مبادرة المخيم النسوي نفذت ضمن برنامج أنا إنسان ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم 
المتحدة للسكان UNFPA بالتعاون مع المركز العربي لتطوير اإلعالم المجتمعي- حملة و جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية.

مبادرة قرية عرب الجهالين البدوية 
وقعت جمعية برج اللقلق المجتمعي وجمعية عرب الجهالين النسوية منتصف حزيران٢٠٢1 اتفاقية تنفيذ مبادرة إنسانية مجتمعية 
في قرية عرب الجهالين البدوية. وهدفت المبادرة إلى تفعيل األطفال في قرية عرب الجهالين في فترة العطلة الصيفية من 

خالل تنفيذ مجموعة من األنشطة الهادفة والتوعوية منها »تنفيذ مخيم صيفي، دورة قيادة شابة، دورة كونج فو«. 
باإلضافة إلى ذلك سيتم تطوير ورفع قدرات األمهات البدويات في مجال التصنيع الغذائي وتسريح الشعر و سيستفيد من هذه 
المبادرة ما ال يقل عن ٢٠٠طفل وشاب وام من بدو عرب الجهالين، ويذكر أن المبادرة تنفذ ضمن برنامج انا انسان كجزء من مشروع 

 .UNFPA فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان
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Forsa Project Initiatives

- The community and I conclude its last days, “The First Jerusalemite Women’s Camp”
At the end of last month, June 2021, Burj Al-Luqluq Social Center Society concluded the activities of the first Jerusalem 
women’s camp under the slogan “I and the Society.” All camp days were carried out at the association’s headquarters in 
the Old City of Jerusalem.
55 women from Jerusalem and its surroundings participated in the women’s camp.
The camp aimed to raise the skills of Jerusalemite mothers in the Old City and its surrounding areas.
The camp included many qualitative cultural and awareness-raising events and activities on several topics, most nota-
bly, mental health, digital safety, the correct use of social media, handicrafts, teaching the art of resin, the arts of fruit 
coordination.”
The camp included many communication activities and activities of an artistic and recreational nature as well. 
And a field tour to the markets of the Old City of Jerusalem.
The last day of the Jerusalemite women’s camp was concluded with the participation of the artist Hussam Abu Eisha 
and a theatrical performance about the Jerusalemite woman, followed by an entertaining trip for all participants and 
trainers to Battir Resort in the village of Battir.
It is worth noting that the women’s camp initiative was implemented within “I am a human” program within Forsa 
project, which is funded by the United Nations Population Fund (UNFPA) in cooperation with the Arab Center for the 
Development of Community Media and the Palestinian Family Planning and Protection Association.

- Arab Al Jahalin Bedouin Village Initiative
Burj Al-Luqluq Social Center Society and Arab Al-Jahalin Women’s Association signed an agreement in mid-June 2021 
to implement a humanitarian community initiative in the Arab Al-Jahalin Bedouin village.
The initiative aimed to activate children in the village of Arab al-Jahalin during the summer vacation period by imple-
menting several targeted and awareness-raising activities, including “implementing a summer camp, a youth leader-
ship course, and a kung fu course.”

In addition, the capabilities of Bedouin mothers in the field of food processing and hairstyling will be developed and 
upgraded. At least 200 children, young men, and women from the Jahalin Bedouin population will benefit from this 
initiative. It is reported that the initiative is implemented within “I am a human” program as part of the Forsa project 
funded by the United Nations Fund For the UNFPA population.
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