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المشروبات الوطنية توقع اتفاقية لدعم فريق كرة القدم التابع

football team of Burj Al-Luqluq Social Center Society

لجمعية برج اللقلق المجتمعي

As part of its commitment to support Palestinian sports, the National Beverage Company Coca-Cola/Cappy, at its headquarters in
Beitunia, signed a contract; An agreement to support the junior and youth football team of the Burj Al-Luqluq.
The agreement signed by Mr. Imad Al Hindi, General Manager of the National Beverage Company Coca-Cola/Cappy, and Mr. Nasser
Ghaith, chairperson of the Board of Directors of Burj Al-Luqluq, in the presence of Mr. Montaser Edkidik, Executive Director of Al-Burj,
and Mr. Alaa Al-Issawi, Coordinator of the Technical and Public Relations Department in the company.
Al-Hindi stressed that the sponsorship of the National Beverage Company confirms its interest in supporting sports among young
people and youth in Jerusalem, especially considering the difficult economic conditions, in a way that enables Burj Al-Luqluq to play
its role in embracing the youth category and providing a stimulating sports environment in order to enhance the skills of young
people and youth, and invest their time Vacuum optimally by providing activities beneficial to mental and physical health.
Al-Hindi praised the role of Burj Al-Luqluq Social Center Society and its programs to support the Jerusalemite community because
of the importance of these programs to support and empower youth, children and women groups, as these groups need to direct
initiatives towards them considering the decline in the economy and the high rates of poverty and unemployment.
Ghaith praised the interest of the National Beverage Company in supporting the football team in the center, stressing that this
support will contribute to enabling the association to continue developing the team and conduct the training to qualify young and
young players and enable them to invest their energies properly.
Edkeedek confirmed that the company’s support will contribute to enabling Burj Al-Luqluq to continue working with young people
and keeping them in a safe environment, especially considering the conditions in Jerusalem. He pointed out that this sponsorship
will contribute to covering the team’s needs in terms of sports equipment and equipment and continuing training activities to enhance the capabilities of players in the age group (15-17) so that they can join the local clubs in the future.

 في مقرها الرئيسي في،كابي/ وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال،في إطار التزامها بدعم الرياضة الفلسطينية
ً  ووقع االتفاقية.بيتونيا؛ اتفاقية لدعم فريق كرة القدم للناشئين والشباب التابع لجمعية برج اللقلق المجتمعي
كال من السيد
كابي والسيد ناصر غيث رئيس مجلس إدارة جمعية برج اللقلق/عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال
 وبحضور السيد منتصر ادكيدك المدير التنفيذي للجمعية والسيد عالء العيساوي منسق الدائرة الفنية والعالقات،المجتمعي
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National Beverage Company signs an agreement to support the

.العامة في الشركة
ً
وأكد الهندي أن رعاية شركة المشروبات الوطنية تأتي تأكيدا على اهتمامها بدعم الرياضة في أوساط الشباب والناشئين
 وبما يمكن جمعية برج اللقلق من القيام بدورها الحتضان فئة الشباب،في القدس السيما في ظل الظروف االقتصادية الصعبة
 واستثمار أوقات الفراغ بالشكل األمثل عبر توفير أنشطة،وتوفير المناخ الرياضي المحفز من أجل تعزيز مهارات الناشئين والشباب
.مفيدة للصحة النفسية والبدنية
وأشاد الهندي بدور جمعية برج اللقلق وبرامجها التي تقدمها لدعم المجتمع المقدسي لما لهذه البرامج من أهمية لدعم
وتمكين فئات الشباب واألطفال والنساء حيث تحتاج هذه الفئات إلى توجيه المبادرات نحوها في ظل تراجع االقتصاد وارتفاع نسب
.الفقر والبطالة
ً
ّ
 مؤكدا أن هذا الدعم سيساهم في تمكين،وثمن غيث اهتمام شركة المشروبات الوطنية بدعم فريق كرة القدم في الجمعية
الجمعية من مواصلة تطوير الفريق وإجراء التدريبات الالزمة لتأهيل الالعبين من الشباب والناشئين وتمكينهم من استثمار
.طاقاتهم بشكل سليم
وأكد ادكيدك أن دعم الشركة سيساهم في تمكين جمعية برج اللقلق من االستمرار بالعمل مع الشباب والحفاظ عليهم في
ً
مشيرا إلى أن هذه الرعاية ستسهم في تغطية احتياجات الفريق من
.بيئة آمنة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها القدس
ً
مستقبال من
) ليتمكنوا17-15( تجهيزات ومعدات رياضية ومواصلة األنشطة التدريبية لتعزيز قدرات الالعبين من الفئة العمرية

.االنخراط في األندية المحلية
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بحضور جمهور غفير من آباء وامهات أطفال البلدة القديمة ،احتفت جمعية برج اللقلق المجتمعي باختتام أحد أضخم المخيمات
الصيفية في مدينة القدس بمسمى مخيم صيف البرج ،حيث شارك في المخيم الصيفي وعلى مدار الشهر منذ  ٦-٢٦وحتى
 ٧-١٥أكثر من  ٣٥٠طفل وطفلة من أحياء البلدة القديمة المختلفة إضافة الى األحياء المحيطة في البلدة القديمة ،كما وشارك
أكثر من  ٥٠متطوع ومتطوعة في طاقم المرشدين والمتطوعين الى جانب متطوعين طاقم اسعاف وطوارئ برج اللقلق بعد
مشاركتهم في ورشة عمل تحضيرية لمدة  ٣أيام متتالية في رفع القدرات القيادية لديهم باإلضافة الى التخطيط وتقسيم
المهام قبيل بدء المخيم.
مخيم صيف البرج ٢٠٢١
المخيم والذي يعتبر المخيم المجاني األكبر في القدس ،حيث كانت رسوم االشتراك رمزية وذلك لضمان االلتزام اشتمل على
العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية منها والثقافية والتوعوية ايضا وذلك من خالل تقسيم البرنامج اليومي للمخيم بحيث
تتوزع المجموعات العشرة المكونة للمخيم بفئاته العمرية المختلفة على المحطات بالتناوب حيث شملت المحطات المهارات
اآلتية «جمباز  -العاب رياضية  -جوالت ثقافية  -تيلي ماتش  -حاسوب  -رسوم وفنون -علوم وتكنولوجيا  -قيادة مجتمعية وغيرها».
وباإلضافة إلى برنامج المخيم والذي تم تنفيذ معظمها على ارض برج اللقلق شمل المخيم أيضا وبشكل يومي جوالت خارجية
باإلضافة الى رحلتين ترفيهية ضمت كل رحلة منهم برنامج ثقافي وزيارة بيئية توعوية ،فبدأ برنامج الرحلة األولى بزيارة الى
المشروع العربي االنشائي وزيارة الى بركة تفريخ األسماك ومزرعة البقر و الحديثة وتم تعريف األطفال على عمل كل قسم من
هذه األقسام ثم زار األطفال مدينة البنانا الند للسباحة واأللعاب الترفيهية أما الرحلة الثانية فقد زارت مدينة الووتر الند الترفيهية.
ومن الجدير بذكره هنا ان المخيم الصيفي لم يكن ليكتب له هذا النجاح منقطع النظير لوال الدعم المالي والمعنوي المقدم
من العديد من الشركاء واهمهم الشركاء في مشروع احنا التغيير وتغيرنا الممول من خالل االتحاد األوروبي بالشراكة مع اللجنة
الدولية لتنمية الشعوب وأيضا بمساهمة من مؤسسة أرض اإلنسان اإليطالية والصندوق البلجيكي.
ً
مخاطبا أطفال المخيم والحضور « الصمود يحتاج
وفي كلمة الهيئة اإلدارية ممثلة برئيس مجلس اإلدارة السيد ناصر غيث قال
الى تعزيز والتعزيز ال يأتي فجأة او في يوم وليلة ،وإنما يأتي بتربية وثقافة تعتمد على حب القدس ،فأنتم انشالله من سيحرر
القدس ومن سيرفع اسم القدس عاليا ،أنتم المستقبل ألرض اإلسراء والمعراج وأرض المحشر والمنشر وأنتم القادة للوطن
والقدس وفلسطين واألمة العربية واإلسالمية على حد سواء واألمل فيكم مزروع».
وفي بداية حفل اختتام مخيم صيف البرج قامت إدارة الجمعية اإلدارية والتنفيذية بدعوة عائلة السيد أيوب حجازي رحمه الله
ً
تخليدا
لتكريمه بتسمية الملعب الرئيسي لكرة القدم في الجمعية وأضخم ملعب داخل أسوار البلدة القديمة باسم المرحوم
وفاءا لروحه الطبية و ذكراه الخالدة في قلوب محبين القدس.
ً
ً
ً
تكريما البن المرحوم قائال «على هذه األرض المباركة نكرم األب والمعلم أيوب جازي
درعا
وقد قدم المدير التنفيذي للجمعية
ً
ووفاءا منا في
ولمن ال يعرف أيوب حجازي ،لقد جمع حوله كل الشباب وكل الغيورين والمحبين ألرض القدس وأرض برج اللقلق
يوم كهذا ونحن بين أطفالنا أحبابنا واهلنا وبين كل من يحب برج اللقلق ،سنكرم األب الذي ستبقى بصماته بيننا على هذه األرض
مدى الحياة ،اهال وسهال بكم في برج القدس برج الحياة وتبقى فيه الروح».
وتوالى برنامج الحفل باستقبال مجموعات المخيم المشاركة جميعها كل مجموعة واسمها والمرشدين القائمين عليها حيث تم
تقسيم المشاركين خالل المخيم على مجموعات في فئات عمرية مختلفة وكانت أسماء المجموعات كاآلتي « حوريات فلسطين،
أمل القدس ،شغف القدس ،بنات العاصمة ،رجال القدس ،الشيخ جراح ،حي البستان ،أقصانا ،وعصافير القدس» حيث قامت كل
مجموعة بعمل وصلة تعبر عن مخرجات المخيم الصيفي من نشيد خاص لكل مجموعة اصافة عن وصلة فنية تنوعت ما بين األغاني
الوطنية والدينية اضافة الى االسكتشات المسرحية الهادفة وبعض العروض التعبيرية الفنية.
وقد برزت الفتيات المميزات من خالل تقديم عرافة الحفل ومنهم المرشدة المتميزة نور ادكيدك باإلضافة الى المرشدة المميزة
تسنيم ابوصبيح وقد برعت الفتيات في تقديم الفقرات المختلفة للحفل من بينها تقديم الكلمات الترحيبية من مجلس اإلدارة ومن
اإلدارة التنفيذية إضافة الى تقديم كلمة األطفال وكلمة المتطوعين.
وفي الختام تم تكريم جميع المشاركين من طواقم المتطوعين واإلسعاف على هذا األداء المنتمي للقدس ،أطفالها وبرجها
وبعد التكريم تم دعوة األطفال الستالم الهدايا بحيث تم توزيع هدية لكل طفل مشارك في المخيم باإلضافة الى تكريم األطفال
المشاركين في مشروع قصتي عبر التابلت بمناسبة اختتام هذا المشروع التعليمي المميز من خالل إعطاء التابلت المستخدم
خالل المشروع لكل طفل شارك التزم تقديرا وتحفيزا لهم.
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 350طفل وطفلة يشاركون في اختتام المخيم الصيفي
المجاني األضخم في القدس
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350 children take part in the conclusion of the largest free
summer camp in Jerusalem

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

7

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

In the presence of a large audience of fathers and mothers of children in the Old City, Burj Al-Luqluq Society celebrated
the conclusion of one of the largest summer camps in the city of Jerusalem called Al-Burj Summer Camp. Over the
course of the month, from 6 to 26 to 15–7, over 350 children from the various neighborhoods of the Old City besides
the surrounding neighborhoods in the Old City. Over 50 male and female volunteers took part in the guides and
volunteers team, along with volunteers from the Burj Al-Luqluq ambulance and emergency crew after participating
in a preparatory workshop for 3 consecutive days in raising their leadership capabilities besides planning and dividing
Tasks before camp starts.
Burj Summer Camp 2021
The camp, which is considered the largest free camp in Jerusalem, where the participation fee was symbolic in order to
ensure commitment. It included many paragraphs and activities, including recreational, cultural and awareness-raising
as well, by dividing the daily program of the camp so that the ten groups that make up the camp with its different
age groups are distributed over the stations alternately, as the stations included The following skills are “gymnastics
- sports - cultural tours - tele-match - computer - graphics and arts - science and technology - community leadership
and others”.
In addition to the camp program, most of which were implemented on the land of Burj Al-Luqluq, the camp also included
daily external tours besides two recreational trips, each of which included a cultural program and an environmental
awareness visit. We introduced the children to the work of each of these sections, then the children visited Banana Land
for swimming and recreational games. The second trip visited the Water Land entertainment city.
It is worth mentioning here that the summer camp would not have achieved this unparalleled success had it not been
for the financial and moral support provided by many partners, the most important of which are the partners in the
“We Are The Change” project funded by the European Union in partnership with the International Committee for the
Development of Peoples CISP and also with a contribution from the Italian Terre Des Hommes Foundation and the
Belgium Fund Enable.
In the speech of the administrative body represented by the chairperson of the Board of Directors, Mr. Nasser Ghaith,
addressing the children of the camp and the audience, “Resilience needs to be strengthened and reinforced, and it
does not come suddenly or overnight, but comes with education and culture based on the love of Jerusalem. You are
the future of the land of Isra and Mi’raj, the land of the resurrection and the publication, and you are the leaders of the
homeland, Jerusalem, Palestine and the Arab and Islamic nation alike, and hope is planted in you.”
At the beginning of the closing ceremony of the summer camp, Burj Al-luqluq administration and executive management
of the administrative invited the family of Mr. Ayoub Hijazi, may God have mercy on him, to honor him by naming the
main football stadium in the association and the largest stadium inside the walls of the old city in the name of the late
in honor of his medical spirit and his immortal memory in the hearts of lovers of Jerusalem.
The Executive Director of the Society presented a shield in honor of the late Ibn, saying, “On this blessed land we honor
the father and teacher Ayoub Jazi and for those who do not know Ayoub Hijazi. All the young people and all the zealous
and lovers of the land of Jerusalem and the land of Burj Al-Luqluq gathered around him and in loyalty from us on a
day like this and we are among our children, our loved ones and our family and between Everyone who loves the Burj
Al-Luqluq, we will honor the father whose fingerprints will remain among us on this earth for life. Welcome to Burj Alluqluq al-Quds Tower, the tower of life, and the spirit will remain in it.”
The ceremony continued by taking part in camp groups, all of them, each group with its name and the guides in charge
of it. They divided the participants during the camp into groups in different age groups and the names of the groups
were: “Nymphs of Palestine, Amal al-Quds, Passion for Jerusalem, Girls of the Capital, Men of Jerusalem, Sheikh Jarrah,
Hayy.” The Orchard, Aksana, and Jerusalem Birds”, where each group made a link expressing the outputs of the summer
camp from a special anthem for each group, in addition to an artistic link that varied between national and religious
songs, in addition to targeted theatrical sketches and some expressive artistic performances.
The distinguished girls emerged through the presentation of the fortune-teller of the ceremony, including the
distinguished guide, Nour Ikedek, besides the distinguished guide, Tasneem Abu Sobeih. The girls excelled in presenting
the various paragraphs of the ceremony, including the presentation of welcoming words from the board of directors
and the executive management, in addition to presenting the speech of children and the speech of volunteers.
In conclusion, we honored all the participants from the volunteer and ambulance crews for this performance belonging
to Jerusalem, its children and its Burj. After the honoring, we invited the children to receive gifts. A gift was distributed
to each child taking part in the camp, in addition to honoring the children taking part in My Story through the tablet
project on the occasion of the conclusion of this distinguished educational project By giving the tablet used during the
project to each child who took part in a commitment to appreciate and motivate them.
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The conclusion of the European League

إختتام الدوري األوروبي لألحياء الشعبية المقدسية

for the Holy Tent Neighborhoods

بتنظيم برج اللقلق بالشراكة مع االتحاد األوروبي

، هولندا، ايطاليا، المانيا، السويد، فرق حملت أسماء الفرق االوروبية المشاركة في كأس األمم األوروبية «فنلندا٩ بمشاركة
.» اسبانيا والبرتغال، كرواتيا،بلجيكا
وقد شارك ضمن فرق األحياء كوكبة مميزة من العبي االندية المقدسية والفلسطينية والعبي االحتراف واالحتراف الجزئي
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نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون والشراكة مع االتحاد االوروبي دوري االتحاد األوروبي لألحياء الشعبية المقدسية
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Burj Al-Luqluq, in partnership with the European Union
Burj Al-Luqluq Social Center Society for Participation and Partnership with the European Union organized the European
Union of Neighborhoods to take part and participate in the European Nations Cup “Finland, Sweden, Germany, Italy,
Netherlands, Belgium, Croatia, Spain and Portugal”.
Participate within the neighborhoods, a distinguished constellation, professionalism, professionalism, the Palestinian
partial cashier and the second degree, such as Uday Al-Dabbagh, Musa Ferrari, Abu Ali Al-Issawi, Muhammad Hamo,
Ihab Shaheen, Muhammad Beydoun, Majd Sharifa, Musab Grove, Khaled Abu Delo, Mansour Selim, Mahmoud AlSabah, Majd Siam, Khaled Aziz, Ayham Al-Zaanin and Ahmed Mahlus, a distinguished group of Jerusalem club players.
The competition ended with a team that included Majd Sharifa, Majd Siam and Mansour, and the distinguished
residents in the first place with merit, and in second place, Italy, Al-Dabbagh, Ferrari, Shaheen and others, the Sweden
team, which included Muhammad Beydoun, Khaled Aziz and Abu Ali Al-Issawi.
In the honors, the honors came: the best player in the league, Mohamed Ali Obaid, the league’s top scorer, Uday AlDabbagh, and the goalkeeper of Ihab Al-Zaanin.
The winning team played the UEFA match match, the countries of the European Union, the countries of the Union, the
countries of the union in a joint meeting and their fans.
The tournament is considered the first of its kind in terms of level and discipline, as it was organized with the European
Nations Cup as a message that Burj Al-Luqluq respects everyone who supports the cause, the Palestinian cause, signing
no government, and you will not forget that the European Union has won a share of ten consecutive years.
The representative of the tournament, Nihad Zghair, confirmed that they will organize the neighborhood tournament
every three months to maintain the continuity of spirit and presence within the association, and that the coming days
will carry the lanes championship on the land of the tower.
Edkeedek and Zughayer also thanked the members of the association who oversaw the organization of the event, in
particular the rulers Musa Selim, Ragheb Abu Sneina, Leah Ziyad Sharifa and Mahmoud Al-Salaymeh.

 محمد، ايهاب شاهين، محمد حمو، ابو علي العيساوي، موسى فيراري، أمثال عدي الدباغ،الفلسطيني والدرجة الثانية
 ايهم الزعانين واحمد، خالد عزيز، مجد صيام، محمود الصباح، منصور سليم، خالد ابو دلو، مصعب غروف، مجد شريفة،بيضون
.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
 بالمركز الثالث فريق السويد الذي ضم محمد بيضون وخالد عزيز وابو،وغيرهم من النجوم الذين كانوا األفضل ولم يحالفهم الحظ
.علي العيساوي وغيرهم
 أفضل حارس ايهاب، هداف الدوري عدي الدباغ،وفي التكريم أتت التكريمات كاآلتي أفضل العب في الدوري محمد علي عبيد
.الزعانين
ولعب الفريق الفائز مباراة ودية ضد فريق االتحاد االوروبي بمشاركة مدير بعثة االتحاد األوروبي وموظفين ومدراء برامج في
.االتحاد في لقاء خاص على أرض البرج وبمشاركة من أبناء الجمعية ومشجعيها
 حيث نظمت تزامنا مع،حول البطولة قال مدير الجمعية منتصر ادكيدك أن البطولة تعتبر االولى من نوعها بالمستوى والتنظيم
كأس االمم االوروبية كرسالة بأن برج اللقلق يحترم كل من يساند القضية الفلسطينية وبأن إدارة الجمعية ستحافظ على التعاون
 ولن تنسى،مع كل األطراف ولن تتردد بالعمل مع االتحاد األوروبي كأصدقاء دائمين للبرج دون التوقيع على أي اتفاقيات رسمية
.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 أشرفوا على تنظيم الحدث وبشكل خاص الحكام موسى سليم
.وراغب ابو سنينة ولوجستيا زياد شريفة ومحمود الساليمة
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 من مدارس وكالة الغوث األونروا١٠ بالتعاون مع

In cooperation with 10 UNRWA schools

Carried these training out at Al-Nahda School in the Old City of Jerusalem and aimed at raising and educating students
in a range of topics, the most important of which are digital safety, gender, interactive theater, and recreational games.
60 students from the group of schools affiliated with the Directorate of Education in Jerusalem and the UNRWA / UNRWA / Food and Agriculture Organization took part in these exercises, which I took part in and rotated over 7 days, and
they are (Al-Nahda School A, Al-Jeel Al-Jadeed, Hassan II, orphan school Bab Al-Silsila, Ali Bin Abi Talib, Jabel Mukaber,
Shuafat camp for females, Shuafat camp for males, Qalandia for females, Qalandia for males).

 ونفذت هذه،»اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي التدريبات الصيفية المدرسية ضمن نشاطات المخيم الصيفي «قيادة وامان
التدريبات في مدرسة النهضة بالبلدة القديمة بالقدس وهدفت إلى رفع وتوعية الطالب والطالبات في مجموعة من المواضيع
 واستفاد وشارك في هذه التدريبات التي. واأللعاب التفاعلية، المسرح التفاعلي، النوع االجتماعي،أهمها األمان الرقمي
/ طالب وطالبة من مجموعة من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقدس ووكالة الغوث60  أيام7 استمرت على مدار
، جبل المكبر، علي بن ابي طالب، مدرسة االيتام باب السلسلة، الحسن الثاني، الجيل الجديد،األونروا وهم (مدرسة النهضة أ
و قلنديا للذكور) وتخلل التدريبات زيارة وجولة للبلدة القديمة بالقدس، قلنديا لإلناث، مخيم شعفاط للذكور،مخيم شعفاط لالناث
.وفعالية البحث عن الكنز داخل اسوار القدس
القدس ممثال باالنسة رائدة عريقات واالستاذ معتز صوان التدريبات- فيما زار قسم األنشطة الطالبية في مديرية التربية والتعليم
.والزوايا التوعوية والتدريبية
وشارك في الحفل الختامي االهل واألصدقاء المقربين للطالب وقاموا بعرض مجموعة من الفقرات واالنجازات التي تدربوا عليها
11  وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع الطالب والطالبات المستفيدين والمشاركين و تم ايضا تكريم،خالل فترة انعقاد المخيم
. المقدسيةY PEER مدرب ومتطوع مقدسي شارك بتقديم التدريبات التوعوية من شبكة تثقيف األقران
UNFPA ويذكر أن التدريبات الصيفية المدرسية نفذت ضمن مشروع فرصة بالتعاون مع خالل صندوق األمم المتحدة للسكان
.Enable  والممول من وكالة التنمية البلجيكيةY PEER وشبكة تثقيف األقران

The Department of Student Activities in the Directorate of Education - Jerusalem, represented by Ms. Raeda Erekat and
Mr. Moataz, visited the training and awareness and training angles.
The parents and close friends of the students took part in the closing ceremony and presented a set of paragraphs and
achievements that it trained them on during the camp period. At the end of the ceremony, all male and female students
and participants were honored. Also, 11 Jerusalemite coaches and volunteers who took part in the awareness training
from the Y Peer Education Network were honored.
The school summer trainings were implemented within the UNFPA Fund Forsa Project, and the Peer Education Network
Y-PEER, funded by the Belgian Development Agency Enable.
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A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

جمعية برج اللقلق المجتمعي تختتم التدريبات الصيفية المدرسية
 طالب٦٠ ألكثر من

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

Burj Al-Luqluq Social Center Society concluded its activities, and summer
trainings
“Leadership and Safety.”
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تكريم عائلة المرحوم أيوب حجازي
بتسمية ملعب برج اللقلق بأسمه

برج اللقلق ووكالة بيت مال القدس الشريف

توقعان اتفاقية تعاون مشتركة

وفاء لألوفياء
 جمعية برج اللقلق توقع اتفاقية تعاون،٢٠٢١ ضمن حزمة المشاريع التي قدمتها وكالة بيت مال القدس الشريف للمؤسسات المقدسية للعام

…خالل حفل ختام المخيم الصيفي وبحضور حشد غفير من أبناء الجمعية

لتنفيذ مشروع قدوة القدس وجاء التوقيع في مدينة القدس بحضور ممثل وكالة بيت المال السيد اسماعيل الرملي ومدير الهيئة االدارية في

ففي بداية الحفل قامت إدارة الجمعية اإلدارية والتنفيذية بدعوة عائلة السيد أيوب حجازي رحمه الله لتكريمه بتسمية الملعب الرئيسي لكرة
ً
تخليدا وفاءا لروحه الطبية و ذكراه الخالدة في قلوب محبين
القدم في الجمعية وأضخم ملعب داخل أسوار البلدة القديمة باسم المرحوم

.الجمعية السيد ناصر غيث وبحضور كل من أمين الصندوق عماد الشلودي والمدير التنفيذي منتصر ادكيدك

.القدس

ً
ً
ً
قائال «على هذه األرض المباركة نكرم األب والمعلم أيوب
تكريما البن المرحوم
درعا
وقد قدم المدير التنفيذي للجمعية السيد منتصر ادكيدك
ً
ووفاءا منا في يوم كهذا
 لقد جمع حوله كل الشباب وكل الغيورين والمحبين ألرض القدس وأرض برج اللقلق،جازي ولمن ال يعرف أيوب حجازي
 اهال وسهال، سنكرم األب الذي ستبقى بصماته بيننا على هذه األرض مدى الحياة،ونحن بين أطفالنا أحبابنا واهلنا وبين كل من يحب برج اللقلق
.»بكم في برج القدس برج الحياة وتبقى فيه الروح

Honoring the family of the late Ayoub Hegazy by naming Burj AlLuqluq Stadium in his name
Loyalty to the faithful
Burj Al-Luqluq Social center Society calls the Burj’s stadium after the late Ayoub Hegazy, the first founder, and honors
Ibrahim, Ayoub Hegazy’s son and his family members.
At the beginning of the ceremony, the administration and executive management of Burj Al-luluq invited the family of
Mr. Ayoub Hegazy, may God have mercy on him, to honor him by naming the main football stadium in the association
and the largest stadium inside the walls of the old city in the name of the late in honor of his medical spirit and his
eternal memory in the hearts of Jerusalem lovers.
The Executive Director of the center, Mr. Montaser Edkidik, presented a shield in honor of the late Ibn, saying, “On this
blessed land we honor the father and the teacher Ayoub Jazi and for those who do not know Ayoub Hijazi. All the
young people and all the zealous and lovers of the land of Jerusalem and the land of Burj Al-Luqluq and loyalty from us
on such a day and we are among our children gathered around him. Our loved ones, our families, and everyone who
loves Burj Al-Luqluq, we will honor the father whose fingerprints will remain among us on this earth for life. Welcome
to the Burj al-Quds, the tower of life, and the spirit remains in it.”
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.قدوة القدس هو مشروع تعزيز الهوية واالنتماء وتفعيل المبادرات المجتمعية بمدة عام

Burj Al-Luqluq Social Center Society and Bait Mal al-Quds Al-Sharif Agency
sign a joint cooperation agreement
Burj Al-Luqluq and Bait Mal al-Quds Al-Sharif Agency sign a joint cooperation agreement within civil initiatives for a
sustainable development program in Jerusalem.
Within the package of projects presented by the Bait Mal al-Quds Al-Sharif Agency to the Jerusalem institutions for
the year 2021, Burj Al-Luqluq Social Center Society signs a cooperation agreement to implement al-Quds role model
project.
In the representative›s presence of Bayt al-Mal Agency, Mr. Ismail Al-Ramli, and the director of the administrative
body in Burj Al-luqluq, Mr. Nasser Ghaith, and Member of the board of directors Mr Imad Al-Shaloudi and the CEO, Mr
Montaser Edkidik.
Qudwa al-Quds (al-Quds role) is a project to enhance identity and belonging and activate community initiatives for a
year.

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

.برج اللقلق ووكالة بيت مال القدس الشريف توقعان اتفاقية تعاون مشتركة ضمن مبادرات اهلية من اجل برنامج مستدام للتنمية في القدس

…وافراد عائلته

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

ادارة جمعية برج اللقلق المجتمعي تطلق على ملعب الجمعية اسم الراحل أيوب حجازي المؤسس األول وتكرم نجلة ابراهيم ايوب حجازي
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جمعية عرب الجهالين النسوية وبالشراكة مع جمعية برج اللقلق

جمعية برج اللقلق المجتمعي تستكمل برنامج القيادات
TOT الشابة «عزم» بتدريب مدربين

 وهدف المخيم الى تفريغ طاقات،اختتمت جمعية عرب الجهالين النسوية المخيم الصيفي لألطفال المستفيدين من المبادرة في القرية

تستكمل جمعية برج اللقلق المجتمعي في الفترة الحالية تدريباتها مع برنامج القيادات الشابة عزم بتدريب الشباب والشابات في البرنامج

تختتم مجموعة من الفعاليات والتدريبات
»ضمن مبادرة «انا انسان

. شاب وشابة من مدينة القدس23 والتدريب وإدارة التدريبات الشبابية فيما يشارك في هذا التدريب

. متطوعين ومتطوعات من القرية البدوية7  باالضافة إلى، سنوات9  الى4 الجهالين البدوية تتراوح أعمارهم ما بين

 المناقشة والعصف، العمل ضمن مجموعات،لعب الدور/ويتابع المدرب احمد ديرية منهجية تعتمد على عدة طرق وأدوات أهمها تمثيل األدوار

.استمر المخيم على مدار أسبوعين بتنوع النشاطات والفعاليات واختتم برحلة ترفيهية لألطفال إلى مسبح بيرزيت
 فتاة بالفئة15 فيما نفذت جمعية عرب الجهالين النسوية في مقرها الكائن في القرية دورة قيادة شابة للفتيات الطالئع واستهدف التدريب
. واتخاذ القرار، التقبل، حل المشكالت، سنة وتنوعت مواضيع التدريب حول مهارات االتصال والتواصل15 -12 العمرية ما بين
وفي نفس السياق عملت الجمعية على تأهيل الساحة الخارجية للجمعية الستغاللها واالستفادة منها في نشاطات االطفال واالمهات في
. حيث عمل المتطوعين على تحويل الساحة الصغيرة االمامية من ساحة ترابية الى ساحة مناسبة للفعاليات،الفترة القادمة
.UNFPA ويذكر أن المبادرة ضمن مبادرات برنامج «انا انسان» كجزء من مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

Arab Al Jahalin Women’s Association, in partnership with the Burj Al-Luqluq Social Center

society, conclude Series of events and trainings within “I am a
human” initiative
The Arab Al Jahalin Women’s Association concluded the summer camp for the children benefiting from the initiative
in the village. The camp’s goal is to unload the children’s energies during the summer vacation, to find a safe place for
them and to develop their skills and abilities in many educational and awareness angles.
The camp included several corners, the most important of which were reading the story, theater, interactive games and
sports, while it targeted 60 boys and girls from the Bedouin village of Arab al-Jahalin, their ages ranged between 4 to 9
years, in addition to 7 male and female volunteers from the Bedouin village.
The camp lasted for two weeks with a variety of activities and events, and concluded with an entertaining trip for the
children to the Birzeit swimming pool.
While the Arab al-Jahalin Women’s Association implemented at its headquarters in the village a youth leadership course
for pioneer girls. The training targeted 15 girls in the age group between 12-15 years. The training topics varied in communication skills, problem solving, acceptance, and decision-making.
In the same context, the association worked to rehabilitate the association’s external yard to be exploited and benefited
from the activities of children and mothers in the coming period, as the volunteers worked to transform the small front
yard from a dirt yard into a suitable yard for events.
It is noteworthy that the initiative is among the initiatives of “I am a human” program as part of Forsa project funded by
the United Nations Population Fund UNFPA.
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. و التغذية الراجحة، العروض التقديمية،الذهني
وينتقل المتدربون بعد االنتهاء من التدريبات النظرية الى التدريبات العملية الكسابهم تجربة عملية التدريب الفعلية وذلك من خالل التعاون مع
.مجموعة من المؤسسات و المراكز المقدسية الشبابية في مدينة القدس
. YPEER  وشبكة تثقيف األقرانUNFPA ويذكر أن التدريب ينفذ ضمن مشروع فرصة بالتعاون مع خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

Burj Al-Luqluq completes the Young Leaders Program “Azm”
by training to trainers TOT
Burj Al-Luqluq is currently completing its training with the Young Leaders Program. A determination to train young
men and women in the program is to train specialized trainers to qualify them in the future for training and transfer of
experience. This training aims to develop and develop the skills of trainees in facilitation, training and management of
youth training, while participating in this training 23 A young man and woman from Jerusalem.
Trainer Ahmed Diriyah follows a method that relies on several methods and tools, the most important of which are
role-playing / role-playing, working in groups, discussion and brainstorming, presentations, and feedback.
After completing the theoretical training, the trainees move to the practical exercises to gain the experience of the
actual training process, through cooperation with a group of Jerusalem youth institutions and centers in the city of
Jerusalem.
The training is implemented within Forsa project in cooperation with the United Nations Population Fund (UNFPA) and
the Peer Education Network (YPEER).

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

 ويهدف هذا التدريب الى تطوير و تنمية مهارات المتدربين في مجال التيسير،تدريب مدربين متخصص لتأهيلهم مستقبال للتدريب ونقل التجربة
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. إيجاد مكان امان لهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في العديد من الزوايا التعليمية والتوعوية،االطفال في العطلة الصيفية
 طفل و طفلة من قرية عرب60  األلعاب التفاعلية والرياضية فيما استهدف، المسرح،ضم المخيم مجموعة من الزوايا أهمها قراءة القصة
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