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With the participation of a Turkish delegation and an Italian reception

بمشاركة وفد تركي واستقبال ايطالي

Burj Al-Luqluq ends its participation in the youth cultural exchange

برج اللقلق ينهي مشاركته في التبادل الثقافي الشبابي في

in Rome

 حيث شارك في، وهي روما واسطنبول والقدس،مدينة روما االيطالية ضمن برنامج خاص جمع ثالث مؤسسات من عواصم ثالث
التبادل مجموعة من الطلبة الجامعيين المقدسيين واألتراك وااليطاليين بهدف تعزيز التواصل مع بين الشباب في عواصم البلدان
.الثالث ونقل القضية الفلسطينية وحيثيات الحياة اليومية للشباب المقدسي للشباب العالمي
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 في التبادل الشباب الثقافي الذي نظم في،2021/8/25-21  شاركت جمعية برج اللقلق المجتمعي خالل الفترة من/القدس
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Jerusalem/ Burj Al-Luqluq Social Center Society participated during the period from 21-25/8/2021 in the cultural exchange organized in the Italian city of Rome within a special program that brought together three institutions from three capitals, namely Rome,
Istanbul, and Jerusalem, where a group of students participated in the exchange. Jerusalemite, Turkish, and Italian university students with the aim of strengthening communication with young people in the capitals of the three countries and conveying the
Palestinian cause and the daily lives of Jerusalemite youth to the global youth.
Five university students from Jerusalem participated, namely, Hamza Abdul Latif, Hamza Al-Natsheh, Ruba Hijazi, Haya Awad, and
Batoul Alyan, and they were with them from the administration of Burj Al-Luqluq, the director of the center, Muntaser Ikedek, while
a number of Turkish students participated from Turkey through the Turkish Tegfa Foundation, which cares about Turkish youth And
it works to develop its capabilities and activities, as well as from Rome.
The exchange continued in Rome over five days, during which the participants learned about the city’s historical, archaeological and
political landmarks and daily life in the city. The participating Palestinian delegation conveyed its experiences to the participants and
presented them with souvenirs bearing the name of Jerusalem and its Palestinian-Arab identity.
After returning from Rome, two other exchanges will be organized, the first will be in the middle of next month in Jerusalem, and
the second will be in Istanbul immediately afterward, in the presence of all delegations and participants, to visit the three capitals
participating in the exchange by young people and learn about their landmarks, history, and civilization.
It is noteworthy that the Turkish TUGVA Foundation is an association in charge of arranging and organizing all the details of this participation and is working to develop communication mechanisms to become a fixed annual program between the three countries.
For his part, Director of Burj Al-Luqluq, Muntasir Edkidik, confirmed that this experience for Jerusalemite youth is one of the new and
distinctive experiences that work to convey the reality of daily Jerusalem life under occupation to young people from different countries of the world, enabling them to come and visit Palestine to learn about this life and its details in the field, as well as Jerusalemite
youth, contribute to conveying a clear picture of their cause, its features, and details.
In turn, Farah Abu Zant, the program coordinator, praised the participating Jerusalemite youth and the great and high determination
they had in participating and preparing before participating. She explained that the Burj Al-Luqluq staff had organized a special program for the attendees in the city of Jerusalem, during which they would be introduced to all the city’s historical and archaeological
landmarks, and they would have special lectures. On the Palestinian issue and Jerusalem affairs.

مدينة روما

 هيا عوض وبتول عليان وكان، ربى حجازي، حمزة النتشة، حمزة عبد اللطيف،وشارك من مدينة القدس خمسة طلبة جامعيين وهم
 فيما شارك من تركيا عدد من الطلبة األتراك عبر مؤسسة تغفا التركية،معهم من ادارة برج اللقلق مدير الجمعية منتصر ادكيدك
.التي تهتم بالشباب التركي وتعمل على تطوير إمكانياته وفعالياته وكذلك من روما
واستمر التبادل في مدينة روما على مدار خمسة أيام تعرف فيها المشاركين على معالم المدينة التاريخية واألثرية والسياسية
 وقدموا لهم الهدايا التذكارية التي تحمل، ونقل الوفد الفلسطيني المشارك تجاربه للمشاركين،والحياة اليومية في المدينة
.اسم القدس وهويتها الفلسطينية العربية
وبعد العودة من مدينة روما سيتم تنظيم تبادلين اخرين االول سيكون منتصف الشهر القادم في مدينة القدس والثاني سيكون
في مدينة اسطنبول بعدها مباشرة بحضور كافة الوفود والمشاركين ليتم زيارة العواصم الثالث المشاركة في التبادل من قبل
.الشباب والتعرف على معالمها وتاريخها وحضارتها
” هي جمعية القامة على ترتيب وتنظيم كافة التفاصيل الخاصة بهذه المشاركة وتعملTUGVA“ يذكر أن مؤسسة تغفا التركية
.على تطوير آليات التواصل ليصبح برنامجا سنويا ثابتا ما بين البلدان الثالث
من جانبه أكد مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك بأن هذه التجربة للشباب المقدسي تعد من التجارب الجديدة
 وتمكينهم،والمميزة التي تعمل على نقل واقع الحياة المقدسية اليومية في ظل االحتالل للشباب من بلدان العالم المختلفة
 وكذلك يساهم الشباب المقدسي في نقل صورة،من الحضور وزيارة فلسطين للتعرف على هذه الحياة وتفاصيلها بالميدان
.واضحة عن قضيته و معالمها وتفاصيلها
وبدورها أشادت فرح ابو زنط منسقة البرنامج بالشباب المقدسي المشارك وبالهمة الكبيرة والعالية التي كان لديهم بالمشاركة
 واوضحت بأن طاقم برج اللقلق قد قام بتنظيم برنامج خاص للحضور في مدينة القدس وسيعمل،و التحضير ما قبل المشاركة
خالله على تعريفهم بكافة معالم المدينة التاريخية واالثرية وسيكون لديهم محاضرات خاصة حول القضية الفلسطينية والشؤون
.المقدسية
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At the beginning of last month, an agreement was signed to hand over Burj Al-Luqluq to manage the tasks of Al-Eizariya Center for Culture and Education - Alhamawi Center by the European Institute for Cooperation and Development
IECD in Palestine.
The agreement signed between the two parties stipulated the handing over of all administrative and professional tasks
within the corridors of the Hamwi Center to Burj Al-Luqluq.
Accordingly, all transactions and agreements with all local and foreign partners will be followed up by the center’s
staff, and Burj Al-Luqluq will work during the next stage to achieve the vision and methodology of the Hamwi Center.
According to the policy of the internal regulations of both parties, in order to achieve the highest results for all beneficiaries of the approved programs that will be provided by the Al-Eizariya Center for Culture and Education.
It is mentioned that Al-Ezariya Center for Culture and Education - Hamwi is an educational, cultural and community
center that was established in 2014 with funding from the European Institute for Cooperation and Development as a
place to learn and live together and with a mission to help Palestinian youth in Al-Eizariya area develop in a healthy and
stimulating environment through academic, extracurricular activities, personal development activities; To promote
awareness about mental health, well-being and psychological well-being among beneficiaries and their families; to
promote a culture of art and music; To support Al-Eizariya community through initiatives that seek to achieve the public
interest, as it provides various programs for the population in Al-Eizariya, Abu Dis and Al-Sawahrah Al-Sharqiya areas
through four main programs: Supportive Education, Gifted Program, Psychological and Social Counseling Department,
and extracurricular activities.

- تم خالل مطلع الشهر المنصرم توقيع اتفاقية تسليم جمعية برج اللقلق المجتمعي إدارة مهام مركز العيزرية للثقافة و التعليم
. في فلسطينIECD  من قبل المعهد األوروبي للتعاون والتنميةAlhamawi Center الحموي
حيث نصت االتفاقية الموقعة بين الطرفين على تسليم جميع المهام اإلدارية والمهنية داخل أروقة مركز الحموي لجمعية برج
، وعليه فإن جميع التعامالت واالتفاقيات مع كافة الشركاء المحليين واألجانب سيتم متابعتها من قبل طاقم الجمعية،اللقلق
، وفق سياسة اللوائح الداخلية لكال الطرفين،وسيعمل برج اللقلق خالل المرحلة المقبلة على تحقيق رؤية ومنهجية مركز الحموي
ً
وصوال لتحقيق أعلى النتائج لجميع المستفيدين من البرامج المعتمدة التي سيقدمها مركز العيزرية للثقافة والتعليم
وذلك
.الحموي
 بتمويل2014 يٌذكر بأن مركز العيزرية للثقافة و التعليم –الحموي هو مركز تعليمي وثقافي و مجتمعي تأسس في العام
ً من المعهد األوروبي للتعاون والتنمية كمكان للتعلم والعيش
معا ولديه مهمة لمساعدة الشباب الفلسطيني في منطقة
ِّ
 وأنشطة التنمية الشخصية؛ للنهوض، المنهجية،ومحفزة من خالل أنشطة أكاديمية
العيزرية على التطوير في بيئة سليمة
بالوعي حول الصحة العقلية والرفاهية والراحة النفسية فيما بين المستفيدين وعائالتهم؛ لتعزيز ثقافة الفن والموسيقى؛
 حيث يوفر برامج مختلفة للسكان في منطقة العيزرية وأبو،لدعم مجتمع العيزرية من خالل مبادرات تسعى لتحقيق الصالح العام
, قسم االرشاد النفسي واالجتماعي,  برنامج الموهوبين,  التعليم المساند: ديس والسواحرة الشرقية من خالل أربع برامج رئيسية
.واألنشطة الالمنهجية
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جمعية برج اللقلق المجتمعي تحتضن رسميا إدارة مركز العيزرية للثقافة
والتعليم الحموي
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Burj Al-Luqluq Social Center Society officially embraces the administration of
Al-Eizariya Center for Culture and Education AL-HAMAWI
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Al-Hamwi Center continues to implement many quality activities targeting children, women, and youth in the AlEizariya and Abu Dis area and its surroundings so that the center focuses its work on several programs:
Supportive Education Program: With the students returning to their seats in the new academic year, the Center has
completed diagnostic exams for students benefiting from supportive activities in mathematics, English, and Arabic to
assess the level of results and divide students into different groups based on the results of the assessments.
The extracurricular activities program, which is divided into different activities, Tafanin is the activity that combines
story and music and targets the age groups from 10-6 years, in addition to the activity I draw my story, which is about
workshops targeting children from 7 to 12 years old with the aim of consolidating the concept of Reading and dealing
with books in addition to self-expression skills through writing short stories supported by simple drawings. More than
30 boys and girls participated in this activity.
Talented Program: It is a program to encourage conversation and dialogue skills among students, in addition to
presentation and presentation skills in English and science. The program has opened the door for progress to receive a
new group of participants in the program.
Guidance Department Program: It includes an activity targeting children from 9-6 years old to motivate students
to welcome the new school year with positivity and motivation, using the story, empty games, and directed drawing.
More than 42 children participated in this activity, while psychological and social support workshops were completed
for the women participating in a group In addition to a group of women participating in reproductive health activities,
in cooperation with the Medical Relief Society, a psychological emptying day was organized for all women›s groups
in Al-Hamwi Center and included some movement games and expression of feelings, in addition to a comedy theater
show with the artist Hossam Abu Eisha.

يتابع مركز الحموي تنفيذ العديد من األنشطة ذات الجودة والتي تستهدف األطفال والنساء والشباب في منطقة العيزرية
: وابوديس ومحيطها بحيث يركز المركز في عمله على عدة برامج
 قام المركز بإنهاء االمتحانات، مع عودة الطلبة الى مقاعدهم الدراسية في العام الدراسي الجديد: برنامج التعليم المساندالتشخيصية للطالب المستفيدين من أنشطة الدعم المساند في الرياضيات واللغة االنجليزية واللغة العربية لتقييم مستوى
.النتائج وتقسيم الطلبة على مجموعات مختلفة بناءا على نتيجة التقييمات
 تفانين هو النشاط الذي يدمج ما بين القصة والموسيقى،التي تنقسم إلى نشاطات مختلفة،  برنامج األنشطة الالمنهجية باالضافة الى نشاط أنا أرسم قصتي وهي عبارة عن ورشات عمل تستهدف األطفال،سنوات١٠-٦ ويستهدف الفئات العمرية من
 سنة بهدف ترسيخ مفهوم القراءة والتعامل مع الكتب إضافة لمهارات التعبير عن الذات من خالل كتابة١٢  سنوات الى٧ من سن
. طفل وطفلة في هذا النشاط٣٠ القصص القصيرة المدعمة بالرسومات البسيطة حيث شارك أكثر من
 اضافة الى مهارات العرض والتقديم باللغة، وهو برنامج لتشجيع مهارات المحادثة والحوار بين الطلبة: برنامج الموهوبين.االنجليزية والعلوم وقد فتح البرنامج باب التقدم الستقبال مجموعة جديدة من المشاركين في البرنامج
 سنوات لتحفيز الطالب على استقبال العام الدراسي الجديد٩-٦  ويشمل فعالية تستهدف األطفال من عمر: برنامج قسم االرشاد فيما،طفل٤٢ بإيجابية ودافعية وذلك باستخدام القصة واأللعاب التفريغية والرسم الموجه وقد شارك في هذا النشاط أكثر من
تم استكمال ورشات الدعم النفسي واالجتماعي للسيدات المشاركات في مجموعة توكيد الذات باالضافة الى مجموعة نسائية
تشارك في انشطة الصحة االنجابية وذلك بالتعاون مع جمعية اإلغاثة الطبية فيما تم تنظيم يوم تفريغ نفسي لجميع المجموعات
النسائية الموجودة في مركز الحموي واشتملت على بعض األلعاب الحركية والتعبير عن المشاعر باالضافة الى عرض مسرحي
.كوميدي مع الفنان حسام ابو عيشة

It is mentioned that the Al-Ezariya Center for Culture and Education - Hamwi is an educational, cultural, and community
center that was established in 2014 with funding from the European Institute for Cooperation and Development as a
place to learn and live together and with a mission to help Palestinian youth in the Al-Eizariya area develop in a healthy
and stimulating environment through academic, extracurricular activities, and personal development activities.
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2021 أنشطة مركز الحموي في شهر آب
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Hamwi Center activities in August 2021

 بتمويل من2014 يٌذكر بأن مركز العيزرية للثقافة و التعليم –الحموي هو مركز تعليمي وثقافي و مجتمعي تأسس في العام
ً المعهد األوروبي للتعاون والتنمية كمكان للتعلم والعيش
معا ولديه مهمة لمساعدة الشباب الفلسطيني في منطقة العيزرية
ِّ
 وأنشطة التنمية الشخصية، المنهجية،ومحفزة من خالل أنشطة أكاديمية
على التطوير في بيئة سليمة
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مشاركة طالبات خزف برج اللقلق في سوق الحرف والفنون

The participation of Burj Al-Luqluq ceramic laboratory in the arts and
crafts market

ً
قدما في سوق
بحضور الطالبات بشكل أسبوعي لتلقي التدريب المهني الالزم الذي يمكنهم وبعد انتهاء الدورة من المضي
.العمل
يركز المشغل ومن خالل عمله مع الطالبات من خالل معلم الخزف نمر السرطاوي ومعلمة الفنون رنيم الرازم على عدة مهارات
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 أحد أهم المرافق التي تديرها جمعية برج اللقلق المجتمعي حيث يعج مقر المشغل،يعد مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق
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Burj Al-Luqluq Ceramics laboratory and Training Center is one of the most important facilities managed by Burj Alluqluq social center society.
The LAB is filled with female students’ attendance on a weekly basis to receive the necessary vocational training that
enables them, after the course, to move forward in the labor market.
The LAB, through its work with female students through the ceramics teacher Nimr Al-Sartawi and the art teacher Raneem
Al-Razem, focuses on several skills through comprehensive training on ceramics through an integrated theoretical and
practical educational curriculum that extends for nine months with the aim of developing the capabilities of a group of
Jerusalemite youth to become a skilled ceramic technician.
The participation of the students of Al-Burj Ceramics laboratory and Training Center within the crafts and arts market
that is being held by Al-Ma’mal Foundation for Contemporary Art, came after giving the students a real opportunity
to get to know the labor market and customers in a real way and to get to know other professionals, craftsmen and
technicians from different fields, a market embodied by the creativity of Palestinian craftsmen and artists. Various arts
and crafts products.
Burj Al-Luqluq Ceramics laborotry and Training Center works under the umbrella of Burj Al-luqluq within the activities
of the project “Fostering socio-economic empowement and protection of vulnerable palestinian communities in East
Jerusalem” , in partnership with the International Committee for the Development of Peoples CISP and with financial
funding from the European Union Mission in Palestine.

من خالل تدريب شامل على صناعة الخزف من خالل منهاج تعليمي نظري وعملي متكامل يمتد لمدة تسع أشهر بهدف تنمية
.قدرات مجموعة من الشباب المقدسيين ليصبحوا فني خزف مهرة
،وأتت مشاركة طالبات مشغل ومركز تدريب خزف البرج ضمن سوق الحرف والفنون الذي يقام مؤسسة المعمل للفن المعاصر
بعد إتاحة الفرصة الحقيقية للطالبات بالتعرف على سوق العمل والزبائن بصورة حقيقة والتعرف على أصحاب مهن وحرف وفنيين
. سوق جسدته أنامل الحرفيين والفنانين الفلسطينيين من إبداعات وفنون متنوعة و منتجات حرفية،آخرين من مجاالت مختلفة
يعمل مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق تحت مظلة الجمعية ضمن فعاليات وانشطة مشروع تعزيز التمكين االقتصادي
 بشراكة مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب وبتمويل مالي،واالجتماعي وحماية المجتمعات الفلسطينية المهمشة في القدس
.من قبل بعثة اإلتحاد األوروبي في فلسطين
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يوم الشباب العالمي ،أحد المناسبات التي تحافظ جمعية برج اللقلق المجتمعي ومنذ أعوام على تنظيمها وتضم مجموعة من
الفعاليات والنشاطات على هامشه ،في هذا العام كانت الفعاليات وبطبيعة الحال ذات طابع شبابي بشكل مطلق من ناحية
ً
مطلقة الفعاليات خالل المؤتمر
التنظيم والتخطيط والتنفيذ ،حيث تنوعت أنشطة يوم الشباب العالمي في جمعية برج اللقلق
الصحافي المشترك مع لفيف من المؤسسات الفلسطينية التي تركز على الشباب في برامجها ومشاريعها ،مثل جمعية اإلغاثة
الطبية ،منتدى شارك الشبابي ،هيئة انقاذ المستقبل ،حملة المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماعي.
المؤتمر الصحفي المشترك جاء بمبادرة من ائتالف شباب لفلسطين تحت عنوان حالة الشباب الفلسطيني ومطالبة وتم استعراض
أوراق حقائق من ممثلي المؤسسات ضمن االئتالف ،وقد عرضت المؤسسات أوراق حقائق حول حالة الشباب الفلسطيني
بمجاالت مختلفة ،حيث قامت جمعية برج اللقلق بعرض أهم األرقام التي تعبر عن حالة الشباب في القدس ،وقام منتدى شارك
الشبابي بعرض أهم األرقام التي تعبر عن حالة الشباب في الضفة الغربية ،كما وأوضحت جمعية انقاذ المستقبل الشبابي حالة
الشباب في غزة وقامت جمعية االغاثة الطبية بعرض أهم الحقائق حول صحة الشباب .كما وعرض المركز العربي لتطوير اإلعالم
االجتماعي-حملة ،واقع األمن الرقمي للشباب وأهم االحصائيات المتعلقة به ،وأختتم المؤتمر بعرض لمركز إعالم حقوق اإلنسان
والديمقراطية –شمس حول أهم الحقائق حول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين .في نهاية المؤتمر ،شددت السيدة سيما
العلمي من صندوق األمم المتحدة للسكان في فلسطين ،على أهمية هذا المؤتمر وأوضحت الدور الذي يقوم به الصندوق
من ناحية تلبية مطالب الشباب من خالل تشكيل ائتالف شباب لفلسطين واللجنة االستشارية الشبابية ودورها في توجيه البرامج
المقدمة على الصعيد المحلي.
أيضا نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي جولة ميدانية على سور القدس القديمة وقد شارك أكثر من  ٨٠شاب وشابة من
الشبان الفاعلين والناشطين ضمن برامج الشباب في الجمعية وانتهت الجولة بتناول اإلفطار المقدسي «كعك وفالفل البلدة
القديمة» في حديقة ومساحات ارض برج اللقلق.
ولكي يتم استثمار الجهود الشبابية لشبان وشابات مدينة القدس نظمت الجمعية لقاء شبابي مع مجموعة من الشباب الفاعلين
والملهمين في القضايا السياسية واالجتماعية لفتح قنوات الحوار معهم من خالل جلسة حوارية متنوعة قدمها المدير التنفيذي
للجمعية منتصر ادكيدك مخاطبا عدد من الشباب والشابات حول أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في توفير البرامج والمشاريع
والموارد التي تخدم الشاب المقدسي وتلبي احتياجاته االجتماعية والرياضية وارفاده بجميع الموارد واألدوات التي تمكنه من
اتمام دوره في الحفاظ على القدس أرضا وشعبا.
ً
مستعرضة في حديثها
فيما تم استضافة الشابة المقدسية اإلعالمية خريجة جامعة بيرزيت وإصرار حي الشيخ جراح منى الكرد
أمام الشباب حيثيات قضية حي الشيخ جراح بكونها مترابطة مع جميع محاوالت االحتالل لتهويد وأسرله مدينة القدس ببشرها
وحجرها.
فيما اختارت المقدسية منى الكرد عدد من الصور التي تعبر عن مسيرة الصمود والتحدي التي يخوضها أهالي الحي بمساندة
من النسيج المقدسي بجميع مكوناته.
أما الشاب المقدسي مدير مركز البستان سلوان قتيبة عودة فقد شارك من مكان إقامته في سلوان حيث يخضع لالعتقال
المنزلي بهدف وقف وعرقلة نشاطه ونشاط المؤسسات المقدسية والشباب المقدسي ،واستعرض المحاوالت الحثيثة إلفراغ
بلدة سلوان متحدثا عن تجربته الشخصية وعائلته حيث لدى أسرة قتيبة  ٣منازل في أحياء مختلفة من سلوان مهددة بالتهجير
القسري من محاكم وأذرع االحتالل ومستوطنيه.
فيما انهى اللقاء الشاب الملهم طارق البكري متحدثٍا عن مبادرته الشخصية كنا ومازلنا والتي تعنى بتوثيق القرى الفلسطينية
المهجرة عام  ١٩٤٨ببيوتها واعالمها وحكاياتها وتعتمد المبادرة على المحاكاة بين الماضي والحاضر باعتبارها نافذة على
فلسطين قبل النكبة في شتى مجاالت الحياة االجتماعية منها والثقافية والتجارية وحتى العمرانية والفنية وقد قدمت مديرة
ً
مشجعة الشباب والشابات الحضور ألخذ زمام المبادرة والتفكير خارج الصندوق
مشروع الشباب فرصة فرح ابوزنط الشاب طارق
استلهاما واسوه بالشباب الملهم الذي أخذ على عاتقه المضي قدما في سبيل الصمود ورفض الظلم.
وعلى هامش أنشطة وفعاليات يوم الشباب العالمي في جمعية برج اللقلق أطلقت الجمعية أيضا فرصة ومسابقة للشباب
المقدسي لتصميم الموقع االلكتروني الخاص بالجمعية مستهدفة الشبان والشابات ذوي الخبرة في عالم البرمجيات
والتصميم لتشجيعهم وفرصه للرابح بالحصول على ٥٠٠دوالر باإلضافة الى عقد عمل باإلضافة إلى إطالق ورقة بحثية حول
الشباب المقدسي.
فعاليات يوم الشباب العالمي في جمعية برج اللقلق تأتي ضمن مشروع فرصة الشباب الممول من خالل صندوق األمم المتحدة
للسكان.

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

الشباب المقدسي يؤكد تمسكه بموقع المسؤولية تجاه القضية
والمقدسات ويدرك تمامًا حجم المسؤولية الواقعة على كاهله
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برج اللقلق يشارك ضمن مباريات دوري جوال لكرة اليد

The Jerusalemite youth affirms its adherence to the position of
responsibility towards the cause and the sanctities and is fully aware of
the extent of the responsibility on its shoulders

ضمن مباريات االسبوع الثاني لدوري جوال لكرة اليد في المحافظات الشمالية اجريت على صالة سلفيت جميع المباريات حيث جاءت جيدة
.المستوى في األداء والنتائج
: برج اللقلق × كفر جمال
كان واضحا منذ الدقيقة االولى جدية الفريق المقدسي في نيل نقاط المباراة حيث لعب بأسلوب دفاع المنطقة معتمدا على انطالقات عمر
 وظلت وتيرة المباراة على حالها من اولها الى،  من المباراة25  وقد بدأ مسجال المقاسمة أبي الزعتري في الثانية، طميزة وابي الزعتري
 وقد سيطر البرج على،  وتحرك في المقابل ابناء منصور محمد وربيع وسجلوا الغلة األكبر لكفر جمال،اخرها حيث كانت الندية واضحة للفريقين

 ورغم،  لكن هذا األمر لم يحدث، لم يتغير الوضع عن سابقه في الشوط الثاني رغم محاوالت محمد منصور وربيع من معادلة النتيجة على األقل
وحصل عمر. 31/33 انخفاض منسوب اللياقة البدنية لدى الفريقين اال ان الغلبة كانت للفريق المقدسي الذي انهى المباراة لصالحه بنتيجة
 اهداف – ركان الزعتري8  اهداف – ابي الزعتري9  عمر طميزة: طميزة على لقب أحسن العب بتسجيله أعلى اهداف المباراة حيث سجل للبرج
6  أهداف – ربيع منصور8  محمد منصور: وسجل لكفر جمال. وفايز المحتسب ومعتز ابو دية هدفين لكل منهما-  اهداف5  اهداف – احمد بزبز6
 أهداف – ومراد احمد وسامر عبد القادر فايز واصف ثالثة أهداف لكل منهم – معاذ علي هدفين ومهدي منصور4 أهداف – ابراهيم ابو لبدة
.هدفين لكل منهما

Burj Al-Luqluq participates in JAWWAL Handball League
Within the matches of the second week of the JAWWAL Handball League in the northern governorates, all the matches
were held at Salfeet Hall, where they came to a good level in performance and results.
Burj Al-Luqluq x Kafr Jamal:
It was clear from the first minute that the Jerusalemite team was serious about obtaining the match points, as it played
in the defensive style of the region, relying on the start of Omar Tamiza and Abi Al-Zaatari. On the other hand, the sons
of Mansour Muhammad and Rabei moved and recorded the greatest yield for Kafr Jamal. The tower controlled the
maneuver area, which was led by the oldest and most present player on the field, Moataz Abu Dayyah, who knew how
to control matters and formed a rhythm officer for his team with the creature Ahmed Buzbez, who endured A great
burden on the circle area, where the tower ended the first half in his favor, with a difference of 3 goals and a score of
14/17.
The situation did not change from its predecessor in the second half, despite the attempts of Muhammad Mansour
and Rabie to equalize the score at least, but this did not happen, and despite the low level of physical fitness of the two
teams, the Jerusalemite team prevailed, which ended the match in his favor, with a score of 31/33. The title of the best
player by scoring the highest goals in the match, where he scored for Al-Burj: Omar Tamizah 9 goals - Abi Al-Zaatari 8
goals - Rakan Al-Zaatari 6 goals - Ahmed Buzbez 5 goals - Fayez Al-Mohtaseb and Moataz Abu Dayeh 2 goals each. Kafr
Jamal scored: Mohamed Mansour 8 goals - Rabea Mansour 6 goals - Ibrahim Abu Libda 4 goals - Murad Ahmed and
Samer Abdel Qader Fayez Wassef three goals each - Moaz Ali two goals and Mahdi Mansour two goals each.
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A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

. 14/17  أهداف وبنتيجة3  حيث أنهى البرج الشوط األول لصالحه بفارق، لفريقه مع الخلوق احمد بزبز الذي تحمل عبئا كبيرا على منطقة الدائرة

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

منطقة المناورة التي قادها أكبر الالعبين سنا وأكثرهم تواجدا في الملعب معتز أبو دية الذي عرف كيف يمسك زمام األمور و شكل ضابط ايقاع

International Youth Day, one of the events that the Burj Al-Luqluq has been organizing for years, and includes a group of
events and activities on the sidelines. This year, the events were, of course, of a youthful nature in terms of organization,
planning, and implementation. Burj Al-Luqluq launched the activities during the joint press conference with a group
of Palestinian institutions that focus on youth in their programs and projects, such as the Medical Relief Society, Sharek
Youth Forum, Save the Future, and the Arab Center for Social Media Development campaign.
The joint press conference came at the initiative of the Youth Coalition for Palestine under the title The State of
Palestinian Youth and a Demand. Fact sheets were reviewed by representatives of institutions within the coalition.
The institutions presented fact sheets on the situation of Palestinian youth in various fields, where the Burj Al-Luqluq
Association presented the most important figures that express the state of the youth In Jerusalem, the Sharek Youth
Forum presented the most important figures that express the situation of youth in the West Bank, the Save the Youth
Future Society explained the situation of youth in Gaza, and the Medical Relief Society presented the most important
facts about youth health. The Arab Center for Social Media Development - Hamleh presented the reality of digital
security for youth and the most important statistics related to it. The conference concluded with a presentation by the
Center for Human Rights and Democracy Media - Shams on the most important facts about the human rights situation
in Palestine. At the end of the conference, Ms. Sima Al-Alami from the United Nations Population Fund in Palestine
stressed the importance of this conference and clarified the role played by the Fund in terms of meeting the demands
of youth through the formation of a youth coalition for Palestine and the Youth Advisory Committee and its role in
guiding the programs offered at the local level.
Burj Al-Luqluq also organized a field tour of the Old City Wall. More than 80 active young men and women participated
in the center’s youth programs. The tour ended with a Jerusalem breakfast, “Cakes and Falafel of the Old City” in the
garden and plots of Burj Al-Luqluq.
To invest in the youth efforts of the young men and women of the city of Jerusalem, the association organized a youth
meeting with a group of active and inspiring young people in political and social issues to open channels of dialogue
with them through a diverse dialogue session presented by the Executive Director of the Center, Muntaser Edkeidek,
addressing several young men and women about the importance of the role that the association plays in Providing
programs, projects and resources that serve the Jerusalemite youth and meet his social and sports needs, and providing
him with all the resources and tools that enable him to fulfill his role in preserving Jerusalem, the land and the people.
Meanwhile, the young Jerusalemite media figure, a graduate of Birzeit University, and the insistence of Sheikh Jarrah
neighborhood, Muna Al-Kurd, were hosted.
Meanwhile, the Jerusalemite Muna Al-Kurd chose several images that express the steadfastness and challenge that the
people of the neighborhood are waging with the support of the Jerusalem fabric with all its components.
As for the young Jerusalemite, director of the Al-Bustan Center, Silwan Qutaiba Odeh, he participated from his place of
residence in Silwan, where he is subject to house arrest to stop and impede his activity and the activity of Jerusalem
institutions and the Jerusalemite youth. Silwan is threatened with forced displacement from the courts and arms of the
occupation and its settlers.
While the inspiring young man, Tariq Al-Bakri, ended the meeting, speaking about his initiative, which is concerned
with documenting the Palestinian villages displaced in 1948 with their homes, flags, and stories. The Director of the
Youth Project, Forsa Farah Abuznet, the young Tariq, encourages the young men and women to attend to take the
initiative and think outside the box, inspired and praised by the inspiring youth who took it upon themselves to move
forward in the path of steadfastness and rejection of injustice.
On the sidelines of the activities and events of the International Youth Day in Burj Al-Luqluq Association, the association
also launched an opportunity and competition for Jerusalemite youth to design the association’s website, targeting
young men and women with experience in the world of software and design to encourage them and a chance for the
winner to obtain 500$ in addition to a work contract in addition to launching a research paper on Jerusalemite youth.
The activities of the International Youth Day in Burj Al-Luqluq are part of the Youth Opportunity project funded by the
United Nations Population Fund UNFPA
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 تنظم بازار مواهب مقدسية ضمن فعاليات يوم الشبابYPEER شبكة تثقيف األقران

احتفاالَ في يوم الشباب العالمي

العالمي

ائتالف شباب لفلسطين يطلق مؤتمرًا صحفيًا حول حالة الشباب الفلسطيني ومطالبه

. بازار شبابي مقدسي في المركز الثقافي الفرنسي في القدس,نظمت شبكة تثقيف األقران في القدس يوم السبت

 أطلق ائتالف شباب لفلسطين بمناسبة يوم الشباب الدولي مؤتمر صحفي مشترك يوضح حالة الشباب الفلسطيني ومطالبه وذلك- رام الله

 وتنوعت فعاليات ونشاطات البازار من عرض للمنتوجات,ويهدف البازار الى تسليط الضوء على مواهب ومشاريع الشباب المقدسيين الصغيرة

 مؤسسات6  عرض. بحضور الصحافة المحلية وممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية،من أمام ساحة المحكمة العثمانية – رام الله التحتا

. مقدسي من أم وأب وطفل وشاب600  فيما شارك في البازار ما يقارب،الحرفية الشبابية وفقرات تفاعلية للمتواجدين في النشاط

 حيث قامت جمعية برج اللقلق بعرض أهم األرقام التي تعبر عن حالة الشباب في،أوراق حقائق حول حالة الشباب الفلسطيني بمجاالت مختلفة

 من تفاعل ودعم المجتمع له بالحضور،وعبر الشاب عمر ابو ميالة منسق شبكة تثقيف االقران في القدس بأن البازار فاق كل توقعات االعضاء

 كما وأوضحت جمعية إنقاذ المستقبل، وقام منتدى شارك الشبابي بعرض أهم األرقام التي تعبر عن حالة الشباب في الضفة الغربية،القدس

. وسنسعى في االيام القادمة الى تنظيم بازارات شبابية داعمة بالتعاون مع المؤسسات المساندة للشباب في القدس،والمساندة

 كما وعرض المركز العربي لتطوير اإلعالم.الشبابي حالة الشباب في غزة وقامت جمعية االغاثة الطبية بعرض أهم الحقائق حول صحة الشباب

.UNFPA ويذكر أن البازار ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

 وأختتم المؤتمر بعرض لمركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية، واقع األمن الرقمي للشباب وأهم االحصائيات المتعلقة به،حملة-االجتماعي

On Saturday, the Jerusalem Peer Education Network organized a Jerusalemite youth bazaar at the French Cultural
Center in Jerusalem.
The bazaar aims to shed light on the talents and projects of young Jerusalemites. The events and activities of the bazaar
varied from a display of youth craft products and interactive paragraphs for those present in the activity, while nearly
600 Jerusalemites from mother, father, child, and youth participated in the bazaar.
And the young Omar Abu Mayaleh, coordinator of the Peer Education Network in Jerusalem, said that the bazaar
exceeded all expectations of the members, from the interaction and community support for it by attendance and
support, and we will seek in the coming days to organize supportive youth bazaars in cooperation with youth support
institutions in Jerusalem.
It is reported that the bazaar is part of the Forsa project funded by the United Nations Population Fund (UNFPA).
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 على أهمية هذا المؤتمر وأوضحت، شددت السيدة سيما العلمي من صندوق األمم المتحدة للسكان في فلسطين،في نهاية المؤتمر
الدور الذي يقوم به الصندوق من ناحية تلبية مطالب الشباب من خالل تشكيل ائتالف شباب لفلسطين واللجنة االستشارية الشبابية ودورها في
.توجيه البرامج المقدمة على الصعيد المحلي

In celebration of International Youth Day, Youth Coalition for Palestine
launches a press conference on the situation and demands of the Youth in
Palestine
Ramallah/On the occasion of the International Youth Day, the Youth Coalition for Palestine launched a joint press conference explaining the situation and demands of the Palestinian youth, in front of the Ottoman Court- Ramallah Al-Tahta,
in the presence of the local press and representatives of local and international institutions. 6 institutions presented
the figures and statistics on the situation of Palestinian youth in different fields, where the Burj Al-Luqluq presented the
most important figures that express the situation of youth in Jerusalem, and Sharek Youth Forum presented the most
important figures that express the situation of youth in the West Bank, and the Save the Youth Future Society explained
the case Youth in Gaza. The Medical Relief Society has also presented the most important facts about youth health.
The Arab Center for Social Media Development – 7amleh has presented the reality of digital security for youth and the
most important statistics related to it. The conference concluded with a presentation by the Center for Human Rights
and Democracy Media - Shams on the most important facts about the state of human rights in Palestine. At the end
of the conference, Sima Alami from the United Nations Population Fund in Palestine,, stressed the importance of this
conference and clarified the role they play in terms of fulfilling the demands of youth through the formation of a Youth
for Palestine coalition and the Youth Advisory Committee and its role in guiding the programs offered at the local level.

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

activities of the International Youth Day

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

YPeer Education Network organizes a Jerusalem talent bazaar within the

.–شمس حول أهم الحقائق حول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين
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