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لمدة ٣ أيام برج اللقلق ينفذ 

برنامج التبادل التعليمي للشباب في بلجيكا وفلسطين 

فذت جمعية برج اللقلق  المجتمعي في مدينة القدس،  برنامج التبادل التعليمي للشباب والنوع االجتماعي في بلجيكا وفلسطين 
في مدينة أريحا، بمشاركة مجموعات شبابية ومرشدين من مدارس  مختلفة في محافظة القدس. وبالشراكة مع كل من  صندوق 
ومؤسسة  )األونروا(   لالجئين  الغوث  ووكالة  الفلسطينية  والتعليم  التربية  ووزارة  بير،  والواي   )UNFPA ( للسكان  المتحدة  األمم 

سينسوا البلجيكية. بتمويل من وكالة التنمية  البلجيكية) enable( في القدس.
وجاءت فعاليات المؤتمر  على مدار ثالث أيام 22- 24 من الشهر الجاري، تضمنت العديد من األنشطة الهادفة حول العديد من 
النقاش  محاور  من  لكثير  التطرق  وتم  القدس،  محافظة  مدارس  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  القضايا 

والعمل مجموعات لمناقشة مفاهيم ومصطلحات وأدوار كافة الجهات في هذه القضايا. 
حيث  أفتتح السيد منتصر ادكيدك، المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق فعاليات المؤتمر بالجلسة االفتتاحية بالترحيب بالحضور  
وأكد على أهمية مثل هذا التبادل بالنسبة لمؤسسات القدس وفلسطين عامة ودوره في رفع وعي الشباب حول قضايا العنف 
المبني على النوع االجتماعي، ودور التبادل الثقافي والمهني بالتجارب بين فلسطين وبلجيكا، في رفع كفاءة كافة الجهات 

العاملة على مثل هذه القضايا. 

وتحدث السيد زياد يعيش، ممثال عن منظمة األمم المتحدة للسكان، عن أهمية تجنيد األموال ودعم مثل هذه البرامج من واقع 
أهميتها واالحتياج الفعلي لها بين صفوف المؤسسات والشباب في مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي، وأشار السيد 
على  والثناء  للمشاركين  الشكر  بدوره  وقدم  القدس،  محافظة  في  وخاصة  المنظمة  لدى  أولوية  تعد  القضايا  هذه  بان  يعيش، 
دور جمعية برج اللقلق والمؤسسات الشريكة  في تنفيذ مثل هذه األنشطة في مدارس  وزارة التربية والتعليم واالونروا كجهات 

مستفيدة.  وتعزيز ثقافة منع العنف القائم على النوع االجتماعي. 

وقدم  األستاذ محمد سالمة، نائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث لالجئين، كلمته بالترحيب بالضيوف والشكر الجزيل  لوكالة 
التنمية البلجيكية، على تنفيذ ودعم هذا البرنامج المهم، وأثنى على دور جمعية برج اللقلق في تعزيز مفاهيم الحد من العنف 
من  للحد  الوكالة،  مدارس  في  البرامج  هذه  مثل  تنفيذ  وأهمية  خاص،   بشكل  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  عام  بشكل 
الطالب  على  بالتأكيد  كلمته  وأختتم  مدارسنا.  داخل  فيها  مرغوب  الغير  والسلوكيات  الظواهر  ومحاربة  تام.  بشكل  العنف  مظاهر 

المشاركين باالستفادة الكبرى من هذا التبادل ونقل التجربة هم و مرشديهم لمدارسهم. 

وعن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تحدث األستاذ محمد الحواش، مدير العام االرشاد التربوي والتربية الخاصة في الوزارة،  
عن دور مثل هذه البرامج في مواجهة العنف المنتشر في المدارس وخاصة بين فئة المراهقين، وأن دعم مثل هذه البرامج يكمل 
الجهود التي تبذلها الوزارة في محاربة العنف  بين الطلبة، وأن دور مثل هذه البرامج يلبي احتياجات فعلية لدى الطلبة بشكل 
دوري، وأكد للمشاركين من الطلبة والمرشدين على ضرورة المشاركة الفاعلة ونقل التجربة بشكل عملي لمدارسهم وتقديم 

أنشطة يتم تبنيها الحقا، والتي تتقاطع مع رؤية واستراتيجية عمل برنامج االرشاد في الوزارة.
وفي الختام قدم الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تنفيذ هذا التبادل ونجاح المشروع وعلى دعوته ممثال عن الوزارة في 

هذا المؤتمر .

وشاركت عبر تقنية الزوم السيدة  لين فيرستالين عن الوكالة البلجيكية، الداعم الرئيسي للتبادل، الحضور بكلمة أشارت فيها عن 
سعادتهم في تمويل مثل هذا البرنامج في فلسطين من خالل جمعية برج اللقلق، وعن أهميته بالنسبة لهم ويعتبر على سلم 
أولوياتهم بما يتعلق بمشاريع نحو الشباب، وتتأمل في نجاح فعاليات البرنامج والوصول للهدف نحو محاربة العنف القائم على 
النوع االجتماعي،  وأكدت على أهمية التجربة وثقافة التبادل بين بلجيكا وفلسطين، ومدى تأثيرها على الطرفين،  وقدمت الشكر 

الجزيل لكافة الحضور من صندوق األمم المتحدة للسكان في فلسطين، والوزارة واألونروا والجهات المنفذة للمشروع. 
حيث  واالجتماعية،  النفسية  الصحة  مجال  في  والخبراء  االخصائيين  من  مجموعة  يديره  برنامج  ضمن  المؤتمر   فعاليات  وجاءت 

تناول اليوم األول مجموعات تبادل قصص وتجارب  عبر تقنية زووم بين طالب فلسطينية وبلجيكية حول العيش في ظل الكوفيد 
وأسبابه  ومظاهره  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  مفهوم  على  للتعرف  مناقشة  في  عمل  مجموعات  أيضا  وتناولت   ،19

أدوار  و  االجتماعي  النوع  لمعايير  ومقدمة  األقران  تثقيف  شبكة  هي  وما  منه.  الحد  في  المدرسية  المحطات  ودور  ومخاطره، 
الجنسين.

مع  تجارب   تبادل  مجموعات  عقد  وتم  المدارس  داخل  العنف  ضد  التوعية  ومحطات  المرشدين  دور  ألهمية  تطرق  الثاني  وباليوم 
في  ومرشدين  معلمين  مع  زووم  تقنية  عبر  واالونروا   الوزارة  مدارس  ومعلمي  المرشدين  بين  خاصة  وأخرى  بلجيكا،  من  طالب 
مستشارة  مع  البلجيكية  المدارس  في  التعليم  ونظام  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  إجرائي  بشكل  مناقشة   وتم  بلجيكا 

تربوية من منظمة سنسوا هناك، ثم إدارة مجموعة من اسئلة و اجوبة الطالب.

وشارك  الطالب و مرشدين  وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث،  مبادرات نوعية حول الخبرات واألدوات المتعلقة بالصحة الجنسية 
واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي. و دورها في محاربة العنف  القائم على النوع االجتماعي و الحماية منه. وفي 

نهاية اليوم تم توزيع الشهادات على المشاركين.
كما وتخلل اليومين العديد من الفعاليات التنشيطية للمشاركين ومسابقات مسائية بينهم وجلسات تفريغ بالموسيقى.  

وفي اليوم األخير من التبادل أنطلق جميع  المشاركين الفلسطيني في مسار في مدينة أريحا في منطقة واد المقلق، بهدف 
التعرف على طبيعة المكان و االستمتاع بتاريخ  الواد.      
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Educational exchange program for young people
 in Belgium and Palestine For 3 Days

Burj Al-Luqluq implemented an educational exchange program for youth and gender in Belgium and Palestine in Jericho, with the 
participation of youth groups and counselors from different schools in the Jerusalem governorate. And in partnership with the 
United Nations Population Fund )UNFPA(, the Way Bear, the Palestinian Ministry of Education, the UNRWA, and the Belgian Sensoa 
Foundation. Funded by the Belgian Development Agency )enable( in Jerusalem.
The activities of the conference took place over three days, 22-24 of this month, and included many targeted activities on many 
issues related to gender-based violence in the schools of the Jerusalem governorate. issues.
Montaser Edkidik, Executive Director of Burj Al-Luqluq Association, opened the conference activities in the opening session by wel-
coming the attendees and stressed the importance of such exchange for the institutions of Jerusalem and Palestine and its role in 
raising youth awareness about issues of gender-based violence, and the role of cultural and professional exchange in experiences 
between Palestine and Belgium To raise the efficiency of all agencies working on such issues.
Mr. Ziad Yaish, representing the United Nations Population Organization, spoke about mobilizing funds and supporting such pro-
grams, considering their importance and the actual need for them among institutions and youth in the face of gender-based vi-
olence. Mr. Yaish showed these issues are a priority for the organization, especially In the Jerusalem Governorate, he thanked the 
participants and praised the role of Burj Al-Luqluq Association and partner institutions in implementing such activities in the schools 
of the Ministry of Education and UNRWA as beneficiaries. And promoting a culture of gender-based violence prevention.
Mr. Mohamed Salamah, Deputy Head of the Education Program at the UNRWA, presented his speech welcoming the guests and 
thanking the Belgian Development Agency for implementing and supporting this important program and praised the role of Burj 
Al-Luqluq Association in promoting concepts of violence reduction and gender-based violence. Especially, and the importance of 
implementing such programs in UNRWA schools, to completely reduce the manifestations of violence. And combating undesirable 
phenomena and behaviors in our schools. He concluded his speech by emphasizing that the taking part students will benefit from 
this exchange and transfer the experience they and their mentors to their schools.
Regarding the Palestinian Ministry of Education, Mr. Muhammad Al-Hawash, Director General of Educational Guidance and Special 
Education in the ministry spoke about the role of such programs in confronting violence in schools, especially among adolescents, 
and that supporting such programs complements the efforts made by the Ministry in combating violence between Students, and 
that the role of such programs meets the actual needs of students regularly, and assured the participants of the students and coun-
selors the need for active participation and practical transfer of experience to their schools and to provide activities to be adopted 
later, which intersect with the vision and strategy of the counseling program in the Ministry.
In conclusion, he thanked all the parties that contributed to implementing this exchange and the success of the project and for 
inviting him as a representative of the Ministry to this conference.
Ms. Lynn Verstalin, from the Belgian Agency, the main supporter of the exchange, took part in a speech in which she showed their 
happiness in financing such a program in Palestine through the Burj Al-Luqluq Association, and about its importance for them, and 
it is considered a priority for them regarding projects towards youth, and she reflects on The success of the program’s activities and 
reaching the goal towards combating gender-based violence and stressed the importance of the experience and the culture of 
exchange between Belgium and Palestine, and its impact on both parties, and thanked all the attendees from the United Nations 
Population Fund in Palestine, the Ministry, UNRWA and the implementing agencies of the project.
The conference activities came within a program run by a group of specialists and experts in mental and social health. The first day 
dealt with groups exchanging stories and experiences via Zoom technology between Palestinian and Belgian students about living 
in the shadow of COVID-19, and also dealing with working groups in a discussion to identify the concept of violence based on gen-
der and its manifestations, causes, and risks, and the role of school stations in reducing it. What is the Peer Education Network and 
Introduction to Gender Standards and Gender Roles?
On the second day, he touched on the importance of the role of counselors and awareness stations against violence in schools. 
Groups were held to exchange experiences with students from Belgium, and others, especially between counselors and teachers of 
the Ministry and UNRWA schools, through Zoom technology, with teachers and counselors in Belgium, and procedurally discussed 
gender-based violence and the education system in Belgian schools with an educational consultant from the Sensoa organization 
there, then administering a set of questions and answers for students.
Students and mentors from the Ministry of Education and UNRWA took part in qualitative initiatives on experiences and tools related 
to sexual health and gender-based violence. And its role in combating and protecting against gender-based violence. Certificates 
were distributed to the participants.
The two days also included many refreshing activities for the participants, evening competitions among them, and unloading music 
sessions.
On the last day of the exchange, all the Palestinian participants set out on a path in the city of Jericho in the Wadi Al-Malaqq area, to 
get to know the nature of the place and enjoying the history of the valley.
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بمشاركة ٧٠ العب جودو ورعاية وضيافة برج اللقلق
اتحاد الجودو ينظم بطولة القدس المفتوحة للناشئين والشباب

القدس - نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي واالتحاد الفلسطيني للجودو بطولة القدس المفتوحة للناشئين والشباب في 
للجودو جهاد عويضة ومدير جمعية  الفلسطيني  االتحاد  رئيس  القدس، وبحضور  القديمة من  بالبلدة  اللقلق  برج  خيمة جمعية 
برج اللقلق منتصر ادكيدك ومنسق البرنامج الرياضي بالجمعية نهاد الزغير واألمين العام لالتحاد المهندس محمد صبيح وأمين 
الصندوق عمر السقاف ورئيس اللجنة الفنية العليا باالتحاد المدرب عبد الكريم ابو رميلة، ومدرب جمعية برج اللقلق الذي عمل 
على تنظيم البطولة المدرب القدير ثائر النتشة، ونخبة من مدربي وحكام االتحاد وبحضور البطل االولمبي وسام ابو رميلة العائد 
من اولمبياد طوكيو 2020، وبعد منافسات قوية تميزت بالندية امتدت من الصباح الباكر ولغاية موعد صالة الجمعة جاءت النتائج 

على النحو التالي:
*  وزن تحت 20 كغم: ايهم مجاهد , يامن جابر , يحي ملحس , الياس ابو سنينة.

* وزن فوق 20 كغم: خضر النتشة , احمد النتشة , عبد الرحمن النتشة , محمد األرناؤوط.
* وزن تحت 25 كغم: محمد عالء النتشة , سعيد ابو رميله , عبد الله النتشة , جمال جابر.

* وزن فوق 25 كغم: آدم بلبيسي , مالك مجاهد , محمد التميمي , على النتشة.
* وزن تحت 30 كغم: زيد القيسي , هشام السمان , مصطفى بدران , يحي النتشة.

* وزن فوق 30 كغم: سيف الدين النتشة , حمزة الدباغ , عمر ناصر النتشة , معتز مهلوس.
* وزن تحت 35 كغم: يعقوب عامر , يعقوب ادكيدك . عمر ابو رميلة , محمود النتشة.
* وزن فوق 35 كغم: قاسم ابو رميلة , يوسف الرشق , يعقوب جبارين , عبد ادكيدك.

* وزن تحت 40 كغم: عبد المعطي النتشة , عبد الرحمن الجعبة , أنس الساليمة , انس ابو رميله.
* وزن فوق 40 كغم: جهاد مسودة , خالد النتشة , محمد عابدين , نور النتشة.

* وزن تحت 50 كغم: محمد شرف , عايد الساليمة , يوسف صب لبن , عبد الله الرشق.
* وزن مفتوح : كمال راشد , يوسف خلف , حسام الزغل.

 وفي نهاية البطولة تم تكريم األبطال الفائزين بالكؤوس والميداليات.

With the participation of 70 judo players and the hospitality of Burj Al-Luqluq
The Judo Federation organizes the Jerusalem Open Championship for juniors 

and youth

Jerusalem - The Burj Al-Luqluq and the Palestinian Judo Federation organized the Jerusalem Open Championship for 
juniors and youth in the Burj Al-Luqluq Association’s tent in the Old City of Jerusalem, in the presence of the President 
of the Palestinian Judo Federation Jihad Oweida, the Director of the Burj Al-Luqluq Association Montaser Ikedek, the 
Coordinator of the Sports Program in the Association Nihad Al-Zughair and the Secretary-General of the Union, Engi-
neer Muhammad Sobeih The treasurer Omar Al-Saqqaf, the head of the Supreme Technical Committee of the Feder-
ation, coach Abdul Karim Abu Rumaila, the coach of the Burj Al-Luqluq Association, who worked on organizing the 
tournament, the mighty coach Thaer Al-Natsheh, and a group of the union’s coaches and referees, in the presence of 
the Olympic champion Wissam Abu Rumaila, returning from the Tokyo 2020 Olympics, and after strong competitions 
that were distinguished In the prayer that extended from early morning until Friday prayer, the results were:
* Weighing under 20 kg: Ayham Mujahid, Yamen Jaber, Yahya Malhas, Elias Abu Sneina.
* Weighing over 20 kg: Khader Al-Natsheh, Ahmed Al-Natsheh, Abdel-Rahman Al-Natsheh, Muhammad Al-Arnaout.
* Weighing under 25 kg: Muhammad Alaa Al-Natsheh, Saeed Abu Rumailah, Abdullah Al-Natsheh, Jamal Jaber.
* Weighing over 25 kg: Adam Belbeisi, Malik Mujahid, Muhammad Al-Tamimi, Ali Al-Natsheh.
* Weighing under 30 kg: Zaid Al-Qaisi, Hisham Al-Samman, Mustafa Badran, Yahya Al-Natsheh.
* Weighing over 30 kg: Seif Al-Din Al-Natsheh, Hamza Al-Dabbagh, Omar Nasser Al-Natsheh, Moataz Mahlus.
* Weighing under 35 kg: Yaqoub Amer, Yaqoub Adkedek. Omar Abu Rumaila, Mahmoud Natsheh.
* Weighing over 35 kg: Qassem Abu Rumaila, Youssef Al-Rishq, Yaqoub Jabareen, Abed Adkedek.
* Weighing under 40 kg: Abdul Muti Al-Natsheh, Abdul Rahman Al-Jubeh, Anas Al-Salaymeh, Anas Abu Rumailah.
* Weighing over 40 kg: Jihad Masouda, Khaled Al-Natsheh, Muhammad Abdeen, Nour Al-Natsheh.
* Weighing under 50 kg: Muhammad Sharaf, Ayed Al-Salaymeh, Youssef Sub Laban, Abdullah Al-Rishq.
* Open weight: Kamal Rashid, Youssef Khalaf, Hossam Al-Zaghal.
At the end of the tournament, the winners were awarded.
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أنشطة مركز الحموي في شهر أيلول 2٠21

قسم االرشاد االجتماعي والنفسي في مركز الحموي
تم تخريج الفوج الخامس من مجموعة توكيد الذات بعد عدة ورش عمل ركزت على بناء الشخصية واكتشاف الذات والتفريغ النفسي 

باإلضافة رحلة ختامية هدفت للترفيه و التأمل بالطبيعة.
كما واستكمل قسم اإلرشاد العمل ضمن النادي النسوي حيث ركز بهذا الشهر على عدة قضايا توعوية تخص المرأة والتغيير 
اإليجابي بحياتها باإلضافة لعقد ورشة عمل حول األمراض النفس جسمية.... والتحفيز للعمل اإلبداعي والمقومات األساسية 

الطموح لدى المرأة.
مجموعة بيت الزهراء، هذا وبدأ قسم اإلرشاد بتكوين مجموعة إرشادية من فئة المراهقين من جمعية الزهراء اليتيمات للعمل 

على رفع مستوى الصحة النفسية لديهم ضمن برنامج انا استطيع. 

قسم التعليم المساند في مركز الحموي
المسجلين  للطلبة  اختبارات تشخيصية  المساند بعد عقد سلسلة  التعليم  برنامج  الجدد، وبداية حصص  الطلبة  فعاليات استقبال 

بالبرنامج وعددهم 120 طالب وطالبة من مدارس العيزرية وأبو ديس.
 

برنامج الموهوبين في مركز الحموي
استقبل مركز الحموي أهالي طلبة مجموعة المرحلة الثانية من برنامج الطلبة الموهوبين للتعرف بشكل أكبر على سير البرنامج 
عن  رضاهم  عن  األهالي  وعبر  والطالب  األهالي  بين  النشاطات  بعض  اللقاء  تخلل  الماضية،  الفترة  خالل  أبنائهم  لدى  والتطور 

البرنامج وقدموا الشكر للقائمين عليه.
مجموعة جديدة من 20 طالب وطالبة بدأوا رحلتهم في برنامج الطلبة الموهوبين في مركز الحموي، حيث تقدم للبرنامج 46 
المستوى وعمل مقابالت ل 30  امتحان  تقديم  تم  الطلبة  اختيار  ثانية من مراحل  البرنامج كمرحلة  طالب وطالبة لالستفادة من 
طالب وطالبة ليتم اختيار 20 طالب وطالبة ممن استوفوا الشروط ولهم القدرة على االلتزام لالستفادة من البرنامج لمدة سنتين.
بدء اللقاءات مع المجموعة الجديدة من برنامج الطلبة الموهوبين حيث جمع اللقاء األول بين الطلبة وأهاليهم ولقاء تعريفي 
لتفاصيل البرنامج والقوانين والشروط، تخلل اللقاء بعض األنشطة التفاعلية بين األهالي والطالب وتم توضيح آلية العمل ومتابعة 

الطلبة والرد على أي استفسارات لها عالقة بالبرنامج.

األنشطة الالمنهجية في مركز الحموي 
دورة الصلصال الحراري للنساء.

دورة اللغة اإلنجليزية لألعمار من 9-12 سنة.
دورة اللغة العبرية لألعمار من 16 فما فوق.

شارك مركز الحموي بنشاط »أيام مكتبية« مع مؤسسة تامر والذي عقد لمدة ثالثة أيام في رام الله، تضمن العديد من التدريبات 
والنشاطات التي تهدف إلى تعريف المشاركين على طرق وأساليب جديدة ومختلفة لفهم المنتفعين والتعامل معهم.

Hamwi Center activities in September 2021

Department of Social and Psychological Counseling at Al-Hamwi Center
The fifth cohort of the self-affirmation group graduated after several workshops focused on character building, self-
discovery and psychological unloading, in addition to a last trip aimed at entertainment and contemplation of nature.
The Guidance Department also completed the work within the Women’s Club, where it focused this month on several 
awareness issues related to women and the positive change in their lives, in addition to holding a workshop on 
psychosomatic diseases.... Stimulation for creative work and the basic components of ambition among women.
Bayt al-Zahraa group and the Counseling Department formed a counseling group for adolescents from the Al-Zahraa 
Orphan Association to work on raising the level of their mental health within the “I can” program.

Supportive Education Department at Al-Hamwi Center
Reception activities for new students, and the start of the supplementary education program classes after holding a 
series of diagnostic tests for 120 students registered in the program from Al-Eizariya and Abu Dis schools.

Gifted program at Al-Hamwi Center
Al-Hamwi Center received the families of the students of the second phase of the Gifted Students Program to learn 
more about the progress of the program and the development of their children during the last period.
An additional group of 20 students started their journey in the gifted students’ program in Al-Hamwi Center, where 46 
students applied to the program to benefit from the program as a second stage of the student selection stages. The 
ability to commit to benefit from the program for two years.
The start of the meetings with the new group of the gifted students program. The first meeting brought together the 
students and their parents and an introductory meeting for the details of the program, the laws and conditions.
The meeting included some interactive activities between the parents and the students, the mechanism of work was 
clarified, the students followed up, and any inquiries related to the program were answered.

Extracurricular activities in the Hamwi Center
Thermal clay cycle for women.
English language course for ages 12-9 years.
Hebrew language course for ages 16 and up.
Al-Hamwi Center took part in the “Office Days” activity with the Tamer Foundation, which was held for three days in 
Ramallah. It included many trainings and activities aimed at introducing participants to new ways and methods of 
understanding and dealing with beneficiaries.
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بحضور السفير التركي وممثل عن االتحاد األوروبي والفنان القدير سليمان منصور 

 افتتاح معرض خريجات مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق 
معرض محطات مهجورة 

إن الفن بكل أطيافه سالح الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية واالجتماعية، والجغرافية حتى، برسم الطبيعة والمشاهد
العمرانية والروح المحيطة حول المكان في تناغمها مع األزمنة في تسارعها وتطور البشرية ومحادثتها بالموسيقى

األصيلة وباألدب العربي العريق، ُينقذ الفن ما قد يهوي من لغة الهوية، بهذه الكلمات قدمت طالبات مشغل خزف برج اللقلق 
معرضهن وأعمال تخرجهن.

محطات مهجورة، عنوان يحمل اإلطار الفني العام للمعرض والذي ضم مجموعة مميزة من أعمال التخرج الخزفية المصنوعة 
بأيدي الطالبات كل حسب مشروعها، فكرته وتصميماته.

وذلك احتفاءًا بتخريج فوجين من طالبات مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق الالئي شاركن في تدريب شامل على صناعة الخزف 
من خالل منهاج تعليمي نظري وعملي متكامل  يمتد لمدة تسع أشهر من الفنان الخزفي المحترف نمر السرطاوي وبمساعدة 

من مدربة الفنون رنيم الرازم. 
لعمل مشغل  التاريخي  التسلسل  المجتمعي ساردًا  اللقلق  برج  التنفيذي في جمعية  المدير  ادكيدك  السيد منتصر  الحفل  بدأ 
ومركز تدريب خزف برج اللقلق ومنذ خمس سنوات بدعم مالي مشكور من خالل مشروع االتحاد األوروبي وبالشراكة مع االصدقاء 
في اللجنة الدولية لتنمية الشعوب ومعبرًا عن مدى امتنانه الستقبال معرض الخريجات داخل مبنى المركز الثقافي التركي في 

القدس مقدمًا ضيف المعرض الفنان الفلسطيني القدير سليمان منصور ليلقي كلمته.
قال الفنان سليمان منصور » إن اهتمام جمعية برج اللقلق بحرفة الخزف ليس صدفة، فقد ساهمت هذه الحرفة بقوة بالحفاظ 
على جمال وبهاء مساجد القدس وبالذات المسجد األقصى وقبة الصخرة، وتطورت هذه الحرفة في القدس من أجل هذا الهدف 
ومن ثم تحولت إلى حرفة سياحية يعتاش منها العديد من الحرفيين وعائالتهم وكذلك أصحاب محالت التحف الشرقية كما  وتساهم 
هذه الحرفة بنفس الوقت في إضفاء األجواء الشرقية العربية إلى القدس بخاصة وفلسطين بعامة.«  وأضاف »تفاجئنا دائما 
جمعية برج اللقلق بصمودها ومثابرته ونشاطاتها المميزة داخل القدس القديمة، والتي تهدف إلى صمود أهل القدس وخاصة 
جيل الشباب منهم وتعزيز الهوية الفلسطينية لديهم وانتمائهم العربي واإلسالمي الذي هو جزء ال يتجزأ من سمات هويتهم«. 
التعبير عن مدى فخرهم بهذا االنجاز لمجموعة من الفتيات المقدسيات الالئي  فيما اقتصرت كلمات المانحين والشركاء على 

يسعين لبدء مشوارهم الفني والعملي بعد تلقيهم المهارات والمعارف الالزمة لذلك.
حيث أكد سيادة السفير التركي أحمد رضا دمرير على العالقة القوية مع جمعية برج اللقلق المجتمعي واالستعداد للتعاون دائما 

لما به خدمة للقدس وأهلها.
فيما قدم السيد ابو فاروق حجازي عضو الهيئة االدارية في جمعية برج اللقلق الهدايا التكريمي من مشغوالت طالبات الخزف 
لكل من، السفير التركي لجهوده وجهود المركز في التعاون الدائم مع الجمعية وممثل بعثة االتحاد األوروبي الحتضان المشروع 

على مدار األعوام السابقة باإلضافة الى الفنان القدير سليمان منصور.
واخيرا قدمت مجموعة زهرات برج اللقلق للدبكة بقيادة المدرب مراد األشهب الوصالت الفنية والتي تعبر عن التراث والفلكلور 

الشعبي.

Opening of the Exhibition of Ceramic artworks

of the students graduated from Burj AlLuqLuq› ceramic laboratory 
vocational trainings “Abandoned Stations”

“Art in all its forms is a tool for people to consolidate their cultural, social, and even geographical identity. Art saves 
what may otherwise fall from the language of identity, by drawing nature and urban scenes, capturing the harmony 
and the spirit surrounding and permeating the places”. With these words, the students of the Burj Al-Luqluq’ Ceramic 
Laboratory presented the exhibition of their graduation projects.

The title “Abandoned stations› ‹ wants to summarize the artistic framework/concept of the exhibition, which presented 
to the public numerous original, high-quality ceramic artworks, designed and realized by the female students› of 
the laboratory. The artworks aimed at re-elaborating traditional patterns, significant places and tools belonging to 
Palestinian – and particular Jerusalemite - culture and identity, through the personal perspective and technical skills of 
each student, so to shine a new light an bring new attention to them.

The students participated in a comprehensive, 9 months-long training on ceramic design and production in the 
Laboratory’ premises in the Old City, including theoretical and practical lessons, under the guidance of professional 
ceramic trainer and artist Nimer Al-Sartawi, and with the support of art instructor Raneem Al-Razem. 

Mr. Muntaser Edkaidek, Executive Director of Burj Al-Luqluq Social Center Society, opened the exhibition by narrating 
the story of how the Ceramic Laboratory and Training Center started five years ago and developed until now, through 
the support of two projects funded by the European Union’ East Jerusalem Programme, Fostering socio-economic 
empowerment and protection of vulnerable Palestinian communities in East Jerusalem –Phase I and II, and the 
partnership with the Italian NGO CISP-International Committee for the Development of Peoples, for the benefit of 
young Jerusalemite. 
He expressed gratitude to the Turkish Ambassador for hosting the exhibition in the Turkish Cultural Center, to the 
European Union’ representative Mr. Patrice Budry for the participation and the European Union’ support, and 
introduced a special guest, famed Palestinian ceramist and artist Suleiman Mansour.  Mr. Mansour from his side praised 
Burj AlLuqLuq’ steadfastness in supporting the people of Jerusalem, especially the young generation, with its many 
activities, aiming also at strengthening their Palestinian identity. He underlined that Burj Al-Luqluq’ interest in the craft 
of ceramics is not a coincidence, and the works contributed to preserving and promoting the beauty and splendor of 
Jerusalem›s mosques, in particular Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. The Turkish Ambassador, mr. Ahmed 
Reza Demirer stressed the positive relationship with Burj Al-Luqluq Society and the willingness to cooperate for the 
benefit of Jerusalem and its people. CISP’ representative expressed pride in the students’ achievements and wished 
them success in their personal and professional paths, continuing to develop the skills and knowledge received. 

While Mr. Abu Farouk Hegazy, member of the board of Burj Al-Luqluq, presented gifts – including special ceramic works 
– to the guests, the students as a group explained the artistic meaning of their works, the importance of the course 
attended, and their gratitude to the trainer and teams. 

Everyone then enjoyed the colorful and energetic dabke dance performance by the “Zahrat group”, a group of young 
children trained in Burj AlLuqLuq’ center. 

Guests were then accompanied by the Laboratory’ students in discovering the ceramic works, providing explanations 
on each piece›s meaning, the portrayed locations and symbols, and the technical process necessary to translate ideas 
into ceramic artworks. A corner showing the Laboratory’ ceramic collections was also set, and the catalogues shared, 
for everyone interested in purchasing or ordering pieces. Participants were also reminded that the ceramic works of the 
Laboratory can also be viewed and ordered via the newly renovated website 
https://burj-ceramics.com/
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٥٠٠ ِطفل مقدسي و1٠ أندية ُيشاركون في اليوم المفتوح السادس 
ضمن مشروع إلعب وتعلم

والذي  وتعلم،  العب  لمشروع  السادس  الترفيهي  المفتوح  يومها  الماضي،  الخميس  المجتمعّي،  اللقلق  برج  جمعية  نّفذت 

استهدفت فيه ما يقارب 500 طفٍل وطفلة من المناطق الرئيسية في مدينة القدس »البلدة القديمة، جبل المكبر، مخيم شعفاط، 

سلوان والعيسوية«.

ضّم اليوم المفتوح ُمشاركة 10 أندية مقدسية مختلفة »مركز الشباب االجتماعي، نادي العيساوية، نادي سلوان، نادي األنصار، 

جمعية البستان - سلوان، نادي ومدرسة المكبر، نادي العاصمة، نادي دالسال القدس، نادي أبناء القدس وجمعية برج اللقلق (.

واشتمل اليوم المفتوح على عدة فعاليات كان أكبرها رياضيًا، دوري لكرة القدم، وآخر لكرة السلة للفتيات، إضافة للورش الفنية 

ورسم الجداريات، وأخيرًا ورشة سيراميك وورشة أخرى لعرض فيلم واقٍع افتراضي في مختبر الحاسوب في الجمعية.

فيما شارك أيضًا، فريق كرة سلة برج اللقلق على الكراسي، من ذوي الهمم، وانتهى اليوم بتكريم الفرق واألندية المشاركة 

في الدوري، وتوزيع الكؤوس والميداليات.

التدريبات  من  عدٍد  توفير  عبر  المعيشي،  واقعهم  وتحسين  المذكورة  المناطق  في  األطفال  لمساعدة  هذا،  المشروع  يهدف 

الرياضية والتعليمية والقانونية، ال سيما ضمن افتقار هذه المناطق لوجود مراكز وجمعيات تحتضنهم وتوّفر لهم هذه االحتياجات. 

هذا المشروع بتنفيذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي.

Last Thursday, Burj Al-Luqluq implemented its sixth recreational open day for the Play and Learn project, in which it 
targeted nearly 500 boys and girls from the main areas of Jerusalem “the Old City, Jabel Mukaber, Shuafat Camp, Silwan, 
and Al-Issawiya”.
The open day included the participation of 10 different Jerusalem clubs, “Youth Social Center, Al-Issawiya Club, Silwan 
Club, Al-Ansar Club, Al-Bustan Association - Silwan, Al-Mukaber Club and School, Al-Asimah Club, Dallasal Al-Quds 
Club, Abnaa Al-Quds Club, and Burj Al-Luqluq Association(.
The open day included several activities, the largest of which were athletes, a football league, and another basketball 
for girls, in addition to art workshops and painting murals, and finally a ceramics workshop and another workshop to 
show a virtual reality movie in the computer lab in the association.
The Burj Al-Luqluq basketball team of people of determination also took part in the chairs, and the day ended with 
honoring the teams and clubs, taking part in the league, and distributing cups and medals.
This project aims to help children in the aforementioned areas and improve their living conditions, by providing several 
sports, educational and legal training, especially in the absence of centers and associations in these areas to embrace 
them and provide them with these needs.
This project is implemented by Burj Al-luqluq Social Center Society,

برج اللقلق ينشىء نادي الحوار والمعرفة الخاص بطلبة الجامعات 
»حوار ومعرفة«، بدأت تدريبات نادي الحوار والمعرفة ببداية شهر آب في جمعية برج اللقلق، حيث يستهدف النادي  فئة الشباب من خالل 
تدريبات المناظرات والمهارات الحياتية  و المبادرات إضافة للحقوق والقانون، حيث بدأ المشروع في تدريب المناظرات الذي تشرف عليه المدربة 

ربى ادريس من طالب أكاديميين أو خريجين . 
ويستهدف مشروع حوار معرفة فئة الشباب طالب الجامعات، لتنمية شخصياتهم وتعزيزها بعدة مجاالت حيث يشتمل المشروع على عدة برامج 

تدريبية وهي: » تدريب المناظرات، تدريب المهارات الحياتية، تدريب حقوق وقانون، تنفيذ مبادرات«.
ويتخلل هذه التدريبات جوالت معرفية تلبي حاجات المشروع، كما أن المتدرب في نهاية التدريب سيكون مرشح لالشتراك بمسابقة المنتدى 
الوطني للمناظرات، وسيكون على معرفة عالية بالحقوق والقانون والمهارات الحياتية الالزمة لتنفيذ مبادرات هادفة ومفيدة للمجتمع في 

سبيل إحداث التغيير اإليجابي في المحيط المقدسي.

من الناحية التدريبية وصلنا الى منتصف التدريب، فقد تم إعطاء المشاركين في البداية تمهيد من خالل الفعاليات المتعلقة بتقبل الرأي ، وحل 
المشكالت، وغيرها ما يلزم كي يستطيعوا البدء بالمناظرات، ثم بدأنا بالتعريف والفوائد انتقاال إلى نموذج البرلمان البريطاني وعناصره.

تفعيل   هناك  سيكون  التدريبات  من  القادمة  المراحل  وفي  البريطاني،  النموذج  على  مناظرة  المشاركين  ُيقيم  تدريبي  لقاء  كل  نهاية  في 
للمشاركين بفعاليات فن اإللقاء والعمل ضمن فريق ولعب األدوار، اضافة الى المادة التدريبية النظرية للمناظرات في البرلمان البريطاني حول 

الحجة والمقولة والتفنيد، والمناظرات ستكون في بداية اللقاء وليس في الختام اعتبارا من اللقاءات القادمة.

Burj Al-Luqluq establishes the Dialogue and Knowledge Club for university students

500 Jerusalemite children and 10 clubs take part in the sixth open day within 
Learn and Play project

“Dialogue and Knowledge” Club, the training of the Dialogue and Knowledge Club began at the beginning of August 
in the Burj Al-Luqluq Association, where the club targets the youth group through debates, training, life skills, and ini-
tiatives, in addition to rights and law. or graduates.
The Youth Knowledge Dialogue project targets university students to develop and enhance their personalities in sev-
eral areas. The project includes several training programs: “debating training, life skills training, rights, and law training, 
and implementing initiatives.”
This training will include knowledge tours that meet the needs of the project. At the end of the training, the trainee 
will be a candidate to take part in the National Debating Forum competition and will have a high level of knowledge 
of rights, law, and life skills necessary to implement meaningful and beneficial initiatives for the community in order to 
bring about positive change in the Jerusalem environment.
In terms of training, we reached the middle of the training. At first, the participants were given an introduction through 
the activities related to accepting opinions, solving problems, and others, what they need to start debates, then we 
started with the definition and benefits, moving to the British Parliament model and its elements.
At the end of each training meeting, the participants will hold a debate on the British model, and in the next stages of 
the training there will be activation for the participants in the art of recitation, teamwork, and role-playing, in addition 
to the theoretical training material for debates in the British Parliament on the argument, and refutation, and the de-
bates will be at the beginning of the meeting and not In conclusion, as of the next meetings.
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