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وفد من صندوق األمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين يزور جمعية برج اللقلق 

المجتمعي

زار وفد من صندوق األمم المتحدة للسكان مطلع الشهر الماضي مرافق جمعية برج اللقلق المجتمعي، حيث يمول الصندوق أحد 
أكبر مشاريع المرأة التي تنفذها الجمعية منذ أعوام وهو مشروع فرصة. 

وضم الوفد على رأسه السيدة كريستين بلوخس ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في فلسطين، باإلضافة إلى السيدة 
سيما العلمي مسؤولة برنامج الشباب في الصندوق.

وتضمنت الجولة إجتماعًا تقييميًا لسير عمل مشروع فرصة وفعالياته المختلفة على مدار العام وعلى رأسها البرامج التي تعنى 
بالمرأة والشباب.

فيما زار الوفد أيضا أهم مرافق الجمعية مثل مختبر الحاسوب والذي يحتضن عدد واسع من الدورات التكنولوجية التي تستهدف 
المرأة والشباب سواءا دورات الحاسوب للمبتدئين، أو الدورات المتخصصة مثل الفوتوشوب والتصميم وغيرها، ثم الى روضة 
جمعية برج اللقلق التي يتلقى بها أكثر من ٦٠ طفاًل وطفلة تعليمهم األكاديمي ضمن منهاج رياض األطفال المعتمد وبدعم 

وإدارة من طاقم متخصص يضم باإلضافة إلى مديرة الروضة معلمتين أساسيتين.
2٠22(، وقد تم تصميم البرنامج   - ينفذ صندوق األمم المتحدة للسكان دولة فلسطين حالًيا دورته السادسة من البرنامج )2٠18 
كما  اإلنجابية  الصحة  برنامج  إطار  في  المشروع  وتقييم  الجنساني،  للبرنامج  المواضيعي  التقييم  نتائج  أساس  على  المقترح 
استخدمت التوصيات والدروس المستفادة من التقييم الرابع للبرنامج القطري حيث كان الدرس الرئيسي المستفاد من كل هذه 

التقييمات هو الحاجة إلى الجسر بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية. 

A delegation from UNFPA-Palestine visits Burj Al-Luqluq Social 
Center Society

Early last month, a delegation from the United Nations Population Fund visited the facilities of Burj Al-Luqluq, where the Population 
Fund finances one of the largest projects for women implemented by Burj Al-luqluq in years, which is Forsa project.
The delegation was headed by Ms. Christine Blochs, representative of the United Nations Population Fund in Palestine, in addition to 
Ms. Sima Al-Alami, who handles the youth program in the Fund.
The tour included an evaluation meeting for the progress of Forsa project and its various activities throughout the year, especially 
the programs concerned with women and youth.
The delegation also visited the most important facilities of Al-Burj, such as the computer lab, which hosts a wide number of tech-
nological courses targeting women and youth, whether computer courses for beginners, or specialized courses such as Photoshop, 
design, and then to Burj Al-Luqluq Kindergarten, where over 60 boys and girls receive their academic education Within the approved 
kindergarten curriculum, with the support and management of a specialized staff that includes, in addition to the kindergarten 
director, two main teachers.
UNFPA State of Palestine is currently implementing its 6th Programme Cycle (2018—2022). The proposed programme was designed 
based on the results of a thematic evaluation for the gender programme, project evaluation under the RH programme and the coun-
try case study on the support of the census conducted by UNFPA evaluation office. Recommendations and lessons learned from 
the fourth country programme evaluation were also used. The key lesson learned from all these evaluations is the need to bridge 
between humanitarian and development programming.
Emergency preparedness, humanitarian response and resilience are mainstreamed across all programme outputs.
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وفد فريق كرة السلة »فتيات برج اللقلق«
 ومشاركته في مسيرة يوم الفتاة العالمي كجزء من التبادل الثقافي 

مع شابات من مدينة فيسبادن األلمانية 
القدس/ شارك وفد من فريق كرة السلة للفتيات »فتيات برج اللقلق« في التبادل الثقافي السنوي على هامش مسيرة يوم 
برنامج  في  مباشرة  للمشاركة  األلمانية  فيسبادن  مدينة  إلى  األول  تشرين   ٧ الخميس  يوم  الوفد  وصل  حيث  العالمي,  الفتاة 

التبادل الثقافي وفعالياته، حيث يشارك باإلضافة الى  فتيات برج اللقلق مشاركات من ألمانيا وبولندا.
وعلى مدار األيام الثالث األولى تنوعت فعاليات التبادل الثقافي ضمن برنامج متكامل يتالءم وأعمار المشاركات من جميع الدول 
من جيل 1٣ وحتى 18 عامًا، حيث شاركت كل من سدين زيدان، رؤى عليان، جهاد شلودي من فريق كرة السلة للفتيات وعلى رأس 

الوفد منسقة مشروع العب وتعلم آالء غراب. 
ومن ضمن الفعاليات األساسية في البداية تركزت فعاليات كسر الحواجز بين فتيات الدول المشاركة بعد تقسيم المجموعات لعدة 
للتغلب على  التعبير عن رأيهم بأنفسهم كفتيات أما برسم لوحة أو بعرض مسرحي  الفتيات بمهمة  فرق مشتركة وتم تكليف 

حواجز اللغة وإيجاد قواسم مشتركة فيما بينهم والتركيز عليها.
ولزيادة الحماس والمنافسة تم تنظيم لعبة ودية برياضة كرة سلة بين الفريق األلماني والفلسطيني ضد الفريق البولندي حيث 

أظهرت فتياتنا تميزًا في اللعبة.
التي  الحارة  المياه  وينابيع  المدينة  الفتيات على  وتعريف  للفتيات في مدينة فيسبادن  بتنظيم مسيرة  الفرق  وبعدها قامت   

تميزها والتي يأتي إليها الزوار من جميع أنحاء العالم.
وفي 1٠ تشرين األول شارك جميع الفتيات المشاركات في  يوم الفتاة العالمي في المسيرة المركزية التي إنطلقت من مدينة 

فرانكفورت وشارك فيها العشرات من الفتيات والنساء من حول العالم.
وفد  كل  بثقافة  التعريف  األخيرين  اليومين  مدار  على  األنشطة  وتضمنت  المسيرة  انتهاء  بعد  الشبابي  التبادل  برنامج  استمر 
الفتيات  الفوندو، ثم قامت  برياضة  النفس  الدفاع عن  اليوغا وتعلم بعض اسرار فنون  رياضة  رياضية وحركية تضمنت  وفعاليات 
بزيارة متحف النساء والتعرف على  ثقافات وحضارات مختلفة )الحضارة المصرية القديمة ،حضارة  بالد ما بين النهرين ،الحضارة 
البلدية فيما قدمت  الفتيات محافظ  البلدية في مدينة فيسبادن حيث استقبل  التوجه لمقر  ( ثم  األوروبية والحضارة اآلسيوية 
فتيات القدس عرض دبكة وبعدها تم توزيع شهادات المشاركة في التبادل الثقافي على الفتيات وتم اختتام اليوم باحتفال وداع.
األساسيين  المحركين  ، وكانوا من  للتبادل  المتنوعة  األنشطة  تميزًا في  مشاركتهن في  الفتيات أظهرن  ان  بذكره  الجدير  من 
برامج  مثل  بديلة  تواصل  آليات  باستعمال  عليه  التغلب  الفتيات  حاولت  الذي  اللغة  عوائق  الرغم من  ذلك على  ككل  للمجموعة 

الترجمة الفورية على األجهزة الذكية  للتواصل باللغة األلمانية، اإلنجليزية، البولندية.

Basketball team delegation “Burj Al-Luqluq Girls”
And his participation in the International Girls’ Day march was part of a cultural youth 

exchange with young women from Wiesbaden-Germany

Jerusalem/ A delegation from the girls’ basketball team “Burj Al-Luqluq Girls” took part in the annual cultural exchange 
on the sidelines of the International Girls’ Day march.

On Thursday, October 7, the delegation arrived in the German city of Wiesbaden to take part directly in the cultural 
exchange program and its activities, where it takes part in addition to girls Burj Al-Luqluq Posts from Germany and 
Poland.
Over the first three days, the cultural exchange activities varied within an integrated program that suits the ages of the 
participants from all countries from 13 to 18 years old. 
Among the primary activities at the beginning, the activities focused on breaking the barriers between the girls after 
dividing the groups into several joint teams.
The girls were assigned to express their opinion of themselves as girls, either by drawing a painting or a theatrical per-
formance to overcome language barriers and find common denominators among them and focus on them.
To increase the enthusiasm and competition, a friendly basketball game was organized between the German and Pal-
estinian teams against the Polish team, where our Jerusalemite girls showed excellence in the game.
Then the teams organized a march for girls in Wiesbaden and introduced the girls to the city, which visitors come from 
all over the world to.
On October 10, all the girls participating in the International Girl’s Day took part in the central march that started in 
Frankfurt, in which dozens of girls and women from around the world took part.
The youth exchange program continued after the march, and the activities over the last two days included introducing 
each delegation’s culture and sports and movement activities that included yoga and learning some secrets of martial 
arts in fondue, then the girls visited the Women’s Museum and got acquainted with different cultures and civilizations 
(Ancient Egyptian Civilization, Mesopotamia, European Civilization and Asian Civilization) and then head to the munic-
ipality headquarters in Wiesbaden, where the girls received the mayor of the municipality, while the girls of Jerusalem 
presented a Dabke show, after which certificates of participation in the cultural exchange were distributed to the girls, 
and the day ended with a farewell celebration.
The girls showed excellence in their participation in the various activities of the exchange and were among the main 
drivers of the group despite the language barriers that the girls tried to overcome by using alternative communication 
mechanisms such as interpretation programs on smartphones to communicate in German, English, Polish.
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أنشطة مركز الحموي في شهر تشرين أول 2021

العيزرية  والشباب في منطقة  والنساء  األطفال  والتي تستهدف  الجودة  ذات  األنشطة  العديد من  تنفيذ  الحموي  يتابع مركز 
وابوديس ومحيطها بحيث يركز المركز في عمله على عدة برامج : 

برنامج التعليم المساند:
تحت موضوع » العيزرية بلدتي«  تستمر حصص تعليم المساند للشهر الثاني وتضمنت القراءة والتحليل، إضافة الى نشاط التفريغ 
النفسي والحركي: تم من خالل استبدال الحصص التعليمية في عطلة الربع األول لطلبة المدارس بأنشطة تفريغ حركي وأنشطة 

تعليمية حركية على مدار 4 أيام دراسية.
 

قسم االرشاد النفسي واالجتماعي:
- دورة صناعة القش للنادي النسوي بالتعاون مع مركز وئام الفلسطيني..

- وورش عمل للتعبير عن المشاعر والتفريغ النفسي .  والتعرف على الذات ضمن مجموعات المهارات الحياتية..
- استقبال الفوج السادس لمجموعة توكيد الذات 

- التعرف على المشاعر اإليجابية والسلبية وكيفية إدارة الضغوط الحياتية مجموعات المراهقين من جمعية الزهراء .

برنامج الموهوبين:
- استمرار وانتظام اللقاءات األسبوعية للمجموعات ضمن برنامج الطلبة الموهوبين لتطوير مهارات اللغة االنجليزية والعلوم.

- بدء اللقاءات مع المجموعة الثالثة حيث تستهدف مجموعة من طلبة السنة الثانية والثالثة من الجامعة وهم من خريجي برنامج 
الطلبة الموهوبين سابقا، إضافة إلى تنظيم يوم تحديات لطلبة المجموعة الثانية من برنامج الطلبة الموهوبين والذي هدف 
الى تحفيز الطلبة وعمل تفريغ نفسي بعد االنتهاء من االمتحانات المدرسية، وتخلل النشاط عدة تحديات بين الطلبة تركز على 

مهارات بناء الفريق والتخطيط وزيادة الدافعية والحماس.
 

األنشطة الالمنهجية:
اختتام دورة الصلصال الحراري و تخريج المشاركات في النشاط حيث تهدف الدورة إلى تعريف المشاركات على مادة الصلصال 

الحراري وطرق استخدامها وكيفية العمل على االستفادة منها و البدء بمشروعهم الخاص.
- استكمال لقاءات دورة اللغة اإلنجليزية لألعمار من 9-12 سنة والتي تهدف إلى التركيز على المحادثة عند الطلبة المشاركين من 

خالل فعاليات والعاب بأسلوب غير تقليدي. 
- بدء دورة اللغة العبرية للمبتدئين.

- زيارة أطفال من روضة دريم في ابوديس لحديقة المركز بمناسبة يوم المولد النبوي. 

Al-Eizariya Center for Culture and Education - Al-Hamwi 
 Activities during OCTOBER

Al-Hamwi Center continues to implement many quality activities targeting children, women, and youth in the Al-
Eizariya and Abu Dis area and its surroundings so that the center focuses its work on several programs:

Supportive Education Program:
- Under the theme “Al-Azariya is my town”, the supporting education classes continue for the second month and 
included reading and analysis, in addition to the psycho-kinetic unloading activity: by replacing the educational classes 
in the first quarter vacation for school students with kinetic unloading and kinetic educational activities over the course 
of 4 school days.

Psychological and Social Counseling Department:
- Straw-making course for the women’s club in cooperation with the Palestinian Wi’am Center.
_ And workshops to express feelings and psychological discharge. Self-recognition within the life skills groups.
Reception of the sixth batch of the self-assertion group
Identifying positive and negative feelings and how to manage life stresses. Adolescent groups from Al-Zahraa 
Association.

Talented Program:
- Continuity and regularity of weekly group meetings within the gifted students program to develop English language 
and science skills.
- The start of the meetings with the third group, targets a group of students of the second and third year of the university, 
who are graduates of the previously gifted students program, in addition to organizing a day of challenges for students 
of the second group of the gifted student›s program, which aimed to motivate students and make a psychological 
discharge after completing school exams. The activity has several challenges among the students, focusing on team 
building and planning skills and increasing motivation and enthusiasm.

Extracurricular activities:
- The conclusion of the thermal clay course and the graduation of the participants in the activity. The course aims 
to introduce the participants to the thermal clay material, ways to use it, and how to work on benefiting from it and 
starting their own project.
- Complete the English language course meetings for ages 12-9, which aim to focus on the conversation of the taking 
part students through activities and games in an unconventional manner.
- Beginning of the Hebrew language course for beginners.
- Children from Dream Kindergarten in Abu Dis visit the center’s garden on the occasion of the Prophet’s birthday.
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وصول بعثة فريق الموظفين/برج اللقلق 

 إلى مدينة كارتبه التركية إستعدادًا لدوري الدرجة الثانية الفلسطينية

في  أسبوع  لمدة  لإلقامة  التركية  كارتبه  مدينة  إلى  1٦اكتوبر2٠21  السبت  يوم  صباح  اللقلق  الموظفين-برج  فريق  بعثة  وصلت 
معسكر خاص إستعدادًا للمشاركة في الدوري الفلسطيني الدرجة الثانية، حيث من المقرر أن يقيم الفريق خالل الفترة من 1٦ 
الى 22 اكتوبر في فندق غرين بارك كارتبه أحد أهم المنتجعات الرياضية في تركيا والذي يستقبل العديد من الفرق الرياضية 

العالمية على مدار العام.
بعثة برج اللقلق تشارك وعلى رأسها رئيس مجلس اإلدارة ناصر غيث باإلضافة الى أمين الصندوق عماد الشلودي وعضو مجلس 
اإلدارة اياد الزعتري والمدير التنفيذي منتصر ادكيدك، فيما يتكون الطاقم الفني للبعثة من خالد ابودلو مدربًا للفريق ونادي 
حجازي اداري الفريق ومساعد االداري راغب ابوسنينة، فيما منع المدرب الرئيسي للفريق نهاد زغير من السفر بعدما ُسلم قرار 

جائر بمنع السفر قبيل سفره في يوم واحد.
أيهم  شريفة،  رأفت  ابودلو،  عبدالرحمن  غيث،  محمد  الرازم،  »عالء  وهم  األكفاء  المحترفين  الرياضيين  من  العبًا   18 البعثة  تضم 
شريفة، حمزة عبداللطيف، محمد سرحان، احمد شريفة، عمر الزعانين، رامي داري، بالل شويكي، محمد عوض، احمد عنوس، 

احمد ابراهيم العباسي، محمود الصباح، ومنصور سليم.
فيما أكد رئيس مجلس اإلدارة السيد غيث » ان المعسكر التدريبي الرياضي جاء ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية ألبناء الفريق 
بشكل سنوي بهدف الحفاظ عليهم ورفع كفائتهم الفنية والبدنية وتطويرها  ومكافأتهم على االنتماء األصيل للفريق والجمعية 

وان وجود جميع الالعبين ياتي دون مقابل ومن نابع االنتماء الحقيقي وهذا ما يميز الموظفين برج اللقلق. 
أبناء مدينة القدس ومساندتهم  التنفيذي للجمعية السيد منتصر ادكيدك »أن رسالتنا هي الحفاظ على  من جانبة أكد المدير 
والوقوف معهم وهذا ما مضينا به قبل سنوات من خالل توقيع اتفاقية التعاون والشراكة والدمج للفريق مع نادي الموظفين 

المقدسي وهذه رسالتنا التي ستبقى مستمرة ولن تتوقف«.
ومن القدس المحتلة أكد المدرب القدير نهاد زغير الذي منعه االحتالل من المشاركة مع أبنائه من العبي الفريق في المعسكر 
التدريبي » هذه إرادة الله عز وجل ان اكون بعيدًا عنهم والحمدلله رب العالمين دائما وابدًا، قلبي و وجداني معهم واتابعهم 
بشكل يومي وكامل بما فيها متابعة التفاصيل الفنية مع الزميل خالد ابودلو واالدارية مع االخ منتصر ادكيدك، ولن يثنينا شيء 

عن حب فريقي والوقوف معه ما استطعت«.
نبني العبا منتميا للقدس وليس العبا  نتركهم وحيدين، نحن  أبنائنا ولن  للحفاظ على  الرسالة مستمرة، نعمل  الزغير »  وأضاف 

منتميا للمادة«.
التاريخية واألثرية  من الجدير بذكره هنا أنه وعلى هامش المعسكر سيتم تنظيم زيارة لمدينة اسطنبول للتعرف على المعالم 

وسيتم تنظيم برنامج ترفيهي للفريق خالل التدريبات.

The Football team Al-Muathfeen / Burj Al-Luqluq Arrive in the Turkish city - Kartepe 

part of the preparation for the Palestinian League

Jerusalem/ Al-Muazfeen- Burj Al-Luqluq team delegation arrived on the morning of Saturday, October 2021  ,16, to 
the Turkish city-Kartepe to stay for a week in a special Sports camp which receives many international sports teams 
throughout the year, part of the preparation for participating in the Palestinian League. 
Burj Al-Luqluq delegation takes part, headed by the chair of the Board of Directors Mr. Nasser Ghaith, in addition to Mr. 
Imad Al-Shaloudi and Iyad Al-Zaatari, members of the Board of Directors and the Executive Director, Muntaser Edkidik.
Mr. Nihad Zughayer, the main trainer and the sports department leader didn›t go with the team, after an unfair decision 
to ban travel was handed before he traveled on one day.
The delegation includes 18 qualified professional players: Alaa Al-Razem, Muhammad Ghaith, Abdulrahman Abu-dalo, 
Raafat Sharifa, Ayham Sharifa, Hamza Abdel-Latif, Muhammad Sarhan, Ahmad Sharifa, Omar Al-Zaanin, Rami Dari, Bilal 
Shweiki, Muhammad Awad, Ahmad Anous, Ahmad Ibrahim Al-Abbasi, Mahmoud Al-Sabah, and Mansour Selim.

While the chairperson of the Board of Directors, Mr. Ghaith confirmed, “The sports training camp came within the 
programs organized by the association for the team members annually to preserve them, raising their technical and 
physical efficiency, developing them, and rewarding them for the original affiliation of the team and the association, 
and that all players come free and stem from true affiliation, and this distinguishes Burj Al-luqluq youth.
The Executive Director of the Society, Mr. Muntaser Edkidik, affirmed, “Our mission is to preserve, support and stand 
with the people of Jerusalem, and this is what we did years ago by signing an agreement of cooperation, partnership, 
and integration of the team with the Jerusalem Staff Club. This is our message that will continue and will not stop.”
From occupied Jerusalem, the able coach, Nihad Zghair, who was prevented by the occupation from participating with 
his sons from the team’s players in the training camp, confirmed, “This is the will of God Almighty to be away from them, 
and praise be to God, Lord of the Worlds always and forever, my heart and conscience are with them and I follow them 
on a daily and complete basis, including following up on technical details With my colleague Khaled Abu-dlou, and the 
administration with brother Muntasir Edkeedik, and nothing will stop us from loving my team and standing with it as 
much as I can.”
Al-Zughair added, “The message continues. We are working to preserve our children and will not leave them alone. We 
are building a player affiliated with Jerusalem and not a player affiliated with the Article.”
It is worth mentioning here that on the sidelines of the camp, a visit to Istanbul will be organized to learn about the 
historical and archaeological monuments, and an entertainment program will be organized for the team during the 
training.
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نسخة جديدة من برنامج المرشد الشاب »سنسلة« 
خطتها  ضمن  عليها  تعمل  التي  الرئيسية  البرامج  وضمن  المختلفة  المشاريع  من  العديد  تقديم  في  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  تستمر 

اإلستراتيجية.

وفي الحديث عن برنامج الشباب والرياضة، فقد أعلنت الجمعية مؤخرًا ومن خالل صفحاتها على مواقع التواصل المجتمعي عن البدء بتنفيذ 

النسخة الخامسة من المشروع الشبابي المرشد الشاب والذي يعد من أهم المشاريع الشبابية التي نفذت في الجمعية على مدار األعوام 

الماضية.

يميز  الفلسطيني، وما  االستثمار  التركية وصندوق  للقراءة  بتمويل من مؤسسة وقت  يأتي  الخامسة منه  النسخة  البرنامج وفي هذه  هذا 

هذه النسخة التي اتخذت من اسم » سنسلة« عنوان لها، إن اللجنة المنظمة للبرنامج قامت برفع سقف المعايير الخاصة باختيار المشاركين 

البرنامج و  أربع نسخ من  نجاح  بعد  والكليات والمعاهد  الجامعات  لتشمل طالب  العام  لهذا  19-2٦عامًا  بين  العمرية ما  الفئة  والمشاركات من 

مراكمة التجربة والخبرة، وما يميز هذه النسخة أيضا توسيع دائرة المشاركة لتشمل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. 

إقبال واسع لوحظ من خالل تتبع االستمارات االلكترونية التي تم تعبئتها من المتقدمين في المرحلة األولى من استقبال الطلبات، وتجاوزت 

نسبة اإلناث ٦٠٪ في مقابل ما يقارب ال 4٠٪ من الذكور. 

الحقًا ستقوم لجنة موضوعية باختيار أفضل المتقدمين بناءا على المعايير المختلفة، من خالل فرز االستمارات واختيار المشاركين وفقا لمجموعة 

من الضوابط والمعايير التي وضعت خصيصًا لتحديد األفضل بهدف االنتقال الى المرحلة األهم والبدء بتنفيذ البرنامج، حيث يشمل منهاج تدريبي 

تثقيفي حول المسارات المختلفة في فلسطين، من خالل مرشد الجوالت ومنسقي البرنامج. 

Burj Al-Luqluq Social Center Society continues to implement many projects and major programs within its strategic 
plan.
Talking about the youth and sports program, the center recently announced, through its pages on social network 
channels, the start of implementing the fifth edition of “The Youth guide” project,  one of the most successful youth 
projects implemented in the center over the past years.
This program is the fifth edition of it, comes with funding from the Turkish Foundation Vakti Kiraat and, the Palestinian 
Investment Fund, and what distinguishes this version, which took the name “Senseleh” as its title, the program’s 
organizing committee raised the ceiling of criteria for selecting participants from the ages between 26 - 19 years include 
university students, colleges and institutes after the success of four versions of the program and the accumulation 
of experience and expertise, also the expansion of the circle of participation to include the youth from occupied 
Palestinian territories in 1948 Lands.
Many applicants were observed by tracking the e-forms that were filled out by applicants in the first stage of receiving 
applications, and the percentage of females exceeded %60, compared to approximately %40 of males.
Later, an aim committee will select the best applicants based on various criteria, by sorting the forms and selecting 
the participants according to a set of controls and criteria specifically developed to determine the best to move to the 
most important stage and start implementing the program, which includes an educational training curriculum on the 
different rails in Palestine, through Tour guides and the program coordinators.

A new version of “The Youth guide” Program “Senseleh”

برج اللقلق المجتمعي يشارك في التبادل الثقافي للطلبة الجامعيين في 
مدينة إسطنبول

للطلبة  الثقافي  التبادل  كامل، في  أسبوع  ولمدة  الماضية  األربع  األيام  الجامعيين وعلى مدار  الطالب  ٣٠ شاب وشابة من  أكثر من  يشارك 
الجامعيين في مرحلته الثانية، حيث يجمع برنامج التبادل الطالبي، طالب جامعيين فلسطينيين وطالب جامعيين أتراك في برنامج تبادل ثقافي 

ومعرفي يتضمن ورش عمل مشتركة باستضافة مؤسسة تبغا.
ويضم البرنامج باإلضافة الى التبادل الثقافي و سلسلة من ورشات العمل والفعاليات المشتركة، جوالت عديدة على األماكن التاريخية واألثرية، 

الدينية والثقافي في المدينة.
المجتمعي السيد منتصر   اللقلق  برج  التنفيذي لجمعية  المدير  ناصر غيث وبحضور  القدس المشارك رئيس مجلس اإلدارة السيد  ويرأس وفد 

ادكيدك هذا باإلضافة الى الطالب، بتول عليان، هيا عوض، حمزة النتشة، حمزة عبد اللطيف، وربا حجازي. 

Burj Al-Luqluq Community takes part in the Cultural Exchange in Istanbul for 
Students

Over the past four days and for a week, more than 30 young male and female youth are participating in the second 
phase of the cultural exchange for university students.

The exchange program brings Palestinian and Turkish university students into a cultural and knowledge exchange 
program that includes joint workshops hosted by TUGVA.

In addition to the cultural exchange and a series of workshops and joint events, the program also includes many tours 
of the city’s historical, archaeological, religious, and cultural sites.

The Jerusalem delegation is headed by the Chairman of the Board of Directors, Mr. Nasser Ghaith, and in the presence 
of the Executive Director of Burj Al-Luqluq, Mr. Muntaser Edkidik, in addition to the students, Batoul Elayan, Haya Awad, 
Hamza Al-Natsheh, Hamza Abdel-Latif, and Ruba Hijazi.
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»َوعيك أمانك« مبادرة شبكة تثقيف األقران من خالل مشروع فرصة 
وبرنامج أنا إنسان

العب وتعلم مشروع رياضي تعليمي يقدم خدماته التعليمية 
والرياضية ألكثر من ٧00  طفل مقدسي

نفذت شبكة تثقيف األقران »واي بير فلسطين«، ومن خالل جمعية برج اللقلق المجتمعي مبادرة وعيك أمانك تزامنًا من شهر 

أكتوبر الذي يحمل عنوان شهر التعبئة والتوعية لتجنب اإلصابة بسرطان الثدي. 

المبادرة في حديقة  المنزلية، ونفذت  التوعية حول المرض وسبل الوقاية وأهمية الفحوصات  الحال  المبادرة بطبيعة  وهدفت 

المعهد الوطني للموسيقى حيث تخللها عدة فعاليات كان أهمها لقاء توعوي حول سرطان الثدي باإلضافة الى تجارب شخصية 

لمحاربة سرطان الثدي، فقرة عزف وغناء ومسرحية تتحدث عن الفنانة الراحلة ريم البنا.

على هامش المبادرة تم تنظيم بازار متعدد الزوايا لدعم المشاريع الناشئة في مدينة القدس إذ هدفت المبادرة باإلضافة إلى 

رفع الوعي حول سرطان الثدي أيضا دعم النساء والمشاريع االقتصادي الناشئة باستضافة عشر زوايا مختلفة والترويج لها.

   UNFPA يذكر ان مبادرة وعيك أمانك ُنفذت ضمن مشروع فرصة وبرنامج أنا إنسان بدعم من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

YPEER Palestine وشبكة تثقيف األقران

قاعدية موجودة في خمس  اندية مقدسية  بالتعاون مع  وذلك  النسخة  وتعلم« في هذه  »العب  تنفيذ مشروع  تتوزع مناطق 

مناطق رئيسية هي، سلوان، العيسوية، ومخيم شعفاط، جبل المكبر والبلدة القديمة.

المشروع بحلته الجديدة يضم طاقم مكون من ٣٥ مدرب ومدربة في رياضات كرة القدم وكرة السلة ، ويضم 1٧ معلمًا ومعلمة 

على  موزعين  منسقين  تسع  الى  باإلضافة  هذا  اإلنجليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  الرياضيات،  المختلفة،  التعليمية  المواد  في 

األندية التسعة الشريكة.

ويستكمل العب وتعلم  تدريباته الرياضية والتعليمية والتوعوية باإلضافة إلى تدريبات االطفال ذوي االعاقة من ناحية رياضية 

ودعمهم ورعايتهم من ناحية أكاديمية وتمكينهم في ورشات المهارات الحياتية.

حيث تم تنفيذ أكثر من 28٠ تدريب لكرة القدم وكرة السلة في األندية الشريكة خالل الشهر الماضي، إضافة الى 1٧٠ حصة تعليمية 

في اللغات المشمولة في المشروع.

ومن أهم الحصص ايضا تم تمرير 22 حصة تعليمية لألطفال ذوي الهمم والذين يعانون من صعوبات في التعلم وتنفيذ تدريب في 

كرة السلة على الكراسي في ملعب ام طوبا. 

Y-peer Palestine Education Network, through Burj Al-Luqluq Social Center Society, implemented the  “Your Awareness 
is Your Safety” initiative, coinciding with the month of October, which is titled the Month of Mobilization and Awareness 
to Avoid Breast Cancer.
The initiative, of course, aimed to raise awareness about the disease, prevention methods, and the importance of home 
examinations. The initiative was carried out in the garden of the National Conservatory of Music in Jerusalem, where it 
includes several activities, the most important was an awareness meeting about breast cancer, in addition to personal 
experiences regards fighting breast cancer, also a performance of theater play, singing and a play about the late artist 
Reem Al-Banna.
On the sidelines of the initiative, a multi-corner bazaar was organized to support craft projects in the city of Jerusalem.
The initiative, in addition to raising the theme about breast cancer, also aimed to support women and emerging 
economic projects by hosting and promoting ten different corners.
The initiative was implemented within Forsa project and I am a human program with the financial support of the 
United Nations Population Fund (UNFPA) and the Education Network YPEER-Palestine

The areas of implementation of “Learn and Play” project are distributed in cooperation with base Jerusalemite clubs in 
five main areas: Silwan, Al-Issawiya, Shuafat Camp, Jabel Mukaber and the Old City.
The project, in its new form, includes a staff of 35 trainers in football and basketball, and includes 17 male and female 
teachers in various educational subjects, mathematics, Arabic and English, in addition to nine coordinators distributed 
among the nine partner clubs.
Learn and play Project. Continuing all the training includes sports, educational and awareness training, in addition to the 
training for children with disabilities in terms of sports, and supporting them in terms of academics and empowering 
them in life skills workshops.
Over the past month, over 280 football and basketball training sessions were carried out in the partner clubs, in addition 
to 170 educational classes in the languages included in the project.
Among the most important sessions, 22 educational sessions were passed for children of determination and those with 
learning difficulties, and basketball training was carried out on chairs at Umm Tuba Stadium.

“Your Awareness is Your Safety” Y-Peer Educational Network initiative through 
Forsa project and I am a human program

“Learn And Play” an educational sports project that provides educational and 
sports services to over 700 Jerusalemite children
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التغيير المجتمعي يبدأ باألسرة والتواصل االيجابي بين أفرادها
احنا التغيير ولقاءات دورية على مدار الشهر 

عاد مشروع احنا التغيير وتغيرنا، ليقدم العديد من الخدمات التي تندرج تحت إطار األنشطة ذات الطابع االجتماعي والنفسي والتي تعنى بتمكين 
شريحة عريضة من الفئات المجتمعية بما فيها النساء، األطفال، المراهقين واليافعين من الشابات والشبان.

ومن العناوين المميزة ضمن سلسلة اللقاءات، لقاءات ورشة عمل التواصل الفعال بين األم والطفل، وهي عبارة عن لقاءات منظمة تنقسم 
الى قسمين، أواًل توجيه وإرشاد مجموعة من األمهات ضمن لقاءات جماعية تتضمن فعاليات يتم من خاللها فهم احتياجات األطفال وكيفية 
مساعدة النساء ألطفالهن بمواءمة اإلحتياجات المختلفة بينهم، ليصبح لديهن قدرة على إستيعاب سلوكيات الطفل والمقدرة على التعامل 
التعامل مع أطفالهم بشكل جماعي والنقاش حولها أما  معه، هذا إضافة إلتاحة الفرصة لمشاركة الصعوبات التي تواجهها األمهات في 
التواصل  بينهم مع توجيه ومتابعة لضمان  تنفيذ فعاليات مشتركة فيما  بين األم والطفل من خالل  الثاني يتم خلق مساحة مشتركة  القسم 
الفعال فيما بينهم وتنتهي اللقاءات بتقييم األمهات حول اللقاء، وحول سهولة أو صعوبة تنفيذ الفعالية المشتركة والنقاش حول الصعوبات 

وكيفية تذليلها. 

فيما يلي جميع العناوين الرئيسية التي يغطيها المشروع في قسم االرشاد النفسي واالجتماعي والمحاور التي تتضمن كل ورشة:

ورشة عمل »مهارات التعامل مع الضغوطات« للسيدات 
- ما هي الضغوطات؟ ما هي المؤشرات واألعراض.

- تقنيات التعامل اإليجابي مع الضغوطات والتغلب عليها.
- السيطرة الواعية على االنفعاالت و مهارات التأمل واالسترخاء. 

 ورشة عمل« نشاطات مختلفة بين األم والطفل«
- فهم إحتياجات طفلي.

- بناء التواصل بين األم والطفل.
- خلق مساحة بين الطفل واألم. 

برنامج »إدارة المجموعات« لطلبة تخصصات العلوم اإلنسانية »علم النفس ، الخدمة االجتماعية »
- التعرف على أساسيات العمل داخل المجموعة وفهم األنماط المختلفة والتعامل معها.
- تطوير مهارات التعامل مع المستفيدين والتعرف على أخالقيات العمل داخل المجموعة. 

-  ورشة » تدريبات مختلفة في المهارات الحياتية لليافعين واليافعات«
- اكتشاف الهوية الذاتية والتعبير عن المشاعر

- تقبل اآلخر واختالفاته واالتصال والتواصل الفعال.

هذه األنشطة مجانية ومفتوحة للمستفيدين ضمن الفئات المستهدفة ضمن عمل األخصائية االجتماعية والنفسية، ضمن هذا المشروع الممول 
.CISP من االتحاد األوروبي وينفذ من قبل جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع اللجنة الدولية لتنمية الشعوب

Societal change begins with the family and positive communication between its 

members

“We Are The Change” project has returned to provide many services that fall under the framework of social and psy-
chological activities that are concerned with empowering a wide range of societal groups, including women, children, 
adolescents, and young men and women.
One of the distinguished titles in the series of meetings is the effective communication workshop between mother and 
child, which is organized meetings that are divided into two parts., to can absorb the child’s behavior and the ability to 
deal with it, in addition to providing the opportunity to share and discuss the difficulties that mothers face in dealing 
with their children collectively. As for the second section, common space is created between the mother and the child 
through implementing joint activities among them with guidance and follow-up To ensure effective communication 
among them, the meetings end with the mothers’ evaluation of the meeting, the ease or difficulty of implementing the 
joint activity, and discussion about difficulties and how to overcome them.
The following are all the key topics covered by the project in the Psychological and Social Counseling section and the 
topics that each workshop includes:
“Skills for Dealing with Stress,” Workshop for women.
- What are the stressors? What are the signs and symptoms?
- Positive coping techniques for dealing with stress and overcoming it.
- Conscious control of emotions, meditation, and relaxation skills.

“Different activities between mother and child” Workshop.
- Understanding my child’s needs.
- Building communication between mother and child.
- Create a space between the child and the mother.
- “Group Management” Program for Students of Humanities Majors “Psychology, Social Work”
- Recognize the basics of working within the group and understand and deal with unique patterns.
- Develop skills to deal with beneficiaries and learn about work ethics within the group.
Workshop “Different Life Skills Training for Adolescents”
- Discovering self-identity and expressing feelings
- Acceptance of the other and his differences and effective communication and communication.
These activities are free to beneficiaries within the target groups within the work of the social and psychological spe-
cialist, within this project funded by the European Union and implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society in 
partnership with the International Committee for the Development of Peoples (CISP).
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