الرئيس يستقبل مسعفي جمعية برج اللقلق
في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهلل استقبل الرئيس محمود عباس ممثلين عن طاقم اسعاف جمعية برج
اللقلق المجتمعي وجمعيات اإلسعاف التي قدمت خدماتها الصحية للمصلين في المسجد االقصى المبارك
خالل شهر رمضان الفضيل وهم :المسعفين العرب والهالل االحمر والمركز الصحي العربي ،وجمعية نوران
وجمعية برج اللقلق.
وأشاد سيادته بدور الكشافة والمسعفين في خدمة المصلين وزوار المسجد االقصى المبارك خالل الشهر
الفضيل ،مؤكدا أن القدس لن تكون إال عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقد قدم الوفد للرئيس ابو مازن حفنة من تراب المسجد االقصى المبارك ،وقدم القادة الكشفيين مجسما
مصدفا يحمل صورة مسجد قبة الصخرة.
وحضر اللقاء رئيس ديوان الرئاسة د .حسين االعرج ومستشار شوؤن القدس في ديوان الرئاسة المحامي
احمد الرويضي ،الذي عمل على ترتيب والتنسيق لهذه الزيارة ،ومدير المركز الصحي العربي ورئيس رابطة
اندية القدس احمد سرور.

The Palestinian President Receives Burj AlLuqluq First-Aid Unit
The President of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, received a delegation from
Burj Al-Luqluq Social Center Society first-aid unit at the headquarters of the Palestinian
presidency in Ramallah. This unit provided services for worshipers who visited Al-Aqsa
Mosque during Ramadan. The delegation also included people from the Red Crescent, the
Arab Health Center, Nuran Charitable Association, and the First Aid Arab Union Society.
President Abbas praised the role of scouts and first aid units who devote themselves
to serve the worshipers and visitors of Al-Aqsa Mosque, especially during Ramadan,
emphasizing that Jerusalem will not be other than the capital of an independent State of
Palestine.
The delegation gave the president a handful of the soil of Al-Aqsa Mosque, while the
scouts gave him a seashell statue of the Dome of the Rock.
It’s worth mentioning that the Head of the Presidential Office Dr. Hussein Al-A’raj, his
Deputy, adv. Ahmad Al-Rweidi, who coordinated for this visit, in addition to the head of
the Arabic Medical Center and the head of Jerusalemite clubs Ahmad Surur.

.. برنامج المرشد السفير

برنامج جديد بفكر جديد سينطلق مع بدء العام الدراسي الجديد
 ويهدف هذا البرنامج.تجري خالل الفترة الحالية بدء التحضيرات لبدء برنامج المرشد السفير ضمن مشروع سفراء القدس
 وسيتم.الى تعزيز الهوية الفلسطينية للطالب والطالبات المقدسين والتي ستنظم في شمال وجنوب فلسطين التاريخية
 طالب وطالبة من المدارس التي يستهدفها50  اشهر وسيبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج6  جوالت على مدار6 تنظيم
 ويذكر ان هذا البرنامج ينفذ من قبل جمعية.المشروع والتي هي تابعة لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس
برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ومركز السرايا وبدعم من مركز تطوير المؤسسات االهلية
.وبتمويل من البنك الدولي

“Al-Murshid Al-Safeer” Program … A New Program with New
Ideas Will Start by the Beginning of the New School Year
A

The preparation of “Al-Murshid Al-Safeer” program. Within Jerusalem Ambassadors projects, has begun. This
program aims to enhance the Palestinian identity of male and female Jerusalemite students. The activities of this
M B A S S A D O R S O F J E R U S A L E M
program will be organized in the south and north of the historical Palestine. Six tours will be organized over the
period of six months. Around 50 male and female student will benefit from this project which focuses on the
schools of the Ministry of Education in Jerusalem. This program is executed by Burj Al-Luqluq Social Center Society
in partnership with Palestine Vision and Al-Saraya Center, supported by the NDC and funded by the World Bank.

ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ

.»بدات من باب الزاهرة%100 حملة ضمن مبادرة «لغتي عربية
 حملة بالشراكة مع اطفال مخيم «صيفنا2015/8/6 نظمت طالبات الصف العاشر من مدرسة الروضة الحديثة يوم الخميس
مقدسي» وهي فعالية من فعاليات المبادرة الثقافية لتوعية حول اهمية استخدام الكلمات العربية واسماء المناطق العربية
 وتنوعت نشاطات الحملة بالوقوف على باب الزاهرة والمشي الى باب العامود ورفع الفتات.بدال من العبرية في حديثنا اليومي
 ومن ثم الجلوس على.توعوية باهمية استخدام الكلمات العربية وبدائل للكلمات العبرية التي نستخدمها في الوقت الحالي
.درجات باب العامود والحديث مع المقدسين المارين عن مدى استعمالهم لهذه المفردات

Our Arabic is %100 starts from Herod’s Gate
The 10th graders in Al-Rawda Al-Hadiseh School organized a campaign, on Thursday 2015/08/6, with
the children of Saifna Maqdisi summer camp. This campaign is an activity within the cultural initiative to
aware people about the importance of using the Arabic words and names, instead of Hebrew, in our daily
conversations. The campaign started from Herod’s Gate where students walked towards Damascus Gate
holding awareness signboards that have Arabic words instead of Hebrew ones. After that they sat near
Damascus Gate and asked people passing by about how often they use Hebrew words.

برج اللقلق تختتم مخيمها الصيفي «صيفنا مقدسي»
اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم األربعاء 2015/08/12مخيمها الصيفي «صيفينا مقدسي» بمشاركة أكثر من 220
طفل مقدسي و 30طفل من قطاع غزة من خالل مركز االرشاد التربوي وبالتنسيق مع التعاون اإليطالي في مدينة القدس ،حيث
جاءت مشاركة أطفال القطاع في الحفل الختامي بشكل عفوي وخالل جولة كانوا يقومون بها في البلدة القديمة من القدس
وخاللها قاموا بزيارة الجمعية وشاركوا بفعاليات حفل الختام.
وشارك في حفل الختام مجموعة كبيرة من أهالي األطفال الذي حضروا خصيصا لمتابعة أبنائهم ومشاركتهم فرحة ختام
المخيم الصيفي وتقديم العروض والوصالت الفنية والوطنية والغنائية.
وافتتح المخيم بكلمة ترحيب من أطفال المخيم ومن بعدها تقدم مدير جمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك وممثلة مؤسسة
 CISPفرانشيسكا بيانتشيني بكلمة رحبا فيها بالحضور كافة وبأهالي األطفال وشكرا االتحاد األوروبي ممول المخيم الصيفي
الذي يندرج ضمن مشروع «احنا التغيير».
واكد ادكيدك بأن مخيم «صيفنا مقدسي» كان يستهدف حسب الخطة فقط  150طفل ولكن تقدم للتسجيل للمخيم اكثر
من  220طفل مقدسي .وأضافت فرانشيسكا بأن المشروع سيستهدف أكثر من  450طفل مقدسي ضمن برامج المخيمات
الصيفية على مدار ثالثة سنوات.
وخالل فقرات الحفل عرض أطفال قطاع غزة بفقرة دبكة شعبية شاركهم فيها عدد من فتيات برج اللقلق ليجسدوا لوحة
من التواصل والتآخي ما بين أبناء القدس والقطاع المحاصر .وقام أطفال جمعية برج اللقلق المجتمعي بتكريم كافة األطفال
الزوار لتأكيد المحبة واالخوة ما بين القدس وقطاع غزة.
وفي نهاية الحفل الختامي قام مركز المخيم المدرب نهاد زغير ومساعده احمد جابر بتكريم كافة مرشدين المخيم
والمتطوعين ،ومن بعدها تم دعوة كافة الحضور لزيارة معرض االعمال الفنية واليدوية التي صنعها األطفال خالل فترة
المخيم.

Burj Al-Luqluq Celebrates the Closing Ceremony of
“Saifna Maqdisi” Summer Camp
Burj Al-Luqluq Social Center Society celebrated the closing ceremony of its summer camp “Saifna Maqdisi”,
on Wednesday 2015/08/12, with the participation of more than 220 Jerusalemite children, in addition to
30 children from Gaza who came with the Educational Guidance Center, in coordination with the Italian
Cooperation in Jerusalem. The participation of the children for Gaza was not planned; they were touring
around Jerusalem and ended up visiting Burj Al-Luqluq center and participate in this closing ceremony.
Many parents attended the event so as to participate with their children in this pleasant event, in addition
to see their artistic, patriotic and singing performances.
Summer camp children started the event with welcoming speech which was followed by speeches from
Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, and CISP representative Francesca Bianchini, in
which they welcomed the audience and the children participating in the summer camp. Moreover, they
thanked the European Union who funded the summer camp which comes within “We’re the Change”
project.
Edkaidek added that “Saifna Maqdisi” summer camp aimed to target 150. However, more than 220 came
to participate. Francesca added that this project will target more than 450 Jerusalemite children within the
summer camp program for 3 years.
During the event, children from Gaza had a Dabkah performance in which Burj Al-Luqluq girls joined them
to create a bridge between Jerusalem and Gaza. Then, Burj Al-Luqluq children honored the Gaza children
and stressed on the love and brotherhood relations between Jerusalem and Gaza.
At the end of the ceremony, the summer camp leaders Nihad Zughayyar and Ahmad Jaber gave certificates
to all summer camp guides and volunteers. This was followed by an exhibition for the work done by the
children of the summer camp.

جمعية برج اللقلق تشارك في المنتدى العالمي للشباب والسالم
واألمن في االردن
جمعية برج اللقلق تشارك في المنتدى العالمي للشباب والسالم
واألمن في االردن
وسط حضور واسع من مسؤولين كافة الدول و ٥٠٠شخص من
نخبة شباب العالم وتحت رعاية سمو ولي العهد األمير الحسين
بن عبد اهلل حفظه اهلل ورعاه افتتح مبعوث االمم المتحدة احمد
الهنداوي المنتدى العالمي للشباب والسالم واالمن يوم الجمعة
 2015/08/21في عمان ،األردن وذلك بمشاركة ممثلة جمعية برج
اللقلق المجتمعي تمام نوفل.
وفي االفتتاحية توجه هنداوي الى الشباب المشارك بكلمة قال
فيها ال يوجد سالم دون تنمية وال تنمية دون سالم ،وبعد ذلك
القى سمو ولي العهد االمير الحسين بن عبد اهلل كلمته حيث قال
ان الشباب هم المستقبل وان من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب
هو من يفتح ابواب المستقبل كما قال ايضا ان الشباب هم الثروة

الحقيقية وان  ٪٧٠من نسبة العالم هو من الشباب ووضح ايضا ان
هناك فرصة للتغير الجذري وان الشباب هن أكثر فئة مستهدفة
لكافة انواع التطرف بالعالم.
وبعد النقاش على عدة مستويات توصل الشباب الى كتابة عدة
توصيات أطلق عليها «اعالن عمان» ،ومن هذه التوصيات اعادة
المناخ التعليمي واالرشادي للتطور والتكنولوجيا بالطرق
الصحيحة واالنفتاح االعالمي وحرية التعبير ونشر قيم التسامح
واالعتدال وصد التطرف وتدريب الشباب على تصميم سياسات
مبنية على األدلة .وسيتم رفع هذه التوصيات واقرار اجندة خاصة
باألمن الى مجلس االمن عن طريق عضوية االردن.

Burj Al-Luqluq Participates in the Global Forum on
Youth, Peace & Security in Jordan
The Global Youth Forum on Youth, Peace and Security
kicked off on Friday 21st August 2015, in Amman,
Jordan. UN Secretary General Envoy for Youth,
Ahmad Al-Hindawi, started the forum in which over
than 500 participants including high-level officials
who joined from all over the world. This forum was
held under the auspices of His Royal Highness Crown
Prince Al-Hussein Bin Abdullah.
Hindawi said that there is no peace without
development and no development without peace.
Then, His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein
Bin Abdullah started His speech in which he said that
the youth are the real wealth of the community and
that they make up %70 of the world population. He
explained that there is a chance for radical change

and that young people are more targeted to all
kinds of extremism in the world.
After discussion, youths came up with a
number of recommendations called “Amman
Announcements,” among these, leading the
educational system back to the right track in which
they involve technology and other modern ways.
They also stressed on the right of expressing oneself, media openness, tolerance and moderation,
in addition to repulse against extremism and train
youth to design evidence-based policies. These
recommendation will be raised to the UN Security
Council through Jordan’s membership.

جمعية برج اللقلق تواصل الزيارات الميدانية
لفلسطين التاريخية
أن تربط ما بين الشباب المقدسي وهويتهم واألرض التي ينتمون اليها فانت تصنع ما يحتاجه الشباب المقدسي في ظل اغتراب الهوية
وتشتيت االنتماء وضياع الوحدة والرمزية والهدف .لهذا نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي جولة خاصة لمدة يومين للمشاركين
الشباب في برنامج المرشد الشاب في منطقة الشمال الفلسطيني ،وخالل الجولة قامت المجموعة بزيارة قرية ام الزينات ،قرية بلد
الشيخ ،جولة في مدينة حيفا و المبيت في قرية كابول «مدينة السندباد» ،رأس الناقورة وتم اختتام الجولة في مدينة عكا.
وتعد هذه الجولة من جوالت برنامج المرشد الشاب ضمن مشوع شبابك يا قدس الممول من رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي
وبإشراف مؤسسة التعاون لنؤكد بان الهوية المقدسية ستبقى هوية ذات انتماء وتواصل مع األرض كل األرض الفلسطينية التاريخية من
الشمال إلى الجنوب ومن البحر إلى النهر.

Burj Al-Luqluq Continues Field Visit around the
Historical Palestine
It is important to link Palestine Youths to their lands, routes and identities, especially during the times
when identities, belonging and goals are lost. Thus, Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a twoday tour to the North of Palestine for the participants in The Young Guide Program. During the tour the
group visited a number of sites including Im Al-Zinat Vilallage, Balad Al-Shaikh Village, a tour around Haifa
and camping in Kapul village “Al-Sindibad Resprt”, where the group camped for one night to continue their
tour on the following day around Ras Al-Naqura and Akka.
This tour is one of “The Young Guide” program tours that comes within Shababek Ya Quds project, funded
by the Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti and supervised by the Welfare Association. This program
aims to connect the Palestinian identity with the Palestinian land from North to South and from sea to river.

مدرب برج اللقلق خالد ابو دلو ينهي دورة تدريبية في تركيا
عاد الى القدس قادما من مدينة انطاليا التركية مدرب جمعية برج اللقلق بكرة القدم خالد ابو دلو عقب مشاركته بدورة
 بتنظيم المجلس العالمي للعلوم الرياضية في السويد بالتعاون مع،2015 /08/15 تدريبية مكثفة في انطاليا التركية في
.االكاديمية السويدية لكرة القدم في مدينة انطاليا في تركيا واستمرت لمدة اسبوع
وقد أشاد كبير مدربي برج اللقلق ومسؤول الفرق الرياضية نهاد الزغير بالمدرب ابو دلو مؤكدا ان البرج يسعى دائما لتطوير
 مشيرا ان المدرب ابو دلو كان مميزا في هذه الدورة التي،أداء مدربيه والحاقهم بدورات تدريبية وتحكيم متقدمة في الخارج
. الدكتور ماركوس ويكستروم ودافيد هولم كرين:حاضر فيها محاضرين دوليين وهم
20  بجانب،ويشار الى ان المدرب ابو دلو وخمسة مدربين من االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويا شاركوا في هذه الدورة
.مدربا من العالم العربي

Burj Al-Luqluq Trainer Khaled Abu Dalu Finishes
a Training Course in Turkey
Burj Al-Luqluq football trainer, Khaled Abu Dalu, came back from Antalya, Turkey, after attending an
intensive training course in 15th August, organized by the Global Council of Sport Science, in cooperation
with the Swedish Football Academy in Antalya, and this training lasted for a week.
Burj Al-Luqluq Sport Program Manager, Nihad Zughayyar, talked positively about Abu Dalu, and added that
Burj Al-Luqluq always tries to improve the performance of its trainers through enrolling them into advanced
trainings abroad. Moreover, he noted that Abu Dalu’s performance in that training was remarkable. The
training was attended by 2 international lecturers; Marcos Wikstrom and David Holm Krein.
It is worth mentioning that Abdu Dalu and other five trainers from the Palestinian Academy for Talented
Footballers, participated in this training alongside with 20 trainers from the Arab world.

بتمويل من البعثة البابوية
برج اللقلق يختتم معسكر «العب وتعلم» التدريبي
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي معسكرا تدريبا صيفيا لالعبين فريق الناشئين في الجمعية وبالتعاون مع نادي الموظفين المقدسي
ضمن برنامج العب وتعلم الممول من البعثة البابوية بالقدس ،حيث شمل المخيم على برنامج كامل استمر خالل الفترة من 7/30
 2015/8/1في مقر الجمعية ،وقام الالعبين خالل المخيم بالعديد من النشاطات والفعاليات والتي تركزت حول العمل التطوعيواالرشاد التوعوي والتدريبات الرياضية.
والتزم في المخيم التدريبي الخاصة بالمجموعة  25العب من أبناء البلدة القديمة ومدينة القدس من الفئة العمرية مواليد  ،1999حيث
أشرف على فعاليات ونشاطات المخيم منسق المشروع المدرب نهاد زغير ومدرب المجموعة خالد أبو دلو.
وحول المعسكر التدريبي أكد زغيرو أبو دلو بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز التواصل والترابط ما بين الالعبين في الفريق وتعزيز روح
التطوع واالنتماء للجمعية ولمدينة القدس.

Burj Al-Luqluq Ends “Learn & Play” Training
Camp
Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized a summer training camp for the junior team in the society.
This activity was arranged in cooperation with Al-Muathafeen Jerusalemite Club, within Learn & Play
Program funded by the Pontifical Mission in Jerusalem. The activity had a full program starting from
2015\07\30 until 2015/08/01 inside the center. The players did a number of different activities that focused
on volunteer work, awareness and sport training.
The camp included 25 young player from the Old City and Jerusalem who are born in 1999. The project
coordinator Nihad Zughayyar and the trainer Khaled Abu Dalu supervised this activity.
Moreover, Zughayyar and Abu Dalu assured that the main goal of this activity is to enhance communication
and bonding between the players, in addition to enriching the spirit of volunteer work and belonging to
Jerusalem and the center.

برج اللقلق والتضامن الرياضي العالمي ينظمان تدريبات خاصة
لرياضة الرغبي
 الفرنسية تدريبات خاصةFSGT نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون مع مؤسسة التضامن الرياضي العالمي وبالتعاون مع
.برياضة الرغبي لفتيات البلدة القديمة من القدس من خالل مدربين متخصصين باللعبة قادمين من مدينة هونغ كونغ الصينية
 فتاة20 واستمرت التدريبات ليومين متتاليين وعلى مدار ثالثة ساعات للتدريب الواحد في ملعب كرة القدم المعشب وبمشاركة
 حيث يشرف على تدريبهن مجموعة من الفتيات،مقدسية من العبات كرة السلة في جمعية برج اللقلق المجتمعي وفتيات حي باب حطة
.من نفس العمر ويشاركونهن اللعب والتدريب
 لجمعية برج اللقلق خالل العام الماضي من خالل ممثلهمFSGT وجاءت الفكرة بعد عدة زيارات من خالل الفدرالية الفرنسية الرياضية
.في فلسطين اإلداري جميل قاضي والذي بدورة نظم هذه الدورة لتعزيز التعاون ما بين الفدرالية وجمعية برج اللقلق

Burj Al-Luqluq & International Sport Solidarity Organize
Special Rugby Trainings
Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized rugby trainings for girls in the Old City of Jerusalem, in
cooperation with the Sport Solidarity Association and FSGT French organization. A number of rugby
experts came from Hong Kong, China specially to give this training.
The trainings lasted for six hours divided on two days in Burj Al-Luqluq football playground. Around 20 girl
of Burj Al-Luqluq basketball team participated in the training, and they were trained by girls of the same
age.
The idea came after the FSGT made a number of visits to Burj Al-Luqluq last year through their
representative, Jamil Qadi, and decided to organize this training to enhance the cooperation between the
French federation and Burj Al-Luqluq.

برج اللقلق يختتم معسكرات مبادرة «كلنا فلسطين» ..
أنطالقا من القدس مرورا بالجنوب والشمال
اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي مبادرة «كلنا فلسطين»
التي جالت المدن الفلسطينية الرئيسية من الخليل حتى جنين
في الضفة الغربية لفرق الجمعية من الشباب والفتيات بعد خمسة
أيام من الفعاليات والنشاطات الرياضية واالرشادية والتوعوية
التي جالت دون توقف بدعم من جمعية تنظيم وحماية االسرة
الفلسطينية ضمن مشروع خفض العنف المبني على النوع
االجتماعي وانتهاك حقوق الصحة الجنسية واالنجابية الممول
من الممثلة النرويجية لدى السلطة الفلسطينية.
معسكر الفتيات «الخليل وبيت لحم»
وانطلق المخيم من مدينة خليل الرحمن في يومه األول
لمجموعة الفتيات بكرة السلة حيث قاموا بجولة في مدينة خليل
الرحمن والحرم االبراهيمي ومن بعدها جالو األسواق وقاموا
بزيارة لمركز اسعاد الطفولة المستضيف في المدينة ،حيث
التقى فتيات الجمعية فتيات المركز وتم تنظيم جلسة ارشادية
ما بين الفتيات حولة كيفية دعم حقوق الفتيات في المجتمع
الفلسطيني واهمية الحفاظ على حقوق المرأة الفلسطينية
وكذلك قام فتيات الجمعية بتقديم شرح للفتيات حول الحياة
التي يعيشها المقدسيات في ظل الحصار الخانق لمدينة القدس
وسياسات التهويد في المدينة ،كما تم اإلشارة لعناوين مشروع
خفض العنف المبني على النوع االجتماعي والتطرق ألمثلة حوق
العنوان ،وبعد اللقاء االرشادي انتهت جولة مدينة الخليل بلقاء
سلوي ما بين فتيات الجمعية وفتيات مركز اسعاد الطفولة تمكن
فتيات الخليل من الفوز على فتيات جمعية برج اللقلق بنتيجة 17
نقطة مقابل  13لفتيات البرج.
واستكمل الفتيات جولتهم في اليوم التالي في مدينة بيت
لحم بعد ان باتوا ليلتهم في فندق الزيتونة في مدينة بيت جاال،
وانطلقت جولة بيت لحم بزيارة لكنيسة المهد ومن بعدها زيارة
حارات وازقة البلدة القديمة ،ومن بعدها توجه الفتيات إلى مركز
العمل الكاثوليكي في المدينة للقاء فتيات العمل والحديث
معهم والتعرف اليهم والحديث حول فكرة المبادرة وطبيعتها
وأهدافها ،حيث نظم لقاء في مقر العمل ما بين فتيات الفريقين
بإدارة مدير الفريق احمد جابر ومدربة فارس أبو سنينة والمرشد
االجتماعية زينة حواش .وبعد انتهاء اللقاء اجري لقاء سلوي
ما بين الفريقين على صالة العمل الرئيسية والذي انتهى بتعادل
الفريقين.
معسكر الشباب «نابلس ،طولكرم وجنين»
تميز برنامج الشباب بالتنقالت والزيارات المختلفة للمواقع
التاريخية والمؤسسات الرياضية ،حيث انطلقت جولة فريق
الشباب في تمام الساعة العاشرة صباحا حيث وصل الالعبين
إلى مدينة نابلس وكان باستقبالهم رئيس نادي اتحاد نابلس
جميل بريكة والمشرف الرياضي بهاء عبد الهادي ،ومن بعدها

قامت المجموعة بجولة في البلدة القديمة من نابلس حيث قاموا
بزيارة الحمام التاريخي ومن بعدها مصبنة النابلسي وسط البلد
وبرج الساعة والمسجد القديم واألسواق واالحياء القديمة انتهاء
بمصبنة طوقان التاريخية على دورا المدينة الرئيسي.
كما تم التركيز على اهمية توعية الشباب وتثقيفهم حول المشاكل
المبنية على النوع االجتماعي وانتهاك حقوق الصحة الجنسية،
والحديث عن أهمية األسلوب والطريقة السليمة للتعامل مع المرأة
والمجتمع المحيط ،وكذلك توعية الشباب حول كيفية التعامل مع
المرأة كأم واخت وزوجة.
وفي صباح اليوم التالي  ،2015/8/23اجري لقاء ودي ما بين العبي
الجمعية والعبي النادي الثقافي طولكرم على ملعب الشهيد جمال
غانم ،حيث انطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وبحضور
المدرب الصباح والمدرب نهاد زغير ومدير الجمعية منتصر
ادكيدك ومدرب فريق الشباب بالثقافي محمد الشوربجي .واستمر
اللقاء على مدار ساعة ونصف من المنافسة ما بين العبي الفريقين
لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدفين لكال الفريقين.
لقاء الكرامة والعز «مركز مخيم جنين»
وفي اليوم األخير من معسكر الشباب انطلقت الجولة صوب مخيم
جنين ،وكان باستقبال الفريق القائد الفلسطيني جمال حويل
ورئيس مركز مخيم جنين حسن العموري الذي رافق بزيارة مقبرة
شهداء معركة مخيم جنين ومن بعدها في جولة إلى مركز المخيم
للتعرف على أروقة المركز ،وتميزت جولة المخيم بزيارة االحياء
التي هدمت نتيجة االجتياح وخالل معركة المخيم.
وبعد انتهاء جولة المخيم توجه الوفد صوب مقبرة الشهداء
العراقيين في المدينة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء العراقيين
وقاموا بجولة في البلدة القديمة من المدينة للتعرف عليها واالطالع
على اهم معالمها ومسجدها القديم.
وبعد انتهاء الجولة التقى أبناء جمعية برج اللقلق مع نظرائهم
من انباء مخيم جنين حيث تبادلوا الحديث حول واقع الشباب
في مدينة القدس وواقع الشباب في مخيم جنين ،وتحدثوا عن
الظروف الصعبة التي يواجها الشباب المقدسي بشكل يومي في
محيط المسجد األقصى المبارك ،واستمعوا من العبي المركز على
القصص البطولية التي عاشوها خالل فترة اجتياح المخيم.
وفي نهاية زيارة المخيم اجري لقاء كروي جمع فريق الجمعية وفريق
مركز جنين على ملعب الرؤيا العالمية في قباطية والذي انتهى بفوز
أبناء برج اللقلق بهدفين لهدف.

