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تــوج فريــق جمعيــة بــرج اللقلــق- الموظفيــن بــكأس المركــز الثانــي فــي بطولــة كأس الدنمــارك لفئــة الشــباب بعــد ان خســر فــي اللقــاء 
ــق  ــق لفري ــن لفري ــل هدفي ــداف مقاب ــة اه ــز األول باربع ــكأس المرك ــوج ب ــذي ت ــيكي ال ــس« التش ــا اوتروكوفي ــق »فكتوري ــام فري ــي ام النهائ
بــرج اللقلــق/ الموظفيــن، وذلــك علــى الملعــب المعشــب الرئيســي للبطولــة وســط حضــور غفيــر مــن الجماهيــر الفلســطينية المســاندة 
ــب  ــد والع ــي العاب ــة فتح ــطينية الدنماركي ــة الفلس ــة الصداق ــس جمعي ــامي ورئي ــد الش ــور مفي ــطين الدكت ــة فلس ــفير دول ــور س وحض

ــارك. ــن بالدنم ــطينيين المقيمي ــال الفلس ــال االعم ــن رج ــدد م ــي وع ــي النابلس ــطيني هان ــب الفلس المنتخ
ــرة  ــرة مباش ــة ح ــن ضرب ــة م ــة الثاني ــي الدقيق ــدف األول ف ــجل اله ــذي س ــيكي ال ــق التش ــل الفري ــن قب ــر م ــط كبي ــاء بضغ ــح اللق وافتت
ــن  ــارس والالعبي ــى الح ــر عل ــا تأثي ــمية كان له ــار الموس ــا إال ان االمط ــاول التقاطه ــذي ح ــن ال ــر الزعاني ــارس عم ــن الح ــى يمي ــتقرت عل اس

ــاء. ــة اللق ــي بداي ف
ــم  ــدم مهاج ــتقرت بق ــة اس ــة جانبي ــن ركل ــي م ــدف الثان ــق اله ــجل الفري ــن س ــعة حي ــة التاس ــى الدقيق ــيكي حت ــط التش ــتمر الضغ واس
ــات  ــى مجري ــن إل ــق/ الموظفي ــرج اللقل ــق ب ــاد فري ــي ع ــدف الثان ــد اله ــن. وبع ــارس الزعاني ــباك الح ــي ش ــوة ف ــددها بق ــذي س ــق ال الفري
اللقــاء وتــم تركيــز اللعــب فــي الخــط الخلفــي للفريــق وســدد بعدهــا مهاجــم الفريــق جــواد عويضــة كــرة علــى يميــن القائــم وعــاد 
ــع أي  ــي من ــيكي الرجول ــاع التش ــة اال ان الدف ــص النتيج ــيكي لتقلي ــاع التش ــة الدف ــاول مراوغ ــذي ح ــي ال ــر البلبيس ــب امي ــة لالع المحاول

ــن. ــي البرج/الموظفي ــل مهاجم ــن قب ــاوالت م ــة المح ــدد كاف ــه وب ــراق لصفوف اخت
ــن  ــن تمك ــة حي ــن دقيق ــل م ــرد كان بأق ــث، إال ان ال ــدف الثال ــجيل اله ــن تس ــريعة م ــدة س ــة مرت ــيكي بهجم ــق التش ــن الفري ــا تمك  وبعده
المهاجــم جــواد عويضــة مــن تســجيل الهــدف األول لفريــق بــرج اللقلــق/ الموظفيــن بكــرة طويلــة مــن نصــف الملعــب راوغ بهــا الدفــاع 
التشــيكي والحــارس واودعهــا بالشــباك مقلصــا النتيجــة ومعلنــا انتهــاء الشــوط الثانــي بثالثــة اهــداف للتشــيكيين مقابــل هــدف لبــرج 

اللقلــق.
ــات  ــالل الهتاف ــن خ ــن م ــق البرج/الموظفي ــن فري ــطينية لالعبي ــة الفلس ــل الجالي ــن قب ــر م ــجيع كبي ــط تش ــي وس ــوط الثان ــق الش وانطل
لفلســطين والقــدس عبــر مكبــرات الصــوت ورفــع االعــالم الفلســطينية، وخــالل الدقائــق األولــى اشــتد المطــر فــي ارض الملعــب وتمكــن 
الفريــق التشــيكي بالدقيقــة الخامســة مــن عمــر الشــوط مــن تســجيل الهــدف الرابــع معلنــا التقــدم بفــارق كبيــر علــى فريــق البــرج/ 
الموظفيــن، إال ان الالعبيــن أصــروا علــى مواصلــة المشــوار والتحــدي وقاتلــوا داخــل الملعــب ليتمكنــوا مــن تســجيل الهــدف الثانــي لفريــق 
البرج/الموظفيــن فــي الدقيقــة الخامســة عشــرة مــن عمــر الشــوط الثانــي. واســتمرت المبــاراة بالهجمــات المتبادلــة مــن قبــل الفريقيــن 

حتــى نهايــة الشــوط الثانــي لتنتهــي المبــاراة بأربعــة اهــداف لهدفيــن لصالــح الفريــق التشــيكي.
وفــور انتهــاء المبــاراة التــف الجمهــور الفلســطيني مــن الجاليــة المقيمــة فــي الدنمــارك حــول الالعبيــن ورفعوهــم علــى االكتــاف وهتفــوا 
باســم فلســطين والقــدس وعانقــوا الالعبيــن بفرحــة الوصــول للنهائــي واإلصــرار علــى اللعــب والتحــدي رغــم اإلمكانيــات العاليــة التــي 

تمتــع بهــا الفريــق التشــيكي الــذي تفــوق علــى كافــة الفــرق بمجموعتــه بعــدد كبيــر مــن األهــداف.
وبعدهــا صعــد فريــق جمعيــة بــرج اللقلــق علــى منصــة التتويــج بمشــاركة ســفير دولــة فلســطين الدكتــور مفيــد الشــامي ومــدرب الفريق 
نهــاد الزغيــر ومديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك والالعبيــن، حيــث تقلــد الالعبيــن الميداليــات الفضيــة وتوجــوا بــكأس المركــز الثانــي 
وســط هتافــات مــن الجماهيــر الحاضــرة باســم فلســطين وســعادة كبيــرة مــن أبنــاء الجاليــة والدنماركييــن المحبيــن للشــعب الفلســطيني 

وللقضيــة الفلســطينية.
وفــور انتهــاء التتويــج تقــدم ادكيــدك بكلمــة شــكر لــكل مــن ســاند فريــق بــرج اللقلــق/ الموظفيــن وســاهم فــي وصــول الفريــق إلــى 
ــطيني  ــاد الفلس ــس االتح ــن رئي ــكر م ــل الش ــدم بجزي ــث تق ــارك، حي ــة كأس الدنم ــي بطول ــطيني ف ــم الفلس ــع العل ــج ورف ــات التتوي منص
ــذي  ــطينيين ال ــال الفلس ــال االعم ــكر رج ــص بالش ــا خ ــاندها، كم ــاركة وس ــارك المش ــذي ب ــوب ال ــل الرج ــواء جبري ــدم الل ــرة الق لك
قدمــوا الدعــم والمســاندة للفريــق وإدارة الجمعيــة وإدارة كأس الدنمــارك والجاليــة الفلســطينية بالدنمــارك وجمعيــة الصداقــة الفلســطينية 

ــة ــن الجمعي ــن وموظفي ــي الالعبي ــي وأهال ــي اإلعالم ــبورت الراع ــال س ــة ب ــبكة ووكال ــة وش الدنماركي

  فريق برج اللقلق-الموظفين يتوج بالمركز الثاني في بطولة كأس الدنمارك – كوبنهاجن
«العلم الفلسطيني والجزائري حاضران في كوبنهاغن»



Burj Al-Luqluq - Almuathafeen Team Crowns the Second Place in 
‘Denmark Cup’- Copenhagen

‘Palestinian & Algerian Flags Fluttering Over Copenhagen’
Burj Al-Luqluq – Almuathafeen football team has crowned the second place in Denmark cup for youth by which they 
lost to the Czech team ‘Fc Viktoria Otrokovice’ in the final match by 2-4 goal difference.  
Many Palestinian supporters attended and supported Burj Al-Luqluq-Almuathafeen team in the presence of the 
Palestinian Ambassador ‘ Mufeed Shami’, the Director of Danish-Palestinian Friends Association ‘ Fathi Al-Abed, the 
Palestinian national player ‘ Hani Nabulsi’ and many Palestinian business men whom are residing in Denmark. 
First of all, Fc Viktoria Otrokovice went on with pressures on Burj Al-Luqluq-Almuathafeen team and succeeded to 
score their first goal from a direct free kick on the right side of the goal. The match was affected by rainy weather 
conditions which affected the entire conditions at the startup. 
Moreover, the Czech team continued its pressures and trials and succeeded to score their second goal in the 9th 
min from the striker who shot the ball strongly and directly back into the net. After the second goal, Burj Al-Luqluq- 
Almuathafeen team modified its defensive tactics and made many chances by the players Jawad Aweidah and 
Ameer Bilbesi but unfortunately the opponent’s defense was strong and prevented all Burj Al-Luqluq team from 
scoring goals.  
And then, the Czech team succeeded in scoring the third goal from a counter attack but Burj Al-Luqluq team scored 
quickly by the player Jawad Aweidah who dribbled the Czech defense and shoot from a long distance which made 
the goal difference down to 1-3. 
At the second half and with chants, supports from crowds through loudspeakers and raising Palestinian flags. The 
Czech team succeeded in scoring their fourth goal in the 5th min of the second half with the bad weather conditions. 
However, Burj Al-Luqluq persisted their opponent, scored their second goal and made many chances in the final 
phase of the match which was ended for the Czech team in a 2-4 score lead.
After the match, the crowd greeted the players, lifts them on shoulders and chanted them in the name of Palestine 
and Jerusalem for their persistence towards these highly capabilities by the Czech team which dominated its group 
with high goal differences lead. 
Burj Al-Luqluq team went to the podium with Mufeed Shami, Nihad Zughaiar and Muntaser Idkaidek in order to 
take the medals and second’s place cup with the chants from the crowd. Furthermore, Muntaser Idkaidek thanked 
all parties which supported the team and thanked the General Major ‘Jibreel Rjoub’, the Palestinian business men, 
Burj Al-Luqluq Board of Directors, Cup Denmark representatives, Danish-Palestinian Friends Association, Pal-Sport 
Agency and Player’s parents for the entire support and assistance. 



ــي  ــا مقدس ــوان »صيفن ــت عن ــرين تح ــس والعش ــنوي الخام ــي الس ــا الصيف ــي مخيمه ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي أطلق

ــن  ــم م ــة CISP وبدع ــع مؤسس ــراكة م ــة بالش ــدة القديم ــية والبل ــة المقدس ــاء المدين ــن أبن ــي م ــل مقدس ــاركة 130 طف 2« بمش

ــي. ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــذ جمعي ــي وبتنفي ــاد األوروب االتح

ويشرف على تنظيم المخيم مدير البرنامج الرياضي بالجمعية المدرب نهاد الزغير بمشاركة مجموعة من متطوعين ومتطوعات الجمعية المتدربين 

ضمن برامج الجمعية خالل السنوات الخمسة األخيرة، حيث يتميز المخيم الصيفي في الجمعية بالتدريبات الرياضية والفنية والمهارات الحياتية 

ومسابقات »تلي ماتش« والجوالت التاريخية في البلدة القديمة من القدس والرحالت الترفيهية لألطفال.

وضمن برامج المخيم يتم التركيز على تعزيز الهوية لدى األطفال المشاركين بالمخيم من خالل المهارات التي تقدم والتدريبات وكذلك من خالل 

الصيحات التي يتم اعدادها لكل مجموعة في المخيم.

وارض  غيث  طالل  الشهيد  وحديقة  التاريخية  البرج  خيمة  في  خاص  وبشكل  البرج  من  الجنوبية  المنطقة  في  العام  هذا  المخيم  برامج  وتتركز 

المبادرات، حيث تم تركيز العمل في هذه المنطقة لتعزيز أهمية التواجد فيها ورفع درجة االنتماء لدى األطفال من خالل توثيق القصص التاريخية 

الخاصة بهذه المواقع، باإلضافة إلى االستخدام اليومي لمالعب الجمعية والتركيز على لعبة كرة القدم وكرة السلة للمشاركين.

تأكيدا  رمزي  برسوم  المقدسيين  لألطفال  الخدمات  لتقديم  دوما  تطمح  الجمعية  إدارة  بأن  ادكيدك  منتصر  الجمعية  مدير  أكد  المخيم  وحول 

على توفير الخدمات للميسورين من السكان وتعزيزا لمساندة المواطن المقدسين، علما ان رسوم المخيم الصيفي 50 شيكل وتشمل كافة البرامج 

بالمخيم بشكل مجاني.

ــم  ــى دعمه ــة CISP عل ــي ومؤسس ــاد األوروب ــن االتح ــكر م ــل الش ــدك بجزي ــة ادكي ــر الجمعي ــدم مدي ــر تق ــد اخ ــى صعي و عل

ومســاندتهم لبرامــج الجمعيــة خــالل الســنوات األخيــرة بشــكل خــاص، وأعــرب عــن املــه بــأن تســتمر هــذه العالقــة لخدمــة 

البلــدة القديمــة وســكانها علــى وجــه الخصــوص.

برج اللقلق يطلق مخيمة الصيفي »صيفنا مقدسي 2»



Burj Al-Luqluq Launches its Summer Camp ‘ Saifna Maqdisi 2 ’ 

Burj Al-Luqluq Social Center Society launched its 25th annual summer camp ‘ Saifna Maqdisi 2’ with a 
participation of 130 Jerusalemite children from Old City Nehiborhoods.
The Camp was organized with the participation of CISP Institution, supported by the European Union and 
implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society.
Sport manager and advisor ‘ Nihad Zughaiar’ is the main supervisor of the entire camp with the collaboration 
of volunteers within Burj Al-luqluq programs and activities. 
The camp will contain sport sessions, art shows, life skills, tellematch and historical and entertaining tours 
to different sites. Moreover, camp’s programs and activities will emphasize on reinforcing the Palestinian 
identity in participant’s minds through sessions and chants among groups members.   
Furthermore, camp’s programs were centralized and conducted at the south of Burj Al-Luqluq facilities in 
the tent, Garden of the martyr ‘Talal Ghaith’ and the land of initiatives. The aim is to reinforce the existence 
and loyalty by expressing the historical stories of these sites in addition to activities conduction on Burj 
Al-Luqluq football and basketball pitches. 
On the camp, Burj Al-Luqluq Executive Manager ‘Muntaser Idkaidek’ confirmed that Burj Al-Luqluq 
administrative staff aim from this project is  to grant benefits and services to Jerusalemite youth linked to 
a standard fees of 50 Nis in order to present these benefits and to reinforce the identity of Jerusalemite 
citizenship. 
Finally, Muntaser thanked collaborated parties CISP and EU for their continuous support to Burj Al-
Luqluq activities and programs in the last decade and expressed his future intentions concerning Old City 
Nehiborhoods and citizens assistance.            



قام وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور صبري صيدم بزيارة للمدرسة الصيفية األولى لبرنامج بريدج فلسطين 
اللقلق  برج  وجمعية  الفلسطينية  الرؤيا  مؤسسة  تقوم  والتي  المهني(  واالرشاد  الشبابي  )التمكين  عنوان  تحت 

بتنفيذها بتمويل واشراف من مؤسسة التعاون. 
الجديد  المنهاج  حول  اليهم  وتحدث  المشاركين  بالطلبة  الوزير  التقى  الصيفية  للمدرسة  التفقدية  الزيارة  وخالل 
برنامج  مثل  الفلسطينيين  الطلبة  إمكانيات  لتطوير  برامج  بوجود  سروره  عن  وأعرب  »التوجيهي«  العامة  للثانوية 
بردج فلسطين الذي يسعى لتطوير مهارات الطلبة من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني وقطاع غزة في 

الصفوف الثانوية »العاشر والحادي عشر« ليتمكنوا من الحصول على القبول في الجامعات العالمية. 
والفعاليات  الزوايا  عن  للوزير  تفصيلي  شرح  بتقديم  جابر  واحمد  شمس  بني  باسم  الصيفي  المخيم  مشرفي  وقام 
واالنشطة المنفذة بالمدرسة الصيفية، حيث تم اطالع الوزير على المهارات التي يتدرب عليها الطلبة من مهارات 
حياتية وامتحان هولند واإلرشاد المهني وكيفية كتابة السيرة الذاتية ومحطات من التاريخ الفلسطيني وتعزيز الهوية 
وجلسات  الفلسطينية  والجامعات  المصانع  زيارة  وبرامج  الجديد  التوجيهي  منهاج  حول  وإرشادات  الفلسطينية 

الشخصيات الملهمة وقصص النجاح االكاديمية. 
كما قام المرشدين باصطحاب الوزير في جولة سريعة في مرافق المدرسة وأماكن السكن والطعام واطلع الوزير على 
برنامج المخيم الكامل. كما استمع الوزير خالل الزيارة للطلبة المشاركين بالمدرسة الصيفية وللمرشدين المدربين 
وتميزت الزيارة بتواصل الوزير مع المشاركين وتقديم اإلرشادات والنص للطلبة وتحفيزهم على المضي بالبرنامج 

وحثهم على االستمرار والتقدم للوصول للجامعات العالمية.
ويعتبر برنامج بردج فلسطين البرنامج االول من نوعه في فلسطين الذي يعمل على استهداف 300 طالب فلسطيني 
التي  المختلفة  مهاراتهم  تطوير  على  معهم  للعمل  الفلسطيني  والداخل  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  من 
والمهارات  االولى  بالدرجة  االنجليزية  اللغة  مهارات  تطوير  خالل  من  العالمية  الجامعات  الى  الوصول  من  تمكنهم 

الحياتية والتفكير اإلبداعي وغيرها من المهارات المساندة لوصولهم للهدف.

وزير التربية والتعليم صيدم يتفقد مدرسة بردج فلسطين 



The Minister of Directorate of Education ‘ Saydam’ Visits 
Palestine Bridge School 

The Minister of Directorate of Education ‘ Sabri Saydam’ visited the first summer school of the program ‘ Palestine 
Bridge’ named as youth rehabilitation and professional guiding. 
The program was funded and supervised by Welfare Association and have been implemented by Burj Al-Luqluq 
Social Center Society and Palvision Organization. 
Within the visit, the minister met participated students and talked to them about the new curriculum of Tawjihi 
system. Moreover, he expressed his pleasure for the existence of qualified programs concerning student capabilities 
development such as ‘Bridge Palestine’ which aims to develop students capabilities in West Bank, Jerusalem, Gaza 
and other Palestinian territories. Furthermore, this program targets  11th and 12th grades in order to raise registration 
opportunities in international universities. 
Supervisors of this summer camp Bani Shams and Ahmad Jaber presented a brief description to the minister and 
informed him about the targeted corners, implemented activities within this school and skills to be discovered and 
developed such as life skills, Holland exam, professional guiding, how to write CVs, programs for history and identity, 
guidance of the new Tawjihi curriculum, programs include  visiting factories and universities, special sessions and 
succession academic stories.
And then, the minister took a short journey within school facilities, accommodations and restaurant . He explored 
the entire school program and discussed subjects with students and leaders and gave them recommendations and 
incentives on how to develop themselves and how to access international valued universities. 
It’s worth mentioning that this program is the first program of its kind to be implemented in Palestine. Moreover, 
it targets more than 300 Palestinian students from different territories in order to develop their capabilities for 
university opportunities obtainment through strengthening their English language skills, life skills, creative thinking 
and other beneficial skills. 





برج اللقلق والتربية والتعليم بالقدس يطلقان مشروع تطوير 

الرياضة المدرسية
ستطلق جمعية برج اللقلق المجتمعي ومديرية التربية والتعليم في مدينة القدس مشروع تطوير الرياضة المدرسة بتمويل من 
استهداف  وسيتم  الدراسي  الدوام  بعد  ما  المدرسية  األندية  تأسيس  على  مدرسة   15 في  العمل  سيتم  حيث  قناديل،  مؤسسة 

أكثر من 4000 طالب مدرسي في مدينة القدس وأكثر من23 مدرس ومدرسة تربية رياضية.
التربية  ومديرية  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  بين  ما  والتعاون  بالتشارك  المدرسية  الرياضة  تطوير  برنامج  بناء  تم  ولقد 
والتعليم، حيث تم كتابة المشروع بشكل مشترك وبتعاون ما بين الطرفين بما يخدم طلبة المدارس وتطوير المدرسين من 
خالل تأسيس األندية المدرسية التي تهتم بخمسة العاب رياضية رئيسية باإلضافة إلى تنظيم البطوالت الرياضية المدرسية 

والماراثون السنوي والمهرجان الرياضي االستعراضي.
وسينطلق المشروع بالتنفيذ الفعلي داخل المدارس في بداية العام الدراسي وينتهي في حزيران القادم، حيث سيتم تنظيم 
وسيتم  والفردية  الجماعية  األلعاب  بكافة  العنصري  الفصل  جدار  وخارج  داخل  المدارس  لطلبة  رياضية  بطولة   40 من  أكثر 

تأمين كافة االحتياجات الخاصة بهذه البطوالت من خالل المشروع.
كما سيتم خالل المشروع تطوير مدرسي التربية الرياضية في المدارس من خالل تقديم تدريبات رياضية في أربع العاب رئيسية 

من خالل متخصصين باأللعاب الرياضية وبالتحكيم لتعزيز دور المرسين في التدريب والتحكيم.
وضمن المشروع سيتم العمل على توزيع مجموعة من األدوات الرياضية الرئيسية التي تحتاجها المدرسة لفتح النادي الرياضي 
ضمن  مباشر  بشكل  المستهدفين  والطلبة  للمدرسين  الرياضي  الزي  تقديم  سيتم  المشروع  ضمن  المدرسي،  الدوام  بعد  ما 

المشروع والمنتسبين بالفرق الرياضية المدرسية.

Burj Al-Luqluq & Directorate of Education Launch the Project ‘ 
Developing Sports in Schools’

Burj Al-Luqluq Social Center Society and the Directorate of Education in Jerusalem will launch the project 
‘ Developing Sports in schools’ to be funded by Qanadeel Institution.

The project will target 15 Jerusalemite school in order to establish and to qualify school sport clubs by 
targeting more than 4000 student and 23 sport teacher. 
The program was conducted under the collaboration between Burj Al-Luqluq and Directorate of Education 
in the aim of serving students and developing teachers within school clubs establishment which contain 
five main sport types in addition to coordinating and organizing tournaments, marathons and sport 
ceremonies. 
Moreover, it will be implemented among the schools at the first semester of 2016 and it will contain more 
than 40 tournament for students in and outside of the apartheid wall  including group and individual 
games.
Otherwise, it will develop and qualify teachers by giving them private sessions of four main sport types 
under the supervision of sports specialists for reinforcing their roles in training and controlling. Furthermore, 
the project will offer main sport tools and sports kits for each school in order to establish school club.



ضمن برنامج المرشد الشاب 2 وبإشراف مؤسسة التعاون
برج اللقلق ينظم جولة للجوالن المحتل ومجدل شمس وقلعة النمرود

من  الممول  البرج«  »عيش  مشروع  ضمن   »2 الشاب  »المرشد  لبرنامج  الدورية  الشهرية  جولتها  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
بمشاركة  المحتل  السوري  الجوالني  هضبة  منطقة  إلى  التعاون  مؤسسة  وبإشراف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  خالل  من  العربي  الصندوق 

خمسين مرشد شاب مقدسي والمدرب خليل صبري ومنسق المشروع احمد جابر.
وانطلقت الجوالت في تمام الساعة السابعة صباحا من امام باب الساهرة، حيث توجهت الحافلة بشكل مباشر نحو قلعة النمرود وقامت 
المجموعة بزيارة القلعة االطالع على بقاياها واستمع المشاركين إلرشادات والشرح المفصل حول تاريخ القلعة وما دار فيها من احداث، 

ومن بعدها تجول المشاركين في مسار طبيعي في التلة المقام عليها القلعة.
هضبة  منطقة  إلى  مباشرة  والتوجه  عليه  واالطالع  الموقع  بزيارة  قاموا  حيث  الشيخ  جبل  باتجاه  المجموعة  توجت  النمرود  قلعة  ومن 
أعمدة  المشاركين  وشاهد  استمع  حيث  حاليا،  السورية  واألراضي  الهضبة  بين  ما  الفاصلة  الحدود  معاينة  المحتل  السوري  الجوالني 
النقاط  المشاركين  عاين  كما  سوريا،  في  الداخلية  والحرب  القصف  بسبب  للحدود  المالصقة  السوري  القرى  من  المتصاعدة  الدخان 

الحدودية الرئيسية الفاصلة ما بين الهضبة وسوريا واألردن حاليا وكذلك النقاط الدولية في المنطقة التابعة لألمم المتحدة.
بالقرية  الحياة  طبيعة  على  واطلعوا  فيها  تجولوا  حيث  العربية،  الدرزية  شمس  مجدل  قرية  باتجاه  المجموعة  توجهت  الهضبة  ومن 
واستمعوا القصة التاريخية لسكان القرية وكيفية رفضهم الحصول على الجنسية اإلسرائيلية ومطالبتهم بشكل مستمر بالحفاظ على 
العالقات التي تربهم بإخوانهم المقيمين بالجانب السوري العربي، حيث أكدوا بأن العالقة متواصلة فيما بينهم كانت ما قبل الحرب. 

وفي نهاية الجولة توجه الحضور إلى بحيرة طبريا لالستراحة ولتناول الطعام.
حول الجولة اكد منسق المشروع احمد جابر ان هذه الجولة تعتبر الجولة السابعة ضمن برنامج المرشد الشاب 2 وهي جزء من 12 جولة 

ستنظم في مختلف مناطق فلسطين التاريخية لتدريب الشباب المقدسي على مهارات االرشاد الفلسطيني والرواية الفلسطينية.



Within the project ‘ the Young Guide’  - Supervised by Welfare Association
Burj Al-Luqluq Organizes a Tour to the Occupied Golan, Majdal Shams & Nimrod’s 

Castle

Burj Al-Luqluq Social Center Organized a tour within the program ‘ the Young Guide 2’ of the project ‘ Live 
the Burj’ which funded by Arab Development Fund through the Islamic Bank & under the supervision of 
Welfare Association.
The tour took its place in the occupied Golan heights with the attendance of 50 Jerusalemite youth 
participant, the guide Khalil Sabri and the Project Coordinator Ahmad Jaber. 
First of all, the tour started at 7:00 am in front of Herod’s Gate directly to Nimrod’s Castle. Participants took 
a short journey within this castle and heard its history and archaeologies from the famous guide Sabri. 
Then, they moved to Al-Sheikh Mountain, explored the site and moved directly to occupied Syrian Golan 
heights. 
In Golan’s heights, participants saw the borders between the  hill and the Syrian territories and saw the 
smoke pillars in villages due to the rocket attacks and wars in Syria. Moreover, participants have appointed 
the main borders between the hill, Syria, Jordan and the international US territories. 
The next journey was to the Druze Arabian village ‘Majdal Shams’. Participants explored the nature of life 
in it and heard its historical story in which the residents refused to get the Israelian Identity with the need 
of preserving their relationships with their families in Syria. After that they went to Tiberias lake for having 
break and food. 
On the tour, Ahmad Jaber confirmed that this tour is the 7th tour within this program and the aim is to 
cover most of historical Palestinian lands in order to develop participants guiding skills and to reinforce the 
Palestinian narrative in their minds. 



حفل توزيع شهادات دورة الصيانة المنزلية 

اللقلق  برج  مركز  جمعية  من  للمستفيدات  عقدت  التي  المنزلية  الصيانة  دورة  شهادات  توزيع  حفل   2016/7/27 الموافق  اليوم  تم 
الشرقية  القدس  في  المهمشين  الفلسطينين  واألطفال  النساء  بحقوق  النهوض  مشروع  ضمن  الخيرية  الدومري  وجمعية  المجتمعي 
والممول من االتحاد األوروبي وبإدارة هينرش بول األلمانية وكان الهدف من الدورة مساعدة السيدات في حل المشاكل وكيفية صيانة 

بعض االالت التي تتعطل في البيت .

Ceremony of Awarding Certificates Within the Course ‘House Maintenance’

In the 27th of July 2016, Burj Al-Luqluq Social Center launched a ceremony in its educational beacon facility 
for participants of the course ‘ House Maintenance’ and participants were given certificates as an award for 
their participation and collaboration with implementers and advisors. 

Moreover, The course was organized and implemented in collaboration with Al- Domari non-profit 
association within the project ‘ serving neglected Jerusalemite youth and women rights’ which funded by 
the European Union and supervised by the German Henrich Paul Institution. The aim was for assisting these 
women in their personal problems and giving them advices concerning in-house inactive equipments.   




