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ــور  ــي الدكت ــم العال ــة والتعلي ــر التربي ــة بوزي ــم ممثل ــة والتعلي ــي ووزارة التربي ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــن جمعي ــس االثني ــوم أم ــت ي وقع
صبــري صيــدم اتفاقيــة إطــاق مشــروع تطويــر الرياضــة المدرســة الممــول مــن مؤسســة قناديــل، حيــث شــملت االتفاقيــة العمــل علــى 
تأســيس 15 ناديــا مدرســيا مــا بعــد الــدوام الدراســي واســتهداف أكثــر مــن 4000 طالبــا مدرســيا فــي مدينــة القــدس وأكثــر مــن23 مدرســا 
ــح  ــال االصب ــل نض ــة قنادي ــل مؤسس ــدك وممث ــر ادكي ــا منتص ــث ومديره ــر غي ــة ناص ــس الجمعي ــور رئي ــة، بحض ــة رياضي ــة تربي ومدرس

ــة. ــع االتفاقي ــور توقي ــر ف ــم الوزي ــوا بتكري ــن قام اللذي
وتــم بنــاء برنامــج تطويــر الرياضــة المدرســية بالتشــارك والتعــاون مــا بيــن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ومديريــة التربيــة والتعليــم 
بالقــدس، حيــث تــم كتابــة المشــروع بشــكل مشــترك وبتعــاون مــا بيــن الطرفيــن بمــا يخــدم طلبــة المــدارس وتطويــر المدرســين مــن 
ــية  ــة المدرس ــوالت الرياضي ــم البط ــى تنظي ــة إل ــية باإلضاف ــة رئيس ــاب رياضي ــة الع ــم بخمس ــي تهت ــية الت ــة المدرس ــيس األندي ــال تأس خ

ــتعراضي. ــي االس ــان الرياض ــنوي والمهرج ــون الس والماراث
وســينطلق المشــروع بالتنفيــذ الفعلــي داخــل المــدارس خــال أيلــول الحالــي وينتهــي فــي حزيــران القــادم، حيــث ســيتم تنظيــم أكثــر 
مــن 40 بطولــة رياضيــة لطلبــة المــدارس داخــل وخــارج جــدار الفصــل العنصــري بكافــة األلعــاب الجماعيــة والفرديــة وســيتم تأميــن كافــة 

االحتياجــات الخاصــة بهــذه البطــوالت مــن خــال المشــروع.
ــاب  ــع الع ــي أرب ــة ف ــات رياضي ــم تدريب ــال تقدي ــن خ ــدارس م ــي الم ــة ف ــة الرياضي ــي التربي ــر مدرس ــروع تطوي ــال المش ــيتم خ ــا س كم

ــم. ــب والتحكي ــي التدري ــين ف ــز دور المرس ــم لتعزي ــة وبالتحكي ــاب الرياضي ــن باأللع ــال متخصصي ــن خ ــية م رئيس
وضمــن المشــروع ســيتم العمــل علــى توزيــع مجموعــة مــن األدوات الرياضيــة الرئيســية التــي تحتاجهــا المدرســة لفتــح النــادي الرياضــي 
ــن  ــر ضم ــكل مباش ــتهدفين بش ــة المس ــين والطلب ــي للمدرس ــزي الرياض ــم ال ــيتم تقدي ــروع س ــن المش ــي، ضم ــدوام المدرس ــد ال ــا بع م

ــية. ــة المدرس ــرق الرياضي ــبين بالف ــروع والمنتس المش
ــدف  ــية به ــية المقدس ــة المدرس ــر الرياض ــى تطوي ــد عل ــق يعم ــرج اللقل ــأن ب ــة ب ــر الجمعي ــدك مدي ــر ادكي ــد منتص ــروع أك ــول المش وح
تطويــر الرياضــة بشــكل عــام مــن خــال االهتمــام ورعايــة الاعبيــن مــن المــدارس ومــن بعدهــا باألنديــة الرياضيــة لتتــم عمليــة التطويــر 
فــي حلقــة تراكميــة لتطويــر اإلمكانيــات والمهــارات لــدى الاعبيــن فــي األلعــاب الجماعيــة المدرســية والفرديــة التــي يوجــد اإلمكانيــات 

لتمريرهــا وتدريبهــا بالمــدارس.

 برج اللقلق والتربية والتعليم بالقدس يطلقان مشروع تطوير الرياضة
المدرسية



Burj Al-Luqluq and Directorate of Education in Jerusalem Launches the 
Project ‘ Sport Development in Schools’ 

Burj Al-Luqluq Social Center Society in corporation with Directorate of Education in Jerusalem represented by the 
doctor ‘Sabri Saydam’ ; have signed an agreement for launching the project ‘Sport Development in Schools’ which 
will be funded by Qanadeel Institution. 
The agreement took its place in the aim of constructing 15 club among targeted schools and attracting more than 
4000 Jerusalemite student and more than 23 sport education teacher in the attendance of the majority of Burj Al-
Luqluq staff Nasser Ghaith and Muntaser Idkaidek and a representative of Qanadeel Institution Nidal Al-Asbah who 
honoured the Doctor Saydam after signing the agreement. 
The entire program was built in the corporation between Burj Al-Luqluq and Directorate of Education in the aim 
of serving Jerusalemite students and developing teacher’s capabilities through constructing clubs and organizing 
tournaments, annual marathons and festivals in schools. 
Moreover, the project implementation’s period will be from September 2016 to June 2017 by which more than 40 
tournament will be organized in and outside of the apartheid wall, training sessions of four main sport types will be 
given by specialists in order to reinforce student’s and teacher’s role in sports and tools will be distributed among 
targeted schools for clubs construction and development. 
Muntaser Idkaidek confirmed that Burj Al-Luqluq will emphasize on sport-school development consistently through 
supporting and sponsoring players in order to discover talents and to give them opportunities for future success. 



ــد 2016/9/25  ــوم االح ــدس  ي ــي الق ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــدار ومديري ــة بك ــي ومؤسس ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي وقع

ــى  ــروع ال ــذا المش ــدف ه ــة. ويه ــامي للتنمي ــك االس ــال البن ــن خ ــول  م ــادر« المم ــي مب ــل مقدس ــروع »طف ــة مش اتفاقي

تدريــب الطــاب علــى مهــارات التخطيــط والتنفيــذ للمبــادرات الشــبابية مــن خــال سلســلة مــن اللقــاءات التدريبيــة فــي 

المــدارس، ومــن خالــه ســيتمكن الطــاب مــن المشــاركة فــي االنشــطة والبرامــج التــي تســعى احــداث تغيــر ايجابــي فــي 

المجتمــع مــن خــال ادوات تمكنهــم مــن العمــل مــع مجتمعاتهــم وتعــزز قيمــة العمــل التطوعــي ويســتهدف  المشــروع 150 

طالــب وطالبــة فــي 6 مــدارس تابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم فــي القــدس علــى مــدار عــام دراســي كامــل ويســعى مــن 

ــة.  ــادرة مجتمعي ــذ 12 مب ــى تنفي ــاب ال ــه الط خال

توقيع اتفاقية مشروع » طفل مقدسي مبادر«

Signing the Agreement of the Project ‘Jerusalemite Child Initiator’

Burj Al-Luqluq Social Center Society in the corporation with Pecdar institution and Directorate of Education 
in Jerusalem; have signed an agreement of the project ‘ Jerusalemite Child Initiator’ which funded by the 
Islamic Bank for Development.   
The project aims for improving student’s planning skills and youth initiatives implementation through 
multiple training sessions in schools.
 Throughout this project, students will be able to participate in activities and programs which aim for 
society change and improvement and they will be supplied with tools for volunteering and helping their 
societies.
Finally, the project targets more than 150 Jerusalemite student from both gender and extends annually for 
12 initiative per student. 



دولة  لدى  اإلسامي  التعاون  منظمة  ممثل  الرويضي  احمد  السفير  المجتمعي  اللقلق  برج  مركز  جمعية  كرمت 
فلسطين، تقديرا لعطائه في القدس ودعما ألهلها ومؤسساتها، وبشكل خاص دعمه المستمر للجمعية

.جاء ذلك خال استقبال المحامي الرويضي لوفد من الجمعية اليوم األربعاء، ضم رئيس الهيئة اإلدارية ناصر غيث 
والمدير التنفيذي للجمعية دكيدك.

وأكد الوفد لممثل المنظمة على أن جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس، تشكل الحيز المكاني الوحيد 
لخدمة الشباب المقدسي وبشكل خاص أهالي البلدة القديمة في المجال الرياضي والشبابي واإلجتماعي، إضافة الى 

موقعها الهام على مقربة من باب الساهرة، والتهديدات اإلستيطانية ألرض البرج بفعل أطماع التهويد اإلسرائيلية.
وأشار الوفد الى أن الجمعية تعمل على تنفيذ مجموعة مشاريع بهدف خدمة الشباب المقدسي في كافة المجاالت، 
وأشار الوفد بشكل خاص الى الترميم الذي تم في البنية التحتية للجمعية، والذي شمل خيمة الجمعية وملعبها ايضا، 
عدا عن توقيع الجمعية لمشروع جديد يهدف الى نشاطات المنهجية مع طلبة المدارس في القدس بعد انتهاء الدوام 

المدرسي.
وشكر الرويضي الجمعية وإدارتها على التكريم، معتبرا أن الجمعية إضافة الى ما تتميز به من موقع في البلدة القديمة 
بالقدس، واألخطار التي تتهدها لكنها ايضا تتميز بإدارة استطاعت تجنيد مشاريع عدة من مؤسسات مختلفة لتنفيذ 
عما  عدا  لدعمها  المانحين  يخطط  الذي  الجمعيات  رأس  في  الجمعية  وضع  ما  المقدسي،  المجمتع  تخدم  مشاريع 

تتميز به من حسن إدارة وشفافية في العمل.

»برج اللقلق« بالقدس تكرم ممثل منظمة التعاون اإلسالمي

Burj Al-Luqluq Honours the Representative of the 
Organization of Islamic Cooperation  ‘Ahmad Al-Reweidi’

Burj Al-Luqluq Social Center Society honoured the Palestinian Ambassador ‘Ahmad Al-Reweidi’ for his continuous 
support to Jerusalem and  Burj Al-Luqluq. The event took its place at Reweidi’s visit to Burj Al-Luqluq facilities in the 
attendance of its managerial staff Nasser Ghaith and Muntaser Idkaidek. 
Reweidi confirmed that Burj Al-Luqluq is considered as the strategic center in the city for serving Jerusalemite youth 
and residents in sports, social and economical aspects. In addition to its strategic vulnerable site which has been 
involved in Jewish threats through the years.
Moreover, he confirmed that Burj Al-Luqluq works on implementing projects in the aim of supporting Jerusalemite 
youth in different life aspects and he was delighted for the new infrastructure of Burj Al-Luqluq facilities.
Finally, Reweidi thanked Burj Al-Luqluq for the honouring and expressed about his pleasure on the success of 
implementing diversified project despite of the Jewish continuous threats. 



القنصلية الفرنسية تجدد مشروع مكتبة برج اللقلق
للمرة الرابعة على التوالي جددت القنصلية الفرنسية العامة بالقدس مشروع الحاضنة المجتمعية – مشروع مكتبة البرج- في جمعية برج اللقلق 

المجتمعي. وقام وفد من القنصلية الفرنسية بزيارة الجمعية لمناقشة تجديد المشروع واالضطاع على نشاطات الجمعية.
من  يستفيد  حيث  والحاسوب  والفنون  والدبكة  كالدراما  المختلفة  النشاطات  من  عددا  يضم  المجتمعية  الحاضنة  مشروع  أن  بالذكر  نشيد 

المشروع ما يقارب الثمانون مستفيدا من الذكور واالناث المقدسيين وخاصة سكان باب حطة. 

The French Consulate General in Jerusalem Renews Burj Al-Luqluq Library 
Project 

For the fourth time in a row, the French Consulate General in Jerusalem renewed the Community Incubator –the Library Project- 
at Burj Al-Luqluq Social Center Society. Moreover, a delegation from the French Consulate General visited Burj AL-Luqluq in 
order to discuss the renewing of the project, in addition to see the current activities at Burj. 
It is worth mentioning that the Community Incubator project includes a number of different activities like drama, Dabkeh, arts 
and computer, and around 80 Jerusalemite males and females, especially of Bab Hutta residents benefit from this project. 



جمعية برج القلق بالتعاون مع محافظة القدس  تطلق مشروع » المخدرات في عيون االطفال 
UNDP  -  المقدسيين« بتمويل برنامج االمم المتحدة االنمائي في الدول العربية

المخدرات في عيون االطفال المقدسيين بحلته الجديدة, اذ تم استقطاب ما يقارب اربعين طالبا من مختلف مناطق ومحافظات 
القدس وتم استدراجهم بتنظيم جلستين في مدرسة الطور االبتدائية للبنين تحت اطار التوعية واإلرشاد والحد من اثار المخدرات 

والتدخين والظواهر السلبية على الحياة االجتماعية واالقتصادية على الشباب واالسرة ككل. 
وضمن المشروع,  تم تقسيم الطاب على مجموعتين , مجموعة تحت اشراف الخبير سمير الطرمان ومجموعة اخرى تحت اشراف 

الخبير مأمون خليل.
وعلى المشروع, اكد منسق المشروع منتصر ادكيدك ان جمعية برج اللقلق تستهدف هذه الفئة من اجل زيادة وتعزيز الوعي نحو 
النجاح والتقدم ونحو تقليل نسبة الطلبة المتسربين في المدارس وتقليل ظواهر المخدرات والتدخين المتفشية في مجتمعنا بشكل 

هائل. 
Burj AL-Luqluq Social Center Society, in cooperation with the Jerusalem 

Governorate, Launches “Drugs in the Eyes of Jerusalemite Children” Project, 
Funded by UNDP

Burj AL-Luqluq in cooperation with the East Jerusalem Governorate, Launched “Drugs in the Eyes of 
Jerusalemite Children” Project, Funded by UNDP. This project targeted around 40 students from different 
areas in Jerusalem and organized two awareness session for them, at Al-Tour School for Boys, in order to 
reduce the negative effects of drugs, smoking and other negative phenomena that effect the social and 
economic aspects of the lives of youths and families. 
The children were divided into two groups, one of them was under the supervision of the professional 
trainer Samir Al-Turman, while the other was under the supervision of the professional trainer Ma’mun 
Khalil. 
Muntaser Edkaidek, Burj Al-Luqluq Executive Manager, assured on his behalf that Burj Al-Luqluq Center 
has target this group in order to increase their awareness towards success, in addition to decrease the 
percentage of the a number of phenomena like school dropping out, drugs and smoking that are spread 
in the community. 

بالتعاون معتنفيذ

دولة فلسطين
محافظة القدس
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طالبات معمل خزف برج اللقلق  في أوج التحضير لمعرضهم األول الشهر القادم

تقوم طالبات معمل الخزف في جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع احنا التغيير المنفذ من الجمعية بالشراكة مع اللجنة الدولية 
لتنمية الشعوب والممول من االتحاد األوروبي بالتحضير لمعرضهم األول الذي سيقام الشهر القادم في مدينة رام اهلل.

برج  مستفيدات  من  اخرى  مجموعة  ستقوم  حيث  وغيرها،  والنعنع  بالزعتر  لزراعتها  خزفية   قواقوير  عمل  على  تقوم  المعرض  وفكرة 
اللقلق ضمن مشروع تمكين السيدات المقدسيات المهمشات اقتصاديا بالشراكة مع أكاد والممول ايضا من االتحاد األوروبي بزراعة 

هذه القواوير للحصول على منتج نهائي للعرض. 

Burj Al-Luqluq Ceramic Students Preparing for their 1st Exhibition in October

The Ceramic students at Burj Al-Luqluq Social Center Society, are currently preparing for their first exhibition 
in Ramallah, within We’re the Change Project, implemented by Burj AL-Luqluq in partnership with CISP and 
funded by the EU.
The idea of the exhibition is to make a number of ceramic pots in order to grow plants like thyme and 
mint in them. Another group of Burj Al-Luqluq beneficiaries within Enabling Economically Marginalized 
Jerusalemite Women” project, implemented in partnership with ACAD and also funded by the EU, are 
going to plant these pots in order to get a final product for the exhibition. 



برج اللقلق وجمعية البستان ودائرة تنمية الشباب
 تطلق مشروع » عين على القدس« بالشراكة مع مركز بديل

باشر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والاجئين بتنفيذ الدورات التدريبية لمشروع »عين على القدس« بالشراكة مع 
ثاثة مؤسسات قاعدية في القدس وهي، جمعية برج اللقلق المجتمعي، جمعية البستان-سلوان، ودائرة تنمية الشباب، وُنّظم التدريب 

األول للمجموعة يوم الجمعة الموافق 2 أيلول 2016.

يستهدف المشروع ثاثين شابًا وشابة من ُسكان مدينة القدس، ويهدف الى رفع وعيهم حول انتهاكات حقوق االنسان التي يتعرض لها 
ُتنفذها اسرائيل على جانبي الخط األخضر بشكل عام وفي القدس بشكل  الشعب الفلسطيني بسبب سياسات التهجير القسري التي 
خاص، وذلك من خال تعريفهم على قواعد القانون الدولي وقوانين حقوق االنسان المتعلقة باللجوء والتهجير، وتنظيم جوالت ميدانية 
لهم في مناطق تتعرض لسياسات التهجير القسري، وتدريبهم على جمع المعلومات وتوثيقها، وتقوية مهارات الكتابة والتواصل عندهم.

Burj Al-Luqluq, Al-Bustan Association and Youth Development Department; 
launches the project ‘ Eye on Jerusalem’ with Badil 

Badil, the Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights started executing the training 
courses for “An Eye on Jerusalem” project in cooperation with three grassroots organizations in Jerusalem 
including Burj Al-Luqluq Social Center Society, Al-Bustan Institution in Silwan and the Youth Development 
Department. The first training for the group took place on the 2nd September 2016. 
The project targets 30 young males and females residing in Jerusalem and aims to increase their awareness 
about executed by Israel on the “Green Line” borders generally, and in Jerusalem specifically, through 
introducing them to the Rules of the International Law and Human Rights that are related to displacement 
and migration. Moreover, they organized field tours to the areas that went through forced migration and 
trained them on collecting information and cite them, in addition to improving writing and communication 
skills. 



برج اللقلق تنظم دورة في القيادة الشابة وأسرار التفوق الدراسي لمجموعة من بريدج فلسطين
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي دورة في القيادة الشابة وأسرار التفوق الدراسي تستهدف 50 مشارك ومشاركة في برنامج برديج 
فلسطين مع الدكتور طالب ادكيدك. وقد تم استهداف طلبة الصف الحادي عشر بناًء على قدراتهم وتحصيلهم الدراسي.  مدة الدورة 

ثاثة شهور، حيث نظمت اللقاءات كل يوم خميس بواقع ثاث ساعات.  
ونظمت جمعية برج اللقلق جولة ثقافية للمجموعة الى  الجليل الشرقي ومدينة طبريا يوم الجمعة الموافق تاريخ 2016/9/23. وكانت 
برقان  وجبل  جالوت  عين  على  المطل  فقوعة  جبال  الى  متجهين  المهجرة  القرى  ببعض  مرورا  الراشيدية  مدرسة  امام  من  االنطاقة 
لاطالة على مرج بن عامر والخط االخضر الشرقي، والنزول بوادي جماعين مشي بالماء وبعد انتهاء المسار المائي توجهت المجموعة 
الى مدينة طبريا وزيارة بعض االماكن االثرية للمدينة والتجول فيها ومن ثم العودة الى مدينة القدس. وكان المشاركون تّواقين للتعرف 

على جمال طبيعة وتاريخ مدن فلسطين.

Burj Al-Luqluq Organizes a Leadership & Secrets of Academic Excellence Course 
for Bridge a Palestine Group   

Burj AL-Luqluq Social Center Society Organized a course in leadership and secrets of academic excellence that 
targets 50 male and female participants in Bridge Palestine with the trainer Taleb Edkaidek. The 11th graders were 
targeted based on their capabilities and academic progress. It is worth mentioning that it is a three-months long 
course, three hours every Thursday.  
Moreover, Burj Al-Luqluq organized a cultural trip for this group to Galile and Tiberias on Friday 23rd September 
2016. The tour started from AL-Rashidiyeh School and included a number of displaced villages, Faqu’a Mountain, Ein 
Jalut, Burqan Mountain, Marj Ibn Amer and the Eastern Green Line. Moreover, they went to Jama’een valley where 
they walked in a water route and then went to Tiberias to see its historical places before coming back to Jerusalem. 
The participants were interested in knowing the history of the Palestinian cities 



توزيع الحقائب المدرسية للمستفيدين من المشروع االيطالي
وزعت جمعية برج اللقلق خال االسبوع االول من شهر ايلول حقائب مدرسية بمناسبة  ابتداء العام الدراسي الجديد والعودة للمدراس. 
ووزعت الحقائب لاطفال المستفيدين من المشروع في منطقة البلدة القديمة وحارة باب حطة. ويذكر ان مشروع االيطالي هو تعليمي 
وبدعم من مؤسسة ارض االنسان االيطالية و ويستفيد منه 100 طالب وطالبة من البلدة القديمة في القدس. ويهدف هذا المشروع  الى 
توفير حصص دراسية لاطفال للمواد االساسية)عربي، رياضات، لغة انجليزية(، باالضافة الى توفير أيام ترفيهية تفريغية تهدف الى زيادة 

المسؤولية واتخاذ القرار للطالب. 

Burj Al-Luqluq supplies school bags for the participants of the project ‘SAD’

At the 1st of September, Burj Al-Luqluq Social Center Society has supplied school bags for the participants of the 
project ‘ SAD’ in the occasion of school year commencement.
The project was funded by Ard El Insan Palestinian – Italian Benvolent Association, attracted more than 100 
Jerusalemite student from both genders and aimed for giving these students educational materials sessions in 
Arabic, English and Mathematics, in addition to open entertaining days which aim for decision making reinforcement.  




