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تأهــل فريــق الموظفيــن – بــرج اللقلــق إلــى نصــف نهائــي كأس فلســطين للشــباب مــن مواليــد 99 بعــد تعادلــه مــع فريــق ثقافــي طولكرم 
في لقاء اإلياب بهدف لكل منهما وفوزه األســبوع الماضي فــي لقاء الذهاب على ملعب الثقافــي بثالثة اهداف لهدف.

وبــدأت المبــاراة باندفــاع كبيــر مــن قبل فريــق ثقافــي طولكــرم لحاجتهم تســجيل ثالثة اهــداف للحصــول علــى بطاقة التأهــل للنصــف نهائي، 
وشــهدت الدقائــق األولــى تراجعــا لفريــق الموظفيــن وانحصــار اللعــب فــي مربــع الموظفيــن، حيــث تحمــل دفــاع وحــارس الموظفيــن عمر 
الزعانيــن ومحمــد حمــو وعبــود إدريــس وأميــر العباســي ورأفــت شــريفه الضغــط الكبيــر مــن قبــل الثقافــي الكرمــي وتكفلــوا بتكســير 

ــات. ــذه الهجم ه
ــة  ــات خجول ــل هجم ــرم مقاب ــي طولك ــل ثقاف ــن قب ــات م ــتمرت الهجم ــد واس ــه الوحي ــرم هدف ــي طولك ــجل ثقاف ــة 30 س ــي الدقيق ف

ــوط األول. ــات الش ــى مجري ــة عل ــيطرة كامل ــي 0/1 وبس ــدم الثقاف ــوط األول بتق ــي الش ــن لينته للموظفي

ــق  ــرج اللقل ــة ب ــي جمعي ــي ف ــج الرياض ــر البرنام ــن ومدي ــادي الموظفي ــي ن ــة ف ــرق الرياضي ــي للف ــر الفن ــام المدي ــي ق ــوط الثان ــي الش وف
ــوط  ــات الش ــى مجري ــن عل ــيطر الموظفي ــث س ــب بحي ــى عق ــا عل ــاراة رأس ــت المب ــي قلب ــرات الت ــض التغيي ــر ببع ــاد زغي ــي نه المجتمع
الثانــي وأهــدروا أكثــر مــن فرصــه بواســطة الالعب اميــر المشعشــع وفــؤاد صندوقــه وجــواد عويضة وبعــد مــرور ربع ســاعة من عمر الشــوط 
الثانــي ســجل جــواد عويضــة هــدف التعــادل للموظفيــن – بــرج اللقلــق لينتهــي اللقــاء بالتعــادل اإليجابــي وبتأهــل فريــق الموظفيــن – برج 

ــق.  اللقل

مــن جانبــه أكــد مــدرب الفريــق نهــاد زغيــر بــأن فريــق الشــباب للموظفيــن – بــرج اللقلــق ســيمضي فــي كأس الشــباب صــوب التتويــج 
ــط  ــي ترب ــة الت ــق والمحب ــأن روح الفري ــاف ب ــم، وأض ــر والجري ــارك المحاص ــى المب ــجد األقص ــوز للمس ــداء الف ــدس واه ــم الق ــع اس لرف
الالعبيــن هي أســاس النجــاح والتفوق وبــأن فريق الموظفيــن – برج اللقلــق الملقــب »بالدراويش« ســيبقى الفريق الفلســطيني الذي يلعــب باالنتماء 

واالخوة. والمحبة 

 فريق الموظفين - برج اللقلق يتأهل إلى نصف نهائي كأس فلسطين
للشباب مواليد 99



Al-Muwathafeen - Burj Al-Luqluq Team Qualifies into the Semi Final Phase 
in the Palestinian Youth Cup for Payers whom were Born in 1999

Al-Muwathafeen – Burj Al-Luqluq team has qualified in to the semi finals competitions after a drawl away score of 
1-1 against Tulkarm Youth team which has led them to qualify after winning at home by 1-3. 

At first, Tulkarm Youth Team went on with high spirits and they pressured Burj Al-Luqluq team by many strikes and 
chances. They succeeded to score their first goal at the minute 30 ;confirming their domination at the first half. 

Otherwise, in the second half, Nihad Zughaiar ‘ the Sport Advisor and Manager of the team’ made his tactics and 
changes which changed the game for Burj Al-Luqluq team and they controlled the game with many chances by 
Ameer Mushaha’, Fuad Sandouka and Jawad Aweidah. Furthermore, at the minute 60, Burj Al-Luqluq team equalized 
the score by Jawad Aweidah and the game was a tie and gone in the end for Burj Al-Luqluq team.

Nihad Zughaiar confirmed that our team will compete to win this competition and the cup will be granted in the 
name of ‘Jerusalem’ and for Al-Aqsa Mosque. In addition, he added that the team’s spirit is the core of our success, 
loyalty and friendship. 



ــع  ــراكة م ــادر بالش ــي مب ــل مقدس ــروع طف ــات مش ــذ تدريب ــق بتنفي ــرج اللقل ــة ب ــدات جمعي ب
ــدس. ــي الق ــم ف ــة والتعلي ــة التربي مديري

ــام أ،  ــة، االيت ــام الثانوي ــم االيت ــدارس وه ــي 4 م ــل الحال ــروع  الفص ــذا المش ــتهدف ه ــث يس حي
الشــابات المســلمات والشــابات وواد الجــوز. وخــالل شــهر تشــرين اول تــم تنفيــذ لقاءيــن تدريبيبــن 

ــق. ــاء الفري ــز وبن ــر حواج ــي كس ــات ه ــع التدريب ــت مواضي ــة وكان ــكل مدرس ل

برج اللقلق تبدا  بتنفيذ مشروع طفل مقدسي مبادر لطالب القدس

Burj Al-Luqluq starts the trainings of “A Jerusalemite Child Initiator” for 
Jerusalemite students

Burj Al-Luqluq Social Center Society started the trainings of “A Jerusalemite Child Initiator” project in 
partnership with the ministry of education and higher education in Jerusalem. For this semester, this 
project targets 4 schools; Al-Aytam High School, Al-Aytam A, Al-Shabat Al-Muslimat and Wadi Al-Jouz. It 
is worth mentioning that two training session were executed in October for each school and they started 
with ice-breaking and team building activities.



نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ضمــن مشــروع الدعــم الفنــي والثقافــي والرياضــي فــي مدينــة الخليــل الممــول مــن 
ــل;  ــدس والخلي ــن الق ــا بي ــي األول م ــادل الرياض ــاون التب ــة التع ــراف مؤسس ــي وبإش ــر الكالوت ــي مني ــال المقدس ــل االعم رج
بطولــة رســمية  بمشــاركة خمســة فــرق مــن مدينــة الخليــل وضواحيهــا وهــي نــادي شــباب شــيوخ، نــادي شــباب صوريــف، 
نــادي الكرمــل وطــارق بــن زيــاد ونــادي شــباب بيــت امــر وبمشــاركة فريــق جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي للفئــة العمريــة 

ــد 2004-2003. ــن موالي م
ــاركة  ــة األوالد وبمش ــام لفئ ــي تم ــل ف ــة الخلي ــي مدين ــلمين ف ــبان المس ــة الش ــب جمعي ــى مالع ــة عل ــت البطول ــث انطلق حي
خمســة فريــق، ولعــب الفــرق بنظــام دوري كامــل، وبعــد اجــراء القرعــة تــم انطــالق البطولــة حيــث تــم اجــراء 7 مباريــات 
ــاء  ــد انته ــة األوالد. وعن ــي لفئ ــز الثان ــق بالمرك ــرج اللقل ــق ب ــز االول وفري ــف بالمرك ــباب صوري ــادي ش ــق ن ــوز فري ــت بف انته
ــد  ــل خال ــي الخلي ــروع ف ــق المش ــر ومنس ــاد زغي ــيد نه ــور الس ــن بحض ــى الالعبي ــز عل ــع الجوائ ــم توزي ــباب ت ــة الش بطول

ــلودي. الش
ــاط  ــن النش ــل ضم ــة الخلي ــي مدين ــة ف ــة الرياضي ــى الصال ــر عل ــت ام ــات بي ــق بن ــع فري ــل م ــات الكرم ــق بن ــب فري ولع
ــز االول  ــتحق كاس المرك ــك اس ــة 7-3 وبذل ــل بنتيج ــات الكرم ــى بن ــوز عل ــن الف ــر م ــت ام ــق بي ــن فري ــث تمك ــي، حي التبادل
ــز  ــع الجوائ ــم توزي ــاء ت ــة اللق ــي نهاي ــي وف ــر الكالوت ــيد مني ــن الس ــة م ــة مقدم ــي بهدي ــز الثان ــى المرك ــل عل ــق الكرم وفري

ــات. ــى الالعب ــات عل والميدالي
وفــور انتهــاء اللقــاءات تقــدم منســق المشــروع خالــد القواســمي بجزيــل الشــكر مــن جميــع الفــرق المشــاركة فــي اللقاءات 
لــأوالد والفتيــات، واكــد بــان هــذه النشــاطات ستســتمر حتــى الصيــف القــادم بهــدف تشــجيع األنديــة والفــرق الرياضيــة 

المســتفيدة علــى تطويــر امكانياتهــا الكرويــة واالحتــكاك مــع األنديــة األخــرى.
ومــن جانبــه أكــد مديــر البرنامــج الرياضــي بالجمعيــة نهــاد زغيــر بــأن هــذا التبــادل هــو رســالة مــن القــدس إلــى الخليــل 
ــن  ــا بي ــطينية م ــة الفلس ــز الهوي ــى تعزي ــدا عل ــو تأكي ــن، وه ــة بالمدينتي ــرق الرياضي ــن الف ــا بي ــط م ــل والتراب ــز التواص لتعزي

ــدم. ــرة الق ــطين ك ــي فلس ــعبية ف ــر ش ــة األكث ــالل اللعب ــن خ ــن م المدينتي
وحــول المشــاركة والفعاليــة أكــد مديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك بــأن رجــل االعمــال المقدســي منيــر الكالوتــي قــد أصــر 
علــى تنفيــذ الجــزء الثالــث مــن مشــروعه فــي مدينــة الخليــل لتأكيــد التواصــل والترابــط مــا بيــن المدينتيــن ورســالة بــأن 
القــدس والخليــل روح واحــد، وبــان الهــدف الرئيســي هــو تطويــر وتنميــة المؤسســات واألنديــة الشــبابية والثقافيــة والكشــفية 

بالمدينــة.

من القدس إلى الخليل
مؤسسة التعاون وجمعية برج اللقلق ينظمان تبادال رياضيا

ضمن مشروع الدعم الرياضي لألندية في مدينة الخليل



From Jerusalem to Hebron City 
Welfare Association and Burj Al-Luqluq Organize Special Sport Exchanges

Within the Project ‘ Sport Sponsorship for Clubs in Hebron’ 

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized within the project ‘Sport Sponsorship for Clubs in Hebron’ which 
funded by the business man ‘Mounir Al-Kaloti’ and supervised by Welfare Association; the first sport exchanges 
between Jerusalem and Hebron in the participation of five Clubs from Hebron and one team from Jerusalem which 
is Burj Al-Luqluq Youth team. 

Clubs from Hebron were Al-Shuyukh Youth Club, Surif Youth Club, Al-Karmel Club, Tariq Bin Ziad Club and Beit 
Ommar Youth Club.    
The first sport exchange was settled at ‘Youth Muslims Association’ facilities and was conducted on point obtaining 
basis. Surif Youth Club has won the tournament and Burj Al-Luqluq came in the second place under the supervision 
of the sport advisor Nihad Zughaiar and the project Coordinator Khaled Al-Shaloudi who honoured the winners 
with cups and medals. 
At the second Sport Exchange, Beit Ommar Club Played  against Al-Karmel Youth Club in the popular sport hall in 
Hebron and won the match by 3-7 lead confirming their domination and winning the tournament. Furthermore, 
Mounir Al-Kaloti granted the winner a special gift and participants were honoured cups and medals. 
The Project Coordinator ‘Khaled Al-Qawasmi’ thanked the participated teams and confirmed that these kind of 
activities will be consistent for the next summer in order to develop these clubs and to reinforce the Palestinian 
identity from the south to the north of Palestine  
Otherwise, Burj Al-Luqluq Sport Advisor ‘Nihad Zughaiar’ confirmed that these sport exchanges are a message from 
Jerusalem to Hebron in order to reinforce the collaboration between the two cities. 
Finally, Burj Al-Luqluq Executive Manager ‘Muntaser Idkaidek’ confirmed that the admired business man Mounir 
Kaloti insisted on implementing the third part of his project in Hebron City in order to expand sport relationships 
between the two cities in one message and one goal which is developing sport institutions. 



بتمويل من مؤسسة قناديل الدولية
برج اللقلق وجامعة القدس ومديرية التربية ينجحون في تنظيم ماراثون القدس 

لطلبة المدارس
نجحت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومديرية التربية والتعليم بالقدس 
في  والتعليم  التربية  لطلبة  القدس  ماراثون  بتنظيم  القدس  وجامعة 
من  أكثر  بمشاركة  الماضي  الخميس  يوم  والعيزرية  ديس  أبو  منطقة 
300 طالب مدرسي من مدارس محافظة القدس وبتمويل من مؤسسة 

قناديل الدولية للتنمية واالغاثة اإلنسانية.
وانطلق الماراثون في تمام الساعة العاشرة صباحا في ملعب جامعة 
القدس في المقر العام أبو ديس، حيث أشرف على الترتيبات والتنظيم 
الدكتور مازن الخطيب وطلبة قسم التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون 
والتعليم  التربية  ومدرسي  اإلداري  اللقلق  برج  جمعية  طاقم  مع 
حماد  خالد  الدكتور  والتعليم  التربية  مدير  نائب  وبحضور  بالمديرية 
برج  جمعية  ومدير  االصبح  نضال  المهندس  قناديل  مؤسسة  وممثل 
مؤيد  الدكتور  الرياضية  التربية  قسم  ومدير  ادكيدك  منتصر  اللقلق 
شناعة ورائده عريقات ومعتز صوان من قسم األنشطة بالتربية ومنسق 

المشروع احمد جابر ومجموعة كبيرة من مدرسين التربية الرياضية.
القاها  والتعليم  التربية  مديرية  من  ترحيب  بكلمة  المارثون  وانطلق 
النائب خالد حماد حيث أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية برج 
التربية  لطلبة  واألنشطة  الالمنهجية  الفعاليات  تنظيم  في  اللقلق 
وبرج  والتعليم  التربية  مديرية  تربط  التي  العالقة  ان  واكد  والتعليم، 
تطوير  اجل  من  وشراكة  تعاون  عالقة  هي  القدس  وجامعة  اللقلق 

الرياضة المدرسية.
خاللها  رحب  بكلمة  القدس  جامعة  تقدمت  التربية  كلمة  وبعد 
الجامعة،  رئيس  تحيات  لهم  ونقل  كافة  بالحضور  شناعة  الدكتور 
وأضاف بأن الجامعة تفتح مرافقها وبرامجها دوما لمساندة الفعاليات 

الدعم  لتقديم  دائما  استعداد  على  الطالب  وان  المقدسية  الرياضية 
الفني واللوجستي إلنجاح البطوالت.

بترديد  الطلبة  قام  حيث  البطولة  لقسم  الحضور  وقف  بعدها  ومن 
القسم والتوجه إلى الحافالت لالنتقال إلى حاجز الكنتينر وإلى مسجد 
وللفتيات  الكنتينر  حاجز  من  لأوالد  السباق  انطلق  حيث  السواحرة 

من مسجد السواحرة.
وبعد ساعة تقريبا عاد جميع المتسابقين إلى نقطة النهاية في جامعة 
في  التربية  لطلبة  األكبر  بالسباق  الفائزين  تكريم  تم  حيث  القدس، 

محافظة القدس، وتوج بالمراكز األولى األسماء التالية:
الذكور: 

المركز األول – نور األطرش - مدرسة ذكور عمر ابن الخطاب.
المركز الثاني – سليم قريع – االيتام الصناعية.

المركز الثالث – أسامة محمد عبد اللطيف – مدرسة االمة األساسية.
االناث: 

المركز األول – حال جواد دبش – بنات عثمان بن عفان
المركز الثاني – اسماء يوسف حجوج – رياض األقصى المختلطة.

المركز الثالث – شيماء عمار أبو ناب – الشبات المسلمات.
• نتائج الفرق للذكور:

المركز األول -ذكور الشيخ سعد.
المركز الثاني – ذكور أبو عبيدة.

• نتائج الفرق لإلناث:
المركز األول – بنات عثمان األساسية

المركز الثاني – الفتاة الالجئة األساسية أ



Funded By Qanadeel International Institution 
Burj Al-Luqluq, Directorate of Education in Jerusalem and Al-Quds University 

Organize Jerusalem’s Marathon for School Students 

Burj Al-Luqluq Social Center Society, Directorate of 
Education in Jerusalem and Al-Quds University have 
organized Jerusalem’s Marathon for students from Abu 
Dies and Al-Ezareyah territories and with a participation 
number of 300 student from different areas. 
The marathon took its place at Al-Quds University pitch 
among 32 school and supervised by the Doctor Mazen 
Al-Khatib, volunteered students from the university, 
Burj Al-Luqluq staff, teachers and Vice President of 
Directorate of Education in Jerusalem ‘ Khaled Hammad’, 
representative of Qanadeel Institution Nidal Al-Asbah, 
Burj Al-Luqluq Executive Manager ‘Muntaser Idkaidek’, 
the Doctor Mo’ayad Shana’a, Rae’da A’rikat, Mutaz Suwan 
and the project coordinator ‘ Ahmad Jaber’.  
At first, Khaled Hammad welcomed the participants and 
thanked Burj Al-Luqluq for its activities and for its role 
towards students and communities. He also confirmed 
that the relationship among Burj Al-Luqluq, Al-Quds 
University and Directorate of Education in Jerusalem is 
cooperative and consistent in order to develop sports 
trends in schools. 
And then, the Doctor Shana’a welcomed the crowd and 
confirmed that the university will open its facilities and 
programs to involve students in sport activities and to 
support them in multiple aspects such as psychological 
discharge and entertaining events. 

Female Participants started their road from Al-Sawahreh 
Mosque while men participants started from containers 
cross point and after one hour of running, participants 
went back to the starting point ‘Al-Quds university’ and 
most of the winners were honoured at the end. 
Winners are as follows: 
Males 
1st place: Nour Al-Atrash - Omar Ibn Al-Khattab  School 
for Boys.
2st place: Saleem Qrei’ - Al-Aytam Industrial School.
3st place: Osama Mohammad Abdul Latif - Al-Ommah 
School for Boys.
Females
1st place: Hala Jawad Dabash - Othman Bin Affan School 
for Girls.
2st place: Asma Yousef Hajouj - Riyad Al-Aqsa School.
3st place: Shayma Ammar Abu Nam - Al-Shabbat Al-
Muslimat School for Girls.
Group Results:
Males:
1st place: Al-Sheikh Saad School for Boys. 
2st place: Abu Obaida School for Boys.
Females: 
1st place: Othman School for Girls. 
2st place: Al-Fatah Al-Laje’a School for Girls 



جمعية برج اللقلق تستضيف دوري الراحل هاني الحلبي 

ضمن مهرجان تجمع قدسنا نظم دوري الراحل الرياضي هاني الحلبي، في لقاءات كروية جمعت 4 فرق مقدسية هي: جمعية برج اللقلق، 
االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويا ونادي جبل الزيتون وصور باهر.

وهي  الغزالي  منير  المقدسي  االعمال  رجل  برعاية  القدس  في  القديمة  بالبلدة  اللقلق  برج  جمعية  ملعب  على  البطولة  انطلقت  حيث 
مخصصة لمواليد 2005.

عن  األهداف  بفارق  نقاط   6 لـ  البطولة  باهر  صور  فريق  تصدر  عم  اللقاءات  أسفرت  وقد  الدوري،  نصف  نظام  على  البطولة  لعبت  وقد 
األكاديمية الفلسطينية والتي حصدت ايضًا على 6 نقاط، وجاء في المركز الثالث جبل الزيتون بـ 3 نقاط بفارق األهداف عن برج اللقلق 

والذي حصل ايضًا على 3 نقاط.
وفي نهاية الحفل ألقيت بعض الكلمات قبل التتويج وتحدث عن تجمع قدسنا األستاذ سعيد مسك، ومدرب األكاديمية الفلسطينية 

فراس أبو ميالة، ومدير البرامج الرياضية في جمعية برج اللقلق نهاد زغير التي حثت فيها الالعبين على االلتزام في األخالق الرياضية.

Burjalluqluq Hosting the Tournament of the Departed ‘ Hani Al-Halabi’

Within the festival ‘ Tajamo’ Qudsna’, a tournament of the departed Hani Al-Halabi was organized and 
consisted on football matches between four Jerusalemite clubs which were Burj Al-Luqluq Club, Palestinian 
Academy for Talented Footballers, Mount of Olives Club and Sur Baher Club. 
The tournament was settled on Burj Al-Luqluq pitches, sponsored by the Jerusalemite business man 
Mounir Al-Ghazali and was for participants whom were born in 2005. 
Moreover, the tournament was conducted on point obtaining basis by which Sur Baher team has won it 
by 6 point lead with goal differences in comparison with Palestinian Academy for Talented Footballers. 
Otherwise, Mount of Olives club came in the third place and Burj Al-Luqluq Club came in the fourth place.
At the end of the tournament, representative of Tjamo’ Qudsna ‘Said Misk’, representative of Palestinian 
Academy for Talented Footballers ‘Firas Abu Mayaleh’ and Burj Al-Luqluq sport advisor ‘Nihad Zughaiar’ 
have presented welcoming speeches and thankful words for the participants and for the crowds.



برج اللقلق تشارك في اليوم المفتوح لمؤسسة هينرش بل

دعم  مشروع  ضمن  المفتوح  اليوم  فعاليات  واألردن  فلسطين   - بل  هينرش  لمؤسسة  المفتوح  اليوم  في  اللقلق  برج  جمعية  شاركت 
رالف  األوروربي  اإلتحاد  وممثل  الحسيني  عدنان  المحافظ  القدس  شؤون  وزير  بحضور  وذلك  القدس  في  المهمشات  والنساء  األطفال 

طراف ومسؤولين دوليين ومحليين في مقر جمعية الشابات المسيحية، القدس، بمشاركة 17 مؤسسة من محافظة القدس.

لمنتجهم  بيع  بزاوية  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  في  الزراعة  تدريب  من  المستفيدات  والنساء  الخزف  معمل  طالبات  شاركت  حيث 
والذي مان عبارة عن قوار مزروع بالنعنع والزعتر. 

Heinrich Böll Launches Open Day Activities

Heinrich Böll Foundation- Palestine launched the open day activities within “The Empowerment of 
Marginalized Women & Children in Jerusalem” project on the presence of the Governor Adnan Al-Heusseini, 
in addition the European Union representative , Ralph Traf, and a number of national and international 
officials. The open day took place at the YWCA with the participation of 17 Jerusalemite organizations. 

Burj Al-Luqluq ceramic students in in addition to the beneficiaries of the agriculture training in Burj Al-
Luqluq participated in the open day and had a special corner to cell their product which was a ceramic pot 
planted with thyme and mint.  



برج اللقلق المجتمعي والمركز الثقافي الفرنسي ينظمان ورشتي عمل للعلوم في مكتبة البرج

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي ورشتي عمل للعلوم على أرض البرج.
حيث قدم اللقاء االول يوم الثالثاء الموافق 2016/10/18 تحت عنوان وسائل العلوم واللقاء الثاني يوم الثالثاء الموافق 2016/10/25 

تحت عنوان »الريبوت« مع المدرب سامر شاور.
حيث هدفت هذه اللقاءات إلى التعلم من خالل اللعب، والعمل على نشر الوعي العلمي في مجال العلوم، وشارك 15 طالبًا وطالبة من 

طلبة المدارس من سن التاسعة حتى الرابعة عشر، والقت اعجابًا وتفاعاًل من قبل المشاركين.

Burj Al-Luqluq & the French Institute of Jerusalem Organize Two Workshops

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with the French Institute of Jerusalem, organized two workshops 
at Burj Al-Luqluq. 
The first workshop took place on 18th October 2016.and it had a scientific theme, while the other workshop took 
place on 25th October 2016 and it focused on the idea of robots. 
Both workshops aimed to educate children through playing, in addition to spreading scientific awareness. It is worth 
mentioning that 15 male and female students participated in the workshop, they aged between 14 -9 years old and 
they really liked these activities. 



المرشد الشاب بنسختيه يجول النقب الفلسطيني المحتل ووادي عربة وام الرشراش
ام  ومدينة  عربة  وادي  منطقة  في  النقب  صحراء  في  وتخييم  جولة  البرج«  »عيش  مشروع  ضمن  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
الرشراش »إيالت« المحتلة لمجموعات برنامج المرشد الشاب 1 والمرشد الشاب 2 ، بهدف تطوير الطلبة الجامعيين المقدسيين الذين 
لديهم اهتمامات باإلرشاد السياحي والتاريخي الشفوي للرواية الفلسطينية من منطلق تعزيز الهوية الفلسطينية والحفاظ على التاريخ 

الفلسطيني للمدن والبلدات والمواقع التاريخية واالثرية والقرى المهجرة.
وانطلقت الجولة اليوم األول من مدينة القدس يوم الخميس الموافق 2016/10/27 الى منطقة »تمنع« في وادي عربة والمبيت فيها بعد 
عشاء وامسية تضمنت بعض الفعاليات االجتماعية والترفيهية، وفي اليوم التالي تم التوجه في جولة في منطقة تمنع والتوجه الى جبل 
المصري للتعرف على ظواهر جيولوجية باإلضافة الى بعض المغامرات، ومن ثم التوجه الى وادي االخدود االحمر في جبال أم الرشراش 
اليوم  في  الجولة  .واستمرت  البحر  على  والجلوس  واسواقها  الرشراش  ام  مدينة  وسط  الى  العودة  ثم  ومن  الفلسطيني،  الجنوب  أقصى 
السعودية،  فلسطين،  تجمع  التي  البحرية  الحدود  الى  والوصول  السفينة  على  بالصعود  وانتهت  السمك،  متحف  بزيارة  واألخير  الثالث 

االردن ومصر ومن ثم العودة إلى مدينة القدس.
يذكر ان برنامج المرشد الشاب هو جزء من مشروع عيش البرج المنفذ من قبل جمعية برج اللقلق المجتمعي والممول من الصندوق 

العربي اإلنمائي من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون.

The Two Versions of the Young Guide Tour in Al-Naqab & Im Al-Rashrash 

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a tour to Im Al-Rashrash within Live the Burj project for 
the Young Guide 1 and 2. This project aims to develop the abilities of the Jerusalemite youth who are 
interested in tourism and the Palestinian history. It also empowers their Palestinian identities and their 
knowledge of displaced villages.
The tour started on Thursday 2016\10\27 as they head to Tamnu’ area and spent the night there. In the next 
day they went to mountain track and learned about some the nature of the rocks of Al-Masri Mountain and 
Al-Oukhdud Al-Ahmar. On the third and last day they went to the Fish Museum and they enjoyed a sea ride 
afterwards where they reached the borders between Saudi Arabia, Egypt and Palestine. 
It is worth mentioning that the Young Guide program is a part of Live the Burj project executed by Burk Al-
Luqluq, funded by the Arab Development Fund through the Islamic Bank for Development, and supervised 
by the Welfare Association. 



ضمن مشروع عيش البرج
جولة قدوة القدس - عمواس واللطرون المهجرتين

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي اليوم الجمعة الموافق 2016/10/21 جولتها الرابعة لبرنامج قدوة القدس »حراس التاريخ« ضمن 
مشروع عيش البرج الممول من الصندوق العربي االنمائي من خالل البنك االسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون، ويهدف البرنامج 
الى تعزيز الهوية الفلسطينية لدى الشباب المقدسي من خالل االستماع ألشخاص عاشوا النكبة ومازالت لديهم الذاكرة حية لينقلوا 
التجارب والتاريخ للشباب المقدسي بحيثياته وبقصصه المختلفة اثناء الحرب وما قبلها وبعدها. وانطلقت الجولة الرابعة برفقة 40 شابا 
وشابة مقدسيين بإرشاد األستاذ خليل صبري صوب قريتي اللطرون وعمواس المهجرتين وباستضافة العم »ابو خالد« الذي جال القرية 
مع المجموعة الشابة وقدم شرحا تفصيليا للشباب حول قصة النكبة وتاريخ تهجيرهم من القرية وتفاصيل الحياة اليومية هناك ما قبل 
النكبة وبعدها ورافق المجموعة طاقم تلفزيون فلسطين »برنامج صباح الخير يا قدس«، حيث قام الطاقم بتصوير كافة المناطقة التي 
قام الضيف ابو خالد بالحديث عنها وعن الذكريات القديمة فيها، كما اجرى عدد من المقابالت واللقاءات مع المشاركين والقائمين 

على البرنامج.

Qudwat Al-Quds Tour to Imwas & Al-Latrun Displaced Villages

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized, on Friday 21st October 2016, the fourth tour of Qudwat 
Al-Quds within Live the Burj project, funded by the Arab Development Fund though the Islamic Bank for 
Development and under the supervision of the Welfare Association. This program aims to empower the 
Palestinian Identity of the Jerusalemite Youth through listening to historical stories from people who lived 
and experienced the situation during Nakbah and still have the ability to transfer these stories in details to 
the Jerusalemite youth. 
Around 40 male and female youth participated in this tour alongside with the tourist guide, Khalil Sabri, 
and Abu Khaled who gave detailed information about the history of Al-Nakbah and how Abu Khaled was 
displaced from his village. 
Moreover, Palestine TV crew accompanied the group and captured all the events on that day to air it on 
Sabah Al-Khair Ya Quds program. The crew also interviewed Abu Khaled, some participants in addition to 
the organizers.



استكمال دورات الحاسوب في جمعية برج اللقلق

ضمن  والثانوية  اإلعدادية  لمرحلتي  التعليمية  الحاسوب  حصة   2016/10/9 الموافق  االحد  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  بدأت 
مشروع احنا التغيير الممول من االتحاد األوروبي، وتهدف الحصص الى تطوير الطلبة في مجال التكنولوجيا من خالل شرح أساسيات 

استخدم الحاسب اآللي النظري والتطبيقي في مختبر الحاسوب في الجمعية.
باستخدامه،  المتعلقة  األساسية  المهارات  فيها  بما  اآللي،  الحاسب  أساسيات  وتناولت  صالح،  محمد  األستاذ  التعليمية  الحصة  قدم 
بإنشاء  المرتبطة  والمهارات  النصوص  معالجة  إلى  باإلضافة  اإلنترنت،  شبكة  استخدام  تدعم  التي  والمهارات  اإلنترنت  وأساسيات 

وتنسيق مختلف أنواع المستندات النصية، وتضمنت ايضًا التعرف على برامج مايكروسوفت اوفيس.

Burj Al-Luqluq Resumes Computer Training

Burj Al-Luqluq Social Center Society resumed, on Sunday 9th October 2016, the computer educational 
sessions for secondary and high school students within we’re the change project funded by the EU. These 
sessions aim to develop the students’ technical capabilities through presenting the basics of using the 
computer theoretically and practically.
The sessions were delivered by the computer teacher Mohammad Salah who taught them the basic skills 
related to using the computer, in addition to the essentials of using the internet and Microsoft Office Suit. 



جمعية برج اللقلق تطلق دورة التصوير الفوتوغرافي
 

الخاروف  مصطفى  الصحفي  والمصور  المدرب  مع  الفوتوغرافي  التصوير  دورة  اللقلق  برج  جمعية   2016/10/26 األربعاء  يوم  أطلقت 
بمشاركة 24 متدرب ومتدربة، ومدة الدورة التدريبية للتصوير الفوتوغرافي 48 ساعة.

وتأتي الدورة ضمن مشروع »عيش البرج« مشروع الدعم الفني والرياضي في منطقة برج اللقلق داخل البلدة القديمة في القدس، الممول 
من الصندوق العربي اإلنمائي من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون لخدمة الشباب المقدسي واألفكار اإلبداعية 

الشبابية المقدسية.

Burj Al-Luqluq Lunches Photography Training Course

Burj AL-Luqluq Social Center Society started on Wednesday 26th October 2016 a photography course with 
the trainer and photojournalist, Mustafa Al-Kharouf, with the participation of 24 male and female trainees. 
It is good to mention that the duration of the photography course is 48 hours. 
This course is organized within “Live the Burj” Project which enhances art and sport in the Old City of 
Jerusalem and Burj AL-Luqluq surroundings. This project is funded by the Arab Development Fund through 
the Islamic Bank for Development, and it is supervised by the Welfare Association in the aim of serving the 
Jerusalemite youth and their creative ideas. 



طاقم اسعاف برج اللقلق يساعد المزارعين قطف الزيتون في قرية عقابا

قام طاقم اسعاف وطوارئ جمعية برج اللقلق المجتمعي بزيارة تضامن ومساندة للمزارعين الفلسطينيين القاطنين في قرية عقابا التابعة 
لبلدية محافظة طوباس والواقعة قضاء مدينة جنين صباح يوم الجمعة 2016/10/21، حيث تخلل الزيارة استقبال من قبل جمعية عقابا 
الزراعية ومجموعة عمار يا عقابا وبعض وجهاء القرية وتناول وجبة االفطار ومن ثم االنطالق لزيارة المعصرة القديمة ومن بعدها زيارة 

شجرة الفلفه التاريخية وجولة في القرية وزيارة المعصرة الحديثة والتعرف على مراحل عصر الزيتون.
وبعد الجولة في القرية توجه الطاقم إلى ارض أحد المواطنين في القرية لمساعدته في قطف ثمار الزيتون وفي اثناء قطف الزيتون قام 

الطاقم بأداء بعض االغاني التراثية المتعلقة باألرض والزيتون.
بعد ذلك قام الفريق بعمل بعض التدريبات العملية في االسعاف والحاالت الطارئة على ارض الواقع ومن ثم االنتقال الى مسار في جبل 
النشاطات  ببعض  الفريق  قام  وبعدها  المحيطة.  القرى  من  ومجموعه  عامر  ابن  مرج  سهل  على  مطلة  أجمل  يعتبر  الذي  االقرع  الراس 

التفاعلية قبل تناول وجبة الغداء واالنطالق باتجاه العودة للقدس الحبيبة.

Burj Al-Luqluq Firs Aid Unit Helps Farmers Harvest Olives

Burj Al-Luqluq First Aid Unit went to Aqaba on Friday 2016\10\21 in a solidarity visit to assist Palestinian 
farmers in harvesting olive trees. Aqaba Agricultural Association and “‘Amar Ya Aqaba” received Burj Al-
Luqluq Delegation and invited them for breakfast, and then they visited the old olive press, visited the 
historical pepper tree , went for a tour around the village and visited the new olive press as well. 
After the tour, the unit visited a farmer’s land to help them harvest his olive trees and they sang traditional 
Palestinian songs. 
Then, the unit had a practical first-aid training during emergencies and then they went on a tour to Al-Ras 
Al-Aqra’ Mountain which is considered the most beautiful view of Marj Ibn Amer and other villages. After 
that they did some activities and had lunch together before coming back to Jerusalem. 



ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية
مدرسة النظامية الثانوية بطل دوري مدارس التربية للفتيات بكرة اليد

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومديرية التربية والتعليم بالقدس ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدينة القدس على 
أرض برج اللقلق بطولة كرة اليد لفتيات ، حيث شارك في البطولة خمس مدارس مقدسية وهي: مدرسة النظامية الثانوية، الفتاة الثانوية 
الشاملة، الفتاة الالجئة أ، بنات عثمان بن عفان ومدرسة الزهراء الشاملة بإشراف األستاذ أحمد جابر. وقد قامت مؤسسة قناديل الدولية 

بتمويل هذه البطولة.
واحتلت  الثاني  المركز  الشاملة  الثانوية  الفتاة  فريق  احتل  بينما  االولى  المركز  على  الحصول  الثانوية  النظامية  مدرسة  استطاعت  وقد 
برج  جمعية  مدير  بحضور  االولى  المراكز  على  الحاصلة  الفرق  تكريم  تم  المباريات  نهاية  وفي  الثالث.  المركز  أ  الالجئة  الفتاة  مدرسه 
التربية معتز صوان و منسقة المشاريع الثقافية بالقنصلية السويدية تاال  اللقلق المجتمعي منتصر دكيدك ومنسق قسم األنشطة من 

اليوسف التي كانت تتواجد في المؤسسة ضمن زيارة خاصة وشاركت في توزيع الكؤوس على الفتيات.
وحول البطولة أكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك ان المساحة الرياضية التي وجدت من خالل مشروع تطوير الرياضة المدرسية تعتبر 

مساحة مساندة لفكرة تطوير أساليب التعليم في مدارس التربية والتعليم وخلق نظام مكمل للجانب األكاديمي من ناحية رياضية.
Al-Nizamyeh High School Crowns the Champion of the Handball Schools 

Tournament for Girls 

Burj Al-Luqluq Social Center Society and the Ministry of Education and Higher Education in Jerusalem 
organized within the project of “Development of Schools Sport in Jerusalem”, a handball tournament for 
girls at Burj Al-Luqluq Social Center Society.  Five Jerusalemite schools participated in the tournament; Al-
Nizamiyeh High School, Al-Fatah High School, Al-Fatah A, Othman Bin Affan School and Al-Zahra Schools. 
The tournament was supervised by yhte trainer Ahmad Jaberand funded y Qanadeel organization. 
Al-Nizamiyeh High School won the 1st place while Al-Shameleh came second and Al-Fatah A came third. 
At the end of the tournament, the winning teams received cups and medals in the presence of Burj Al-
Luqluq Executive Manager Muntaser Edkaidek, the Coordinator of the Activity Department at the Ministry 
of Education, Mutaz Suuan, in addition to the Project Coordinator at the Swedish Consulate, Tala Al-Yousef, 
who came to Burj Al-Luqluq for a special visit and attended the tournament and participated in distributing 
the medals.  
On his behalf, Muntaser Edkaidek assured that this sport space develops the sport education in the Ministry 
of Education schools, as well as completing the academic part. 



جولة على برك سليمان ضمن مشروع عين على القدس

نّظم بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين يوم الجمعة الموافق 21 اكتوبر، جولة تعليمية للمشاركين/ات في 
مشروع »عين على القدس« إلى برك سليمان المعرضة للتهجير جنوب بيت لحم.

بدأت الجولة بزيارة برك سليمان، حيث تعرف المشاركين/ات على المنطقة وعلى سياسات التهجير القسري التي ينتهجها االحتالل في 
المنطقة. وقام المشاركين/ات بتصوير صور وعدد من مقاطع الفيديو للبرك الثالث لتسليط الضوء على ما يحدث من سياسات تهجير 

للمنطقة.
ُيذكر أن مشروع »عين على القدس« الذي ينفذه بديل بالشراكة مع جمعية برج اللقلق المجتمعي، وجمعية البستان - سلوان، ودائرة 
تنمية الشباب، يستهدف ثالثين شابًا/ة من سكان مدينة القدس، ويهدف إلى تعميق معرفتهم بسياسات التهجير القسري اإلسرائيلية 
على جانبي الخط األخضر بشكل عام وفي القدس بشكل خاص، إضافة إلى تمكينهم باألدوات الالزمة إلبراز هذه السياسات وتطوير 

سبل مواجهتها.

A Tour within “An Eye on Jerusalem Project”

Badil Center organized, on Friday 21st October, an educational tour to a Solomon Pools in Bethlehem 
which is under threat of displacement, for the participants of An Eye on Jerusalem project. 
The participants visited the Solomon Pools and were informed about the forced migration policies in that 
area. The participants also took photos and videos of the pools in order to shed the lights on these policies. 
It is worth mentioning that An Eye on Jerusalem project targets 30 male and female participants from 
Jerusalem aiming to deepens their knowledge of the Israeli forced migration policies in general, particularly 
in Jerusalem. In addition, it enables them to know the needed tools to fight against these policies. 




