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أخبار الجمعية



ــرة  ــة ك ــور وبطول ــرة للذك ــرة الطائ ــة ك ــدس بطول ــة الق ــي مدين ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــي ومديري ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم
اليد لإلنــاث، حيث نظمت بطولــة كرة الطائرة للذكور في مدرســة االمــة الثانوية في الرام يــوم الثالثاء الموافق 2016/11/1 بمشــاركة أربــع مدارس وهي 
مدرســة االمــة الثانوية ومدرســة ذكور ابو عبيدة ومدرســة الحســن الثاني ومدرســة علي بــن ابي طالب، بحضور مشــرف األنشــطة في مديريــة التربية 
والتعليــم معتــز صوان ومنســق المشــروع احمد جابر مــن جمعية برج اللقلــق المجتمعي وعــدد من معلمــي التربيــة الرياضية في المــدارس، ونظمت 
بطولة كــرة الطائرة لإلنــاث في مدرســة رياض األقصــى الثانوية الضاحيــة للبنات بمشــاركة 3 مدارس وهــي رياض األقصــى الثانوية الضاحيــة للبنات، 

النظامية األساسية – شــعفاط والشابات المسلمات وادي الجوز.
وانتهت منافســات لقــاءات بطولة الذكــور بفوز فريق مدرســة االمــة الثانوية بالمركــز األول فيما حصلت مدرســة الحســن الثاني على المركــز الثاني. 

وانتهت بطولة االناث بحصول مدرســة النظامية األساســية – شــعفاط على المركز األول ورياض األقصــى الثانوية الضاحية للبنات علــى المركز الثاني.
وفــي نهايــة البطولة قام مدير مدرســة االمة الثانوية محمد حســن الرفاعي ومشــرف األنشــطة فــي المديرية معتز صوان ومدرســي التربيــة الرياضية من 
المــدارس المشــاركة بتقديــم الكــؤوس والميداليات علــى الفرق التــي حصلت علــى المراكــز األولى. فيمــا تقدم صوان بجزيل الشــكر من مدرســة 
االمــة الثانوية علــى اســتضافة البطولة للذكور وتقــدم كذلك بالشــكر من مديرة مدرســة رياض األقصــى على اســتضافتها لبطولة االنــاث، كما تقدم 
بالشــكر من جمعية برج اللقلق المجتمعي الراعية للفعاليات واألنشطة ولمؤسسة قناديل الممول الرئيسي لمشــروع تطوير الرياضة المدرسية لمدارس التربية 

والتعليم في مدينة القدس.

بتمويل من مؤسسة قناديل ورعاية جمعية برج اللقلق
  مدرستي االمة الثانوية للذكور والنظامية األساسية لإلناث أبطال مديرية

التربية بكرة الطائرة وكرة اليد



Funded By Qanadeel & Hosted by Burj Al-Luqluq

Al-Ummah Boys High School & Al-Nizamiyeh Girls School Win the 

Volleyball & Handball Championships

Burj AL-Luqluq Social Center Society and the Ministry of Education and Higher Education in Jerusalem organized 

a volleyball tournament for boys and a handball tournament for girls. The volleyball tournament took place at Al-

Ummah School on the 1st November 2016 with the participation of 4 schools; Al-Ummah, Abu Obeidah, Al-Hassan 

Al-Thani and Ali Bin Abi Taleb Schools, in addition to the supervisor of activities at the Ministry of Education, the 

project coordinator, Ahmad Jaber, and a number of physical education teachers. On the other hand, the handball 

tournament for girls took place at Riyad Al-Aqsa High School, with the participation of 3 schools; Riyad Al-Aqsa, Al-

Nizamiyeh- Shu’fat and Al-Shabat Al-Muslimat-Wadi Al-Jouz.

The tournament ended with Al-Ummah School as the volleyball champion while Al-Hasan Al-Thani came second. As 

for the handball, Al-Nizamiyeh school topped the tournament while Riyad Al-Aqsa came second.

At the end of the tournament, Mutaz Suan, the school head masters, in addition to coordinators and teachers, 

honored the winning teams with cups and medals and thanked the hosting schools, Burj Al-Luqluq and Qanadeel 

for their efforts in this tournament within the empowerment of Jerusalemite schools sports project.



نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق يــوم الثالثــاء 2016/11/22 بطولــة عيــد االســتقالل التــي شــارك فيهــا 
فريــق بــرج اللقلــق، نــادي طــارق بــن زيــاد، نــادي شــباب الكرمــل، نــادي شــباب صوريــف ونــادي 

شــباب الشــيوخ وذلــك علــى إســتاد الحســين بــن علــي فــي مدينــة الخليــل.
و انطلقــت البطولــة بمشــاركة الخمــس فــرق بمنافســة كبيــرة وشــديدة حيــث حصــد نــادي طــارق 
بــن زيــاد المركــز األول، فيمــا حصــل فريقــي الكرمــل وبــرج اللقلــق علــى المركــز الثانــي حيــث 

تســاويا فــي مجمــوع النقــاط. 
وبعــد االنتهــاء المباريــات تــم تكريــم الفــرق الفائــزة بحضــور الســيد محمــود ابــو صبيــح والســيد 
منتصــر ادكيــدك والحــاج نهــاد زغيــر ومنســق البطولــة االســتاذ خالــد الشــلودي والكابتــن مروان 

ســليم.
ثــم تــم االنتقــال الــى الصالــة الرياضيــة لمتابعــة مبــاراة كــرة القــدم الخماســي بيــن فريــق بنــات 
ــل  ــات الكرم ــق بن ــن فري ــث تمك ــتقالل حي ــد االس ــبة عي ــف بمناس ــات صوري ــق بن ــل وفري الكرم
مــن الفــوز 1/2 علــى فريــق بنــات صوريــف وبذلــك فــاز فريــق بنــات الكرمــل بــكاس المركــز األول 

ــي. ــز الثان ــكاس المرك ــف ب ــات صوري ــق بن وفري

جمعية برج اللقلق تنظم بطولة عيد االستقالل على ارض مدينة خليل 
الرحمن، وطارق بن زياد يفوز بالبطولة.

Burj Al-Luqluq Organizes the Independence Day Tournament in Hebron
Tareq Bin Ziyad Crowned the Champion

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized on Tuesday, 22nd November 2016 at Al-Hussein Stadium in 
Hebron, the Independence Day tournament in which Burj Al-Luqluq, Tareq Bin Ziyad, Shabab Al-Karmel, 
Shabab Sourif and Shabab Al-Shoyukh teams participated. 
The five participating teams competed strongly. Tareq Bin Ziyad won the first place while Al-Karmel and 
Burj Al-Luqluq came second as they gained equal points. 
After the tournament the winning teams were honored in the presence of Mahmoud Abu Sbeih, Muntaser 
Edkaidek, Nihad Zughayyer, in addition to the tournament coordinator, Khaled Al-Shaloudi, and Marwan 
Saleem.
The tournament was followed with a female football game between Al-Karmel and Surif girls’ teams. Al-
Karmel came first while Surif came second as the result was 1/2 for Al-Karmel.



كرمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي يــوم الســبت الموافــق 5/11/2016 متطوعــي طاقــم إســعاف وطــوارئ عيــادة األقصــى 
ــة  ــدس ومجموع ــفيات الق ــارات مستش ــي زي ــم ف ــى ودوره ــجد األقص ــزوار المس ــة ل ــم المقدم ــى جهوده ــق عل ــرج اللقل - ب

ــزة. ــات ممي ــرى وفعالي ــاطات اخ نش
ــي  ــم ف ــة دوره ــن أهمي ــا ع ــر فيه ــة عب ــة افتتاحي ــم بكلم ــى مجهوده ــاء عل ــدك بالثن ــر ادكي ــة منتص ــر الجمعي ــام مدي وق

ــة. ــدس والجمعي ــة الق خدم
ــدس  ــة الق ــي خدم ــم ف ــه الطاق ــوم ب ــا يق ــى م ــت عل ــزاوي واثن ــراءة غ ــة ب ــن المتطوع ــة المتطوعي ــت كلم ــا الق وبعده
ــه  ــم وعمل ــه للطاق ــة وقيادت ــوده المتواصل ــى جه ــودة عل ــام حم ــم وس ــق الطاق ــة لمنس ــت التحي ــى، وقدم ــجد االقص والمس

ــم. ــم الطاق ــي دع ــم ف ــى جهوده ــا عل ــة وادارته ــى الجمعي ــت عل ــه، واثن ــبيل تقدم ــي س ــل ف المتواص
كمــا قــام الطاقــم بعــرض مســرحي عمــا تعلمــوه خــالل الــدورة مــن اختنــاق وإنعــاش قلــب رئــوي، بعــد ذلــك تــم شــرح 

الحالــة وكيفيــة التعامــل معهــا للحضــور، ومــن ثــم تســليم المتطوعيــن والمتطوعــات شــهادات الشــكر والتقديــر.

جمعية برج اللقلق تكرم متطوعين وحدة اإلسعاف االولي بالجمعية

Burj Al-Luqluq Honor the Volunteers of the Firs-Aid Unit
Burj Al-Luqluq Social Center Society honored, on Saturday 5th November 2016, the volunteers of Al-Aqsa Clinic – 
Burj Al-Luqluq first aid unit for their great efforts and the services they provided to the worshippers who come to 
Al-Aqsa Mosque, in addition to their activities in the Jerusalemite hospitals. 
Burj Al-Luqluq Executive manager, Muntaser Edkaidek had a speech in which he thanked the volunteers for their 
efforts and assured the importance of their role. This was followed by the speech of volunteers by the volunteer 
Bara’a Ghazzawi, in which she thanked the team for their services for Jerusalem.
Moreover, the volunteers presented a sketch which included everything they learned like choking and CPR. 
Afterwards they explained each situation in addition to how to deal with it. Burj Al-Luqluq, in the end, honored all 
the volunteers with appreciation certificates. 



حارة السعدية بطل دوري الحارات المقدسية لموسم 2016 وحارة النصارى الوصيف
حارات  أربع  بمشاركة  الجمعية  ملعب  على   ،2016/11/17 الموافق  الخميس  يوم  المقدسية  الحارات  دوري  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
مقدسية وهي حارة السعدية وحارة النصارى وحارة باب حطة وحارة الواد، وبمشاركة 60 العبا من أبناء الحارات المقدسية، وبدعم من رجل االعمال 

المقدسي منير الكالوتي وبإشراف مؤسسة التعاون.
وتعتبر هذه النسخة األولى لدوري الحارات التي نظمت خالل العام 2016 بعد انقطاع دام لعشرة اشهر ليتم االستعداد والعودة من جديد لتنظيم 
الفعاليات الرياضة المقدسية وبشكل خاص دوري الحارات المقدسية ضمن منحة رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي الذي اكد على أهمية تنظيم 

دوري الحارات والتبادالت الرياضية ما بين الشباب المقدسي والشباب الفلسطيني في البلدات والمدن األخرى في الضفة الغربية.
وحول الدوري أكد مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك بأن دوري الحارات المقدسية يعتبر من البرامج الرئيسية المهمة التي تحافظ 
على تنظيمها الجمعية لتعزيز روح المحبة والتواصل ما بين أبناء الحارات المقدسية في البلدة القديمة من القدس على وجه الخصوص، كما أضاف 

ادكيدك بأن كرة القدم باتت لغة تواصل ومحبة عالمية ويمكنها كسر كافة القيود لمجرد اللقاء داخل الملعب.
وفي نهاية المنافسات تم تتويج الفائزين من خالل مدير البرنامج الرياضي بالجمعية نهاد زغير والرياضي المقدسي محمود الساليمة ومدرب فريق 

حارة النصارى الياس الكارمي.

Al-Sa’diyeh Neighbourhood Crowns the Jerusalemite Neighbourhoods 
Tournament 2016 & Al-Nasarah Neighbourhood Comes Second

Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized the Jerusalemite neighbourhoods tournament on Thursday 17th 
November 2016, with the participation of four Jerusalemite neighbourhoods; Al-Sa’diyeh, Al-Nasarah, Bab Hutta 
and Al-Wad neighbourhoods. Around 60 Jerusalemite players participated in the tournament supported by the 
Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti and supervised by the Welfare Association. 
This tournament is the first neighbourhood tournament in 2016 as such tournaments stopped for 10 months. 
However, after good preparation and the support of the Jerusalemite businessman, Munir Al-Kaluti, this tournament 
was rearranged because the later believes that it’s important to organize neighbourhood tournaments and sports 
exchanges among the Jerusalemite and the Palestinian youth in cities and villages in the West Bank. 
Burj AL-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, assured that the Jerusalemite neighbourhood tournament 
is considered one of the major projects organized by Burj Al-Luqluq in order to enhance the good relations and 
communication among the Jerusalemite youth from different neighbourhoods of Jerusalem. He added that football 
has become an international communication language that breaks all the boundaries. 
At the end of the tournament, the Head of Burj Al-Luqluq Physical Education Department, Nihad Zughayyier, the 
Jerusalemite sports-man Mahnoud Al-Salaymeh and the trainer of Al-Nasara neighbourhood team, Elias Al-KArmi, 
honoured the winning teams. 



مدرسة راهبات الوردية بطل مديرية التربية لكأس اإلناث في كرة السلة
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومديرية التربية والتعليم وبتمويل من مؤسسة قناديل ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية  في 

مدينة القدس بطولة كرة السلة للطالبات يوم األربعاء الموافق 2016/11/16 في مدرسة رياض األقصى في الرام.
وانطلقت فعاليات دوري بمشاركة ستة مدارس وهي راهبات الوردية، النظامية الثانوية، رياض االقصى الضاحية الثانوية، رياض االقصى 
العيزرية المختلطة، الروضة الحديثة، الفتاة الشاملة الثانوية، بحضور مشرف األنشطة في مديرية التربية والتعليم معتز صوان ومنسق 
المشروع احمد جابر من جمعية برج اللقلق المجتمعي وعدد من معلمي التربية الرياضية في المدارس، واستمرت لمدة 4 ساعات حيث 
حل بالمركز االول مدرسة راهبات الوردية بعد سجال ولقاءات كروية تميزت بالمنافسة الكبيرة والشديدة ما بين الالعبات ومنافساتهم 

من المدارس الشقيقة، فيما حل بالمركز الثاني طالبات النظامية الثانوية.
بتكريم  صوان  معتز  والتعليم  التربية  مدرية  في  االنشطة  ومشرف  جابر  احمد  بالجمعية  المشروع  منسق  قام  المنافسات  انتهاء  وبعد 

الفرق الفائزة بكأس البطولة بمشاركة معلمي التربية الرياضية من المدارس المشاركة بالبطولة.

Rosary Sisters School Crowns the Champion of the Ministry of Education 
Tournament in Basketball

Burj Al-Luqluq Social Center Society and the Ministry of Education and Higher Education organized a 
basketball tournament for girls, on Wednesday 16th November 2016 at Riyad Al-Aqsa School – Al-Ram, 
within the Empowerment of School Sports project in Jerusalem.
The tournament started with the participation of six schools which are the Rosary Sisters School, Al-
Nizamiyeh High School, Riyad Al-Aqsa High School – Al-Dahiyeh, Riyad Al-Aqsa – Bethany, Al-Rawdah Al 
Haditheh and Al-Fatah High School. The supervisor of activities at the Ministry of Education and Higher 
Education, Mutaz Suan, attended the tournament alongside with the project coordinator, Ahmad Jaber, in 
addition to a number of physical education teachers. The tournament continued for four hours in which the 
Rosary Sisters School came first while Al-Nizamiyeh School came second after a very strong competition.  
At the end of the tournament, Ahmad Jaber and Mutaz Suan honoured the winning teams with cups and 
medals.



بين  تجمع  تعاون  اتفاقية  وتوقعان  الرواد  مركز  مع  ثقافيا  رياضيا  تبادال  تنظيم  اللقلق  برج 
القدس ومخيم عايدة  

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي  تبادال رياضيا ثقافيا في مدينة بيت لحم بالتعاون والشراكة مع مركز الرواد في مخيم عايدة بحضور 
مدير المركز الدكتور عبد الفتاح أبو سرور ومدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك، وعلى إثر التبادل الرياضي والثقافي 

قاموا بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة في مقر المركز.
الخبرات  ولتبادل  الجانبين  بين  المشترك  العمل  وترسيخ  والتضامن  للتعاون  إطار  بمثابة  التوقيت  هذا  في  االتفاقية  توقيع  ويأتي 
والمعلومات في المجاالت الثقافية والفنية والصحية واالكاديمية والرياضية، وتطوير وتنمية االنشطة التضامنية واالجتماعية باإلضافة 

للنواحي اإلدارية والتقنية.
 هذا وأقيم بعد توقيع االتفاقية على ملعب مخيم عايدة مباراة كرة قدم ودية بين فريق جمعية الرواد وفريق جمعية برج اللقلق كخطوة 
اولية لتفعيل هذه االتفاقية وتثبيتها على أرض الواقع إليصال رسالة للمجتمع المحلي والدولي بضرورة دعم ومساندة القضية الفلسطينية 

ورفع الحصار الذي يفرضه االحتالل سياسيا وثقافيا. 
يذكر ان التبادالت الرياضية التي تنظمها جمعية برج اللقلق هي جزء من برنامج شبابك يا قدس المنفذ من قبل الجمعية بدعم من رجل 

االعمال المقدسي منير الكالوتي وبإشراف مؤسسة التعاون.

Burj Al-Luluq Organizes a Sport Cultural Exchange with Al-Ruwwad Center & 
Signs a Cooperation Agreement between Jerusalem and Aida Camp

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a cultural sport exchange in Bethlehem in cooperation 
with Al-Ruwwad Center in Aida Camp in the presence of the Manager of Al-Ruwwad Center, Dr. Abdul 
Fatah Abu Surur and Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, and this lead to signing a 
cooperation agreement in the center.
Signing this agreement comes within the framework of cooperation and mutual work between the two 
sides so as to exchange information and experiences in the cultural, art, health, academic and sports fields, 
in addition to developing the social, managerial and technical activities.
After signing the agreement, a football match between Burj Al-Luqluq and Al-Ruwwad teams took place 
on Aida Camp football field. This match aims to activate this agreement in addition to spreading awareness 
among the Palestinian community of the importance of supporting the Palestinian cause.
It is worth mentioning that the Burj Al-Luqluq sport exchanges come within Shababek Ya Quds project, 
executed by Burj Al-Luqluq, funded by the Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti and supervised by 
the Welfare Association.



سلطة جودة البيئة وبرج اللقلق ووزارة الزراعة ينظمون جولة بيئية
 إلى قرية دير الشيخ ووادي »القتلب«

نظمت اإلدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة ومديرية زراعة محافظة القدس بالشراكة مع جمعية برج اللقلق 
المجتمعي وبمشاركة مجموعة من المؤسسات الشبابية المقدسية )مؤسسة شباب من اجل القدس، مجموعة بادر الشبابية ومؤسسة 
يوم  بمناسبة  المهجرة  الشيخ  دير  وقرية  أب«  »قتل  وادي  لمنطقة  سياحي  بيئي  مسار   ،4/11/2016 الموافق  الجمعة  يوم  البستان(،  حي 

البيئة العربي تحت شعار »مكافحة األزمات والكوارث البيئية«.
انطلقت الجولة برفقة 80 مشارك حيث قاد الجولة المرشد المقدسي خليل صبري الى وادي »قتل أب« والمشي في مسار بيئي ومن ثم 
االنطالق الى قرية دير الشيخ المهجرة، وهدفت الجولة لكشف مكنونات كنز االرث البيئي والطبيعي في منطقة تزخر بالحضارات وتؤكد 
على تجذر الهوية الفلسطينية، ولتكتمل مسيرة الشاب الفلسطيني بالوعي الكامل بمكنونات بيئتنا ويكون المدافع عنها بكل ما يحمله 
من وعي ومعرفة اتجاه المحاوالت المستمرة من التهويد لألرض الفلسطينية وما تعانيه المصادر البيئية من أزمات المصادرة وما يهدد 

بقائها واستمراريتها.
قرية  وهي  القدس  ممر  باسم  أيضا  تعرف  والتي  المهجرة  الشيخ  دير  قرية  وتنظيف  واجتماعية  ثقافية  نشاطات  على  الجولة  وشملت 

فلسطينية قد هجر سكانها خالل الحرب عام 1948. وتقع القرية 16 كيلومترا )9.9 ميل( إلى الغرب من القدس.

Environment Quality Authority, Burj Al-Luqluq and the Ministry of Agriculture 
Organize an Environmental Tour to Deir Al-Sheikh & Qatlab Valley 
The General Administration of Environmental Awareness and Education within the Environment Quality Authority, 
the Directorate of Agriculture in Jerusalem in partnership with Burj Al-Luqluq Social Center Society and with the 
participation of a number of Jerusalemite youth associations (Youth for Jerusalem, Bader and Al-Bustan Association) 
organized on Friday 4th November 2016 an environmental tour to Qatlab Valley and Deir Al-Sheikh displaced village 
on the occasion of the Arab Environmental Day titled “Anti-crisis and environmental disasters.”
Around 80 participants went on the tour alongside with the Jerusalemite tour-guide Khalil Sabri. The group went to 
a water path in Qatlab Valley and then they headed to Al-Sheikh displaced village. The tour aimed to aware youth 
about the environmental and natural treasures of an area that has experienced different cultures that assure the 
Palestinian identity.  
Moreover, the tour included cultural and community activities like cleaning Deir Al-Sheikh village that is also known 
by “the Jerusalem Passage.” It is a Palestinian village that was displaced in 1948 and it is located around 16 kilometers 
to the west of Jerusalem. 



استضافة 100 مشارك من المعسكر الدولي المقام في فلسطين 
استضافت جمعية برج اللقلق المجتمعي في 2016/11/29مئة مشارك من المعسكر الدولي المقام في فلسطين بتنفيذ المجلس األعلى 
للشباب والرياضة والممثل برئيس المجلس اللواء جبريل رجوب واألمين العام للمجلس العميد عصام القدومي ومحمد صبيحات مدير 

عام االدارة العامة للشؤون الشبابية في المجلس من خالل التبادل الشبابي مع الفلسطينيين في الخارج.
حيث استقبلت الجمعية المشاركين والبالغ عددهم 100 مشارك من المهجرين الفلسطينيين من 18 دولة أوروبية في جولة ارشادية في 
مدينة القدس بإرشاد المقدسية الشابة إيمان رويشد وعدد من متطوعين البرج والمجلس األعلى للشباب والرياضة بهدف تعزيز صمود 
ومن  القيامة،  كنيسة  الى  الجولة  وستمرت  السعدية،  حارة  في  القدس  أبناء  نادي  الى  الساهرة  باب  من  الجولة  وانطلقت  المقدسيين، 
ثم زيارة المسجد األقصى المبارك مرورًا باألسواق وزيارة الجالية االفريقية وانتهاًء بزيارة برج اللقلق والغداء فيه والتعرف عليه وعلى 

الخدمات التي يقدمها للمقدسيين.

Burj Al-Luqluq Social Center Society Hosts 100 Participants of the International 
Camp in Palestine

Burj Al-Luqluq Social Center Society hosted on the 29th November 2016 around 100 participants of the 
International Camp in Palestine, executed by the Higher Council of Youth and Sport represented by Jibreel 
Rjub, Issam Qaddumi, and Mohammad Sbeihat , through the sport exchange with Palestinians abroad. 
The center hosted the participants who are Palestinian refugees who fled to 18 different European 
countries. The group went to a tour around Jerusalem with the young guide, Eman Rweished, in addition 
to a number of volunteers from Burj Al-Luqluq and the higher council of Youth and Sport. The group toured 
in the old city, visited the church of the Holy Sepulture, Al-Aqsa Mosque, the Old City markets, the African 
Community and ended their tour in Burj Al-Luqluq and learned about its services.  



نشاط تشاركي تفاعلي لالطفال مدرستي النهضة ج والتراسنطا

نظمت جمعية يرج اللقلق المجتمعي ومؤسسة ارض االنسان االيطالية ومؤسسة  AVIS يوم االثنين 2016/11/21 نشاط تشاركي 
بمشاركة 60 طفل من مدرستي النهضة ج والتراسنطا واشتمل اليوم على عدة محطات تفاعلية شارك فيها جميع الطالب منها 

محطة االيقاع،الدراما، التلي ماتش، اشغال يدوية و كرة القدم.

Burj Al-Luqluq launches an Open Day for Al-Nahda & Terra Santa Students 

Burj Al-Luqluq Social Center Society among Ard El-Insan Institution and AVIS Institution; have launched an 
open day at Monday 2016/11/21 for students from Al-Nahda & Terra Santa schools. 
More than 60 student have attended the event which contained on multiple corners such as Drama, 
Tellematch, Hand Art, Rhythm and Football. 



برج اللقلق ينظم يوما مفتوحا لطلبة الصف التوجيهي بمدرسة الشابات المسلمات 
- وادي الجوز -

نظمت جمعية برج اللقلق  المجتمعي اليوم االثنين 2016/11/28 نشاط ترفيهي تفريغي  لطالبات الصف التوجيهي بمدرسة الشابات 
المسلمات واد لجوز. وكان عدد الطالبات الذي شاركو 60 طالبة، اشتمل النشاط على زاوية »سكتش مسرحي حول التوجيهي )توجيعي( 

مع االستاذ حسام ابو عيشة  وزاوية التلي ماتش التي ساهمت في تفعيل الطالبات والمنافسة بينهم.

Burj Al-Luqluq Launches an Entertaining Open Day for 12th Grade Students of 
Al-Shabat Al-Muslimat School – Wadi Al-Jouz

Burj Al-Luqluq Social Center Society has launched an entertaining open day at Monday 2016/11/28 for 
12th grade students of Al-Shabat Al-Muslimat School. 
More than 60 student have attended the event which contained on a sketch about Tawjihi phase titled as 
“tajwe’e” under the supervision of the teacher ‘Husam Abu Aisheh’. In addition to a tellematch corner which 
resulted in big interactions and competitions among the students. 



برج اللقلق يستكمل النشاطات التدريبية
 ضمن مشروع »المخدرات في عيون االطفال المقدسيين«

 UNDP– تمويل من برنامج االمم المتحدة االنمائي في الدول العربية
ضمن مشروع المخدرات في عيون االطفال المقدسيين, برج اللقلق يستكمل النشاطات التدريبية والتوعوية للطلبة المستفيدين/ت 
في مواضيع التفريغ النفسي والدعم الثقافي والترفيهي بشكل يساهم في تعزيز الوعي لديهم بمخاطر ظاهرة المخدرات والتدخين  

واآلثار السلبية التي قد تدمر حياتهم ومستقبلهم نحو االدمان والخمول والحياة الغير هادفة بال معنى او مستقبل او توجه. 
تم  بحيث  القديمة,  والبلدة  الطور  سلوان,  العيساوية,  وهي  مقدسية  مناطق  اربع  من  طالب/ة  اربعين  استهدف  المشروع  ان  ويذكر 
تقسيمهم الى مجموعتين وتتم جلسات التدريب للمجموعة االولى في مركز الجمعية تحت اشراف الخبير سمير الطرمان بينما تلقى 

المجموعة الثانية جلسات التدريب في مدرسة الطور الشاملة تحت اشراف الخبير مأمون خليل.  

Burj Al-Luqluq Resumes Activities within “Drugs in the Eyes of Jerusalemite 
Children” project Funded by UNDP

Burj Al-Luqluq Social Center Society resumed its trainings and awareness sessions for beneficiary students 
in the psychosocial, cultural and recreational support in a way that increases their awareness about the 
dangers of smoking and the drug phenomena, in addition to the negative effects that might ruin their 
lives and lead them to addiction.
It is worth mentioning that this project aims 40 male and female students form 4 Jerusalemite areas; Silwan, 
Mt. of Olives, Al-Eisawiyeh and the Old City. The beneficiaries were divided into two groups; one group take 
their training session at Burj Al-Luqluq with the trainer Samira Turman, while the other group attend the 
training sessions at Al-Tour School with the trainer Ma’mun Khalil.



اول نشاط وايبيري في القدس
لطالبات   2016/11/24 الخميس  يوم  تثقيفي  يوم  بعمل  المجتمعي  اللقلق  برج  مركز  جمعية  مع  بالشراكة  االقران  تثقيف  شبكة  قامت 
مدرسة الثوري االعدادية في القدس، ضمن حملة عشر ايام من النشاط التي تقام سنويا في شبكة تثقيف االقران. حيث تم اختيار مدرسة 
تسعى  التي  الفئات  تضم   ، فيها  والتثقيف  التوعية  نشر  الى  نسعى  التى  المناطق  من  ،ألنها  الثوري  منطقة  في  للبنات  االعدادية  الثوري 
الحملة والشبكة الى استهدافها )11-15 عام ( ، وتضم 500 طالبة. بدأ اليوم المفتوح من الساعة 8:55 حتى الساعة 2:30 ، وتضمن محطات 

مختلفة ولكل منها هدف ورسائل معينة.

The First Y-Peer Activity in Jerusalem
Burj Al-Luqluq and the Peer Education Network carried out an educational day on Thursday 24th November 
2016 for the students of Al-Thoury High School in Jerusalem within a -10days activity campaign that is 
annually executed by the Peer Education Network. Al-Thoury High School was chosen because it is located 
in an area where we aim to spread awareness. This campaign includes 500 hundred students aged between 
15-11 years. The activity started in the morning until 14:30 and it included different activities, each activity 
has certain goals and messages.  




