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جمعية برج اللقلق تنظم يومًا مفتوحا ألطفال مشروع إلعب وتعلم
مفتوح لألندية المستفيدة من مشروع
يوم
ٍ
قامت جمعية برج اللقلق بالشراكة مع منظمة اليونيسف العالمية بتنظيم ٍ
«إلعب وتعلم» المنفذ في ثالثة أندية رئيسية في مدينة القدس وهي العيساوية ،وجبل المكبر ومخيم شعفاط،
وشارك في النشاط  300طفل وطفلة من األندية المستفيدة ومن جمعية برج اللقلق المجتمعية.
ونظمت الجمعية فعاليات تنشيطية بكرة القدم وكرة السلة للفتيات والفتيان ضمن المشروع بهدف تمكين الشباب
نصت عليها
المقدسي وتعزيز قدارتهم الرياضية والتعليمة واالجتماعية ورفع مستوى معرفة األطفال بحقوقهم كما ّ
طبق في مدينة القدس.
مواثيق حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلسرائيلي ُ
الم ّ
وتخلل الدوري لقاء حقوقي هدف إلى رفع مستوى المعرفة بحقوق الطفل في حال التعرض لالعتقال ،وذلك من خالل
تلقي األطفال مجموعة من األلعاب التفاعلية التي صممتها المستشارة القانونية اآلنسة آالء غراب والتي أشرفت
ّ
بدورها على بناء التدريبات القانونية وتنفيذها.
وفي نهاية اليوم المفتوح تم تكريم الفرق المشاركة في فعاليات كرة القدم وكرة السلة وتم تكريم كافة األطفال
المشاركين بالميداليات لتأكيد فكرة النشاط الرئيسية وهي التركيز على نشر الوعي الحقوقي ومساعدة األطفال
على قضاء الوقت فيما هو نافع ومفيد دون التركيز على الفوز أوالخسارة فيما بينهم.
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Burj Al Luqluq Organizes an Open Day – Learn & Play
Burj Al Luqluq Social Center Society in partnership with UNICEF organized an open day for the clubs
benefiting from Learn and Play project which is executed in three main Jerusalemite clubs; Eisawwiyeh,
Jabal Al-Mukabber and Shuft Camp. Moreover, around 300 male and female participant attended the open
day.
Furthermroe, the center organized basktball and football activities for boys and girls so as to improve their
sport skills and enhance their social and educational abilities and increase the awarness of their rights.
The participants also received a legal awarness session where they learned how to act in the case of being
arresting.
At the end of the open day the participants recivied medals and were reminded that the goal is not to win
a game rather than knowing their rights and spreading awarness.
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محافظ القدس عدنان غيث ضيف شرف البطولة وتكريم مدرب المالكمة الدولي
سعيد مسك
أشاد محافظ القدس عدنان غيث ببطولة دوري العائالت المقدسية الذي يقام بتنظيم جمعية برج اللقلق وبأشراف
مؤسسة التعاون ،وبرعاية ابن القدس رجل االعمال الفلسطيني منير الكالوتي ورعاية اعالمية لشبكة ووكالة بال
سبورت ،ومساء يوم امس السبت احتشد ما ال يقل عن ثالثة االف مشجع على ارض برج اللقلق لمتابعة مباريات
جمعت عشر عائالت مقدسية من الطراز العريق ولها جمهور عريض.
المحافظ عدنان غيث وفي حديثه لشبكة ووكالة بال سبورت أكد ان هذه البطولة أعادت لشوارع وحارات وأزقة
البلدة القديمة الحياة وحالة من الحراك في أسواقها على مدار االشهر الثالثة من عمرها ،مشيدا بالجهود الكبيرة
التي يبذلها مجلس ادارة برج اللقلق وكافة لجان البطولة «الفنية ،الطبية ،االعالمية ولجنة االمن والنظام والحكام».
وتخلل مباريات امس السبت تكريم بطل ومدرب المالكمة الدولي سعيد مسك الذي قدم خدماته الرياضية على
مدار اربعة عقود من الزمن أستطاع خاللها ضخ االالف من الالعبين وعشرات المدربين وابطال دوليين.

Jerusalem Governor Adnan Ghaith Compliments the
Family Tournament
The Jerusalemite Governor, Adnan Gaith, complimented the Jerusalem Families Tournament
organized by Burj Al-Luqluq under the supervision of the Welfare Association and supported
by the Jerusalemite businessman Munir Kalouti.
Around 3,000 attendees came to watch the games which brought together tens of
Jerusalemite families
On the Saturday games the Boxing Champion Sa’id Misk was honored for his sport services.
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مشروع اعادة التدوير يستعد إلقامة معرضه الخاص
تهدف ورشات العمل المنفذة ضمن مشروع اعادة التدوير/الفن المرئي والمسموع إلى التعرف على عالم صناعة
األفالم القصيرة ،وتسليط الضوء حول قضية «النفايات وإعادة تدويرها» وهو من القضايا المجتمعية التي يتم
التعامل معها مع جمعية برج اللقلق المجتمعي.
بدأت الورشة من خالل مشاهدة افالم قصيرة متنوعة ،حول قضايا تتعلق بالنفايات واعادة التدوير ،ومن ثم البدء
بتنفيذ اعمال من اعادة تشكيل المخلفات ،يتبعها في المراحل االخرى البدء بتصوير فيلم خاص بالمشاركات
يتضمن ايضا نفس موضوع التدوير ،والعمل حاليا على تصوير فيلم انيميشن قصير ،وفي المراحل االخيرة سيتم
العمل على تحميض صور على مواد معاد تدويرها والتحضير إلقامة المعرض الذي يتضمن عرض جميع المخرجات
مع األفالم القصيرة في ختام المشروع.
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The Recycling Project Prepares for an Exhibition
The workshops executed within the Recycling project aim to learn about the short movie
production in addition to shedding light on recycling as it is considered one of the community
issues that need to be handled.
The workshop started at Burj Al-Luqluq Social Center Society by watching short films about
recycling followed by starting to recycle different things so as to reuse them. The group then made
a short animated film of their recycled products.
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2 جمعية برج اللقلق تختتم دورة الفنون ضمن مشروع عيش البرج
) بتنسيق معرضا2 قامت جمعية برج اللقلق بالتعاون مع مؤسسة وقت القراءة التركية الداعمة لمشروع (عيش البرج
، في منارة القدس الثقافية للشباب بالجمعية لعرض كافة اعمالهم الفنية،فنيا للطالبات المشاركات في دورة الفنون
 مشاركا ومشاركة من فئة الشباب تحت اشراف20 حيث استهدف هذا المعرض عددا من المشاركات تراوح عددهم
.المدربة رنيم الرازم
،وافتتح المعرض بكلمة ترحيب من مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك الذي رحب بالحضور كافة
وقال بان هذا النشاط جزء من انشطة كثيرة قامت بها المؤسسة بتخريج عدد كبير من الشباب والتي تمنحهم الفرصة
.للبدء بتحقيق طموحاتهم واحالمهم

Burj Al-Luqluq Ends the Painting Course of Live the Burj 2

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with Waqt I-Kiraat, organized and art exhibition for the
participants of the art course at the Jerusalem Cultural Lighthouse in the center.
Around 20 male and female participants presented their work in the exhibition under the supervision of the art
trainer Raneem Al Razem.
Burj AL-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, started the exhibition by welcoming the audience and
explaining that the center has given the same chance for a number of youth before as a way to help them fulfill their
dreams.
Moreover, members of Istanbul Municipality, Ansar Waqf, and Jerusalem Cultural Organization participated in the
opening of the exhibition alongside with interested artists.
It is worth mention that Burj Al-Luqluq Head of Board Members, Naser Gaith and Muntaser Edkaidek attended the
exhibition which as fully coordinator by the project coordinator Raneem Razem.
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جمعية برج اللقلق توقع  9مبادرات شبابية مجتمعية بالشراكة مع UNFPA

وقعت جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي  9عقود مبادرات في منارة الجمعية مع مجموعة من الشباب المقدسي
المبادر المجموعات الشبابية المقدسية ضمن مشروع فرصة الممول من ال  UNFPAبحضور كل من رئيس مجلس
إدارة الجمعية السيد ناصر غيث والمدير التنفيذي للجمعية السيد منتصر ادكيدك ومنسق المشروع محمد نجم،
وخالل توقيع العقود مع الشباب المقدسي والحضور الكريم تم التأكيد على أهمية الحفاظ على العمل التطوعي في
مدينة القدس وتحفيز الشباب للحفاظ على هذا الدور المجتمعي الذي يساهم بالتغيير الحقيقي النابع من القلب،
واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية غيث ان تنفيذ هذه المبادرات المجتمعية تستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي
وتعود بالنفع والتغيير نحو األفضل على المجتمع المقدسي.

Burj Al-Luqluq Signs 9 Youth Initiatives in Partnership with UNFPA
Burj Al-Luqluq Social Center Society signed 9 initiative contracts at the Jerusalem Cultural
Lighthouse with number of Jerusalemite Youth within Fursa project funded by the UNFPA.
The signing of contracts took place in the presence of Burj Al-Luqluq Head of Board Members,
Naser Gaith, Burj Executive Manager, Muntaser Edkaidek and the project coordinator
Mohammad Nijem.
Moreover, they stressed on the importance of volunteering in Jerusalem because it is the
root of the real change which brings benefits to the Jerusalemite community.
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روضة برج اللقلق تعود لنشاطها للعام 2019 -2018
تثابر روضة الجمعية بالعمل على تنمية وتطوير االطفال في البلدة القديمة من القدس وسكان حي باب حطة على
وجه الخصوص  ،حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات المختلفة ألطفال روضة الجمعية بما يساهم
في تطوير قدراتهم وتعليمهم مهارات الحياة ومهارات التعلم االكاديمية المختلفة .في رفع امكانيات االطفال في
الدقة وليونة حركة االصابع واأللعاب الحركية التي تساعدهم في الكتابة والتركيز الحركي والبصري.
وقد بدا العام الدراسي في روضة جمعية برج اللقلق المجتمعي في بداية شهر ايلول 2018حيث تم التحاق  38طفال
في الروضة وتم عمل اجتماع لالمهات قبل بداية العام الدراسي لتعريف االمهات واألطفال على الروضة وفلسفتها
التربوية وتم العمل منذ بداية العام مع االطفال ضمن برنامج محدد يتضمن العديد من االنشطة التي تساعد على
تقوية العضالت الدقيقة مثل عمل الملتينة وانشطة الرسم الحر الفردية والجماعية ونشاط مزج االلوان للتعرف على
االلوان االساسية واأللوان الثانوية وكذلك العاب البزل والعاب التركيب الموجودة داخل الروضة وااللعاب الحركية
داخل الصف وخارجة وهي العاب هادفة ضمن قوانين تساعد الطفل على التفريغ النفسي واحترام االدوار والمرح
واالستمتاع بالوقت .والتعرف على الخطوط ضمن اوراق عمل  .جميع انواع الخطوط  -الخط المستقيم والخطوط
المنحنية والخطوط المتقطعة  .والتلوين داخل اطار حيث تم العمل على العديد من اوراق العمل تحت هذا الموضوع
وكذلك االلوان واالشكال الهندسية خاصة التركيز على الدائرة والمربع .والقصص بانواعها .
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Burj Al-Luqluq Kindergarten Resumes its Activities for
2019 – 2018
Burj Al-Luqluq Kindergarten always works on developing the abilities of children in the Old City of Jerusalem
through organizing different activities.
The new school year started in September 2018 as 38 children joined the KG.
A meeting was organized for mother so as to see the kindergarten and learn about its educational
philosophy.
The kindergarten headmaster, Basima Joulani works to integrate different activities to improve the motive
and cognitive skills of children.
It is worth mentioning that the KG is supported by the European Union within We’re the Change Project.
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