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جمعية برج اللقلق تنتخب مجلسها الجديد لدورة ٢٠٢٣-٢٠١٩
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي انتخابات مجلس ادارتها للدورة  ،٢٠٢٣-٢٠١٩يوم السبت الموافقة  ،٢٠/٤/٢٠١٩في تمام
الساعة  ٥:٣٠عصرا في مقر الجمعية بحضور الهيئة العامة للجمعية ،حيث بلغ عدد الحضور  ٣٧عضوا من  ٦٤عضوا ،وبحضور
لجنة اإلشراف على االنتخابات المكونة من رئيس اللجنة حمدي الرجبي وكيل وزارة شؤون القدس ،مقرر اللجنة يوسف قري
مدير اتحاد الجمعيات الخيرية وعن الهيئة العامة الدكتور عصام دغلس وبحضور مراقب المجلس األعلى.
وخالل االجتماع قام رئيس الجمعية ناصر غيث بعرض التقرير اإلداري من خالل فلم إلنجازات الجمعية خالل الدورة االنتخابية
السابقة ومن بعدها قام امين الصندوق عماد الشلودي بعرض التقرير المالي وتم المصادقة عليهما من الهيئة العامة ولجنة
االنتخابات.
وبعدها قام رئيس مجلس االدارة غيث بتقديم استقالة نيابتا عن كافة أعضاء مجلس ادارة الدورة السابقة وقبلت من الهيئة
العامة وبعدها تم تأكيد اسماء المرشحين الجدد من مقرر اللجنة يوسف قري الذي عرض المرشحين الجدد وتم اعتمادهم
بالتزكية لعدم ترشح اَي شخص ثامن ،وبعدها اقر المرشحين الجدد وتم اعتمادهم من اللجنة والهيئة العامة وبارك لهم
الحضور وهم :ناصر غيث ،موسى حجازي ،زياد زغير ،عماد الشلودي ،اياد الزعتري ،تسنيم التميمي وجاسم الجعبة .وبعد
انتهاء االجتماع عقد مجلس االدارة الجديد اجتماعا لتوزيع المناصب حيث تم اعتماد المناصب كما يلي:
ناصر غيث  -رئيسا.
موسى حجازي  -امين السر
زياد زغير  -نائب رئيس
عماد الشلودي  -امين الصندوق
اياد الزعتري  -اللجنة االجتماعية
تسنيم التميمي  -لجنة المرأة
جاسم الجعبة  -المشاريع اإلنشائية والصيانة
وشكلت اللجنة المالية من:
عماد الشلودي  -امين الصندوق كتوقيع رئيسي ،باإلضافة الحد التواقيع لرئيس مجلس االدارة ناصر غيث او نائب الرئيس زياد
زغير .كما اقرت الهيئة العامة باجتماعها اعتماد مكتب يوسف حمودة للتدقيق المالي للجمعية للدورة القادمة .٢٠٢٣-٢٠١٩
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Burj Al-Luqluq Elects the New BoD for 2023-2019
Burj Al-Luqluq social Society organized its board of directors› elections for the 2023-2019 session
on Saturday 2019/40/20 at 5:30 pm at the Society›s headquarters in the presence of the General
association.
Attendance was 37 members from 64 members, on the elections composed of the head of the
committee Hamdi Al Rajabi, undersecretary of the ministry of Jerusalem affairs, the committee›s
rapporteur Yousef Qari, director of the federation of charitable association and the general
authority, Dr. Essam Daghlas and in the presence of the supreme council observer.
During the meeting, the President of the Society Nasser Ghaith presented the administrative
report through a film of the achievements of the society during the previous election session and
then the treasurer Emad Chaloudi presented the financial report and approved by the general
association and the elections commission.
Chairman of board Nasser Ghaith submitted a resignation on behalf of all the members of the
BoD of the previous session and accepted from the General association and then confirmed the
names of the new candidates from the rapporteur of the committee Yousef Qari, who introduced
the new candidates and were approved not to run any eighth person, and then approved the new
candidates, by the committee and the general association.
They are:
Nasser Ghaith, Moussa Hijazi, Ziyad Zghayyar, Emad Al Shaloudi, Iyad Al Zaatari, Tasnim Tamimi
and Jassim Al Jubeh.
After the meeting, the new board of directors held a meeting to distribute the positions:
Nasser Ghaith - President.
Moussa Hijazi - Secretary
Ziyad Zghayyar - Vice President
Emad Al Shaloudi - Treasurer
Iyad Al Zaatari - Social Committee
Tasnim Tamimi - Women›s Committee
Jassim Al Jubeh - Construction Projects & Maintenance
Finance committee consisted of:
Emad Al Shaloudi - Treasurer as a master signature, in addition to one of the signatures of the
chairman of the board Nasser Ghaith or Vice President Ziyad Zghayyar.
General association also approved the adoption the Office of Youssef Hamouda financial audit of
the association for the next session 2023-2019.
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ضمن مشروع فرصة
جمعية برج اللقلق المجتمعي ومجموعة حكاياتنا الشبابية ينظمون بازار حكايتنا
 في مسرح الحكواتي بازار حكاياتنا2019/04/11 افتتحت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم الخميس الموافق
 و. ويضم البازار مجموعة من المشاريع الشبابية الفلسطينية المميزة.المنفذ من مجموعة حكاياتنا الشبابية
يعتبر البازار احد المبادرات الشبابية ضمن مشروع فرصة المنفذ من الجمعية وبتمويل من صندوق األمم المتحدة
UNFPA. للسكان

Burj Al-Luqluq & Hikayatna Organize Bazaar Hikaytna within Fursa Project
Burj Al-Luqluq Society opened on Thursday, 2019/04/11, Hikaytna Bazar, at Al-Hakawati Theater,
executed by Hikaytna youth group, which included a range of unique Palestinian youth projects.
Moreover, this Bazar is considered as one of the youth initiatives within the Fursa project,
implemented by the center and funded by UNFPA.
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تنظيم وقت القراءة بالشراكة مع برج اللقلق

مشاركة الشباب المقدسي في ملتقى الشباب بإسطنبول
اختتم ملتقى الشباب في اسطنبول فعالياته يوم السبت بمشاركة مجموعة من الشباب المقدسي الممثل لعدد
من المجموعات الشبابية المقدسية بترتيب وتنظيم من مؤسسة وقت القراءة بالشراكة مع جمعية برج اللقلق
المجتمعي.
وبعد يومين من عرض المبادرات المجتمعية الفاعلة للشباب المقدسي واختيار اهم المبادرات للتنفيذ تم تأكيد
تنفيذ عشرة مبادرات مجتمعية مقدسية من خالل جمعية برج اللقلق للمجموعات الشبابية المشاركة ضمن برنامج
الجمعية.
اكد احمد جابر منسق المشاريع بالجمعية ضمن برامج مؤسسة وقت القراءة بان المشروع قد استهدف عشرة
مبادرات شبابية شاركت في التدريب االول للمجموعات في اريحا وستكمل بالتقدم بالمبادرات وخالل المؤتمر
عرضت المبادرات وسيتم تنفيذها خالل األشهر القادمة.
وتقدم جابر بجزيل الشكر من مؤسسة وقت القراءة على دورها بدعم الشباب المقدسي والمبادرات المجتمعية
ايام متتالية.
المقدسية ،واستضافتها للشباب في مدينة اسطنبول على مدار اربع ّ
واختتمت المجموعات يومها األخير بجولة في مدينة اسطنبول وبانوراما اسطنبول ومن بعدها اختتمت الزيارة
بالعودة ألرض الوطن مساء السبت .2019/9/27
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Participation of Burj Youth in Istanbul Youth Forum
Youth Forum in Istanbul concluded its activities on Saturday with the participation of a group of young
representing a number of Jerusalem youth groups arranged and organized VAKT-İ KIRAAT in partnership
with Burj Al-Luqluq social society.
After Two days presentation of community initiatives for young Jerusalemites and the selection of the
most important initiatives for implementation, the implementation of ten community-based initiatives
was confirmed through the Burj Al-Luqluq social society for youth groups participating in the society›s
program.
Ahmed Jaber, coordinator of projects within VAKT-İ KIRAAT, said that the project has targeted ten youth
initiatives that participated in the first group training in Jericho and will continue with initiatives. During
the conference, the initiatives were presented and will be implemented in the coming months.
Jaber thanked VAKT-İ KIRAAT for its role in supporting Jerusalem youth and community initiatives and
hosting the youth in Istanbul for four days.
The groups concluded their last day with a tour of the city of Istanbul and Panorama Istanbul and then
concluded the visit to return home on Saturday evening, 2019/9/27.
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جمعية برج اللقلق تستضيف مشروع تطوير المساواة داخل الملعب
في فلسطين
استضافت جمعية برج اللقلق المجتمعي على مالعبها مهرجان كرة القدم للفتيات اليوم االثنين ،2019\4\8
بالشراكة مع منظمة  « EPFالمساواة داخل الملعب» ومديرة التربية والتعليم القدس وبرعاية  V and Vلدعاية
واإلعالن ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية المنفذ من جمعية برج اللقلق المجتمعية وبأشراف التعاون
وبتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
استهدف المشروع أكثر من مئة طالبة من خمس مدارس مقدسية تحت اشراف  12مدرب ومدربة محترفين في
مجال الرياضة وكرة القدم .تضمنت الفعالية ست حصص تدريبية ،تهدف كل حصة بالتعريف عن اهمية الرياضة
واساسيتها .حيث يهدف النشاط إلى نشر الوعي في مجال الرياضة وتعريف الفتيات على حقوقهم وتشجيع الفتيات
على حب الرياضة وممارستها بشكل دوري.
اختتمت الفعالية في توزيع الشهادات والميداليات على جميع الالعبات المشاركات من مدارس اإلناث في القدس
من خالل المدربين المشرفين وبتوجيه كلمة شكر لجمعية برج اللقلق.
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Burj Al-Laqlaq Hosts the Project of Developing Equality
in the Sport,s Field in Palestine
Burj Al-Luqluq social Society hosted on its playground the Girls› Football Festival on Monday
2019/4/8, in partnership with EPF « Equal Playing Field» and the Director of Education in Jerusalem,
sponsored by V & V. Under the supervision of cooperation and funding of AFESD.
Project targeted more than 100 students from five schools under the supervision of 12 trainers in
field of sports and football. The event included six training sessions, each aimed at introducing the
importance of sport. Where activity aims to raise awareness in field of sport and to introduce girls
to their rights and encourage them to love and exercise sport regularly.
The event was concluded with distribution of certificates and medals to all female participants
from Jerusalem schools through the supervising instructors and a thanks speech to Burj Al-Luqluq
social Society.
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دورة تدريبية في تنس الطاولة لمعلمي التربية الرياضية

جمعية برج اللقلق المجتمعي تعقد دورة تدريبية في تنس الطاولة لمعلمي التربية الرياضية عقدت جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن
مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدينة القدس ،وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم  -القدس الشريف ،وبإشراف التعاون ،وتمويل
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،دورة تدريبية في تنس الطاولة لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية لكافة المدارس
التابعة لمديرية التربية والتعليم في مدينة القدس ،والتي استمرت ليومين.
وجاءت الدورة بهدف تطوير قدرات وخبرات المعلمين في طرق التدريب على تنس الطاولة والتحكيم ،باإلضافة للتعرف على آخر
المستجدات في القانون الدولي بما يتعلق في تنس الطاولة لتوظيفها في المجال الرياضي في مدارس المديرية ،من خالل توظيف
النموذج الخاص بذلك وبشكل عملي.
واشتملت الدورة على العديد من المهارات الرياضية في معدات اللعب وقياسات الطاولة ،و أخطاء اإلرسال ،و اللعب الزوجي والفردي
والفرق ،واستمارة التسجيل للزوجي والفردي والفرق ،و اإلنذارات والعقوبات لالعبين واإلداريين ،وإشارات التحكيم  ،والتحكيم
الزوجي والفردي.
وكانت طرق التدريب حول طرق مسك المضرب  ،وتدريب الالعبين المبتدئين ،والعاب خاصة بالتدريب للصغار.
و حاضر خالل الدورة الحكم الدولي أ .عالء ندا ،الذي أوضح أن العمل يتم على تدريب المعلمين على اساسيات رياضة تنس الطاولة ،
وكذلك متابعة ادارة وتنظيم االحداث الرياضية في مدينة القدس ،والعمل على تطوير المهارات الخاصة لدى المدرسين والمدرسات
في العمل المشترك لتنظيم الفعاليات المشتركة للمديرية في مدينة القدس.
وحول التدريبات أكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك بأن مشروع تطوير الرياضة المدرسية يعتبر من أهم المشاريع التي تقوم الجمعية
بتنفيذها في مدينة القدس ،والذي يهدف إلى تطوير اداء مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في مدارس القدس ،وكذلك العمل على
بناء دليل تدريبي لأللعاب المستهدفة من خالل المشروع ،وأيضًا منح مدرس التربية الرياضية أساسيات تساهم في اعطاء حصة رياضية
نموذجية داخل مدارس القدس.
وأشاد ادكيدك بهذا التدريب الذي سيخرج بمشروع نموذجي حقيقي يساهم بالتغيير داخل مدارس المديرية والمدارس الخاصة ،ما
ينعكس بالخبرات والتطور الرياضي للطالب.
وأكد ادكيدك على أهمية مشاركة أ .عالء ندا  ،خاصة أنه يعمل كحكم دولي في اعطاء هذه الدورة وأهمية نقل تجربته لمعلمي التربية
الرياضية  ،مشيرًا أن الوضع الخاص لمدارس القدس يحتاج لدعم مادي ومعنوي ،وبالتالي تعتبر جمعية برج اللقلق المجتمعي األساس
في هذا الدعم والتطوير الدائم الذي نسعى إليه من خالل جهود واستراتيجية الجمعية بما يخدم المجتمع المقدسي ويطور من مهارات
وخبرات الطلبة في المجال الرياضي.
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Burj Al-Luqluq Organizes a Training Course in Table Tennis for
Physical Education Teachers
In cooperation with the Directorate of Education - Al-Quds Al-Sharif, Burj Al-Luqluq social society organized a
training course in table tennis for teachers and sports teachers for all schools affiliated to Education Directorate in
Jerusalem, which lasted for two days.
The course aimed to develop the abilities and experiences of teachers in the methods of training in table tennis and
arbitration, in addition to learning about the latest developments in international law regarding table tennis to be
used in sports in schools of the Directorate of Jerusalem.
Course included many sports skills in game equipment, table measurements, transmission errors, registration form
for the pair, individual and teams, warnings, and penalties for players and managers, the arbitration signs, marital
and individual arbitration.
Methods of training were on the methods of catching the racket, training of junior players, and games for the training
of young people.
Session was attended by Mr. Ala’a Nada, the international referee, who explained that work is being done on training
teachers on the basics of table tennis, as well as following up the management and organization of sporting events
in Jerusalem and working on developing special skills of teachers in joint work to organize the joint events of the
Directorate of Education In Jerusalem.
Director of society, Montaser Edkidak, stressed that the school sports development project is one of the most
important projects implemented by society in Jerusalem. The project aims at developing the performance of the
sports teachers in the schools in Jerusalem, as well as building a training manual for the targeted games through the
project, The mathematical basics contribute to giving a typical mathematical lesson within the schools of Jerusalem.
He praised the training, which will come out with a real project that contributes to change within the schools of the
Directorate and private schools, which is reflected in experiences and development of sports students.
Edkidak stressed the importance of participation of Mr. Ala’a Nada, especially as he serves as an international referee
in giving this session and the importance of transferring his experience to the teachers of sports. He pointed out that
the special situation of the schools of Jerusalem needs material and moral support.
Through the efforts and strategy of the society to serve the community of Jerusalem and develop the skills and
experiences of students in sports field.
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جمعية برج اللقلق تنظم بطولة يوم األسير الفلسطيني
نظم فريق الموظفين  -برج اللقلق بطولة يوم االسير الفلسطيني بنسختها الرابعة على مالعب الجمعية ،حيث شارك فيها
ثمانية اندية مقدسية وهي :اسالمي سلوان ،صورباهر ،هالل القدس ،جبل الزيتون ،االنصار ،األكاديمية الفلسطينية ،جبل
المكبر والموظفين برج اللقلق.
وبعد يوم طويل من المنافسات األخوية التي انطلقت في تمام الساعة  ٣:٠٠عصرا بنظام دوري كامل لمجموعتين تأهل لدور
األربعة جبل المكبر وهالل القدس وإسالمي سلوان واألكاديمية الفلسطينية.
وفي نهاية اليوم حصل أطفال االكاديمية على المركز االول ،فيما حل بالمركز الثاني إسالمي سلوان ،وبالمركز الثالث هالل
القدس ورابعا جبل المكبر.
وحصل على كاس افضل العب يزن خليفة \ هالل القدس
فيما حصل على كاس الهداف األكاديمية \ إبراهيم بدارنة
وحصل على كاس افضل حارس إسالمي سلوان \ محمد أبو دياب
وانطلق الختام والتتويج في تمام الساعة  ٩:٠٠ليال بحضور ناصر قوس وأمجد ابو عصب وعالء الحداد من نادي االسير ولجنة
أهالي األسرى بالقدس وبحضور وعائلة االسير نهاد زغير ممثلة بابنه حسن زغير ومدير الجمعية منتصر ادكيدك ومدربي
الفرق المشاركة وراعي البطولة زكي النتشة.
حيث تم إلقاء كلمة ترحيب من مدير الجمعية ادكيدك ذكر فيها أهمية قضية األسرى في سجون االحتالل وإنعاشها في
ذاكرة كل طفل مقدسي وفلسطيني كي يبقى األسرى في وجداننا وحياتنا اليومية ولتسليط الضوء عليهم في ظل الضغوطات
الكبيرة الدولية على القيادة الفلسطينية حول قضيتهم ،وكذلك وجه تحية لألسير نهاد زغير ابن برج اللقلق القابع في سجون
االحتالل.
ومن بعدها قال ناصر قوس كلمة اكد فيها على أهمية مساندة االسرى وانتصارهم األخير وحصولهم على مطالبهم في
سجون االحتالل ،وذكر بان هذه البطولة كان يشرف على تنفيذها سنويا االسير نهاد زغير وستبقى تنظم لتأكيد هوية القدس
وانتمائها لقضية األسرى الفلسطينيين.
ومن بعدها تم تكريم نادي االسير المقدسي ممثال بناصر قوس ،ولجنة أهالي األسرى ممثلة بامجد أبو عصب وعالء الحداد
وتم توزيع الجوائز والميداليات على الفرق المشاركة بالبطولة
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Burj Al-Luqluq Organizes the Prisoner,s Cup Tournament

Burj Al-Luqluq social Society-team of staff organized the fourth day of the Palestinian prisoner›s
day on the stadiums of the Association. The eight clubs were: Islami Silwan, Sur Baher, Hilal AlQuds Club, Jebel Zaition Club, Al-Ansar, Palestinian Academy, Jabel Mukaber Club and Burj AlLuqluq staff.
After a long day of competitions, which started at 3:00 pm with a full league system for two groups
qualified for the four rounds Jabal Mukaber, Hilal Al-Quds Club, Islami Silwan, and the Palestinian
Academy.
Zain Khalifa won the best Player Cup / , Hilal Al-Quds Club
Ibrahim Badarneh has won the cup of scorers / Palestinian Academy
Mohammed Abu Diab won the best goalkeeper / Islamic Safwan
Closing ceremony was held at 9:00 pm in the presence of Nasser Qus, Amjad Abu Assab and Ala
Al Haddad from the Prisoner Club and the Committee of the Families of the Prisoners in Jerusalem
and with the presence and family of the prisoner Nihad Zagheyr, the representative of his son
Hassan Zagheyr, the Director of Society Montaser Edkidk and coaches of the participating teams
and the tournament sponsor Zaki Natsheh.
Where he delivered a welcome speech from director of society Edkidik mentioned the importance
of the issue of prisoners in the prisons of the occupation and revitalized in memory of every child
Holy and Palestinian to remain prisoners in our conscience and our daily lives and to highlight
them under the international pressure on the Palestinian leadership on their cause.
Nasser Qus said the importance of supporting the prisoners and their recent victory and their
demands in the prisons of the occupation, and said that this tournament was supervised by
prisoner Nihad Zaghir and will continue to organize to confirm the identity of Jerusalem and its
belonging to the issue of Palestinian prisoners.
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برج اللقلق تنظم بطولة كرة القدم للمرحلة األساسية
 ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية المنفذ من قبل جمعية برج اللقلق المجتمعي، االربعاء2019\4\10في يوم
وبتمويل من الصندوق العربي لألنماء واالقتصاد االجتماعي وبأشراف التعاون تم تنفيذ بطولة كرة القدم للمرحلة
. مدرسة مقدسية13 األساسية الدنيا وبمشاركة
وتأتي هذه البطولة ضمن خطة المشروع لرعاية األنشطة الرياضية لمديرة التربية والتعليم في القدس ولتطوير
.النشاط الرياضة عند األطفال وتوعية على أهمية الرياضة والعمل ضمن فريق
وتم توزيع المداليات والكؤوس على الفرق الفائزة بحضور مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر دكيدك
.ومشرف النشاط الرياضي معتز صوان وعدد من مدرسي التربية الرياضية من مديرة القدس

Burj Al-Luqluq Organizes Football Championship for the
Elementary Stage
On Wednesday 2019/4/10, as part of the School Sports Development project implemented by of Burj
Al-Luqluq and funded by Arab Fund for Development and Social Economy, under the supervision
of cooperation was implemented football championship for the primary and participation of 13
schools in Jerusalem.
This competition is part of the project plan to sponsor the sports activities of the Director Education
in Jerusalem and to develop sports activity in children and raise awareness for importance of
sports and teamwork.
The medals and trophies were distributed to the winning teams in the presence of Burj Al-Luqluq
Executive Manager, Muntaser Edkidak, the sports activity supervisor Mu›taz Suwan and a number
of physical education teachers from the Jerusalem Directorate.
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افتتحت برج اللقلق المجتمعي مشروع المكتبة الثاني
افتتحت جمعية برج اللقلق المجتمعي مشروع المكتبة الممول من مؤسسة وقت القراءة التركية يوم الخميس
 طالب من مدرسة الحسن الثاني في فعاليات150  بتنفيذ يوم مفتوح تفاعلي لألطفال حيث شارك حوالي، 2019\4\18
.رياضية وترفيهية وعرض مسرحي
اختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على جميع المشاركين من مدارس المقدسية من خالل المدرسين والمشرفين
.وبتوجيه كلمة شكر لجمعية برج اللقلق المجتمعي

Burj Al-Luqluq Opened the library Project
Burj Al-Luqluq social society opened a library project on Thursday 2019\4\18, funded by VAKT-İ
KIRAAT, carrying out an interactive day for children. About 150 students from Hassan II participated
in sports, entertainment and theater.
The event ended with the distribution gifts to all participants students from the Jerusalem schools
through teachers and supervisors and a thanks speech to the Burj Al-Luqluq social society.
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