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قمة القدس الشبابية 5 »الشباب المقدسي 2030« تحاكي واقع الشباب
خاصية  خالل  ومن  القاعة  نفس  في  مشاركا   250 من  ألكثر  المباشر  النتائج  وعرض  التصويت  نظام  يستخدم  فلسطين  في  مرة  ألول 
الفترة  حول  المقدسي  بالشباب  تتعلق  التي  والبيانات  النتائج  اهم  استعراض  في  نجح  النظام  هذا  الذكية،  الخلوية  األجهزة  استخدام 
الشبابية  القدس  قمة  في  المقدسي  الشباب  مشاركة  خالل  من  العام 2030،  في  يتصورونه  ولما  المقدسي  الشارع  بها  يمر  التي  الحالية 
اللقلق  برج  جمعية  من  بتنظيم  بالقدس  النوتردام  فندق  قاعة  في  الماضي  األسبوع  عقدت  التي   »2030 المقدسي  »الشباب  الخامسة 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  مع  وبالشراكة  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  وبإشراف  الفلسطينية  الرؤيا  ومؤسسة  المجتمعي 

ومؤسسة التعاون والمجلس الثقافي البريطاني.
للشباب  األعلى  المجلس  عام  ومدير  الحسيني  عدنان  المهندس  ومحافظها  القدس  شؤون  وزير  بحضور  الشبابية  القمة  وافتتحت 
المجلس  ومدير  تومسون  اندرس  فلسطين  في  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  مكتب  ومدير  غربية  أبو  معتصم  الوسط  في  والرياضة 
الثقافي البريطاني بالقدس برندان مكشاري وممثل مؤسسة التعاون عالء الطرشان ومدير جمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك ومدير 
المتحدة  األمم  صندوق  وممثلي  الهدمي  فادي  بالقدس  العامة  التجارية  الغرفة  ومدير  الدين  ناصر  رامي  الفلسطينية  الرؤيا  مؤسسة 
للسكان زياد يعيش وسيما العلمي وحشد من مدراء المؤسسات الشبابية والمجتمعية في مدينة القدس والمؤسسات الدولية  باإلضافة 
مركز   – القدس  وجامعة  عارفين  مش  ولسا  الحياة  وصناع  الشبابية  ساند  مجموعة  مثل  المدينة  في  الفاعلة  الشبابية  المؤسسات  الى 
العمل المجتمعي ومؤسسة شباب من اجل القدس والمركز النسوي لحي الثوري وسلوان وجمعية الشبات المسيحية ومجموعة تثقيف 

.»YPEER« االقران في فلسطين

The Jerusalem Youth Summit 5 “Jerusalemite Youth 2030” Simulates the Reality 
of Youth

For the first time in Palestine, the live results voting system is used for more than 250 participants in the 
same hall through their personal cell phones. This system succeeded in presenting the essential results 
and data that are related to the Jerusalemite youth especially regarding the situation in Jerusalem, 
in addition to their dreams in 2030. The Youth Summit was executed by Burj Al-Luqluq and Pal-Vision 
under the supervision of the Higher Council for Youth and Sports and in partnership with the. It’s worth 
mentioning that the Summit was held in the Notre Dame Hotel in Jerusalem on 2016/12/12.
The Jerusalem Governor, Adnan Al-Husseini, the General Manager of the Higher Council for Youth and 
sport in the Center, Mutasem Abu Gharbiyeh, the Head of UNDP office, in addition to the Manager of 
the British Council in Jerusalem, the representative of the Welfare Association, Burj Al-Luqluq Executive 
Manager, Pal-Vision Manager, Sima Alami, and representatives of Jerusalemite Associations, youth groups 
and clubs. 



جولة الى متحف »حوار في العتمة« ضمن مشروع القيادة الشابة 

الشابة  القيادة  لبرنامج  العتمة«  في  »حوار  متحف  الى  جولة   2016/12/9 الموافق  الجمعة  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
للتنمية  االسالمي  البنك  خالل  من  االنمائي  العربي  الصندوق  من  الممول  البرج  عيش  مشروع  ضمن  وذلك  فلسطين،  بردج  لمجموعة 

وبإشراف مؤسسة التعاون.
ويهدف البرنامج الى تنمية وصقل مهارات المشاركين الخاصة بعملية االتصال والتواصل لدى الشباب المقدسي من خالل تدريبات مع 

الدكتور طالب ادكيدك، واستمرارًا لعملنا مع مجموعة من بردج فلسطين بعد انتهاء المخيم الشتوي. 
وانطلقت الجولة الختامية للبرنامج برفقة 40 شابا وشابة مقدسيين برفقة الدكتور طالب ادكيدك صوب مدينة حولون المحتلة »قرية 
أزور العربية المهجرة«، وتوجهوا الى متحف »حوار في العتمة« لمحاكاة حياة المكفوفين بوجود أشخاص فاقدين حاسة البصر وكيفية 

تواصلهم مع االخرين وذلك في مرافق المتحف في ظالم مطبق لمدة ساعة كاملة.
وعن الجولة قال الدكتور طالب ادكيدك: » سعدت بالعمل مع مجموعة نشيطة وفاعلة من شباب بيت المقدس، وكونك ال ترى الشيء 

ال يعني أنك ال تستطيع إدراك وجوده والتعامل معه وفعاًل الحمد هلل على نعمة البصر.

A tour to “Discussion in the Dark” Museum within the Leadership Project

Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized on Friday, 2016\12\09, a tour to “Discussion in the Dark” 
Museum for the Bridge leadership group within Live the Burj project, funded by the Arab Development 
Fund through the Islamic Fund for Development and supervised by the Welfare Association. 
The program aims to develop the communication skills of the Jerusalemite participants through training 
sessions with the Dr. Taleb Edkaidek and as a continuation for our work with Bridge Palestine group after 
the winter camp. 
Around forty young Jerusalemite males and females joined the tour alongside with Dr. Taleb Edkaidek and 
they headed to “Holon” which is an Arab displaced village called Azur. There, they visited “Discussion in the 
Dark” Museum as an emulation of the lives of sightless people and they communicated for one hour in the 
dark. 
Edkaidek, on his behalf said, “I was really glad working with such a lively group from Jerusalem. If you are 
not able to see around it doesn’t mean that you cannot realize what is going around you. We thank God 
for the gift of sight.”  



ضمن مشــروع المخــدرات في عيــون االمهات واألخوات المقدســيات الممــول من لجنة كويتيــون من اجل القدس بالشــراكة 
مع مؤسســة المقدســي لتنميــة المجتمع والمركز النســوي – مخيــم شــعفاط وبتنفيذ جمعية بــرج اللقلــق المجتمعي; نظم 
الحفــل الختامــي يــوم الخميــس الموافــق 2016/12/08 فــي المركــز النســوي- مخيــم شــعفاط بحضــور ســتين مشــارك 
ــا  ــية العلي ــة المقدس ــيني، اللجن ــان الحس ــدس عدن ــا المهن ــدس ومحافظه ــر الق ــراف وزي ــت إش ــاركة تح ومش
لمكافحــة المخــدرات والتــي يرأســها الســيد حمــدي الرجبــي، األســتاذ عصــام جويحــان مــن مؤسســة المقدســي 
لتنميــة المجتمــع، مديــرة المركــز النســوي النائبــة جهــاد ابــو زنيــد، المشــرف التربــوي األســتاذ ســمير الطرمــان، 

طاقــم بــرج اللقلق تحــت اشــراف ومنســق المشــروع نــادر الصبــاغ والمديــر التنفيــذي منتصــر ادكيدك. 
ــدس  ــؤون الق ــر ش ــة لوزي ــت الكلم ــا كان ــن بعده ــي وم ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــة جمعي ــدك كلم ــى ادكي والق
ــه  ــى وج ــية عل ــطينية والمقدس ــرأة الفلس ــة دور الم ــا أهمي ــدد به ــيني ش ــان الحس ــدس عدن ــا المهن ومحافظه
الخصــوص فــي جميــع مناحــي الحيــاة. وبعــد ذلــك, قــام منســق المشــروع نــادر الصبــاغ بتقديــم عــرض رقمــي 
»انفوغرافيــك« عــن مخرجــات المشــروع ونتائجــه، ومــن ثــم تقدمــت جهــاد ابــو زنيد إللقــاء كلمــة المركز النســوي 
و تقدم األســتاذ عصام جويحــان لتقديم الكلمة االخيرة لمؤسســة المقدســي لتنمية المجتمــع لينتهي الحفــل بتقديم وتوزيع 
ــهادات  ــم بش ــور وتكريمه ــاركات والحض ــاركين والمش ــع المش ــى جمي ــة« عل ــروع »المدون ــي للمش ــرج النهائ المخ
ــا  ــاح مجتمعن ــم ونج ــي نجاحه ــاهم ف ــذه سيس ــاريع كه ــي مش ــتمراريتهم ف ــم واس ــم أن وجوده ــن له ودروع مؤكدي

ــد.  ــدى البعي ــى الم ــطيني عل ــي والفلس المقدس

 الحفل الختامي لمشروع المخدرات في عيون االمهات واألخوات
المقدسيات



The Closing Ceremony of Drugs in the Eyes of Jerusalemite 

Mothers & Sisters

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a closing ceremony for the Drugs in the Eyes of Jerusalemite Mothers 

and Sisters project, on Thursday 2016/12/08 in the Women Center in Shu’fat, with the participation of 60 male and 

female participants. The event was organized under the supervision of the Jerusalem Governor, Adnan Al-Husseini, 

Mr. Hamdi Al-Rajabi from the Supreme Jerusalem Committee to Combat Drugs, Mr. Issam Jweihan from Al-Maqdese 

for Society Development, Jihad Abu Zneid from the Women Center, in addition to Muntaser Edkaidek and Nader 

Al-Sabbagh from Burj Al-Luqluq and the Educational Supervisor Samir Al-Turman. It is worth mentioning that this 

projects is executed by Burj Al-Luqluq, funded by Kuwaitis for Jerusalem Committee in cooperation with Al-Maqdese 

for Society Development and the Women Center in Shu’fat. 

Edkaidek started with his welcoming speech which was followed by the speech of the Governor, Adnan Al-Husseini, 

who stressed on the important role of Palestinian women in general and Jerusalemite women in particular. Then, 

the project coordinator, Nader Sabbagh, delivered an info-graphic presentation about the outputs and the results of 

the project. Moreover, Jihad Abu Zneid and Issam Jweihan gave speeches on behalf of their centers. The ceremony 

ended with distributing the drug blog to the audience, in addition to giving the participants their certificates. 



نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي  بالشــراكة مــع القنصليــة البريطانيــة العامــة فــي القــدس 
لقــاء تدريبــي بيــن فريقــي بــرج اللقلــق والقنصليــة البريطانيــة لكــرة الســلة للفتيــات، وذلــك يــوم 
ــور  ــدس، وبحض ــي الق ــيحية ف ــبان المس ــة الش ــب جمعي ــى مالع ــق 2016/12/07 عل ــاء المواف األربع
ــارس  ــق ف ــرج اللقل ــق ب ــدرب فري ــيه وم ــى قسيس ــة عيس ــة العام ــة البريطاني ــق القنصلي ــدرب فري م

أبــو ســنينة.
ــن  ــا بي ــل م ــل والتفاع ــي التواص ــب ه ــالة التدري ــأن رس ــيه ب ــدرب قسيس ــد الم ــاء أك ــول اللق وح
ــق  ــق الفري ــرج اللقل ــة ب ــدس وجمعي ــن الق ــة م ــدة القديم ــات البل ــن فتي ــات م ــات والالعب الموظف
ــات  ــة لفتي ــة تحفيزي ــو حص ــب ه ــأن التدري ــاف ب ــة، وأض ــدة القديم ــل البل ــز داخ ــي الممي المقدس

ــلة. ــرة الس ــن بك ــن وادائه ــر خبراته ــكاك لتطوي ــب واالحت ــن للع ــي يحتج ــرج اللوات الب
وعبــر مديــر جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي منتصــر ادكيــدك بــأن جمعيــة بــرج اللقلــق ســعيدة 
ــة  ــذه العالق ــر ه ــدس وتعتب ــة بالق ــة العام ــة البريطاني ــا بالقنصلي ــي تربطه ــزة الت ــة الممي بالعالق
التعاونيــة قــوة ومســاندة للشــباب المقدســية الــذي يحتــاج للدعــم والمتابعــة فــي ظــل الظــروف 

ــدس. ــها مدينــة الق ــي تعيش الصعبــة الت

لقاء تدريبي بين فريقي برج اللقلق والقنصلية البريطانية العامة بكرة السلة

A Training Basketball Match between Burj Al-Luqluq & the BCG Teams

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized in cooperation with the British Consulate General in 
Jerusalem a training basketball game between Burj Al-Luqluq and the BCG’s female basketball teams on 
Thursday, 2016\12\07, in the YMCA basketball court, with the presence of the BCG trainer Issa Qseisiyeh 
and Burj Al-Luqluq trainer Fares Abu Sneineh. 
The trainer Qseisiyeh assured that the main aim of this training is the communication and the interaction 
between the Jerusalemite girls from both teams. He added that it was a motivational training for Burj Al-
Luqluq basketball players as they need to interact with other teams in order to improve their performance. 
Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, expressed on his behalf the special relations between 
Burj Al-Luqluq and the BCG as it is considered as a joint relation that aims to support the Jerusalemite 
youth under the difficult circumstances in Jerusalem.



نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي النســخة الثانــي لــدوي الحــارات المقدســية بكــرة القــدم للموســم 2016-2017، ضمــن 
ــال  ــل االعم ــن رج ــل م ــاون وبتموي ــة التع ــراف مؤسس ــق بإش ــرج اللقل ــة ب ــذه جمعي ــذي تنف ــدس« ال ــا ق ــبابك ي ــروع »ش مش

المقدســي منيــر الكالوتــي الراعــي الدائــم لــدوري الحــارات المقدســية خــالل الســنوات األربعــة األخيــرة.
ــن  ــة وم ــدة القديم ــل البل ــن داخ ــية م ــارات مقدس ــتة ح ــاركة س ــق بمش ــرج اللقل ــة ب ــب جمعي ــى ملع ــدوري عل ــق ال انطل
خارجهــا وبمشــاركة 150 شــاب مقدســي وعــدد مــن المدربيــن المقدســيين، لتوســيع رقعــة دوري الحــارات المقدســية ليشــمل 
التعــدد الجغرافــي المقدســي ولينظــم خــارج جــدران البلــدة القديمــة فــي رســالة بــأن دوري الحــارات المقدســية هــو ابعــد من 
حــدود الحــارات. وفــي نهايــة اللقــاءات تمكــن شــباب حــارة الســعدية مــن الفــوز بــدوري الحــارات المقدســية وحــل وصيفــة 

فريــق حــارة الــواد.
ــى  ــاون عل ــة التع ــي ومؤسس ــر الكالوت ــي مني ــال المقدس ــل االعم ــن رج ــكر م ــل الش ــدك بجزي ــة ادكي ــر الجمعي ــدم مدي وتق
ــن  ــة م ــدة القديم ــاء البل ــة وألبن ــرا للجمعي ــر فخ ــة تعتب ــذه العالق ــأن ه ــدا ب ــا، مؤك ــة وبرامجه ــل للجمعي ــم المتواص دعمه

ــدس. الق
وفــي النهايــة تــم تتويــج الفــرق وتوزيــع الميداليــات والكــؤوس علــى الفــرق المشــاركة فــي الــدوري والفائزيــن فــي المراكــز 

األولــى.

حارة السعدية بطل دوري الحارات المقدسية للمرة الثانية والوصافة لحارة الواد

Al-Sa’diyeh Neighborhood Wins the Jerusalemite Neighborhoods 
Championship & Al-Wad Neighborhood Comes Second  

Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized the second edition of the Jerusalemite Neighborhoods Football 
Tournament 2017-2016 within Shababek Ya Quds project executed by the center under the supervision of the 
Welfare Association and funded by the Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti who has been supporting this 
tournament for the last 4 years. 
The tournament took place on Burj Al-Luqluq Football playground with the participation of 150 Jerusalemite youth 
and trainers from 6 Jerusalemite neighborhoods from inside and outside the Old City. At the end of the matches, 
Al-Sa’diyeh neighborhood won the championship while Al-Wad-Neighborhood came second. 
Then, Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, thanked the Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti 
and the Welfare Association for their continuous support for Jerusalem in general and Burj Al-Luqluq programs in 
specific. 
In the end, the participant teams received medals for their participation while the winning teams received cups.



ابناء الجبل أبطال النسخة »21« من بطولة المولد النبوي والوصافة لفريق 
الموظفين-برج اللقلق

احتضن ملعب جمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة اللقاء النهائي لبطولة المولد النبوي الشريف »النسخة الحادية والعشرين« والتي ينظمها نادي 
الموظفين-برج اللقلق، بإشراف االتحاد الفلسطيني لكرة القدم برعاية رجل االعمال الرياضي سعيد مسك والرعاية االعالمية لشبكة ووكالة بال 

سبورت.
وبعد اللقاء أقيم الحفل الختامي بحضور مجلس ادارة الموظفين وبرج اللقلق وراعي البطولة رجل االعمال سعيد مسك، ومندوبي االندية المشاركة 
يتقدمها أدارة جبل المكبر والموظفين أصحاب المراكز االول والثاني وحكام البطولة وعدد كبير من الجمهور الرياضي الذي غصت به مدرجات 

وساحة ملعب برج اللقلق. 
والجدير بالذكر ان نادي جبل المكبر حصل على كأس المركز االول، والموظفين- برج اللقلق الوصيف.

Jabal Al-Mukabber Team Wins Al-Mawled Al-Nabawi Tournamet Championship 
& Burj AL-Luqluq Comes Second

Burj Al-Luqluq Social Center Society in the Old City hosted the 21st edition of Al-Mawled Al-Nabawi championship. 
This championship is organized by Burj Al-Luqluq under the supervision of the Palestinian Football Federation under 
the sponsorship of the sport businessman Sa’id Misk and Pal-Sport Agency. 
A closing ceremony was organized after the games with the attendance of the board members of Al-Muazzafin Club 
and Burj AL-Luqluq Center, Sa’id Misk, in addition to the huge audience.
It is worth mentioning that Jabal Al-Mukabber won the championship while Al-Muazzafin Club-Burj Al-Luqluq came 
second.



برج اللقلق تختتم العام 2016 بجولة إلى اسدود وعسقالن ضمن برنامج المرشد الشاب 2
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن برنامج المرشد الشاب 2 جولة الى المدن الساحلية الفلسطينية مدينتي عسقالن وأسدود، 
وذلك يوم الجمعة الموافق 2016/12/23، للتعرف على المعالم التاريخية واألثرية في تلك المناطق ولتأكيد الرسالة التي تحملها الجمعية 

عبر تعزيز الهوية الفلسطينية في المدن الفلسطينية التي احتلت في العام 1948.
المرشدين  تعرف  حيث  أسدود،  مدينة  الى  وتوجهت  وطالبة  طالب   50 وبمشاركة  صبري  خليل  المرشد  بصحبة  الجولة  وانطلقت 
المشاركين على معالمها األثرية القديمة وزاروا القلعة الفاطمية على شاطئ أسدود، ومن ثم توجهوا الى مقام أبو هريرة ، و الى الشريط 

الحدودي لمدينة غزة، واختتمت الجولة بزيارة محمية عسقالن واالطالع على اآلثار الموجودة فيها.

يذكر ان برنامج المرشد الشاب 2 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.

Burj Al-Luqluq Completes 2016 with a Tour to Asdoud & Askalan within the 
Young Guide 2 Program

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized on Friday, 2016\12\23 a tour to the Palestinian coastal 
cities; Askalan and Asdoud, in order to learn about the historical monuments in those areas, in addition 
to stressing on the center’s message of strengthening the Palestinian identity in the cities occupied in the 
1948. 
The group toured with the tourist-guide Khalil Sabri with the participation of 50 male and female youth. 
They went to the Fatimid Castle in Asdoud in addition to Asdoud beach. Then, they went to Abu Hureira 
memorial and reached the border line with Gaza, and they ended their tour in Askalan. 
It is worth mentioning that the Young Guide 2 is within Live the Burj project executed by Burj Al-Luqluq and 
funded by the Arab Development Fund through the Islamic Bank for Development under the supervision 
of the Welfare Association. 



جمعية برج اللقلق المجتمعي تنظم الجولة االولى من برنامج المرشد المبادر 

ضمن  ينظم  الذي  المبادر  المرشد  برنامج  من  االولى  الجولة   2016/12/16 الموافق  الجمعة  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نفذت 

مشروع طفل مقدسي مبادر الممول من البنك االسالمي للتنمية وبادارة المجلس االقتصادي للتنمية واالعمار.

ويحتوي البرنامج على 12 جولة ثقافية تاريخية يجوب فيها 50 طالب وطالبة من مدارس التربية والتعليم في القدس والمناطق الفلسطينية 

التاريخية التي احتلت في العام 1948، ويعترف على التاريخي الفلسطيني والرواية الفلسطينية المتعلقة بالقرى والبلدات الفلسطينية 

المختلفة. وانطلقت الجولة االولى الى منطقة النقب الصحراوي والجرن الكبير و البحر الميت، ومن خاللها تعرف الطالب على المناطق 

التاريخية والظواهر الجغرافية الطبيعية في هذه المناطق. 

Burj Al-Luqluq Organizes the 1st Tour for Al-Murshid Al-Mubader Program

Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized on Friday 2016/12/16, the first tour of Al-Murshid Al-

Mubader program, executed within a Jerusalemite Initiator Child program funded by the Islamic Fund for 

Development and managed by the Economic Council for Development.

This program has 12 cultural and historical tours that target 50 male and female students from the schools 

of the Ministry of Education and Higher Education in Jerusalem and the Palestinian areas occupied in the 

1948. Through these tours, beneficiaries lean about the Palestinian history and the Palestinian version of 

stories about the different Palestinian villages. The first tour headed to Al-Naqab area and the Dead Sea 

and learned about the geographical details of these areas. 



جمعية برج اللقلق تكرم المتطوع المتميز لشهر كانون اول

كرمت الجمعية يوم االربعاء 2016/12/21 الشاب عبيده سعيد لتميزه بين المتطوعين خالل هذا الشهر.حيث شارك في اغلب النشاطات 
الشبابية والثقافية  التي نفذتها الجمعية وكان اداءه متميزا. باالضافة الى ذلك لقد قام بترجمة قصة معبرة من اللغة العبرية الى العربية 
وقام بعرضها  على الموظفين. ويذكر ان الشاب سعيد كان معتقال لمدة عامين  في سجون االحتالل، اال ان هذه التجربة حولته الى شاب 

قوي قادر على مواجه التحديات في الحياة.

Burj AL-Luqluq Honors Extraordinary Volunteer of December

Burj Al-Luqluq Social Center Society honored on Wednesday, 2014/12/21, Obeida S‘eed for his distinctive work and 
extraordinary progress. He participated in many youth and culture activities executed by Burj Al-Luqluq and his 
performance was excellent. He also translated a meaningful story from Hebrew to Arabic and he presented it to Burj 
Al-Luqluq staff. Obaida had been imprisoned by the Israeli occupation for two years. However, this experience has 
turned him into a stronger young man who is able to face life challenges. 



نشاط تشاركي لالم والطفل في الجمعية

نظم قسم العمل االجتماعي في الجمعية يوم االربعاء 2016/12/14 نشاط تفاعلي لالطفال الروضة واالمهاتهم شارك فيه 60 ام وطفل 
ومعلمين ومرشدين. وهدف هذا النشاط الى تعزيز ثقة الطفل بوالدية من خالل نشاط مشترك تفاعلي بين كل طفل وامه في الروضة 
في  ورغبتهم  وباهله  بنفسة  الطفل  ثقة  من  تزيد  التي  الالمنهجية  النشاطات  بهذه  اعجابهم  مدى  عن  االهل  عبر  و  البيت.  اطار  وخارج 
مزيد من مثل هذه النشاطات. ويذكر ان هذا النشاط هو سلسلة من لقاءات توعوية المهات البلدة القديمة ضمن مشروع »احنا التغير« 

الذي ينفذ  من قبل الجمعية وبالشراكة مع مؤسسة  CISPااليطالية و بتمويل من االتحاد االوروبي.

Activities for Mothers and Children at Burj Al-Luqluq

The psychosocial Department at Burj Al-Luqluq Social Center Society organized on Wednesday, 
2016\12\14, an interactional activity between the kindergarten children and their mothers. 60 mothers, 
children, teachers and psychosocial trainers participated in this event. This activity aimed to strengthen 
the relationship between children and their parents in addition to enhancing trust among them. Parents 
expressed their delight about these extracurricular activities which increase children’s self-confidence and 
help them trust their parents. This activity is a part of the psychosocial support session organized by Burj 
Al-Luqluq in partnership with CISP within we’re the Change Project funded by the EU. 



مناقشة أفالم مهرجان شاشات العاشر

استضافت جمعية برج اللقلق المجتمعي في مكتبة جامعة القدس في البلدة القديمة في مدينة القدس بالتعاون مع مؤسسة شاشات 
عرض ومناقشة أفالم مهرجان شاشات العاشر »سينما المرأة في فلسطين« »ما هو الغد«، حيث تم عرض األفالم في 17 مدينة ومخيمين 
بالتعاون مع 8 جامعات و14 مؤسسة ومدرسة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ، وحضر األفالم ما يقارب 80 شابة وشاب مقدسي 

من طالب الجامعات وغيرهم. 
ويشار أن مهرجان »ما هو الغد« تنفذه مؤسسة شاشات، بتمويل رئيسي من صندوق الديمقراطية األوروبي EED، والصندوق الديمقراطية 

الوطني NED، والمؤسسة السويسرية CFD التي تعني بالمرأة والسالم.

Discussion of Shashat 10th Movie Festival

Burj Al-Luqluq Social Center Society hosted a discussion of Shashat 10th Movie Festival “The Woman 
Cinema in Palestine at Al-Quds University Library in the Old City of Jerusalem, in cooperation with Shashat. 
The movies were presented in 17 Palestinian cities and two camps in cooperation with 8 universities and 
14 organizations and schools in Jerusalem, the West Bank and Gaza. It is worth mentioning that around 80 
male and female Jerusalemite youth attended from different universities and places.
It is worth mentioning that “What is Tomorrow” festival is organized by Shashat and funded by the EED, 
NED and CFD. 




