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انطالق منتدى الشبابي المقدسي االول بمشاركة  ٤٠٠شاب وشابة مقدسيين
اطلق المنتدى الشبابي المقدسي ومجموعة من المؤسسات المقدسية والجامعات الفلسطينية منتدى الشباب المقدسي
االول فعاليات المنتدى المنتدى بعنوان «التحديات التي تواجه التطوع» بحضور اكثر من اربعمائة شاب وشابة من مؤسسات
وجامعات والمدارس والمجموعات المقدسية.
المنتدى ينفذ ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق االمم المتحدة للسكان  »UNFPAوذلك في فندق النوتردام في
مدينة القدس بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية وعدد من الجامعات والمدارس والمجموعات الشبابية
الفلسطينية.
حضر المؤتمر نائب مدير صندوق االمم المتحدة للسكان في فلسطين زياد يعيش ومسؤولة برنامج الشباب في صندوق
األمم المتحدة للسكان سيما علمي ومنسقة مجموعات تثقيف األقران فرح جبرين والباحثة لويزا مرغنتين ،ومدير المجلس
األعلى للشباب قسم الوسط معتصم ابو غربية ودائرة االعالم في مجلس الوسط ياسين الرازم ،وبحضور مجموعة من ممثلي
المؤسسات المقدسية والمدارس والجامعات.
بدأ السيد منتصر ادكيدك بالترحيب بالحضور والشخصيات والمؤسسات واكد ان هذا المؤتمر يأتي بعد خطوات طويلة من
العمل الجاد من اجل تعزيز روح التطوع لدى الشباب الفلسطيني المقدسي ،حيث ان جمعية برج اللقلق عملت على تطوير
الفكرة لتبدأ اليوم من هذا المؤتمر إليصال رسالة أهمية التطوع والعمل الشبابي داخل المجتمع الفلسطيني والفرص المتاحة
في بيئة امنه وفعالة.
واكد السيد زياد يعيش مدير صندوق االمم المتحدة للسكان على ان تمكين الشباب يعد من أولويات صندوق االمم المتحدة
من خالل برنامج خاص يتضمن قضايا الشباب يحث على اعطائهم األدوات ليكونوا مؤثرين وفعالين في مجتمعاتهم واهمها
تنمية روح التطوع ليصبحوا مؤثرين وقادرين على التغير المجتمعي.
شمل المؤتمر عدة اقسام ثقافية اجتماعية وترفيهية وهدف الى دعم روح التطوع في المجتمع الفلسطيني.
حيث ضم المؤتمر مجموعة من الجلسات التعليمية والتوعوية وقصص النجاح ،باإلضافة الى ورشات العمل توعوية وفقرة
ستاند اب كومدي.
وتطرقت الجلسات الى أهمية التطوع مع المؤسسات الدولية والحديث عن التطوع المحلي بمختلف مجاالته من خالل
قصص نجاح والتطوع في المرحلة الجامعية حيث استخدام التصويت االلكتروني كأداة لتوجه االسالة والحوار مع الجمهور
والمناقشين.
جدير بالذكر ان المؤتمر من تنفيذ المنتدى الشبابي المقدسي وبدعم من صندوق األمم المتحدة لسكان ضمن مشروع فرصة
الذي يهدف لدعم المبادرات الشبابية المقدسية
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The first Jerusalem Youth Forum opens with the participation of 400
young Jerusalemites
The Jerusalem Youth Forum and a group of Palestinian institutions and universities have launched the
first Jerusalem Youth Forum, entitled «Challenges Facing Volunteering». In the presence of more than four
hundred Jerusalemite youth from institutions, universities, schools and youth groups.
The Forum, which was took place at the Notre Dame Hotel in Jerusalem, was implemented within “Forsa”
project, in the presence of representatives of local and international institutions, Palestinian universities,
schools and youth groups.
The conference was attended by Ziad Yaish, UNFPA Assistant Representative, and Officer in Charge, UNFPA
Youth Program Officer Sima Alami, coordinator of Y-Peer groups Farah Jibreen, researcher Luisa Margentin,
Director of the Higher Council for Youth, Department of the Center Mutasem Abu Gharbieh and the Media
Department of the Council of the Center Yassin Al-Razem, as well as a group of representatives of Jerusalem
institutions, schools and universities.
The Executive Director of Burj Al luluq Social Center Society (BALL), Muntaser Edkaidek, started by
welcoming the attendees, personalities and institutions. He stressed that this conference comes after long
steps of hard work to promote the spirit of volunteerism among the Palestinian youth in Jerusalem.
Edkaidek added, that BALL worked to develop the idea to start today from this conference to convey the
message of the importance of volunteering and youth work within the Palestinian society and to show the
available opportunities in a safe and effective environment.
Ziad Yaish, UNFPA Assistant Representative, and Officer in Charge, stressed that the empowerment of
youth is a priority of the UNFPA through a special program includes youth issues, and urges to give them
the tools to be effective in their communities with the most important to develop the spirit of volunteerism
to become influential and able to change society.
The conference included several educational sessions, awareness and success stories, in addition to
awareness workshops and standup comedy show.
The sessions included several topics such as the importance of volunteering with international institutions,
local volunteering in various fields through success stories and volunteering at the university level, where
the use of electronic voting as a tool to guide the question and dialogue with the audience and discussions.
It is worth mentioning that the conference was implemented by the Jerusalem Youth Forum and supported
by the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) as part of the “Forsa” project, which aims to
support Jerusalemite youth initiatives.
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انطالق المعرض التفاعلي «حجرلوجيا» لمجسمات ثالثية االبعاد الهم معالم القدس
المعمارية قدمه روبوت فلسطيني
افتتحت جمعية برج اللقلق ومؤسسة النيزك معرض التوثيق المعماري التكنولوجي للحفاظ على الموروث الثقافي التاريخي
عن البلدة القديمة في القدس والذي يحمل عنوان «حجرلوجيا» وذلك في مركز اسعاد الطفولة  -بلدية الخليل وجامعة الخليل
على مدار خمسة ايام بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المحلية والحكومية ولجنة االعمار وعدد من الفنانين الفلسطينيين.
حضر حفل االفتتاح رئيس جامعة الخليل د .صالح الزرو والنائب اإلداري د .نبيل حساسنة وعميدة كلية اآلداب د .رغد
دويك ومدير مكتب النيزك الخليل معاذ مرعب والمدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك والفنان
المقدسي عبد الجليل الرازم.
بدأ السيد منتصر ادكيدك بالترحيب بالحضور والشخصيات والمؤسسات واكد ان المشروع يستهدف الطالب المحرومين
من دخول القدس والتعرف على المعالم المقدسية ،وعبر عن سعادته إلنجاز هذا العمل الفريد من نوعه في مجال التكنولوجيا
وتوظيفها من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي في مدينة القدس بالشراكة مع مؤسسة النيزك.
أفصح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة عن امتنانه من هذا العمل الجاد وأوضح أن القدس والخليل في ترابط حتى االزل
وسوف نعمل دائما لدعم القدس واستضافتها.
وخالل كلمته عبر رئيس جامعة الخليل صالح الزرو عن امتنانه من هذا العمل الجاد وأوضح أن القدس هي العاصمة األبدية
لفلسطين وان هذا النوع من االعمال الفنية والثقافية الفريدة ما يحتاجه طالبنا ليكون مثال لهم في تطوير االعمال التاريخية
واالثرية في فلسطين.
يتكون المعرض من مجسمات ثالثية االبعاد لمواقع تاريخية وأثرية هي األشهر داخل البلدة القديمة في القدس تعطي صورة
ثالثية االبعاد بمقاييس هندسية شبه حقيقة لكن مصغرة للمباني نفسها مع روبوت الي يشرح عن كل مجسم وايضا زاوية
لعرض االعمال التكنولوجية وزاوية لتقنية  VR 360لتعرف على القدس وزاوية اخرى لعرض التطبيقات الثقافية والتعليمية
التي صممتها جمعية برج اللقلق المجتمعي.
جدير بالذكر ان المعرض من تنفيذ جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع مؤسسة النيزك وبإشراف مؤسسة التعاون
وبدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
سيتم عرضه عبر معارض تفاعلية خاصة بالمدارس في الضفة الغربية لتعريف الطالب بالمعالم الدينية واالثرية األشهر داخل
البلدة القديمة من القدس .المعرض نفسه جزء من رسالة وفكرة متكاملة لدمج الماضي بالحاضر وبرؤية المستقبل فالراوي
روبوت والمروية هي مجسمات ثالثية االبعاد ألهم مباني القدس االثرية ذات الطراز المعماري المتميز في معرض تفاعلي.
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Burj Al-Luqluq Launches «Hajar-Logya» Interactive 3D Exhibition for the
Most Important Architectural Features in Jerusalem
Burj Al-luqluq Social Center Society in partnership with Al Nayzak Organization opened the exhibition
«Architectural & Technological Documentation to Preserve the Historical Cultural Heritage in the Old City of
Jerusalem Project” at the Children Happiness Center - Hebron Municipality, and Hebron University for five
days in the presence of representatives of ministries, local and governmental institutions and Palestinian
artists.
The opening ceremony was attended by the President of Hebron University Dr. Salah Al-Zaro, the
administrative deputy Dr Nabil Hassasneh, Dean of the Faculty of Arts Dr Raghad Dweik, Director of the
Hebron Meteorite Office, Moath Merheb, Executive Director of Burj Al-luqluq Society, Muntaser Edkaidek,
and Jerusalem Artist Abdul Jalil Al-Razem.
The Executive director of BALL, Muntaser Edkaidek started by welcoming the attendees, institutions, and
students and stressed that the project is targeted students who are prohibited from entering Jerusalem
and learning about the landmarks of it.
Edkaidek expressed his happiness to accomplish this unique work in the technological field and employ
this creativity to preserve the cultural heritage of Jerusalem. It is worth mentioning that this project was
completed in partnership with Al Nayzak organization.
Hebron Mayor Tayseer Abu Sneineh expressed his gratitude for this hard work and explained that Jerusalem
and Hebron are interdependent until the end and will always work to support and host Jerusalem.
President of Hebron University Salah Al-Zaru expressed his gratitude for this serious work and explained
that Jerusalem is the eternal capital of Palestine and this kind of unique artistic and cultural works is what
our students need to be an example for them in the development of historical and archaeological works
in Palestine.
The exhibition consists of 3D figures of the most famous historical and archaeological sites within the
Old City of Jerusalem. It gives a 3D picture -with Engineering measurements semi-real but a miniatureof the buildings of the old city with a robot that explains about each model, and also a corner of VR 360
technological works to learn about Jerusalem, and another corner to view the cultural and educational
applications designed by BALL.
It is worth mentioning that the exhibition was implemented by Burj Al-luqluq Social Center Society in
partnership with Al Nayzak Organization under the supervision of the Welfare Association and funded by
the Arab Fund for Economic and Social Development.
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افتتاح بازار «فرصة الريادي» للسيدات الفلسطينيات في القدس
افتتحت جمعية برج اللقلق اليوم بازار السيدات أصحاب المشاريع والذي يحمل عنوان «فرصة الريادي» وذلك في مركز يبوس الثقافي
في مدينة القدس بحضور عدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية وعدد من الفنانين الفلسطينيين وأصحاب المشاريع وسكان
القدس.
حضر حفل االفتتاح ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في فلسطين كرستينا بلوكهوس ومسؤولة برنامج الشباب في صندوق األمم
المتحدة للسكان سيما علمي والمدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك ومنسقة المشروع فرح أبو زنط ومروان
الساليمة من سلسلة أسواق حكاياتنا.
بدأ السيد منتصر ادكيدك بالترحيب بالحضور والشخصيات والمؤسسات واكد ان البازار يستهدف النساء العاملين في القدس
لتشجيعهم على االستمرار وفتح الفرص امامهم ،وعبر عن سعادته إلنجاز هذا البازار الفريد من نوعه في مجال االعمال والصناعات
والفنون المختلفة وتوظيفها من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي في مدينة القدس.
واكد السيد مروان الساليمة على ان البازار هو أولوية لدعم النساء العاملين بالقدس حيث شارك اكثر من عشرين كشك في البازار
باإلضافة الى الفعاليات العديدة.
يتكون البازار من عدة اقسام ثقافية اجتماعية ويهدف الى دعم النساء الرياديات .حيث يضم البازاز مجموعة من المشارع الحرفية
والخدماتية ،باإلضافة الى ورشات العمل من توعوية وفنون وباإلضافة الى فعاليات ثقافية وفنية تستهدف النساء في القدس .حيث
تطرقت احدى الفعاليات الى موضوع التوعية للفحص النسائي في اكتوبر الوردي لسرطان الثدي.
جدير بالذكر ان البازار من تنفيذ جمعية برج اللقلق وسلسلة أسواق حكاياتنا وبدعم من صندوق األمم المتحدة لسكان ضمن مشروع
فرصة الذي يهدف لدعم المبادرات الشبابية المقدسية .جدير بالذكر ان البازار يستمر على مدار يومي الثالثاء واألربعاء ،حیث ستقدم
الفنانة الفلسطينية منال عوض عرض ستاند اب كوميدي في اليوم الثاني ساعة  ٨مساء.
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Burj Al-Luqluq & Hikayatona «Forsa Bazaar» for Palestinian women in
Jerusalem
Burj Al-Luqluq Social Center Society inaugurated bazaar for women entitled « Forsa Bazaar « at Yabous
Cultural Center in Jerusalem in the presence of representatives of local and international institutions and
Palestinian artists, and entrepreneurs from Jerusalem.
The opening ceremony was attended by UNFPA Representative in Palestine, Kristine Blokhus, UNFPA Youth
Program Officer Sima Alami, Executive Manager of BALL society, Muntaser Edkaidek, Project Coordinator
Farah Abu Zant and Marwan Al-Salaymeh from Hikayatona.
Mr. Muntaser welcomed the audience and stressed that the bazaar targets Jerusalemite women who work
in Jerusalem and for the aim of encouraging them to continue as well as open opportunities for them.
He expressed his happiness to accomplish this unique bazaar in business, industries, and various arts fields,
and employ them to preserve the heritage culture in Jerusalem.
Marwan Salaymeh stressed that this bazaar is a priority to support Jerusalemite women workers in
Jerusalem, where more than twenty booths participated in the bazaar in addition to organizing many
activities.
Forsa bazaar consists of several social and cultural booths, which aims to support women entrepreneurs.
The bazaar includes several artisanal and service projects, in addition to awareness and art workshops as
well as cultural and artistic activities targeted women in Jerusalem. One of the events talked about the
issue of raising the awareness for gynecological examination in the pink October of breast cancer.
It is worth mentioning that the bazaar was implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society and
“Hikayatna Market” and supported by the United Nations Fund for Population Activities within the project
of “Forsa” which aims to support the youth initiatives in Jerusalem. The bazaar continued on Tuesday and
Wednesday, where the Palestinian artist Manal Awad performed stand up comedy on the second day.
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جمعية برج اللقلق تنظم اليوم المفتوح الثاني ألطفال مشروع إلعب وتعلم
نظمت جمعية برج اللقلق بالشراكة مع منظمة اليونيسف بتنظيم اليوم المفتوح الثاني لمشروع «إلعب وتعلم» والمنفذ في
خمس مناطق رئيسة في مدينة القدس وهي :العيساوية وجبل المكبر ومخيم شعفاط وسلوان والبلدة القديمة ،وشارك في
النشاط ما يزيد عن  400طفل وطفلة من األندية المستفيدة ومن جمعية برج اللقلق المجتمعي.
وقد شمل اليوم المفتوح العديد من الفعاليات التنشيطية لألطفال في كرة القدم وكرة السلة ،وكذلك نفذت فعاليات فنية
ومسرحية تفاعلية مع مسرح «فناكيش» التفاعلي.
وشهد اليوم المفتوح مسابقات حركية (تلي متش) اشتملت على عدة تحديات بين األطفال مع المدرب أنس ريان وعرض
دبكة لألطفال بالتعاون مع فرقة نادي القدس للدبكة.
و ظهرت روح التحدي بين األطفال إلظهار أفضل ما عندهم وتحديد المستوى األفضل لكل فريق ،وفي نهاية اليوم المفتوح تم
تكريم كافة األطفال المشاركين بالميداليات والكؤوس والهدايا الرمزية.
من جانبها أكدت منسقة المشروع اآلنسة آالء غراب أن مشروع «إلعب وتعلم» سيبقى مستمرًا بهدف خدمة األطفال
والشباب المقدسيين من خالل رعاية األنشطة الرياضية واألكاديمية داخل األندية المقدسية ،حيث ساهم المشروع بتوفير
الزي الرياضي واألدوات الرياضية والمكافئات المالية لمدربي األندية.
كما أشارت بأن المشروع يساهم في تعزيز الجانب األكاديمي ألألطفال المشاركين بالمشروع من خالل توفير ثالثة معلمين
في األندية المستفيدة من أجل المساهمة في دعم الطلبة أكاديميًا.
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BALL Organizes the Second Open Day for Children
Burj Al-luqluq Social Center Society in partnership with UNICEF organized the second open day within
«Play & Learn» project, which was carried out in five main areas in Jerusalem: Isawiya, Jabal Al-Mukaber,
Shu›fat Camp, Silwan, and the Old City. More than 400 children from beneficiary clubs were participated
in the event.
The open day included several activities for children like football and basketball games, as well as interactive
arts, and play theater with “Fanakesh” interactive theater.
Further, the open day included Tele Match competitions, which included several challenges among children
with coach Anas Ryan, and Dabke dance show for children in cooperation with Al-Quds Club Dabke.
The spirit of challenge emerged among the children to show their best and determine the best level for
each team. At the end of the open day, all participating children were honored with medals, cups, and gifts.
The project coordinator Alaa Ghorab said that the project «Play & Learn» will continue to serve the children
and youth in Jerusalem by sponsoring sports and academic activities within the Jerusalemite clubs, where
the project contributed in providing students with sports uniforms, sports tools, and financial rewards for
club coaches.
Miss Ghorab pointed out that the project contributes to strengthening the academic aspect of the children
participating in the project by providing three teachers in the beneficiary clubs to support students
academically.
The project coordinator Alaa Ghorab said that the project «Play & Learn» will continue to serve the children
and youth in Jerusalem by sponsoring sports and academic activities within the Jerusalemite clubs, where
the project contributed in providing students with sports uniforms, sports tools, and financial rewards for
club coaches.
Miss Ghorab pointed out that the project contributes to strengthening the academic aspect of the children
participating in the project by providing three teachers in the beneficiary clubs to support students
academically.
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إحياء يوم الطفل العربي

التربية والتعليم وبرج اللقلق ينظمان سباق الضاحية للذكور واالناث بعنوان
«فلسطيني الهوية»
عقدت مديرية التربية والتعليم – القدس ،و جمعية برج اللقلق المجتمعي بطولة مقدسية في سباق الضاحية للذكور واالناث بعنوان
«فلسطيني الهوية» ،وذلك ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدينة القدس ،بتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،وبإشراف التعاون ،وبالشراكة مع دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس.
ويأتي هذا النشاط للعام الثالث على التوالي ،حيث شارك فيه  22مدرسة ذكور 16 ،مدرسة لإلناث ،وذلك للمراحل االساسية والعليا
والثانوية ،وبلغ مجموع الطالب  240طالب وطالبة ،حيث امتد الماراثون في منطقة السواحرة وأبو ديس لمسافة ثالثة كيلومترات
لإلناث ،وخمسة كيلومترات للذكور.
وكانت نتائج البطولة للذكور توزعت على ثالثة مراكز ،األول لمدرسة االمة الثانوية ،الثاني ذكور رياض االقصى االساسية ،الثالث
ذكور عمر بن الخطاب الثانوية ،اما لإلناث فكان المركز االول لمدرسة رياض االقصى االساسية المختلطة ،الثاني مدرسة الشابات
المسلمات – وادي الجوز ،الثالث جمعية «امليسون» ،فيما تم تكريم اول  20مشارك من االناث وكذلك اول  20من الذكور.
وتحدثت د .اماني عاصي رئيسة دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس حول اهمية الشراكة بين جامعة القدس و مديرية التربية
والتعليم – القدس ،و جمعية برج اللقلق المجتمعي ،شاكرة جميع الحضور والمشاركين وكذلك المساهمين في دعم وانجاح هذه
البطولة.
وأوضحت أ .رائدة عريقات رئيسة قسم النشاطات الطالبية في مديرية التربية والتعليم – القدس الشريف ان النشاط من خطط وزارة
التربية في تعزيز الصحة البدنية واالنشطة الالمنهجية  ،مؤكدة على اهمية هذا النشاط للعام الثالث على التوالي والذي يجمع طالب
القدس بعدد كبير ضمن نشاط موحد  ،مشيرة ان البطولة تفتح المجال امام عدد من الطلبة للمشاركة في بطوالت على مستوى
الوزارة .بدوره أكد مدير الجمعية أ .منتصر ادكيدك على أهمية االنشطة الالمنهجية ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية والذي
يعتبر من أهم المشاريع التي تقوم الجمعية بتنفيذها في مدينة القدس ،بهدف تطوير اداء مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في
مدارس القدس.
وأشار أ .ادكيدك إلى 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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Arab Childrens Day

Jerusalem Directorate of Education & BALL Organizes
«Palestinian Identity» Marathon
The Directorate of Education - Jerusalem and the Burj Al-luluq Social Center Society held a Jerusalem
Championship in the Dahiya race for males and females entitled with «Palestinian Identity», as part of
the project of (Developing School Sports in Jerusalem), funded by the Arab Fund for Economic and Social
Development, under the supervision of Welfare Association and in partnership with the Department of
Physical Education of Al Quds University.
This activity comes for the third year respectively, where 22 male schools, and 16 female schools for the
basic, higher and secondary levels were participated. The total number of students reached 240 students.
The marathon covered the area of Al Sawahra and Abu Dis with total length of -3kilo meter for female and
-5kilo meter for male.
The results of the tournament for males were distributed into three categories, the first one for Al Omma
secondary school, the second for Riyadh Al-Aqsa primary school, the third for Omar bin al-Khattab
secondary school; while for the results of tournament for girls, the first one for Riyadh Al-Aqsa Mixed
Elementary School, the second one for Al Shabat Al Moslemat School - Wadi al-Joz, while the third for
Emlison Association. It is worth mentioning that the first 20 female participants as well as the first 20 males
were also honored.
Dr. Amani Assi, Head of the Department of Physical Education at Al-Quds University talked about the
importance of partnership between Al-Quds University and the Directorate of Education - Al-Quds, and
the Burj Al-luluq Social Center Society.
Mrs. Raeda Erekat, the Head of Student Activities Department at the Directorate of Education - Al-Quds
praised the importance of this activity, she also briefed about the plans of the Ministry of Education to
promote physical health and extracurricular activities, and stressing on the importance of this activity
for the third year consequently, which brings Jerusalemite students with a large number within a unified
activity, noting that the tournament opens the opportunities for a number of students to participate in
championships at the ministerial level.In turn, the Executive Director Muntaser Edkaidek stressed on the
importance of extracurricular activities within developing school sports project, which is one of the most
important projects implemented by BALL in Jerusalem, which aim to develop the performance of teachers
and physical education teachers in Jerusalem schools.
Edkaidek pointed out that the special situation of Jerusalemite schools need financial and moral supports.
Thus, BALL society is the foundation of this support and continuous development, which we seek through
the efforts and the strategy of the society to serve the Jerusalem community and develop the skills and
experiences of students in the sports field.
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التربية والتعليم وبرج اللقلق المجتمعي

تفتتحان ملعب مدرسة بنات األقصى الثانوية
افتتحت مديرية التربية والتعليم القدس ،وبالتعاون مع جمعية برج اللقلق المجتمعي ،ملعب مدرسة بنات األقصى الثانوية للبنات.
ويأتي هذا الحدث الهام ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدينة القدس ،وتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي
واالجتماعي ،وبإشراف التعاون.
وحضر االفتتاح كل من مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك ،ومدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم القدس
عزيزة مشهور ،ورئيس قسم النشاطات الطالبية رائدة عريقات ،ومديرة المدرسة أمل أبو الرب ،ومشرف النشاطات الرياضية ومشرفي
التربية الرياضية ومعلمي ومعلمات المدرسة ،وبعض مدراء المدارس وأولياء األمور والمجتمع المحلي المقدسي.
وفي كلمتها شكرت عزيزة مشهور كل من ساهم في انجاح هذا االنجاز الهام ،والذي يدلل على حجم االهتمام بتطوير الرياضية المدرسية
في كافة المجاالت ،وخاصة مديرية التربية والتعليم القدس ،وجمعية برج اللقلق المجتمعي ،والتعاون ،مؤكدة على اهمية تفعيل النشاط
الرياضي الذي يؤثر بشكل إيجابي على طلبة مدارس القدس.
ورحبت مديرة المدرسة بالحضور جميعا شاكرة حضورهم المشرف لالفتتاح ،وعبرت عن سعادتها بتواصل العمل الجماعي واالنجازات
الرائعة وفخرها بذلك ،شاكرة كل من ساهم بانجاح هذا المشروع للمدرسة ،متمنية أن يتم إنشاء المزيد من المالعب الرياضية لتكون
المدارس المقدسية بيئة آمنه لممارسة األلعاب واألنشطة الرياضية بشكل يصقل الموهبة وينمي اإلبداع الرياضي.
بدوره أكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك على أهمية التعاون ما بين مديرية التربية والتعليم  -القدس الشريف وجمعية برج اللقلق
المجتمعي من أجل العمل سويا على التطوير الرياضي في مدارس القدس ،وخاصة افتتاح هذا الملعب الذي يؤسس لبناء المهارات
الحياتية للطالب من خالل الرياضة ،وتعزيز قدراتهم البدنية ومهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي ،وبناء الثقة بالنفس.
وأوضح ادكيدك أن إنجاز الملعب الرياضي هو من واجب الجمعية التي تعمل على اعادة تطوير الرياضة المدرسية بكل جهودها المتاحة
وبشكل كامل ،وذلك بهدف تطوير أداء مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في مدارس القدس من خالل توفير المالعب المالئمة.
وأشار ادكيدك إلى ان الجمعية تعمل مع  56مدرسة وأكثر من  15ألف طالب وطالبة ،مؤكدًا على استمرار العمل معهم من أجل القدس
ومدارس القدس.
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Burj al-Luqluq Organized a Specialized Course in Handball
skills for Teachers of Education in Jerusalem
Burj al-Luqluq social center society organized a training course in handball skills and game law for teachers
and private schools in Jerusalem, as part of Developing School Sports project, in partnership with the
Directorate of Education in Jerusalem, supervised under Welfare Association and funded by the Arab Fund
for Economic and Social Development.
The course lasted for three days of intensive training with expert coach Hassan Al-Ghalban who provided
intensive training for teachers on the main and primary skills in addition to the tactical skills of the game,
focusing on the game law and the most important developments in the international law.
Thirty-two teachers from Jerusalem schools, which are supervised by the Directorate of Education,
participated in the training, also Project coordinator Ahmed Jaber, female sports education supervisor
Iman Sari and male physical education supervisor Basim Omran participated in the training.
Project coordinator Ahmed Jaber said that the Developing School Sports project in Jerusalem schools
contributed to the development of the sports class inside schools significantly. Developing School Sports
project Developing School Sports project. Through the project, Burj al-Luqluq society provided sports
uniforms and sports equipment to 53 schools in Jerusalem and contributed to the rehabilitation of ten
playgrounds in Jerusalem schools.
The project also contributed to the training of sports teachers in schools on the skills of various games
such as basketball, hand, volleyball, gymnastics and table tennis. During the project, the award of the best
sports education class was launched within the schools, which targeted all the schools of the directorate
in the city of Jerusalem. The results were distinguished and urged teachers to pay attention to the sports
class and organize it in line with the mathematical and scientific bases.
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 نسخة الخريف- برج اللقلق تنظم النسخة الثانية من نشاط الرسم على الخزف
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع مطعم وكافيه البوردر الين النسخة الثانية (نسخة الخريف) من نشاط
. في مطعم وكافيه البورد الين2019/10/27 الرسم على الخزف وذلك يوم األحد الموافق
 االيطاليةCISP ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع احنا التغيير وتغيرنا المنفذ من جمعية برج اللقلق بالشراكة مع مؤسسة
.وبتمويل من االتحاد األوربي
 حيث قام كل شخص باختيار قطعتين للرسم، من الرجال والنساء والشباب واألطفال المحليين والدوليين15 وحضر العرض
.عليهما باالضافة الى تلوينهما
وتكلل النشاط بالنجاح حيث عبر المشاركون عن سعادتهم وبالنشاط ورغبتهم بالمشاركة في فعاليات الخزف األخرى في
.معمل خزف برج اللقلق بما في ذلكك دورة الخزف المكثفة

Burj AL-Luqluq & Borderline Organize the 2nd Ceramic Paint
Party – Fall Version

Burj Al-Luqluq and Border line organized a Ceramic Paint Party on Sunday 27nd October 2019 at
the Borderline Café & Restaurant. The activities come within We’re the Change and We Change
project implemented by BALL in partnership with CISP and funded by the European Union.
15 men, women, youth and children, both locals and internationals, attended the event where
each of them got to choose 2 bisque pieces to paint on and then color.
The event was a success! All the participants enjoyed the ceramic evening and some of them
showed their interest in joining the ceramic activities at Burj Al-Luqluq Ceramic Lab including the
intensive courses.
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 تختتمان المنتدى التكنولوجي الثالثITIQبرج اللقلق و
 وفريق صناع الحياة المقدسي فعاليات منتدى القدس التكنولوجيITIQاختتمت يوم السبت جمعية برج اللقلق المجتمعي و
الثالث الذي عقد في فندق النوتردام بالقدس تحت عنوان «ابتكر من أجل القدس» بمشاركة عدد من الرياديين والشركات
.UNFPA  بتمويل من صندوق االمم المتحدة للسكان،والمؤسسات المقدسية والمهتمين
المنتدى عقد بالشراكة مع جامعة القدس من خالل مركز القدس للتكنولوجيا وريادة األعمال ومؤسسة النيزك للتعليم
 تشمل معرض، واشتمل المنتدى على زوايا مختلفة. وتمويل صندوق األمم المتحدة للسكان،المساند واإلبداع العلمي
 وعرض مجموعة من التطبيقات في قطاع الريادة المجتمعية ومعرض،للشركات الناشئة في القدس والمؤسسات المقدسية
.حجرلوجيا ومجموعة من الفعاليات المتنوعة في مجال التكنولوجيا

Burj Al-Luqluq and ITIQ Execute the 3rd Technological Forum

Burj Al Luqluq Social Center Society, ITIQ and Life Makers group executed the activities of the 3rd
Technological Forum at Notre Dame Hotel in Jerusalem. The Forum was implemented under the
title of “Invent for Jerusalem” with the participation of a number of Jerusalemite entrepreneurs
and organizations, in addition to people interested in the Forum, and with the funding from the
UNFPA.
It is worth mentioning that the Forum was held in partnership with Al-Quds University through
the Jerusalem Center for Technology and Entrepreneurship in addition to Al-Nayzak, and funded
by the UNFPA. It consisted of a number of different corners including an exhibition for the new
companies and organizations in Jerusalem as well as presenting a number of applications and
Hajar Logya exhibition.
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برج اللقلق تختتم دورة في التصوير الفوتوغرافي

١٥  والتي شارك فيها، في قاعة المنارة في مقر الجمعية،اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي دورة التصوير الفوتوغرافي
. ضمن مشروع عيش البرج بدعم من مؤسسة القراءة التركية،طالب وطالبة
 حيث تربط بين التصوير، اكد مدرب التصوير الفوتوغرافي صالح التميمي ان الدورة التدريبية استمرت ثمانية شهور،من جانبه
 واستخدام الكاميرات وكذلك أدوات اإلضاءة بطريقة، باإلضافة للتطور التكنولوجي والفن الحديث،القديم والحديث
.احترافية وألهداف فنية
 انقسمت الدورة التدريبية الى قسمين القسم األول لتعليم القواعد واساسيات التصوير والقسم الثاني كان عن الفن،وأضاف
.وطرق التصوير واألدوات إلظهار عمل فني
واكد مدير الجمعية منتصر دكيدك انه خالل الشهر القادم سوف تطلق الجمعية معرضا كبيرا لألعمال الخاصة بالمتدربين
.إلظهار النتائج المبهرة التي حققوها خالل هذه الدورة
جدير بالذكر ان هذه الدورة ضمن مشروع عيش البرج المنفذ من قبل جمعية برج اللقلق والمدعوم من مؤسسة القراءة
.VAKT-İ KIRAAT التركية

Professional photography course conclusion
Burj Al Luqluq Social Center Society concluded a photography course in which 15 male and female
particpants attended..
The trainer of the photography course Saleh Al Tamimi explained that the training course lasted
for eight months as it linked between old and modern photography, and focused on the technical
development, modern art, the use of cameras as well as the rules of lighting.
He added that the training course was divided into two sections; the rules and basics of photography
and the methods and tools of photography.
Burj Al-Luqluq Executive Manager,Muntaser Edkaidek, stressed that during the next month BALL
will launch a large exhibition for the students’ work to show the impressive results achieved during
this training.
It is worth mentioning that this course is a part of Live the Burj project implemented by Burj Al
Luqluq and funded by VAKT-İ KIRAAT.
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