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ال تقنطن من النجاح لعثرة...ما ال ينال اليوم ُيدرك في غِد
اختتام معرض فلسطين المحلي للعلوم والتكنولوجيا

اختتمت مديرية التربية والتعليم معرض فلسطين المحلي للعلوم وذلك على مسرح جامعة القدس من خالل اعالن نتائج 

المشاريع الفائزة والمتأهلة للمرحلة القادمة على مستوى القدس.

 حيث أقيم هذا المعرض المشترك بين مديريتي القدس ومديرية ضواحي القدس على مدار ثالث ايام متتالية.

تخللها تكريم للطلبة المشاركين تقديرا لجهودهم المبذولة في تقديم مشاريع علمية تقوم على اسس البحث العلمي 

وأيضا على أسس سعيهم للمعرفة العلمية.

والبيئية  الهندسية  منها  المجاالت  من  العديد  في  تمثلت  وقد  القدس  مديرية  من  مشروع   ٢٠ المعرض  في  شارك 

والتكنولوجية.

قام بالتحكيم مجموعة من الكوادر العلمية المتخصصة من جامعة القدس والتي حكمت بدرجة عالية من الدقة والحيادية 

والشفافية ضمن معايير وضعت خصيصا لذلك. 

والمعلمين  المدراء  التحكيم،  وطاقم  الدويك  حسن  الدكتور  القدس  جامعة  رئيس  نائب  من  كل  اليوم  هذا  في  شارك 

المشرفين وكوكبة مبدعة من الطلبة المشاركين.

جاءت النتائج الخاصة بمديرية التربية والتعليم في القدس كالتالي، مدرسة راهبات الوردية حصلت على المركز االول، 

اما مدرسة الشابات الثانوية الشاملة فحصلت على المركز الثاني، اما مدرسة سمهر فقد حصلت على المركزين الثالث 

والخامس ومدرسة رياض األقصى كانت في المركز الرابع مباركين لهم هذا الفوز املين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ 

شاكرين لهم حسن المشاركة.

كل الشكر لجامعة القدس على سعة صدرها واحتضانها لمثل هذا العمل الهادف، كما ونشكر كادر التحكيم المتخصص 

كل باسمه، على حسن تعاونهم واهتمامهم لمثل هذا العمل.

كما ال ننسى ان نشكر كل من سهل لنا هذا العمل وانجحه من خالل التنسيق داخل الجامعة، وأيضا رئيسي لجنة المحكمين 

الدكتور موسى ابو طير واالستاذ يزيد بدارين واخيرا الشكر موصول إلدارة جمعية برج اللقلق السباق لدعم المشاريع 

الهادفة التي تعنى ببناء الشباب كل التقدير لكم فبالعلم تحيا األمم. 

The conclusion of the local Palestine exhibition for 
science and technology

The Directorate of Education concluded the local Palestine Science exhibition, on the stage of Al-
Quds University theater, by announcing the results of the winning and qualified projects for the next 
stage at the Jerusalem level. Where this joint exhibition was held between directorates of Jerusalem 
schools and the Directorate of Jerusalem Suburbs schools for three consecutive days.
It included honoring the participating students in appreciation of their efforts in presenting scientific 
projects based followoing scientific research and also based on their pursuit of scientific knowledge.
20 projects from the Jerusalemite Directorate participated in the exhibition, which were represented 
in many fields, including engineering, environmental and technological.
The arbitration was conducted by a group of specialized scientific cadres from Al-Quds University, 
which ruled with a high degree of accuracy, impartiality and transparency, within the criteria set for 
that purpose.
The Vice President of Al-Quds University, Dr. Hassan Al-Dweik, the arbitration staff, administrators and 
supervising teachers, and a creative constellation of students participated in this day.
The results of the Directorate of Education in Jerusalem came as follows, The Rosary sisters School  got 
the first position, and Al-shabat secondary School for Young Women got the second position, while 
Samhar School got the third and fifth places and Riyad Al-Aqsa school was in the fourth place . We 
blessing them all with this hope of success and For those who are not lucky, thank them for their good 
participation. All thanks to Al-Quds University for its generosity and incubation for such a meaningful 
work. We also thank the specialized arbitration staff, each in its name, for their cooperation and 
interest in such work. We also do not forget to thank everyone who facilitated and succeeded this 
work through coordination within the university.
And also the chief jury committee, Dr. Musa Abu Tair and Professor Yazid Badarin, and finally, thanks to 
the management of the Burj Al-Laqlaq Racing Association for supporting projects aimed at building 

young people. All appreciation to them. In knowledge, long live nations
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برج اللقلق يقيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للمؤسسات 
الشريكة مع اليونيسف

Burj Alluqluq Social Center Society holds number of events held with 

the Coordinating Committee of the partner institutions with UNICEF

Within the framework of the joint cooperation between Al Burj center and the associations affiliated with 

UNICEF , Burj Alluqluq implemented an open day for children as part of  Play and Learn project, which is 

implemented by the association in cooperation with eight partner club clubs,  Al-Issawiya Club, Al-Ansar 

Club, Al-Bustan Association, Jabal Al-Mukaber club, Jabal Al-Mukaber School, Social Youth Club - Shuafat 

Camp, Football Academy, and de la sal Club .

Where more than 500 children and girls from partner clubs from various areas and suburbs of Jerusalem 

were hosted, as the activities mainly included a football and basketball league among the participants from 

the partner clubs, in addition to various art and entertainment events for the younger children, and at the 

end of this day the medals were distributed And cups on the participants to support and encourage them 

in the upcoming tournaments .

The association later participated in a Theater play For Jabal Al-Mukabber Primary School girls. 

Which included several important topics discussed, such as bullying, particularly for children with disabilities

In addition to important legal issues such as the detention of minors, this play also came within the joint 

work of the Coordinating Committee of the partner institutions with UNICEF, These activities were followed 

by a visit by a delegation from UNICEF to the facilities of the Burj Al-Laqlaq Community Society, during which 

various projects implemented by the association to serve the people of the Old City of Jerusalem, and ways 

to develop cooperation and partnership, were discussed.

ضمن التعاون المشترك والحثيث ما بين جمعية برج اللقلق المجتمعي من جهة والمؤسسات الشريكة مع اليونيسف 

تحت إطار اللجنة التنسيقية، قامت الجمعية بتنفيذ يوم مفتوح لألطفال وذلك ضمن مشروع العب وتعلم والذي تنفذه 

اندية قاعدية شريكة وهم، نادي العيساوية، نادي األنصار، جمعية البستان، نادي جبل  بالتعاون مع ثمان  الجمعية 

المكبر، مدرسة جبل المكبر، نادي الشباب االجتماعي – مخيم شعفاط، االكاديمية الكروية ونادي دالسال.

حيث تم استضافة أكثر من ٥٠٠ طفل وطفلة من األندية الشريكة من مختلف مناطق القدس وضواحيها، حيث اشتملت 

الفعاليات باألساس على دوري لكرة القدم ولكرة السلة بين المشاركين من األندية الشريكة، إضافة الى فعاليات 

فنية وترفيهية مختلفة لألطفال األصغر سنا، وفي نهاية هذا اليوم تم توزيع الميداليات والكؤوس على المشاركين 

لدعمهم وتشجيعهم في الدوريات القادمة. 

وكانت قد شاركت الجمعية الحقا بمسرحية لفتيات مدرسة جبل المكبر االبتدائية والتي تضمنت عدة مواضيع مهمه تم 

نقاشها مثل ظاهرة التنمر على األطفال تحديدا من ذوي اإلعاقة باإلضافة الى مواضيع قانونية مهمة مثل االعتقال 

للقاصرين، هذه المسرحية أيضا جاءت ضمن العمل المشترك للجنة التنسيقية للمؤسسات الشريكة مع اليونيسف، 

المشاريع  نقاش  خاللها  تم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  لمرافق  اليونيسف  من  لوفد  زيارة  الفعاليات  هذه  لحق 

المختلفة التي تنفذها الجمعية لخدمة أبناء البلدة القديمة القدس، وسبل تطوير التعاون والشراكة. 
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برج اللقلق يفتتح أولى مبادرات مشروع 
»طفل مقدسي مبادر«

Burj Al-luqluq Social Center Society opens the first 
initiative of the «Jerusalemite Child Initiative» project

Within the «Jerusalemite Child Initiative» project, Burj Al-Luqluq social center society has opened An 
Educational Classroom of various classroom resources and means and media, which helps students in 
various aspects of skills and knowledge that contain many modern educational activities in partnership 
with the Turkish Foundation «Vakti kirat”.
The opening of the Resource Room came as a result of a continuous effort of elite students from the tenth-
grade students from Shabat Al-muslemat alshameleh School with the prompt assistance and supervision of 
two Jerusalemite educators Wafaa Al Abbasi and Rana Erekat, and a specialized training “Initiatives training» 
under the guidance of the youth leader Nasser Abu Rumaila.
The topics for the training given to the students varied, starting from the planning and teamwork, then the 
communication and communication skills training, brainstorming, team building, and finally implementing 
the initiative and launching it in the presence of the students ’families.
This school initiative comes under the title «Our fingerprint is continuous « and as part of a set of initiatives 
implemented in 5 other schools in addition to Shabat Al-muslemat alshameleh school, and Al-Aytam  
School, Omar bin Al Khattab Secondary School, Al Masirah Secondary School, Al-Shabat al muslmat School 
in addition to the  Banat Wadi Al Joz  School.
Burj Al-luqluq Social Center Society will implement a closing ceremony at the end of April this year, to 
choose the best initiative for this year from the total of initiatives. This is in addition to field trips as part of 
the educational and awareness program for school students, which is divided between Jerusalem tours and 
tours to the occupied Palestinian territories inside the Greenline within the ambassador’s guide program.

المتنوعة  الصفية  المصادر  غرفة   ،“ مبادر  مقدسي  طفل   « مشروع  ضمن  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  افتتحت 

تحتوي  والتي  المختلفة  والمعارف  بالمهارات  المتعلقة  الجوانب  في  الطلبة  تساعد  والتي  والوسائط،  الوسائل 

العديد من الفعاليات واألنشطة التعليمية الحديثة بالشراكة مع مؤسسة »وقت للقراءة« التركية.

جاء افتتاح غرفة المصادر نتاج جهد متواصل جمع نخبه من طالبات الصف العاشر أ في مدرسة الشابات المسلمات 

تدريبات  وبمجموعة  عريقات،  ورنا  العباسي  وفاء  المقدسيتين  المربيتين  من  واشراف  حثيثة  وبمساعدة  الشاملة 

متخصصة تحت مسمى تدريب المبادرات بإرشاد األستاذ ناصر أبو رميلة.

تنوعت المواضيع الخاصة بالتدريبات التي أعطيت للطالبات بداية من أسس التخطيط والعمل الجماعي ثم تدريبات 

االتصال والتواصل والعصف الذهني وبناء الفريق وختاما بتنفيذ المبادرة وتدشينها بحضور أهالي ومعلمات الطالبات. 

تأتي هذه المبادرة المدرسية تحت عنوان » بصمتنا مكملة » وكجزء من مجموعة مبادرات تنفذ في ٥ مدارس أخرى 

باإلضافة الى مدرسة الشابات المسلمات الشاملة، وهم مدرسة االيتام الثانوية، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية، 

مدرسة المسيرة الثانوية، مدرسة الشابات المسلمات باإلضافة الى مدرسة بنات واد الجوز، ستقوم الجمعية بتنفيذ 

حفل ختامي في نهاية شهر نيسان من العام الجاري بهدف اختيار أفضل مبادرة لهذا العام من مجموع المبادرات. 

التثقيفي والتوعوي لطلبة المدارس التي تنقسم ما بين جوالت  البرنامج  هذا عدا عن الجوالت الميدانية كجزء من 

مقدسية وجوالت الى الداخل الفلسطيني المحتل ضمن برنامج المرشد السفير. 
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في إطار سياسة العمل على تطوير الرياضة المدرسية
برج اللقلق المجتمعي يعقد بطولة الشطرنج لطلبة المدارس من 

الذكور واالناث

Burj Al-luqluq Social Center Society begins the chess 
tournament for male and female school students in Jerusalem

Jerusalem/  Burj Al-luqluq Social Center Society begins a chess tournament for Upper basic and  High stage 
School. A female chess tournament was held at Ryad Al-Aqsa school in Al-Eizariya.
While the Males Chess tournament was held in t Hosni Al-Ashhab School, for two consecutive days, with the 
participation of 22 schools, while the arbitration was conducted through a selection of teachers of sports 
education in schools.
This tournament came within the framework of the policy of working to develop school sports, and an 
outcome of the great and constructive cooperation between male and female schools in Jerusalem and 
Burj Al-Laqlaq, with funding from the Arab Fund for Economic and Social Development, and under the 
supervision of Tawon Foundation.
After fun and exciting rounds between the champions and the heroines of the tournment, the results in the 
female tournament were recorded as follows: Al-Fataa Al Shamelaa Secondary School won first place, while 
the second place was in favor of Othman bin Affan Girls’ Primary School, while the third place was achieved 
by Abu Bakr Al-Seddik Girls Secondary School, As for the male›s tournament, the results were distributed to 
the first place in favor of Roaa school, and the second position in favor of Omar bin Al-Khattab boys school, 
while the third place was repeated for the Arab Institute - Doha.
In turn, the teachers thanked  Burj Al-Luqlauq for holding this tournament, which contributes to discovering 
talents and developing school sports, wishing to repeat it soon, as well as thanking its donners and funder 
also to brought the participants to it to the level of excellence and creativity in the championship.
Montaser Edkedek, Executive Director of the center, said that this game within the various school sports 
activities should receive greater attention in Jerusalem schools in general, to develop students ’skills and 
mental abilities and their high response to the coach and their discipline in training dates, to achieve the 
great goal between the center and Jerusalem schools to work with one unit Coherent description of a service 
for sports development in Jerusalem schools, enhancing teachers ‹experiences, and enhancing students› 
self-confidence to advance and thrive in the reality of school sports. 
Edkedek expressed his happiness and pride in this distinction and creativity of Jerusalem school students, 
because this game requires intelligence, patience, wisdom, and planning, congratulating all the members of 
the teams on the honorable results they achieved in the championship.

القدس | عقدت جمعية برج اللقلق المجتمعي بطولة الشطرنج لإلناث والذكور، والتي تميزت على مستوى مدارس 
المدينة المقدسة، من المرحلة األساسية العليا والثانوية.

البطولة  تم عقد  العيزرية، فيما  بلدة  األقصى في  رياض  لإلناث في معلب مدرسة ذكور  الشطرنج  وعقدت بطولة 
للذكور في معلب مدرسة حسني األشهب، وذلك على مدار يومين متتالين، وبمشاركة ٢٢ مدرسة، فيما تم التحكيم 

من خالل نخبة من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المدارس.
بين  الكبير والبناء ما  للتعاون  المدرسية، وثمرة  الرياضة  العمل على تطوير  البطولة في إطار سياسة  وجاءت هذه 
مدارس الذكور ومدارس اإلناث في القدس وجمعية برج اللقلق المجتمعي، وبتمويل من الصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي، وبإشراف من مؤسسة التعاون. 
وبعد جوالت ممتعة ومثيرة بين أبطال وبطالت البطولة سجلت النتائج في بطولة اإلناث على النحو التالي: مدرسة 
الفتاة الشاملة الثانوية حازت على المركز األول، فيما كان المركز الثاني لصالح مدرسة بنات عثمان بن عفان األساسية، 

اما المركز الثالث فقد حققته مدرسة بنات أبو بكر الصديق الثانوية.
أما في بطولة الذكور فتوزعت النتائج للمركز االول لصالح مدرسة رؤى، والمركز الثاني لصالح مدرسة ذكور عمر بن 

الخطاب، اما المركز الثالث مكرر فكان للمعهد العربي - دوحة اإلبداع والتميز. 
بدورهم شكر المعلمون جمعية برج اللقلق المجتمعي على عقد هذه البطولة التي تساهم في اكتشاف المواهب 
وتطوير الرياضة المدرسية، متمنين تكرارها قريبًا، وكذلك شاكرين من مولها أيضًا حتى وصلت بالمشاركين بها إلى 

حد التميز واإلبداع في البطولة.
تلقى  ان  يجب  المتنوعة  المدرسية  الرياضية  االنشطة  ضمن  اللعبة  هذه  أن  الجمعية  مدير  ادكيدك  منتصر  أ.  ويرى 
اهتماما أكبر في مدارس القدس عامة، بهدف تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم الذهنية واستجابتهم العالية للمدرب 
وانضباطهم في مواعيد التدريب، وذلك »كي نحقق الهدف الكبير ما بين الجمعية والمدارس المقدسية للعمل بوحدة 
واحدة وصف متماسك خدمة للتطوير الرياضي في مدارس القدس، وتعزيز خبرات المعلمين، وتعزيز الثقة بالنفس 

لدى الطلبة للتقدم واالزدهار بواقع الرياضة المدرسية«.
وعّبر أ.ادكيك عن سعادته وفخره بهذا التميز واالبداع لطلبة مدارس القدس، كون هذه اللعبة تحتاج إلى الذكاء والصبر 

والحكمة والتخطيط ، مهنئًا جميع أعضاء الفرق على النتائج المشرفة التي حققوها في البطولة.
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برج اللقلق المجتمعي يعقد بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية في مدارس 
القدس

Burj Alluqluq Social Center Society starts high school football 

Tournament in Jerusalem schools

Jerusalem/ Burj Alluqluq Social Center Society starts high school football Tournament in Jerusalem schools. 
13 male secondary schools participated, as the tournament was on the playground of Greenland stadiums 
in Abu Dis.
Burj Al-Laqlaq works with Al-Quds schools together to advance the reality of school sports, in cooperation 
between them, and with the funding of the Arab Fund for Economic and Social Development, and under the 
supervision of Tawon  «Welfare Association».
The tournament was characterized by strong competition between teams, as everybody admired the spirit 
of cooperation and competition among the participants, and this indicates the size of consensus and joint 
work.
This Tournament culminated in the distinction and sophistication typical of the Jerusalem schools, where 
Al-Ommeh secondary school ranked first, while Al-Talaee Secondary School won the second position, and 
the third was in favor of Al-Injaz school.

The sports tournament supervisors and representatives of the participating schools extended their thanks 
and appreciation to Burj Al-Luqluq Community Center for the success of this sporting championship and for 
the great efforts to bring the tournament to safety with full success and success.
A praised  Montaser Edkedek, executive Director of Burj Alluqluq Social Center Society, has a positive 
competitive atmosphere between the participating sports teams, stressing that these teams have enjoyed 
that high sporting spirit, pointing to the importance of sports in all its forms and types in refining the 
personality of Jerusalem school students, which the association seeks with all its capabilities to encourage 
interest in the sports side in all schools Jerusalem, no less important than the interest in the educational 
curriculum.
Edkedek expressed his happiness with the creativity and competitiveness of the Jerusalem schools in the 
spirit of the team that the association always aspires to in all sports tournaments to come out with an 
advanced reality in school sports in Jerusalem schools, pointing out that the tournament showed several 
athletes with promising talents that must be nurtured and develop its talent

القدس | عقدت جمعية برج اللقلق المجتمعي بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية، وذلك ضمن سياق العمل الدؤوب 

والبناء من أجل تطوير الرياضة المدرسية في مدينة القدس بمشاركة 13 مدرسة للمرحلة الثانوية من الذكور، حيث 

كانت البطولة على أرض مالعب جرين الند في ابوديس.

تعاون  ضمن  المدرسية،  الرياضة  بواقع  للنهوض  سويًا  القدس  مدارس  مع  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  وتعمل 

مشترك بينهم، وبتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وبإشراف التعاون.

وتميزت البطولة بالمنافسة القوية بين الفرق المشاركة مما أبرز مهارات وقدرات الالعبين من الطلبة، حيث أعجب 

الحضور بروح التعاون والتنافس بين المشاركين، وهذا يدلل على حجم التوافق والتعاون والعمل المشترك.

وتكللت هذه البطولة بالتميز والرقي المعهود من مدارس القدس، حيث احتلت مدرسة االمة الثانوية المركز االول، 

فيما حصدت مدرسة الطالئع الثانوية المركز الثاني، وكان المركز الثالث لصالح مدرسة االنجاز.

ووجه مشرفو البطولة الرياضية ومثلوا المدارس المشاركة شكرهم وتقديرهم الى جمعية برج اللقلق المجتمعي 

على إنجاح هذه البطولة الرياضية وللجهود الكبيرة من أجل الوصول بالبطولة الى بر األمان بكل اقتدار ونجاح.

وأشاد أ. منتصر ادكيدك مدير الجمعية باألجواء االيجابية التنافسية بين الفرق الرياضية المشاركة، مؤكدًا على أن هذه 

الفرق تمتعت بتلك الروح الرياضية العالية، مشيرًا إلى أهمية الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها في صقل شخصية 

الرياضي في كافة  بالجانب  طلبة مدارس القدس، والتي تسعى الجمعية بكل امكانياتها للتشجيع على االهتمام 

مدارس القدس، بما ال يقل أهمية عن االهتمام بالمنهاج التعليمي والتربوي.

وعّبر أ.ادكيدك عن سعادته بما تتميز به مدراس القدس من االبداع والتنافس بروح الفريق الذي تطمح اليه الجمعية 

دائما في كافة البطوالت الرياضية للخروج بواقع متقدم في الرياضية المدرسية في مدارس القدس، الفتًا إلى أن 

البطولة أظهرت عددًا من الرياضيين أصحاب المواهب الواعدة التي يجب رعايتها وتطوير موهبتها.
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برج اللقلق وجامعة القدس ينفذان معرض »التراث الشعبي الفلسطيني«
بالتعاون مع مجموعة ايلياء ضمن برنامج رحال

Burj-Al Luqluq and Al-Quds University opens the exhibition 

«Palestinian Folklore» In cooperation with Eilya Youth Group 

Burj Al- Burj Alluqluq Social Center Society and Al-Quds University implemented the «Palestinian Folklore» 

exhibition in the framework of Rahal program on Sunday 2020/2/16 at the headquarters of the Burj Al-

Laqlaq center - Bab Hatta - the old city.

This exhibition came within another group of exhibitions that were implemented by both Burj-Alluqluq 

and Alquds university in cooperation with Rahal program participants and as part of strengthening the 

role of participants in giving and volunteering for the benefit of this city and the leadership of change and 

highlighting many concepts and topics.

This exhibition included many different parts and booths as well as hosting a speech for the young initiator, 

chairman of Al-Bustan center association, Qutaiba Odeh. 

Among the different booths were the ceramic corner, the food booth, the traditional clothing corner, the 

popular and traditional games corner, also the heritage tools corner,

The program also Including dabka dancing and interactive competitions for participants.

The Executive Director of Burj Al-Luqluq, Mr. Montaser Edkaidek, stressed the importance of holding such 

exhibitions in the Holy City and to revive the Palestinian heritage and invoke it on our occasions.

For his part, Qutayba Odeh stated the importance of community work, continuity and permanence in 

carrying out such exhibitions that evoke history and salute him in the memory of the participants, and he 

drew the public about the difficulties he faced in his journey to establish the Al-Bustan Association and 

how the insistence and determination affected the march and the achievement of goals. The exhibition was 

concluded by the project coordinator Anas Ryan and thanked the volunteers and everyone who had a role 

in the success of this exhibition.

نفذت جمعية برج اللقلق المجتمعي وجامعة القدس معرض« التراث الشعبي الفلسطيني« بالتعاون مع مجموعة 

إيلياء ضمن برنامج رحال يوم االحد الموافق 16\٢\٢٠٢٠ في مقر جمعية برج اللقلق المجتمعي –باب حطة – البلدة 

القديمة.

جاء هذا المعرض ضمن مجموعة من المعارض التي نفذتها كل من الجمعية والجامعة بالتعاون مع مشاركي برنامج 

رحال كجزء من تعزيز دو المشاركين في العطاء والتطوع لصالح المدينة والتغيير وإبراز وتسليط الضوء على العديد 

من المفاهيم والموضوعات.

تضمن هذا المعرض العديد من الفقرات المتنوعة والزوايا وأيضا استضافة للشاب المبادر المقدسي، رئيس مجلس 

إدارة جمعية حي البستان قتيبة عودة، وكان من بين الزوايا المختلفة زاوية الخزف وزاوية المأكوالت وزاوية المالبس 

وزاوية األلعاب الشعبية وزاوية األدوات التراثية وزاوية الحنا، اما بالنسبة للفقرات شملت العديد من الفقرات منها 

الدبكة الشعبية والمسابقات التفاعلية للمشاركين.

المدينة  في  المعارض  هذه  مثل  إقامة  ألهمية  ادكيدك  منتصر  األستاذ  اللقلق  برج  لجمعية  التنفيذي  المدير  ونوه 

عودة  قتيبة  صرح  جهته  من  به،  والتمسك  مناسباتنا  في  واستحضاره  الفلسطيني  التراث  احياء  والى  المقدسة 

بأهمية العمل المجتمعي واالستمرار والديمومة في القيام بمثل هذه المعارض التي تستحضر التاريخ وتحييه في 

ذاكرة المشاركين وقام بلفت الجمهور عن الصعوبات التي واجهها في مسيرته إلنشاء جمعية البستان وكيفية تأثير 

اإلصرار والعزيمة على المسيرة وتحقيق األهداف واختتم المعرض منسق المشروع انس ريان وقام بشكر المتطوعين 

والقائمين على الزوايا وكل من كان له دور في نجاح هذا المعرض.
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اتحاد كرة اليد الفلسطيني يعقد وألول مرة ورشة عمل
في جمعية برج اللقلق المجتمعي

The Palestinian Handball Federation holding workshops for the first 

time in Jerusalem at Burj Al Luqluq social community center

Among the walls of the Old City and next to the blessed Aqsa Mosque, a workshop for the Palestinian 

Handball Federation was held at the Burj-luquq social community center, on Tuesday 2020-2-12 under the 

supervision of the Technical Director of the Palestinian Handball Federation, Mr. Jawad Ghanem.

The attendance was from the first handball team and the BurjAl-Luqluq youth handball team in addition to 

a number of the center officials. The meeting was wonderful, fruitful and very useful for the Burj youth team 

specifically, which is preparing to participate in an external championship in Italy next summer. Through 

the workshop, the handball coach presented  Ahmed Buzbuz presented a shield of appreciation to the 

Palestinian Handball Federation in appreciation of his efforts to continue the handball game that suffers 

from a shortage of participating teams year after year, Captain Ahmed added that the Burj Al-Laqlaq team, 

and since he started his participation in the Palestinian League in 2015, had participated in all the copies and 

was the first supporter of the Federation.

and was also present the coach of  Burj Al-Laqlaq, Moataz Abu Dayyeh, who had welcomed With the idea of 

the workshop, the youth urged the players to continue in the game.

The distinguished player in the first team, Captain Muhammad Nasser, also participated in the session and 

welcomed the idea of external participation of young people and the importance of taking experience 

from participation and helping the first team in internal partnerships. It is worth noting that the union has 

summoned three Young players from Al-Burj to participate in (The training camp of Jericho to choose the 

Palestinian team) players who are Yusuf Natsheh and Hassan Mahmoud and injury consultation.

اليد في  الفلسطيني لكرة  المبارك عقدت ورشة عمل لالتحاد  القديمة وبجانب المسجد األقصى  البلدة  بين أسوار 

جمعية برج اللقلق المجتمعي، وذلك يوم الثالثاء 1٢-٢-٢٠٢٠ تحت اشراف المدير الفني لالتحاد الفلسطيني لكرة اليد 

االستاذ جواد غانم.

وكان الحضور من الفريق األول لكرة اليد وفريق شباب برج اللقلق لكرة اليد إضافة لعدد من إداري البرج، كان اللقاء 

رائع وُمثمر ومفيد جدًا لفريق شباب البرج تحديدا والذي يعد العدة للمشاركة في بطولة خارجية في ايطاليا الصيف 

القادم، ومن خالل الورشة تقدم مدرب كرة اليد في الجمعية االستاذ احمد بزبز بتقديم درع تقديري لالتحاد الفلسطيني 

لكرة اليد وذلك تقديرا على جهوده في استمرارية لعبة كرة اليد.

و التي تعاني من نقص في الفرق المشاركة عاما بعد عام واضاف الكابتن احمد ان فريق برج اللقلق ومنذ ان باشر 

اشتراكه في الدوري الفلسطيني عام ٢٠1٥ كان قد شارك في جميع النسخ وكان الداعم االول لالتحاد وكان حاضرًا 

ايضًا مدرب فريق برج اللقلق االستاذ معتز ابو دية الذي رحب بفكرة الورشة وحث الشباب الالعبين على االستمرار في 

اللعبة كما وشارك الالعب المميز في الفريق االول الكابتن محمد ناصر في الدورة ورحب في فكرة المشاركة الخارجية 

للشباب وعلى اهمية اخذ الخبرة من المشاركة ومساعدة الفريق االول في المشاركات الداخلية، والجدير بالذكر انه ان 

االتحاد قام باستدعاء ثالث العبين من شباب البرج للمشاركة في  )معسكر أريحا التدريبي الختيار المنتخب الفلسطيني( 

وهم الالعبين يوسف النتشة وحسن المحتسب ومحمود شاور .
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