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منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسيف« تزور مرافق جمعية 
برج اللقلق المجتمعي 

زارت منظمة األمم المتحدة للطفولة »اليونيسيف« و ممثلة المنظمة الجديدة في فلسطين السيدة لوتشيا ألمي  ارض جمعية 

ضمنها  ومن  فلسطين  في  المتحدة  األمم  منظمة  مشاريع  زيارات  ضمن  لوتشيا  السيدة  زيارة  وتأتي  المجتمعي  اللقلق  برج 

مشروع إلعب وتعلم والذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع ٩اندية مقدسية قاعدية ويخدم أكثر من ٦٠٠طفل مقدسي. 

 UNICEF حيث يشارك في مشروع العب وتعلم تسعة من االندية المقدسية وبتمويل مشكور من منظمة األمم المتحدة للطفولة

و تتوزع االندية في مدينة القدس كاالتي  » مدرسة جبل المكبر، األكاديمية الكروية الفلسطينية/نادي العاصمة، نادي دالسال 

القدس، نادي جبل المكبر، نادي االنصار المقدسي ،نادي العيساوية ، مركز الشباب االجتماعي-مخيم شعفاط، مركز البستان-

سلوان، ،جمعية برج اللقلق المجتمعي«. 

The United Nations Children›s Fund «UNICEF» visits Burj Alluqluq Social Center 

Society facilities

The United Nations Children’s Fund “UNICEF” and the representative of the  organization in Palestine, Ms. 
Lucia Alamy, visited the land of Burj Alluqluq Social Center Society.
Ms. Lucia’s visit comes as part of the visits of the United Nations Organization projects in Palestine, including 
Play and Learn project, which burj al luqluq implements in partnership with 9 basic Jerusalemite clubs and 
serves more than 600 Jerusalem children.
Nine clubs from Jerusalem are participating in this project under the name Play and Learn, funded by the 
United Nations Children’s Fund (UNICEF).
The clubs are distributed in the city of Jerusalem as follows: Jabal Al Mukaber School, the Palestinian Foot-
ball Academy / The Capital Club, Dallasal Jerusalem Club, Jabal Al Mukaber Club, Al Ansar Jerusalem Club,  
Al-Issawiya Club , Social Youth Center - Shuafat Camp, Al-Bustan Center - Silwan, Burj Alluqluq Social Center 
Society club.

مقال وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني - وفا 
منتدى الشباب المقدسي الثاني يوصي باستثمار الطاقات 

لحماية القدس
القدس 22-11-2٠2٠ وفا- أوصى مشاركون في منتدى الشباب المقدسي الثاني، في ختام أعماله، مساء اليوم األحد، باستثمار 
بالمخدرات، وغير ذلك من  الذي يستهدفهم  االحتالل  القدس، وحماية شبابها من  أجل حماية  المقدسية من  الشابة  الطاقات 

اآلفات المجتمعية.
وشدد المشاركون على أهمية تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين الشباب من خالل الحصول على فرص العمل، 

وتشجيع االستثمار والعمل في المناطق المهمشة »ج« بهدف التصدي لفكرة الضم والتقليل من البطالة.
االلكترونية،  المحاضرات  التفاعل من خالل  اإللكتروني وتشجيعهم على  التعليم  بأهمية  الطلبة  بتنمية وعي  المنتدى  وأوصى 

وتكريس قيمة الحوار المعمق والمتواصل بين المؤسسات في إنشاء وعي خاص بالهوية وبين المثقفين والباحثين.
وكان المنتدى قد عقد عبر منصة الزوم االلكترونية، تحت عنوان » الشباب الفلسطيني وأهداف التنمية المستدامة«، بمشاركة 
وزارة شؤون القدس، وجمعية برج اللقلق، وشبكة المنظمات األهلية، وجامعة القدس، ومنتدى شارك الشبابي، وجمعية إنقاذ 

المستقبل الشباب.
وناقش المنتدى، طرح خصوصيات الحالة الفلسطينية للهوية في القدس، والحالة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

وطرق دعم األجيال الشابة لتحقيق تنمية مستدامة.
وقال وزير شؤون القدس فادي الهدمي »لدينا خطة وتوجه حقيقي واستراتيجي و بشراكة حقيقية مع كل المؤسسات الفاعلة 
بتحويل  األمل  هم  الشباب  المقابل  في  ولكن  أكثر،  والصعوبات  كثيرة  التحديات  بالشباب.  تعنى  التي  والقطاعات  والمبادرات 

وترجمة الشعارات على أرض الواقع«.
من جهتها تحدثت اعالمية المنتدى مي أبو عصب، عن الشباب الفلسطينيين الذين امتلكوا القدرة دائما، وحولوا الظروف الصعبة 
لنجاح واستعادة األمل من وسط هذا الخراب، داعية الحضور الوجاهي والمشاهدين والمشاركين في الجلسة للوقوف دقيقة 

صمت واحترام من أجل الشباب األسرى الذين ضحوا بأجمل أيام عمرهم.
الرئيسي  اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك، على أن الشباب الفلسطيني سيظل الهدف  التنفيذي لجمعية برج   وأكد المدير 
اليوم نبلور عملنا بعد أكثر من شهر من الجلسات الحوارية المكثفة  اللقلق المجتمعي، وفي هذا  في عملنا في جمعية برج 
باإلعالن عن ٣ مبادرات فائزة، وهنا اسمحوا لي أن أشكر صندوق األمم المتحدة للسكان على دعمه لهذا المنتدى منتدى الشباب 

المقدسي والذي شمل كافة الشباب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده«.
وقالت ممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان UNFPA في المنتدى كريستين بلوكهوس: »نحن في صندوق األمم المتحدة نؤمن 
بأن األجيال الشابة هي المكون األساسي، وتبقى لدينا 1٠ أعوام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي ليست بسهلة وعلى 

رأسها الفقر«.
واضافت »ندعم المؤسسات التي تعنى بالمواضيع الشبابية المختلفة، ونحن بحاجة الى الطاقات الكامنة لدى الشباب من اجل 

تحقيق اهداف التنمية المستدامة«.
أكثر من باقي  الكثيرة  اياد الفي، قال إن الشباب في القدس بحاجة الى تواصل الجهود  المنتدى  ممثل جامعة القدس في 
المناطق الفلسطينية. وبخصوص التوصيات نأمل تحقيق توصيات المنتدى المقدسي ومن هنا أقول نحن في جامعة القدس 

لدينا مسؤولية اجتماعية لتكملة الدور وتحقيق التوصيات.
وقالت المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات األهلية دعاء قريع، نحن في شبكة المنظمات االهلية لدينا رسالة في تعميق أهداف 
المحاور  المختلفة في  الشباب  مبادرات  كان دعم  دورنا  العامة،  السياسات  الشباب في صنع  دور  وتعميق  المستدامة  التنمية 
الثالث التي شملها المنتدى، ومن أهم األهداف القضاء على الفقر، ومن هنا كانت قضيتنا السماح للشباب الفلسطيني بالتعبير 

عن قدراته وابداعاته ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية ومساهمتهم المجتمعية من خالل المبادرات. 
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اصدار النسخة الورقية من قصة األطفال
سلوم أقوى من كورونا 

أطلقت جمعية برج اللقلق في الشهر الماضي “قصة سلوم أقوى من كورونا “التي تمَّ إنتاجها بالتعاون مع الكاتبة نهى صبيح 
وبإشراف وتنفيٍذ من طاقم الجمعية ومشروع العب وتعلم الممول من خالل اليونيسيف.

وتقدم الكاتبة خالل القصة بعض المعلومات واإلرشادات الهامة لألطفال على لسان البومة، والتي من شأنها أن تزيد من قدرتهم 
على السيطرة على مشاعرهم وحماية أنفسهم ومحيطهم من هذا المرض وآثاره.

تتحدث القصة بأسلوب محبٍب وقريٍب من األطفال عن مساعدة بومة حكيمة لطفٍل صغير يدعى سلوم للتغلب على خوفه من 
فيروس كورونا، وهو ما يعانيه بالمناسبة عدٌد كبير من األطفال حول العالم نظرًا لطبيعة الظروف التي تعيشها مدنهم منذ عدة 

شهور منذ بدأت هذه الجائحة، وأثرت على مختلف مناحي الحياة، بما يشمل مدارسهم وحياتهم الطبيعية. 
بعد نجاح القصة االلكترونية تم اصدار النسخة الورقية من قصة سلوم اقوى من كورونا،  حيث تم طباعة ٦٠٠ نسخة تشمل اللغة 

العربية واللغة االنجليزية وسيتم توزيعها على االندية الشريكة في المشروع في مطلع الشهر القادم.
من الجدير ذكره ان القصة القت رواجًا بعد أن  تّم إطالقها عبر صفحة برج اللقلق على فيسبوك و وتفاعل معها األطفال وذويهم 

ووصلت إلى ما يقارب ٣٠  ألف مشاهدة. 
وعلى صعيد ليس بمنفصل قام مشروع العب وتعلم بنشر فيديو قصير بمناسبة يوم الطفل العالمي والذي يوافق 2٠نوفمبر 
اصوات  بمشاركة  شبابي  غنائي  انتاج  بتمويل  المشروع  قام  ان  بعد  بها  والتمسك  احالمهم  متابعة  على  األطفال  حث  والذي 

شبابية مقدسية احتفاال بذكرى المولد النبوي الشريف. 
وأخيرا أنهى مشروع العب وتعلم الشهر بورشة تدريبية لموظفي الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية للمؤسسات الشريكة 
مع اليونسيف استمرت لعدة لقاءات بعنوان العنف المبني على النوع االجتماعي والتي جاءت ضمن سلسلة ورشات العمل التي 

تهدف لرفع قدرات الموظفين في عدة مجاالت متنوعة. 

Article by the Palestinian News and Information Agency - Wafa
The Second Jerusalemite Youth Forum recommends investing 

energy to protect Jerusalem

Issuing the paper version of the children›s story
Salloum is stronger than Corona

Jerusalem 11/22/2020 WAFA- Participants in the second Jerusalem Youth Forum, after its activities, this evening, Sun-
day, recommended that the youth of Jerusalem be invested to protect Jerusalem and protect its youth from the occu-
pation that targets them with drugs, and other societal ills.
Participants stressed the importance of promoting the principle of equality, non-discrimination and equal opportuni-
ties among young people through access to job opportunities, and encouraging investment and work in marginalized 
areas “C” to confront the idea of annexation and reduce unemployment.
The forum recommended developing students’ awareness of the importance of e-learning and encouraging them to 
interact through electronic lectures, and devoting the value of in-depth and continuous dialogue between institutions 
in creating a special awareness of identity and between intellectuals and researchers.
The forum was held on the Zoom electronic platform, under the title “Palestinian Youth and the Sustainable Develop-
ment Goals”, with the participation of the Ministry of Jerusalem Affairs, Burj Alluqluq Social Center Society, the NGO 
Network, Al-Quds University, Sharek Youth Forum, and the Association to Save the Future Youth.
The forum discussed the peculiarities of the Palestinian case for identity in Jerusalem, the Palestinian case in the West 
Bank and Gaza Strip, and ways to support young generations to achieve sustainable development.
Jerusalem Affairs Minister Fadi Al-Hidmi said, “We have a real and strategic plan and direction, and in real partnership 
with all active institutions, initiatives and sectors that deal with youth. The challenges are many and the difficulties are 
more, but on the other hand the youth are the hope of transforming and translating slogans on the ground.”
For her part, the forum’s journalist, Mai Abu Asab, spoke about the Palestinian youth who have always possessed the 
ability and transformed difficult conditions for success and restoration of hope from the midst of this devastation, call-
ing for the attendees, spectators and participants in the session to stand a minute of silence and respect for the sake of 
the imprisoned youth who sacrificed the most beautiful days of their lives.
 The Executive Director of tBurj Alluqluq Social Center Society, Muntaser Idkadek, affirmed that Palestinian youth will 
remain the main goal of our work at Burj Al-Luqluq Community Society, and on this day we crystallize our work after 
more than a month of intense dialogue sessions by announcing 3 winning initiatives, and here let me thank the Fund 
The United Nations Population for its support for this forum, the Jerusalem Youth Forum, which included all Palestinian 
youth in all of its locations.
The representative of the United Nations Population Fund (UNFPA), Christine Blockhouse, said at the forum: “We at 
the United Nations Fund believe that the younger generations are the basic component, and we have 10 years left to 
achieve the sustainable development goals, which are not easy, especially poverty.”
She added, “We support institutions that deal with different youth issues, and we need the potential of youth to achieve 
the goals of sustainable development.”
The representative of Al-Quds University in the forum, Iyad Lafi, said that young people in Jerusalem need more efforts 
to continue than in the rest of the Palestinian areas. Regarding the recommendations, we hope to achieve the recom-
mendations of the Jerusalem Forum, and from here I say that we at Al-Quds University have a social responsibility to 
complete the role and achieve the recommendations.
The Executive Director of the NGO Network, Doaa Qurei, said, We in the NGO Network have a mission to deepen the 
goals of sustainable development and deepen the role of youth in public policy-making. Our role was to support the 
various youth initiatives in the three axes covered by the forum, and one of the most important goals is the eradication 
of poverty. Our case here was to allow Palestinian youth to express their capabilities, creativity, and contribution to 
achieving development goals and their societal contribution through initiatives.

Last month, Burj Al-Luqluq launched “The Story of Salloum is Stronger than Corona,” which was produced in coopera-
tion with writer Noha Sobeih, and under the supervision and implementation of Burj al-luqluq staff, and funded by play 
and learn project through UNICEF.
During the story, the writer provides some important information and instructions for children on the tongue of the 
owl, which would increase their ability to control their feelings and protect themselves and their surroundings from 
this disease and its effects.
The story speaks in a likable and close manner to children about helping a wise owl for a young child named Salloum 
to overcome his fear of the Coronavirus, which is what a large number of children around the world suffer, by the way, 
due to the nature of the conditions that their cities have been living for several months since this pandemic began, and 
it affected various walks Life, including their schools and normal lives.
After the success of the electronic story, the paper version of the story of Salloum is stronger than Corona is ready, as 
600 copies were printed that include Arabic and English and will be distributed to the partner clubs in the project early 
next month.
The story became popular after it was launched on Burj Al-Luqluq page on Facebook, and children and their families 
interacted with it, reaching nearly 30,000 views.
Play and Learn project as well published a short video on the occasion of the International Children’s Day, which urged 
children to follow their dreams and adhere to them after the project funded a youth vocal production with the partici-
pation of young Jerusalemite voices to celebrate the anniversary of the Prophet’s birthday.
Finally, the Play and Learn project ended this month with a training workshop for the center’s employees and in cooper-
ation with the Coordinating Committee of the partner institutions with UNICEF, which continued for several meetings 
on gender-based violence, which came within a series of workshops aimed at raising the capabilities of employees in 
several different fields.
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 ٤ مبادرات رابحة ضمن مسابقة أفضل مبادرة مصورة حول تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

بالتزامن مع ختام منتدى الشباب  المقدسي الثاني 2٠2٠  تم إطالق مسابقة أفضل مبادرة مصورة حول تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة حيث ستحصل المبادرات الرابحة على فرصة دعم مالي لمساعدتهم في االستمرار في تنفيذ المبادرة مقداره من  

25٠٠ - ٣٠٠٠ يورو و تم اختيار ٤ مبادرات لدعمها من خالل شبكة المنظمات االهلية بدعم مقدم من االتحاد االوروبي. 

تسعى هذه المؤسسات الى تقديم أفكار بغرض إنتاج وابتكار مبادرات  تسلط الضوء على المجتمع المدني الفاعل في تحقيق 
مستوى  على  أفكارها  نشر  إلى  باإلضافة  المستدامة،  التنمية  بتحقيق  المساهمة  سياق  وفي  المستدامة  التنمية  أهداف 

الشباب.  

المبادرات الفائزة بعد تقييم جميع المبادرات المتقدمة : 

1- مبادرة قوس قزح - رام الله 
 مع  الممثلة عن المبادرة هديل معالي، و تهدف هذه المبادرة الى تأهيل األهل للتعامل مع نظام التعليم  االلكتروني بعد جائحة 

كورونا، ودعم ومساندة األطفال بمخزون اكاديمي بالمواد األساسية.
2-مبادرة لمة تكنولوجية - القدس 

مع المبادرة الممثل عن المبادرة عبد الكريم العلمي. وهدفت هذه المبادرة الى تعزيز استخدام التكنولوجيا وأدواتها في التعليم 
والعمل من خالل إنشاء حلقات تعليمية لتعزيز المهارات التقنية وخاصة بالتعليم اإللكتروني.

٣- مبادرة جرابات - بيت لحم 
مع الممثل عن المبادرة احمد ديريه و التي تهدف الى دعم صندوق الطالب المحتاج في الجامعات الفلسطينية من خالل تصنيع 

جرابات ملونة محلية الصنع في فلسطين،ويكتب عليها عبارات وكلمات ذات داللة اجتماعية او سياسية او ثقافية.

٤- مبادرة جرينر - غزة
 مع المبادر الممثل ابراهيم نعيم من قطاع غزة. وتهدف هذه المبادرة الى تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والريادية في 
مجال التكنولوجيا الخضراء وايضًا توسيع دائرة الوعي لدى المجتمع الغزي والفلسطيني وحول المشاريع الخضراء في قطاع 

غزة واهميتها لصحة االنسان والبيئة.

4 Winning Initiatives in the Competition on Best Initiative on 

Achieving the Sustainable Development  Goals 

In conjunction with the conclusion of the second Jerusalem Youth Forum 2020, a competition for the best 
initiative on achieving the goals of sustainable development was launched, where the winning initiatives 
will receive an opportunity for financial support to help them continue implementing the initiative, in the 
amount of 3,000-2,500 euros, and 4 initiatives were chosen to support them through the network of NGOs 
PNGO. With the support of the European Union.

These institutions seek to present ideas to produce and create initiatives that shed light on civil society active 
in achieving sustainable development goals and in the context of contributing to sustainable development, 
in addition to disseminating their ideas at the youth level.

Winning initiatives after evaluating all advanced initiatives:

1- The Rainbow Initiative - Ramallah
With the representative of the initiative, Hadeel Maali, this initiative aims to qualify parents to deal with the 
e-learning system after the Corona pandemic, and to support  children with  basic academic materials.
2- Technology Summit Initiative - Jerusalem
With the representative of the initiative, Abdul Karim Al-Alami.
This initiative aimed to enhance the use of technology and its tools in education and work by establishing 
online educational seminars to enhance technical skills, especially in e-learning.

3- Jrabati Initiative - Bethlehem
With the representative of the initiative, Ahmed Direh, which aims to support the fund of needy students in 
Palestinian universities by manufacturing homemade colored socks in Palestine, including writing phrases 
and words with social, political or cultural significance on them.

4- The Greener Initiative - Gaza
With the representative of the initiative, Ibrahim Naeem from the Gaza Strip. This initiative aims to shed light 
on small and pioneering projects in the field of green technology, as well as expanding the circle of aware-
ness of the Gaza and Palestinian community, about green projects in the Gaza Strip and their importance to 
human health and the environment.
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فوز فريق المثلث من جمعية برج اللقلق
 في المناظرة النهائية ضمن المنتدى الوطنى للمناظرات 

اللقلق  برج  جمعية  عن  الممثل  المثلث،  فريق  فاز  المكثفة  التدريبات  من  الماضية  أشهر  الثالث  مدار  على  استمرت  جهود  بعد 

المجتمعي مع زمالئهم من فريق فكر/نابلس في المناظرة النهائية للمنتدى الوطني للمناظرات صوت الشباب المتوسط 2٠2٠.

الجمهور كان له القرار في حسم الفوز لفريق المعارضة بنسبة ٧٧٪ مقابل ٪2٣ .

اما عن صوت شباب المتوسط فهو برنامج تدريبي حول فن المناظرات يتم تنفيذه من قبل المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة 

آنا ليند وبتمويل مشترك من االتحاد األوروبي ، بالتعاون والشراكة مع مجموعة من المؤسسات والجهات الفلسطينية.

يهدف برنامج صوت شباب المتوسط الى تمكين الشباب لتعزيز ثقافة الحوار والمساهمة في السياسة العامة وتشكيل الوسائل 

اإلعالمية وخلق فهم مشترك مع األقران في جميع أنحاء البحر المتوسط حول كيفية مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك 

لمجتمعاتهم.

تعزيز مهارات الشباب الشخصية في فن الحوار المتبادل والتفكير النقدي لخلق تأثير إيجابي في المجتمعات ويوفر برنامج صوت 

شباب المتوسط الفرصة للشروع في رحلة مليئة بالنقاش والتحدث أمام الجمهور والتفكير النقدي وإدارة الوقت والبحث على 

أسس علمية.

وال ُبد من االشارة الى ان جمعية برج اللقلق تشارك ألول مرة في البطولة التي تنفذ منذ اكثر من خمس سنوات وتحصد اللقب 

األول للقدس بالبطولة .

وجدير بالذكر أن الجمعية شاركت بـ ٤ فرق من المتناظرين وهم : المثلث،ايلياء، سجال،اسناد وقد وصل ٣ فرق منهم إلى مرحلة 

الربع نهائي .

نشكر جميع القائمين على برنامج صوت شباب المتوسط ونخص بالذكر السيد اسامة ابو عرفة على الجهود العالية في إدارته 

للبطولة الوطنية هذا العام، كما ونشكر المدربين والمنسقين والمشاركين على جهودهم والتزامهم طيلة فترة ٣ شهور من 

العمل والتدريبات . 

مبارك ألعضاء فريق المثلث  : يزن رشق ، آية أبو خضير ،رغد افغاني . ولباقي الفرق التي تفوقت واستطاعت الوصول للمناظرة 

الختامية ونستطيع القول أن جمعية برج اللقلق المجتمعي وضعت حجر األساس في تأسيس أول نادي مناظرات في القدس 

يضم جميع الفرق المقدسية.

Triangle Team from Burj Al Luqluq Social Center 
Society victory in the final debate within the National 

Debates Forum

After efforts that continued over the past three months of intense training, the Triangle team, represented Burj Al 
Luqluq Social Center Society, won with their colleagues from  Fikr / Nablus team in the final debate of the National 
Debating Forum, The Young Voice of the Mediterranean 2020.
The public had the decision to win the opposition team by %77 against %23.
As for Young Med Voices Palestine, it is a training program on the art of debate that is implemented by the British 
Council and  Anna Lindh Foundation and with co-financing from the European Union, in cooperation and partnership 
with a group of Palestinian institutions and bodies.
Young Med Voices Palestine aims to empower young people to foster a culture of dialogue, contribute to public policy, 
shape media, and create a common understanding with peers across the Mediterranean on how to discuss issues of 
common interest to their societies.
Enhancing the personal skills of young people in the art of mutual dialogue and critical thinking to create a positive 
impact in societies. The Young Mediterranean Voices program provides the opportunity to embark on a journey full of 
debate, public speaking, critical thinking, time management, and research on scientific grounds.
It must be noted that the Burj Al Luqluq Social Center Society is participating for the first time in the tournament, which 
is being implemented for more than five years, and will win the first title for Jerusalem in the championship.
It is worth noting that the Burj Al Luqluq Social Center Society participated with 4 teams of the debate, namely: The 
Triangle, Elia, Sajal, and Isnad. 3 of them have reached the quarter-final stage.
We thank all those in charge of the Young Mediterranean Voices program, and in particular Mr. Osama Abu Arafa for the 
high efforts in his management of the national championship this year, and we also thank the coaches, coordinators, 
and participants for their efforts and commitment during 3 months of work and training.
Congratulations to the members of the Triangle Team: Yazan Rishq, Aya Abu Khdeir, Raghad Afghani. 
And for the rest of the teams that excelled and were able to reach the final debate, we can say that Burj Al Luqluq Social 
Center Society laid the first stone in establishing the first debate club in Jerusalem that includes all the Jerusalemite 
teams.
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برج اللقلق يخرج الفوج الرابع من المرشد الشاب
اختتمت جمعية برج اللقلق  برنامج »المرشد الشاب« بنسخته الرابعة، والذي شارك فيه ما يقارب 5٠ شابًا وشابة من مختلف أنحاء 

مدينة القدس والداخل. 
في جولة الختام تجّول فريق المرشد الشاب ٤ في أراض قرية دير الشيخ الُمهّجرة، وتعرفوا على مقام السلطان بدر الموجود 

فيها، وساروا في وادي القلب حيث تنتشر األشجار الفلسطينية األصلية كالبلوط والسريس وغيرها. 
كذلك تعّرف الفريق على سكة الحديد القدس -يافا والتي تمّر من أراضي القرية، وكذلك على وادي الصرار الذي يمّر بالقرية 

في طريقه نحو البحر المتوسط.
في ختام الجولة، وّزعت إدارة جمعية برج اللقلق المجتمعي شهادات التخرج على المشاركين، وقّدمت لكّل منهم هدية كتاب 
تاريخي أو سياسّي من إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية بحضور رجل األعمال المقدسي السيد نادر الجوالني الذي قام 

بتسليم الشهادات للشبان والشابات المشاركين.
ُيذكر أن برنامج المرشد الشاب ُينظم بالتعاون مع شركة خليل صبري للسياحة والخدمات العامة، بإرشاد من المرشد خليل صبري، 
ويتضمن في كل نسخة من نسخة األربعة مرافقة 5٠ شابًا وشابًة في 12 جولة حول فلسطين المحتلة عام 1٩٤8 والقدس والجوالن. 
يهدف البرنامج لتعريف الجيل الشاب بأبرز المعالم التاريخية واألثرية والطبيعية في أنحاء فلسطين، وتقديم معلومات أساسية 

عنها، وتطوير معرفتهم بجغرافية البالد وتاريخها.

Burj Al-Luqluq graduate the fourth regiment of “The 
youth guide” program for jerusalemite youth 

Burj Al-Luqluq concluded the “Young Guide” program, in its fourth edition,  in which nearly 50 young men and women 
participated from all over the city of Jerusalem and the interior.
In the closing tour, the team of the young guide 4 toured the lands of the displaced village of Deir al-Sheikh and 
recognized the shrine of Sultan Badr in it, and they walked in the Valley where the original Palestinian trees are dotted 
such as oak and others.
The team also recognized the Jerusalem-Jaffa railway that passes through the village lands, as well as Wadi Al-Sarar, 
which passes through the village on its way to the Mediterranean.
At the end of the tour, the management of Burj Alluqluq Social Center Society distributed graduation certificates to the 
participants and presented each of them with a gift of a historical-political book issued by the Institute for Palestine 
Studies, in the presence of the Jerusalemite businessman Mr. Nader Al-Julani who handed over the certificates to the 
participating young men and women.
It is noteworthy that the Young Guide program is organized in cooperation with the Khalil Sabri Company for Tourism 
and Public Services, under the guidance of the guide Khalil Sabri, and includes in each copy of the four copies, 50 young 
men and women accompanying 12 tours around Palestine occupied in 1948, Jerusalem and the Golan.
The program aims to introduce the young generation to the most prominent historical, archaeological, and natural 
landmarks in all parts of Palestine, and to provide information about them. 
And to develop their knowledge of the country›s geography and history.

+972 2 627 7626 +972 2 626 4863 info@burjalluqluq.org www.burjalluqluq.org
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