زيارة سفرية النوايا احلسنة لليونسيف
الدكتورة اعنس شن للجمعية
قامت سفيرة النوايا الحسنة لليونسف الدكتورة
اليابانية اغنس شين بزيارة جمعية برج اللقلق
المجتمعي في تاريخ  ،4/11/2012مع مجموعة كبيرة
من ممثلي مؤسسة اليونسف العالمية ومركز معا،
حيث كانت الزيارة ضمن برنامج «الطالئع» المنفذ
بالجمعية من خالل مركز معا وبدعم من اليونسيف.
وقامت الدكتورة شن بالحديث مع شباب الجمعية
ومناقشة االوضاع العامة لحياة الشباب المقدسي
ومدى استفادتهم من المشروع والتغييرات التي
تساعدهم في الحصول الدعم النفسي واإلرشادي
وتعلم المهارات الحياتية المختلفة يوميا في
الجمعية.
كما شاركت الدكتورة شن فريق فيتات كرة السلة
في الجمعية اللعب والمنافسة وتفاعلت مع اطفال
كرة القدم ايضا في الملعب واطلعت على برنامج
مكتبة الجمعية والحصص التدريسية في الجمعية.
وقام المدير التنفيذي بالجمعية منتصر ادكيدك
باطالع الدكتورة شن والوفد الحضور على مرافق
الجمعية الكاملة وعلى البرامج والفعاليات التي
تقدم في الجمعية ،وعرض لها وللحضور صور توثق
المكان «قبل وبعد» وتوثق االنتهاكات االسرائيلية
الرض الجمعية خالل االعوام الماضية.

Visit of the UNICEF- Goodwill
Ambassador Dr. Agnes Chan
The UNICEF- Goodwill Ambassador “Dr.
Agnes Chan” along with a large group of
UNICEF and MA’AN representatives have
visited Burj Al-luqluq Social Center Society on
”4/11/2012. This visit was within the “youth
program which is implemented in the Society
with cooperation MA’AN center and support of
UNICEF. Dr. Chan talked with the youth of the
Society and discussed the general situation
of youths’ lives that live in Jerusalem. She
participated in basketball game with the girls
and also interacted with the boys in football
games. At the end, she took a look at the
library program and the educational lessons
that take place at the Society.
The Executive Manager of the Society,
Muntaser Dkaidek, introduced her and her
delegation to the Society’s facilities and
described their programs and the activities.

زيارة وفد من التضامن الفرنسي
الفلسطني
قامت مجموعة من المتضامنين الفرنسيين من
التضامن الفرنسي الفلسطيني بزيارة الجمعية
في تاريخ  ،2/11/2012حيث اشتملت الزيارة على
تعرف الوفد الزائر على الجمعية ومرافقها الكاملة
ومكتبة الشهيد فيصل الحسيني على وجه
الخصوص لما لها من اهمية كبيرة في تعزيز الثبات
والصمود على االرض وبشكل خاص من ناحية
ثقافية فكرية.
والتقى الوفد الزائر ادارة الجمعية التي قدمت لهم
معلومات وحقائق حول الجمعية والمنطقة التي
تقع بها الجمعية «باب حطة» ،باالضافة إلى عرض
مجموعة من الصورة التاريخية للمكان كيف كان في
الماضي وكيف اصبح.

Visit of the Palestinian French
Solidarity Delegation
A group of French people from the Palestinian
French Solidarity visited the Society on
2/11/2012. The visit included a tour of
the Society’s facilities especially Faisal Al
Husseini Library. The delegation met with the
administration of the Society, which provide
them with information about the Society and
its region (Bab-Hutta). In addition, they viewed
a range of historical pictures of how the place
was in the past and how it became.

The Artist Jessy Roberts drawing
on the wall of the Society with
the kids
The American Artist Jessy Roberts visited
Burj Al-luqluq Social Center Society on
Sunday 18/11/2012 to paint a mural on the
wall with the kindergarten students of the
Society. This activity was characterized with
the participation of the children and the mural,
which was a space for them to express their
feelings.

الفنان جيسي روبرتس يرسم على جدران
اجلمعية مع االطفال
قام الفنان االمريكي جيسي روبرتس في
زيارة لجمعية برج اللقلق المجتمعي يوم االحد
 لرسم جدارية على حائط روضة،18/11/2012
 حيث تميزت،الجمعية بمشاركته اطفال الجمعية
الفعالية بمشاركة االوالد والفتيات وكانت الجدارية
.مساحة للتعبير عن الذات من قبل االطفال

Solidarity of Jerusalem youth
with Gaza children “Wadi Al
Maklak” tour – live the country
“Live the country” project Palestinian youth
on Friday in solidarity with their Palestinian
brothers in the wounded Gaza strip, which
is under Israeli bombing every day. The
beneficiaries of the project during the cultural
tour expressed their objection of the Israeli
attack by drawing words of solidarity from
stones on the sand using the Palestinian flag
to confirm their solidarity.

تضامن الشباب املقدسي مع اطفال
 عيش البلد- »عزة «جولة واد املقلق
تضامن منتفعين مشروع عيش البلد «دعم وتنمية
الشباب المقدسي» يوم الجمعية مع الشباب
الفلسطيني وإخوانهم الفلسطينيين الصامدين
في قطاع غزة الجريح الذي يتعرض للقصف
 حيث قام منتفعين المشروع،االسرائيلي يوميا
وخالل جولة ثقافية في منطقة واد المقلق ومدينة
اريحا بالتعبير عن رفضهم للهجوم االسرائيلي على
ابناء شعبهم في القطاع من خالل رسم كلمات
تضامنية على الرمال من الحجارة المائية باستخدام
.العلم الفلسطيني لتأكيد تضامنهم

Jerusalem youth week “Football
Championship for young men
and women”
On Burj Al-luqluq Social Center Society
land, two football championships for youth
have been organized within the national
week activities for youth in Jerusalem. The
youth championship was organized by the
Jerusalem League and the girls’ championship
was organized in cooperation with the
Directorate of Education in Jerusalem.

اسبوع الشباب املقدسي «بطولتي كرة
»القدم للشباب والشابات
نظم على ارض جمعية برج اللقلق المجتمعي في
بطولتين بكرة القدم للشباب والشابات ضمن
فعاليات االسبوع الوطني للشباب في مدينة
 حيث نظمت بطولة الفتيات على ارض،القدس
الجمعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في
 وبطولة الشباب التي نظمت من،مدينة القدس
خالل رابطة االندية المقدسية بالتعاون مع الجمعية
.ايضا

نقاش قصة قرية وقمر مستدير
ضمن فعاليات مكتبة الشهيد فيصل الحسيني
قامت امينة المكتبة يوم الثالثاء ،13/11/2012
بنقاش قصة «قرية وقمر مستدير» مع اطفال
الجمعية المنتسبين لبرنامج الحاضنة المجتمعية
الخاص بالمكتبة ،حيث برز مجموعة من واألراء
برزت أثناء النقاش عن تكوين القمر ومتى يصبح
مستديرا وعن السنة الهجرية وعن االحالم التي
تتحقق وكيف يكون باستطاعتنا ان نساعد الغير
في تحقيق احالمهم .كان نقاش رائع يحتوي على
كم من المعلومات وأفكار وقدرات التي يجب ان
يكونوا على علم وتوسع بها.

Discussing a story in Faisal AlHusseini Library
The activities of Faisal Al Husseini library
included a story discussion on Tuesday
13/11/2012 with the children of the Society.
The story was about the moon and its
creation. It also talks about dreams, how they
become true and how we can help others to
make their dreams come true. The dialogue
was useful including a lot of information, ideas
and skills.

