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قام طاقم اسعاف جمعية برج اللقلق المجتمعي خالل أيام عيد األضحى المبارك في ايلول 2015 بمجموعة من 
الفعاليات والنشاطات احتفاال بالعيد وبهدف تقديم الخدمات للمصلين داخل المسجد األقصى المبارك 
وإدخال الفرحة إلى قلوب األطفال المشاركين في اليوم األول من العيد في باحات المسجد. حيث قامت 
االطفال  وجوه  على  ورسم  وتهريج  فتمثيلية  بفعاليات  اللقلق  برج  اسعاف  مع  بالتعاون  شبابية  مجموعات 

وتوزيع الباللين والحلوى والورود على األطفال المرضى في المستشفيات المقدسية

اسعاف برج اللقلق ينفذ سلسلة من الفعاليات خالل عيد األضحى المبارك

Burj Al-Luqluq First-Aid Unit Executes a Number of 
Activities on Eid Al-Adha 

In September 2015, Burj Al-Luqluq First-Aid celebrated Eid Al-Adha with a number of 
activities. They provided services for worshipers in Al-Aqsa Mosque and they arranged 
some activities which brought happiness to children who were in Al-Aqsa on the first 
day of Eid. A group of youths helped the first-aid unit with their activities that included 
drawing on faces, clowns, distributing balloons, sweets and flowers to sick children in the 
Jerusalemite hospitals.



بلبس  االطفال  قام  حيث  الحج،  مناسك  تأدية  وهي  ترفيهية  تعليمية  فقرة  بتنظيم  المجتمعي  اللقلق  برج  روضة  أطفال  قام 
مالبس االحرام للذكور واالناث، وقاموا بالطواف حول مجسم الكعبة الذي وضع في الساحات الخارجية للجمعية مع التكبير 

والتلبية ورفع ايديهم والدعاء، وكان تفاعل االطفال كبير وفعال.
وفي نفس اليوم قام أطفال الروضة بفعالية صنع حلوى عيد األضحى المبارك حيث قاموا بصناعة الكعك والمعمول الخاص 

بالعيد بمساعدة أهالي األطفال الذي حضروا لالحتفال واالستمتاع بالفرحة مع أطفالهم.

أطفال برج اللقلق يؤدون فريضة الحج ويستقبلون عيد األضحى بالحلويات

Burj Al-Luqluq Children Perform Hajj & Make Cookies for Eid Al-Adha

Burj Al-Luqluq kindergarten organized a fun and educational activity for children to teach them about 
the rituals of Hajj. Children wore Ihram clothes and performed Hajj rituals which included Tawaf around 
a model of Kaa’ba while making Takbir, Talbiya and dua. Children showed a lot of interest an happiness 
while doing this activity.  

Children also made traditional sweets for Eid (Ka’ik and Ma’mul) with the help of their parents who joined 
them in both of the activities. 



الخميس  يوم  حلحول  مدينة  إلى  جولة  المجتمعي  اللقلق  برج  وجمعية  الفلسطينية  الرؤيا  مؤسسة  نظمت 
المجلس  الممول  شبابية  مجموعات  مشروع  ضمن  المقدسي  الشباب  من  لمجموعة   2015/09/17 الموافق 
األعلى للشباب والرياضة وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، حيث قام الشباب المقدسي المشارك 

بزيارة وادي الحسكة ووادي قف ومنتزه بيت كاحل.
وتعتبر هذه الجولة واحدة من فعاليات ونشاطات مشروع مجموعات مقدسية الذي ينفذ لتعزيز التواصل ما 
بين الشباب المقدسي وتعزيز روح الفريق الواحد من خالل العمل الجدي مع الشباب على تنفيذ مجموعة من 

المبادرات المجتمعية التي تخدم مدينتهم القدس.

الرؤيا الفلسطينية وجمعية برج اللقلق ينظمان جولة إلى مدينة حلحول

Pal Vision & Burj Al-Luqluq Organize a Tour to Halhul 
Palestinian Vision and Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a tour to Halhul on 
Thursday, 17 September 2015 for a number of Jerusalemite youths within Youth Groups 
project, funded by the Higher Council of Youth and Sport and supported by the UNFPA. 
The participants visited Al-Haskeh Valley, Quf Valley and Beith Kahel.
This tour is considered one of the activities of Jerusalemite Groups project which is 
executed in order to enhance the communication between the Jerusalemite youth, in 
addition to enhancing the one-team spirit thorough working with youths on executing a 
number of community initiatives that serves the city of Jerusalem. 



تشمل  والتي  وفعالياته  نشاطاته  في  األوروبي  االتحاد  من  بتمويل  اللقلق  وبرج   CISP من  المنفذ  التغيير  احنا  مشروع  يستمر 
دورات تعليمية في اللغة العربية واالنجليزية والرياضيات لألطفال، عدا عن دورات اللغة العبرية والحاسوب لألطفال واألمهات 

على يد كوكبة من األساتذة المهرة. 
كما ويدعم المشروع قسم الروضة والقسم الرياضي بما في ذلك تدريبات كرة القدم وكرة السلة للفتيان والفتيات. 

ويستمر هذا المشروع لثالث سنوات يقوم بخاللها بنشاطات وفعاليات مختلفة ومتنوعة. 

احنا التغيير يستمر في نشاطاته ودوراته

We’re the Change Continues its Activities

We’re the Change project, execute by Burj Al-Luqluq Social Center Society and CISP and funded by the 
European Union, continues its activities that include educational courses in Arabic, English and Maths for 
children, in addition to Hebrew and computer courses for mothers and children, supervised by a number 
of great instructors. 

This project also supports the kindergarten and sports department, including the football and basketball 
trainings for males and females. 

The project continues to work or three years in which it would focus on different types of activates. 



على ملعب جمعية برج اللقلق بالبلدة القديمة من القدس، التقى عصر االثنين 2014/09/21  فريقان من العبي البرج يحمالن 
اسم »عميد االندية الفلسطينية« غزة الرياضي الذي تأسس في العام 1934، وعميد االندية المقدسية الموظفين المقدسي 
الذي تأسس في العام 1955، وذلك في حوار كروي على الكأس المقدمة من تجمع قدسنا دعما وتأييد للحملة الشعبية لوحدة 

الوطن ورفض الدولة المؤقتة التي أطلقها د. جمال الجواريش.

اللقاء الكروي أفتتح بكلمة ترحيبية من المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك الذي رحب بالحضور الرسمي 
المقدسيين  لكل  بيت  اللقلق  برج  جمعية  ان  مؤكدا  عليها  والقائمين  الحملة  بهذه  مشيدا  الرياضي  غزة  لفريق  »والشرفي« 
اللقاء  هذا  انجاح  على  عمل  الذي  الزغير،  نهاد  القدير  المدرب  للبرج  الرياضي  للمشرف  لشكر  ال  موجها  والفلسطينيين 
العالية  التنافسية  الروح  المباراة  سادت  وقد  لهدفين.  اهداف  بخمسة  الرياضي  غزة  بفوز  المباراة  انتهت  حيث  له،  والتنظيم 

والودية في األداء والخلق.

غزة الرياضي وموظفو القدس في مباراة كأس قدسنا 
ألطفال برج اللقلق



A Football Match for Burj Al-Luqluq Children 
Gathers Gaza Al-Riydi and Al-Muazzafin

On Monday, 2015/09/21, a football math between 2 teams of Burj Al-Luqluq players took place on the 
football field of Burj Al-Luqluq center. The match was between the Dean of Palestinian Clubs Gaza Al-
Riyadi, established in 1934 and the Dean of Jerusalemite Clubs Al Muazzafin, established in 1955. Both 
teams competed to win the cup of Qudsuna Gathering as a support for solidarity and unity of the land and 
as a refusal of the temporary state initiated by Dr. Jamal Al-Jawarish. 

The event started with a welcoming speech by Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, 
who welcomed the official and “Honorary” presence of Gaza Al-Riyadi team. In addition he thanked the 
supervisor of this even, Nihad Zughayyar. He also expressed that Burj Al-Luqluq is for all Palestinian and 
Jerusalemite people. Gaza Al-Riyadi won the game, which was filled with high competitive, by scoring 5 
goals while the other team scored only two.



بتنفيذ   2015 العام  خالل  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  قامت 
سلسلة من المبادرات الشبابية المجتمعية داخل مدارس التربية 
والتعليم والمدارس المقدسية التي تخدم الطالب الفلسطينيين 
بهدف تقديم الدعم والمساندة لطلبة المدارس وتعزيز دورهم في 

خدمة المجتمعات التي يقيمون فيها. 

من  المنفذ  القدس  سفراء  مشروع  ضمن  المبادرات  هذه  وجاءت 
والرؤيا  السرايا  مؤسستي  مع  بالشراكة  اللقلق  برج  جمعية  قبل 
بالقدس  والتعليم  التربية  مديرية  مع  وبالتعاون  الفلسطينية 
البنك  من  وبتمويل  االهلية  المؤسسات  تطوير  مركز  وبإشراف 

الدولي.
خاصة  تدريبات  إلى  للمبادرات  المنفذون  األطفال  خضع  وقد 
بتنفيذ المبادرات الشبابية والخروج باألفكار اإلبداعية من خالل 

المدربة فرح أبو زنط التي لديها خبرة في هذا المجال. 

المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  قامت  الماضي  العام  مدار  وعلى 
بتنفيذ المبادرات التالي:

مبادرة » كمشة تغير« 
مبادرة »بنكبر فيها« 

مبادرة »زوايا القدس عبق التاريخ« 
مبادرة »جسور وأمل« 

مبادرة« شبابنا امل بكرا 
مبادرة« لغتي عربية %100« 

مبادرة »افكاري تزين مدرستي« 
مبادرة »من حقي«

مبادرة« علوم الحياة«

 جمعية برج اللقلق تنفذ سلسلة من المبادرات الشبابية في
المدارس المقدسية



During the year of 2015, Burj Al-Luqluq executed 
a number of youth community initiatives inside 
the schools of Education and Higher Education in 
Jerusalem, which serves Palestinian students in order 
to help them enhance their role in the society.

These initiatives came within Jerusalem Ambassadors 
project, executed by Burj Al-Luqluq in partnership 
with Al-Saraya and Palestinian Vision, in cooperation 
with the Municipality of Education and Higher 
Education in Jerusalem, supervised by the NGO 
Development Center and funded by the World Bank. 

All children who work on these initiatives had special 
trainings for such initiatives by the trainer Farah Abu 

Zant who is well-experienced in this field. 

Burj Al-Luqluq executed the following initiative 
during the past year: 

- Kamshet Taghyeer
- Bnekbar Feeha
- Zawaya Al-Quds Abaq Al-Tarikh
- Jusur wa Amal
- Shababna Amal Bukra
- My Language is %100 Arabic
- My Ideas Decorate My School
- My Right 
- The Sciences of Life. 

Burj al-Luqluq Executes a Number of Youth 
Community Initiatives in Jerusalemite Schools



منارة القدس الثقافية تفتح ذراعيها إلبداعات 
أبناء القدس الفنية

اللقلق  برج  في  للشباب  الثقافية  القدس  منارة  في  اليدوية  واالعمال  الرسم  دورات  من  مجموعة  انطلقت   2015 أيلول  شهر  مطلع  منذ 
الخاصة  الفنية  الدورات  في  للمشاركة  والشباب  األطفال  اللقلق  برج  جمعية  وتستقبل  الرجبي،  سندس  المقدسية  المدربة  بإشراف 

بالجمعية يومين أسبوعيا وبدوام صباحي ومسائي لتناسب محتلف المتدربين المهتمين في تدريبات الفنون والرسم الحر.

اعمار  الفعاليات  شملت  حيث  الجمعية،  في  الفنون  مشاريع  ضمن  الفنية  الفعاليات  من  مجموعة  تنظيم  تم  الماضي  الشهر  مدار  وعلى 
مختلفة من سن 7سنوات الي 16 سنة، وتم توزيع المتدربين بشكل يالئم قدراتهم واعمارهم، حيث قام المتدربين بعمل االشغال اليدوية 
المتنوعة وايضا البدء بتعليم اساسيات الرسم وخاصة رسم الوجوه باستخدام جهاز العرض واللوح المتنقل، وتفاوت عدد المتدربين 

بين 12-15 مشارك ومشاركة استمتعوا بالتدريبات وكان لديهم التزام عالي وواضح.
 



Jerusalem Cultural Incubator Embraces the 
Young Creative Artists of Jerusalem 

A number of art and craftwork started in the Jerusalem Cultural Incubator of Burj Al-Luqluq with the 

beginning of September 2015. The Jerusalemite trainer, Sundos Al-Rajabi, supervised this course which 

includes different age groups who come twice a week in the morning and afternoon. 

Last month, a number of art activities were organized within arts projects in the center. The activities 

included people from 7 to 16 years old who were distributed based on their ages and abilities. The 

trainees did some craftwork and learned the basics of drawing, especially drawing faces using a projector. 

The number was between 15-12 male and female participants who enjoyed the training and were very 

committed to it. 




