
Association News
أخبار الجمعية

JUNE
06
حزيران

ISSUE 88العدد



2

»إحنا التغيير ... وتغيرنا!« - يوم مميز في برج اللقلق
نظمت جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي في مقرها بالبلدة القديمة، حفل افتتاح المرحلة الثانية من مشروع »تعزيز 
الثانية« »،  المرحلة   - الشرقية  القدس  في  الضعيفة  الفلسطينية  المجتمعات  وحماية  واالقتصادي  االجتماعي  التمكين 
  Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli والذي ُنّفذ بالشراكة مع المنظمة اإليطالية غير الحكومية

 .)EU( وبتمويل من االتحاد األوروبي ))CISP

تضمن الحدث العديد من األنشطة مثل دوري كأس العالم للقنصليات حيث شاركت فيه ٨ فرق من القنصليات والمؤسسات 
ساعات  المبارياتأربعة  استمرت  الحدث.  هذا  في  والدولي  المحلي  المجتمع  لدمج  فرصة  كانت  وبالتالي،  والدولية  المحلية 

وتميزت بحضور جماهيري واسع من عائالت الالعبين والدبلوماسيين، واتسمت المباريات بالروح الرياضية العالية.  
األطفال  وزوايا  والباركور  الدبكة  وعروض  اليدوية  الحرف  بازار  تضمنت  األخرى  األنشطة  من  عدد  على  الحدث  واشتمل 

والموسيقى. 
أعرب المدير التنفيذي للمركز منتصر إدكيدك عن سعادته بالفرصة التي يمثلها هذا الحدث للجمع بين المجتمعين المحلي 
والدولي ويتمنى أن تكون هذه خطوة لتعزيز العالقات والمعارف المتبادلة بشكل أكبر. وأعرب عن سعادته بشكل خاص برؤية 
عالمة فارقة جديدة للمشروع تتجسد من قبل المستفيدين، بناًء على إنجازات السنوات الثالث السابقة من العمل والممولة 

من االتحاد األوروبي.
االجتماعي  التمكين  تعزيز  إلى  المستفيدين  قبل  من   « تغيرنا  و  التغيير...  احنا   « أسم  عليه  يطلق  الذي  المشروع  يهدف 
الدور  بفضل  وذلك  ضعًفا،  األكثر  الفئات  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  القدس،  في  الفلسطينيين  للسكان  واالقتصادي 
الرئيسي لمركز برج اللوق المجتمعي في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لألطفال والكبار في المنطقة. تفتخر المنظمة 
بعملية بناء القدرات التي مرت بها كجزء من المشروع ، والذي تم تنفيذه بالتوازي مع CISP لدعم الجودة والفعالية لمشاريع 

المركز، وضمان استدامتها لخدمة الفلسطينيين في القدس.
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‘We are the Change… and We Changed!’ a special day in 
Burj al-LuqLuq

Burj Al-Luqluq Social Center Society, organized in its premises in the Old City the Opening Ceremony 
for the second phase of the Project “Fostering socio-economic empowerment and protection of 
vulnerable Palestinian communities in East Jerusalem – Phase II”, implemented in partnership 
with the Italian NGO Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli )CISP( and funded by the 
European Union )EU(. 
The event included several activities such as a football ‘World Cup’ for consulates, where 8 teams 
from consulates and local and international organizations had participated in. The tournament 
was characterized by a high sportsmanship and lasted for four
 hours and was enjoyed also by the families of diplomats and local players. 
The event included a bazaar of handicrafts from local women enterprises, Dabkeh, parkour dances, 
kids’ corners and music, among others. 
The Executive Manager of the center, Muntaser Edkaidek, conveyed his delight about the 
opportunity this event represents to bring together the local and international community and 
wishes this is a step to strengthen relations and mutual knowledge further. He is especially happy 
to see a new milestone of the project materialize, building on the achievements of the previous 3 
years of work funded by the EU. 
The Project – that is informally referred to as “We are the Change… and We Changed!” by the 
beneficiaries themselves - aims at fostering the social and economic empowerment of Palestinian 
residents of Jerusalem, with a particular focus on the most vulnerable ones, thanks to the key role 
of Burj al LuqLuq community center in offering a wide array of services to children and adults. 
The organization itself is proud of the capacity-building process it has undergone as a part of the 
Project, implemented hand-in-hand with CISP to support the exponential quality and effectiveness 
of the center’s work, and ensuring its sustainability to serve Palestinians in Jerusalem. 
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جمعية برج اللقلق تنفذ دوري المؤسسات ضمن مهرجان ايام شارع نابلس 
المقدسية  المؤسسات  دوري  القدس  بمدينة  نابلس  شارع  اّيام  مهرجان  ضمن  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نفذت 

بمشارك ثالث مؤسسات مقدسية وهي: أكادمية الرجاء، منتخب المعلمين بالقدس وجمعية برج اللقلق. 
وبحضور  الرجاء  أكاديمية  مدير  جابر  أحمد  االستاذ  بحضور  عصرًا  الرابعة  الساعة  تمام  في  المباريات  وانطلقت 

الدكتور علي ابو سنية ومنسق المشاريع عالء جمجوم.

وتميزت المباريات باالجواء األخوية والروح الرياضية العالية، حيث اوضح منسق البطولة عالء جمجوم بأن الهدف 
ضمن  القديمة  البلدة  داخل  مقدسي  نشاط  وتنظيم  المقدسية  المؤسسات  موظفي  بين  ما  التواصل  تعزيز  منها 

فعاليات مهرجان اّيام شارع نابلس.
وفي نهاية المنافسات جاءت النتائج كما يلي:

المركز االول: اكاديمية الرجاء. 
المركز الثاني: برج اللقلق. 

المركز الثالث: منتخب المعلمين.

واختتم النشاط بكلمة من المنسق جمجوم الذي أكد على اهمية التشبيك ما بين المؤسسات المقدسية في مثل هذه 
األنشطة التي تعزز العالقات ما بين موظفين وقام بتكريم الفرق الفائزة مع مدراء المؤسسات المشاركة
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Burj Al-Luqluq organized Jerusalem Institutions League
Within the festival of Nablus Road Open Days and implementation of Burj Al-Luqluq Social Center 
Society.

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized the Jerusalem Institutions League within Nablus 
Road Open Days, with the participation of three institutions: Al-Raja Academy, Jerusalem Teachers› 
Group and Burj Al-Luqluq Society.

The games were launched at 4:00 pm in the presence of Mr. Ahmed Jaber, Director of the Raja 
Academy, Dr. Ali Abu Sunayah and Project Coordinator Ala’ Jamjoum. 
Games was characterized by fraternal atmosphere and high sportsmanship. The tournament 
coordinator, Ala’ Jamjoum, explained that the aim of the tournament is to enhance communication 
between the employees of Jerusalem institutions and the organization of the activities within the 
Old City.
At the end of the competition, the results were as follows:
First place: Al Raja Academy.
Second place: Burj Al-Luqluq.
Third place: teachers› Group.
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بدعم من منطمة اليونسيف العالمية
جمعية برج اللقلق تطلق مشروع العب وتعلم في سبع اندية ومؤسسات مقدسية

اطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي اليوم الخمس 2019/6/20، بالشراكة مع منظمة اليونيسف العالمية مذكرات التعاون مع سبعة 
اندية مقدسية ضمن مشروع »إلعب وتعلم« الذي ينفذ في خمسة مناطق مقدسية »البلدة القديمة، سلوان، العيساوية، جبل المكبر 
ومخيم شعفاط« وفي سبعة اندية ومؤسسات مقدسية وهي: نادي دالسال القدس، مركز البستان سلوان، نادي انصار القدس، نادي جبل 

الزيتون، االكاديمية الفلسطينية، مركز الشباب االجتماعي مخيم شعفاط ونادي العيساوية.
ناصر  اللقلق  برج  جمعية  ادارة  مجلس  ورئيس  الديك  هاني  اليونسيف  مؤسسة  ممثل  العقود  وتوقيع  المشروع  اطالق  حفل  في  وشارك 
غيث، ومدير الجمعية منتصر ادكيدك منسقة المشروع االء غراب ورؤساء االندية هاغوب بانيان رئيس نادي دالسال القدس، ياسين 
الرازم رئيس نادي االنصار المقدسي، قتيبة عودة رئيس مجلس ادارة مركز البستان سلوان، القائم بأعمال رئيس نادي العيساوية محمود 
فايز محمود، وعن نادي جبل المكبر لمجموعات الفتيات المربية خولة سرور، ورئيس مجلس ادارة مركز الشباب مخيم شعفاط محمد 

البحري، وممثلة االكاديمية الفلسطينية ميس عياش.
حيث انطلق حفل توقيع االتفاقية مع االندية المستفيدة بكلمة ترحيب من مدير الجمعية ادكيدك الذي عبر عن اهمية المشروع المنفذ 

في خمس مناطق جغرافية اساسية في القدس والذي يستفيد منه 500 طفل وطفله من المناطق الخمسة الموضحة.
واكد منتصر ان الهدف االساسي الذي يقوم عليه المشروع  هو بناء جيل من االطفال  واعي بكافة حقوقه  ومصممم على تجاوز الصعوبات 
وملتزم ومتقدم تعليَمَا من خالل ما يتعلمه  في المشروع  من االلتزام، باالضافة الى جيل تشكل الرياضة جزء ال يتجزأ من حياته اليومية.

كما اوضح بأن المشروع في هذا الموسم يركز على اهمية دمج االطفال ذوي االحتياجات الخاصة واشراكهم في النشاطات الرياضية 
واالكاديمية والتوعية، بحيث  يكون المخرج النهائي للمشروع هو الخروج بطفل مقدسي يمتلك المهارة والعمل والوعي على حقوقه 

القانونية والمجتمعية المختلفة.
المشروع  بأن  واوضح  الماضي  البرنامج  خالل  والمناطق  االندية  هذه  في  اللقلق  برج  جمعية  بعمل  اليونسيف  ممثل  اشاد  بعدها  ومن 
في  تساهم  التي  والجوانب  القطاعات  من  كبير  عدد  تغطي  مختلفة  وفلسطينية  مقدسية  مؤسسات  بتنفيذه  يقوم  الكبير  اليونسيف 

الحفاظ على حقوق االطفال في مدينة القدس بشكل خاص.
القدس  مدينة  في  االطفال  مساندة  في  الكبير  دورها  على  اليونسيف  منظمة  غيث  ناصر  الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  شكر  جانبه  من 
والعالم، واكد بأن الجمعية تفتخر وتعتز بالعالقة المميزة التي تبرطها مع منظمة اليونسيف وباالندية المقدسية، مضيفا بأن الجمعية 

ستعمل كل جهدها بأن يتم تطبيق المشروع بكل تفاصيله من اجل خدمة االطفال المقدسيين.
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Burj Al-Luqluq launches Play and Learn project in seven clubs 
and institutions in Jerusalem

In partnership with UNICEF, Burj Al-Luqluq Social Center Society launched on Thursday 2019/6/20, 
the memoranda of cooperation with seven clubs in »Play and learn« project in five areas: Old 
City, Silwan, Al-Issawiya, Jabal Mukaber and Shu›fat Camp. and Seven clubs and institutions in 
Jerusalem: Dalsal Jerusalem Club, Al Bustan Silwan Center, Ansar Al Quds Club, Jabal Al Ziton Club, 
Palestinian Academy, Youth Social Center Shuafat Camp and Al-Issawiya Club.
The ceremony was attended by UNICEF Representative Hani Al-Deek, Chairman of the Board of 
Directors of Burj Al-Luqluq Social Center Society Nasser Ghaith, Executive Manager of the center, 
Muntaser Edkaidek, Project Coordinator, Ala› Gharab and the heads of the clubs.
The signing ceremony of the agreement with the clubs began with a welcome speech from the 
Executive Manager of the center, who expressed the importance of the project in five main areas 
in Jerusalem, will benefit 500 children.
He stressed that the main objective of the project is to build a generation of children, aware of 
all rights and determined to overcome difficulties, committed and advanced education through 
what they learn in the project of commitment, in addition to a generation that constitutes an 
integral part of daily life.
The representative of UNICEF praised the work of the Burj Al-Luqluq in these clubs during the 
last program and explained that the large UNICEF project is implemented by various Palestinian 
institutions covering a large number of sectors and aspects that contribute to the preservation of 
the rights of children in Jerusalem in particular.
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CRDP بدعم من برنامج
مشروع بصمة حارة يجول القرى والحارات المقدسية

المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  من  بتنفيذ  المقدسية  والقرى  الحارات  في  حارة  بصمة  مشروع  اعمال  تستمر 
ج  مناطق  في  المجتمع  وصمود  تنمية  برنامج  من  وبتمويل  الفلسطينية  المقدسية  الحارات  لجان  مع  وبالتعاون 
والنمسا  حكومات »السويد  من  وبتمويل   UNDP اإلنمائي المتحدة  األمم  برنامج  برامج  أحد   ،CRDP والقدس

والنرويج وفنلندا«.
وخالل المرحلة الثانية من المشروع قامت الجمعية بالتعاون مع لجان الحارات واالحياء بتنفيذ عدد من المشاريع 
البلدة  وديوانية  صفافا  بيت  في  الحاراة  وملعب  المكبر،  جبل  في  االطفال  حديقة  مشروع  ابرزها  كان  المميزة 

القديمة التي هي قيد التنفيذ وكذلك مشرع حي البستان النموذجي ومقر الشباب في منطقة شعفاط.
وخالل المرحلة الثانية من المشروع تم العمل على تنفيذ خمسة مشاريع حيوية داخل الحارات والقرى المقدسية 

بالتنسيق والتعاون مع لجان المناطق والمؤسسات الفلسطينية القائمة بهذه المناطق.
وسيستمر العمل في تنفيذ هذه المشاريع على اكمل وجه حتى نهاية شهر آب 2019 بالتنسيق والتعاون مع برنامج 

 .CRDP
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Basmit Hara Visits Villages and Neighborhoods in Jerusalem

The work of Basmit Hara project continues in Jerusalem neighborhoods and villages. The program 
is implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society and in cooperation with Palestinian 
Jerusalem Neighborhood Committees and funded by Program for Community Resilience and 
Development Programme )CRDP(, a program of the United Nations Development Program )UNDP( 
and funded by the Governments of Sweden, Austria, Norway and Finland.

During the second phase of the project, Burj Al-Luqluq in cooperation with the neighborhood’s 
committees implemented a number of special projects, the most prominent was the children›s 
park project in Jabel Mukaber, Al-Hara Stadium in Beit Safafa and Diwaniyah in the old city which 
is still under construction.

During the second phase of the project, five projects were implemented within the Jerusalem 
neighborhoods and villages in coordination with the Palestinian committees and institutions.
The projects will continue to be fully implemented by the end of August 2019, in coordination 
with )CRDP( program. 
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3 ايام تدريبية لمرشدي المخيم الصيفي احنا  التغير
نظمت جمعية برج اللقلق 3 ايام تدريبية من تاريخ 24 -2019/6/26 ايام تدريبية لمرشدين المخيم الصيفي لعام 2019. وشارك 
في االيام التدريبية 25 شاب و وفتاه. وتمحو التدريب حول عدة مواضيع اهمها بناء الفريق، بناء برنامج المخيم الصيفي، و 

الصيحات. 
وسيتم من خالل هذا التدريب اختيار 15 شاب وصبية للمشاركة في قيادة الزوايا الفنية، والتعليمية، الرياضية في المخيم

ويذكر ان التدريب هو من خالل مشروع ساد«دعم االطفال في القدس« بالتعاون مع مؤسسة ارض االنسان االيطالية و بدعم 
من الكنيسة الفالديزية.

training Guides for Summer Camp
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized 3 training days from 26-24 June 2019, for summer 
camp guides. 25 young participated in the training. The training focused on several topics, including 
team building, summer camp program, and shout out.
Through this training, 15 young male and female will be selected to participate to lead this camp.
The training is part of »Support for Children in Jerusalem« Saad project, in cooperation with Terre 
des Hommes Italia in Palestina and with support of Valdis Church.
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دورة اكسسورارت للفتيات المقدسيات
بدات جمعية برج اللقلق المجتمعي بتنفيذ دورة االكسسوارات التعليمية للفتيات. وتهدف  هذه الدورة الى تعليم الفتيات 
مجموعة من المهارات اهمية التركيز و العمل ضمن فريق.  يشارك في هذه الدورة 19 فتاة من القدس. وتتنوعلقاءات الدورة 

من تعليم الخرز، الخزف،الكرستال.
ويذكر ان الدورة  هي من خالل مشروع ساد«دعم االطفال في القدس« بالتعاون مع مؤسسة ارض االنسان االيطالية و بدعم 

من الكنيسة الفالديزية.

Accessories Workshop for Girls in Jerusalem
Burj Al-Luqluq Social Center Society implementing accessories workshop for girls. This workshop 
aims to teach girls a set of skills that are important to focus and work within a team. Nineteen girls 
from Jerusalem participate in this workshop.
Accessories workshop is part of »Support for Children in Jerusalem« Saad project, in cooperation 
with Terre des Hommes Italia in Palestina and with support of Valdis Church.
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3 مبادرات واي بيرية نهاية شهر رمضان المبارك
  نظمت شبكة تثقيف االقران سلسة من المبادرات المجتمعية بداية شهر 6 هدفت الى رسم البسمة و االمل، الترفيه 
على وجوه المقدسين في نهاية ايام شهر رمضان. وتنوعت الفعاليات وكانت اهمها تمر ومي، وهي مبادرة هدفت الى 
توزيع ماء و تمر و عبارات صحية للسائقين اثناء فترة الصيام في منطقة باب  العامود وشارع الواد بالبلدة القديمة 
في القدس . اما المبادرة الثانية فكانت حملة بعنوان« تعبت...وما نسناك« و هدفت الى توزيع كعك العيد على عدد 
من  االمهات في البلدة القديمة، والمبادرة الثالثة هي مبادرة نفذت اول يوم عيد الفطر السعيد وتم توزيع الحلوى 

والباللين على االطفال في المسجد االقصى. وهدفت هذه المبادرة الى رسم البسمة على وجوه االطفال. 
ويذكر ان شبكة شبكة تثقيف األقران الشباب هي عبارة عن شبكة من المنظمات التي تروج ألنماط الحياة الصحية 

للشباب من اجل تمكينهم من اتخاذ قرارات مسؤولة.
وتشرف الجمعية على شبكة تثقيف االقران ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق االمم المتحدة للسكان 

.UNFPA

Three Y-PEER Initiatives, at the End of Ramadan
Y-PEER, in partnership with Burj Al-Luqluq Social Center Society, organized a range of community 
initiatives in June, aimed to draw smile, hope and entertainment on people faces in Jerusalem. The 
most important events were Tamr and Mai, an initiative aimed to distribut water and dates to the 
drivers before Iftar time in Damascus gate and Al-Wad street in the old city of Jerusalem.
Second initiative was a campaign called »Teabt Wma Ninsak”, aimed to distribute Eid cakes to 
mothers in the old city.
Third initiative was implemented on the first day of Eid Al-Fitr, where candy and bilaline were 
distributed to all the children in Al-Aqsa Mosque. The aim of this initiative was to draw a smile on 
children faces.
Y-PEER aims to promote healthy life styles and to empower young people at different levels 
through peer to peer approach. The project is under supervise of Burj Al-Luqluq Social Center 
Society and funded by )UNFPA(.
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بتمويل من مؤسسة وقت القراءة
جمعية برج اللقلق المجتمعي توقع عشرة مبادرات مجتمعية شبابية

المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  وقعت  المقدسية  الشبابية  للمجموعات  المجتمعية  المبادارات  دعم  مشروع  ضمن 
الهيئة  رئيس  بحضور  الجمعية  منارة  في  التوقيع  وجاء  التركية،  القراءة  وقت  مؤسسة  من  بتمويل  مبادرات  عشرة 
ممثلي  وبحضور  جمجوم  عالء  المشروع  ومنسق  ادكيدك  منتصر  التنفيذي  الجمعية  ومدير  غيث  ناصر  االدارية 

المجموعات.
وجاء توقيع المبادرات بعد المعسكر التدريبي للمجموعات الشبابية نهاية اذار الماضي في مدينة اريحا لمدة ثالثة 
ايام، تخلله تدريبات اشرف عليها الدكتور طالب ادكيدك حول قضايا االتصال والتواصل وتعزيز روح الفريق، ومن 
اليات  على  المجموعات  مشاركي  تدريب  على  عمل  الذي  الخوجا  الرحمن  عبد  الدكتور  التدريبات  استكمل  بعدها 
كتابة المبادرات المجتمعية وكيفية اختيارها وتطوير االفكار االبداعية للتنفيذ، وبعدها تم التوجه الي تركيا لمدة 4 
ايام تم عرض جميع المبادرات واالتفاق عليها خالل منتدى الشباب باسطنبول الذي شارك فيه 12 شابا مقدسيا من 

المجموعات الشبابية قاموا بعرض مبادراتهم وافكارهم التي نوقشت وتطورت خالل المنتدى.
وشارك في حفل التوقيع المجموعات التالية:

شدو  مبادرة  شباب  بصمة  مجموعة  رقما،  لست  بمبادرة  البستان  حي  مكان،  لي  بمبادرة  الشبابية  ساند  مجموعة 
بفكرة  بير  الواي  مجموعة  قانوني،  بازار  بمبادرة  السابع  الباب  مجموعة  تيكنو،  يال  بمبادرة  ايتيك  مجموعة  الهمة، 
الخيمة المتنقلة، مجموعة لسا مش عارفين مبادرة وجودنا وجدودنا، مجموعة صناع الحياة مبادرة التطوع حياة. 

فيما حصلت عطاف الجوالني بشكل فردي على مبادرة من أنا، وعرين الرجبي على مبادرة امتالك األرض معرفيا.
وفي افتتاح حفل التوقيع اكد رئيس مجلس ادارة الجمعية ناصر غيث ان جمعية برج اللقلق المجتمعي تفتخر بهذا 
الحفل كونها تساهم في تطبيق وتنفيذ عشرة افكار مقدسية ستدخل حيز التنفيذ والتطبيق بشكل حقيقي في مدينة 

القدس وستساهم في التغيير االجابي داخل اسوار البلدة القديمة وفي محيطها.
ومن جانبه اكد منتصر ادكيدك بأن هذا المشروع صمم لمساندة المجموعات الشبابية المقدسية ولتاكيد دورها 
الكبير في التغيير الحقيقي داخل المجتمعي المقدسي وكذلك تعزيز التواصل والترابط ما بين افراد المجموعات من 

خالل التدريب الذي نظم في اريحا وفي المنتدى باسطنبول.
وفي نهاية اللقاء اكد منسق المشروع عالء جمجوم على اهمية التواصل بشكل مستمر من اجل تطبيق االفكار بشكل 
يخدم المجتمع المحلي وحسب االجراءت االدارية والمالية السليمة التي ستساهم الجمعية من خالل هذا المشروع 

بتمريرها للمجموعات وتأكيد االستفادة من تطبيقها بالشكل السليم.
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Burj Al-Luqluq signs ten youth community initiatives

As part of the project to support community initiatives for youth groups, Burj Al-Luqluq Social Center 
Society, signed ten initiatives funded by the VAKT-İ KIRAAT, in the presence of the chairman of the 
board Nasser Ghaith, Executive Manager Muntaser Edkaidek and Ala’ Jamjoum the coordinator of 
the project.
The signing of the initiatives came after the training camp for youth groups at the end of last 
March in Jericho for three days, the training supervised by Dr. Taleb Edkaidek which targted the 
issues of communication and strengthen spirit of the team. 
soon after, the exercises completed by Dr. Abdul Rahman Al-Khawaja, who worked to train group 
participants on technical writing for Community initiatives and how to select them and develop 
creative ideas for implementation.
The following groups participated in the signing ceremony:
Sand Youth Group with Le Makan initiative, Al Bustan neighborhood with Lasto Raqamn initiative, 
Basmet Shabab Group with Shidu Al Hima, The ITK Group with initiative of Yala Ticno. Al-Bab Al-
Alsabe’ Group with Bazar Qanuni, YBEER Group with Khayma Mutanaqleh , Mish Arfen Group with 
wjodna Wjdodna initiative and Suna’ Al Haya group with Altatwa’ Lil Haya initiative. While Etaf 
Al-Joulani has received an individual initiative Man Ana, and Areen Al-Rajabi on Emtlak Al Ard 
Marifyan initiative.
At the opening of signing ceremony, the chairman of the center society Nasser Ghaith confirmed 
that Burj Al-Luqluq Social Center Society is proud of this ceremony as it contributes to the 
implementation of ten ideas that will come into effect in Jerusalem and will contribute to the 
positive change within the old city and its surroundings.




