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ضمن مشروع «شبابك يا قدس» جمعية برج اللقلق تفتتح منارة القدس الثقافية للشباب
افتتحت جمعية رج اللقلق المجتمعي يوم امس االحد منارة
القدس الثقافية للشباب في ارض الجمعية عبر مشروع دعم
حماية وتنمية الشباب المقدسي «شبابك يا قدس» المنفذ
من خالل الجمعية وبتمويل من رجل االعمال المقدسي
منير الكالوتي وإشراف مؤسسة التعاون ،وشيدت المنارة
بمساهمة ماسية من مؤسسة التعاون وذهبية من اصدقاء
الجمعية في تركيا وفضية من صندوق االمم المتحدة للسكان
والمجلس االعلى الفلسطيني للشباب والرياضة.
وشارك في حفل افتتاح منارة القدس الثقافية وزير شؤون
القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني ومفتي الديار
المقدسة الشسخ محمد حسين وممثل مؤسسة التعاون
غسان الشخشير ومديرة المشروع في مؤسسة التعاون ربى
عودة ومنسق المشاريع عالء الطرشان ومدير صندوق االمم
المتحدة للسكان اندرية تومسون ومنسقة المشاريع سيما
العلمي ومدير الغرفة التجارية بالقدس فادي الهدمي وممثلة
المجلس االعلى للشباب والرياضة يارا دعيق ورئيس تجمع
قدسنا عمر الغرابلة ومدير دائرة تنمية الشباب مازن الجعبري
ومدير مؤسسة القدس للتنمية خالد زبارقة والمدرب القدير
سعيد مسك ورئيس الهيئة االدارية لجمعية برج اللقلق ناصر
غيث ونائب الرئيس زياد زغير وامين الصندوق عماد الشلودي
وامين السر موسى حجازي وعضو االدارة جاسم الجعبة ومدير
الجمعية منتصر ادكيدك والمشرف الرياضي نهاد زغير وحشد
من الفنانين والمصورين والشباب المقدسي.
وانطلقت فعاليات الحفل الختامي بكلمة ترحب من مدير
الجمعية منتصر ادكيدك الذي رحب بكافة الداعمين لمنارة
القدس الثقافية للشباب المقدسي ،مشيرا بأن المنارة شيدت
ضمن مشروع شبابك يا قدس الذي صمم ليحاكي احتياجات
وافكار وابداعات الشباب المقدسي ،ومن بعدها دعى ادكيدك
وزير شؤون القدس الحسيني والمفتي محمد حسين ورئيس

الجمعية غيث وممثل مؤسسة التعاون الشخشير ومدير
صندوق االمم المتحدة للسكان تومسون لقص شريط االفتتاح
قبل انطالق فعاليات المعرض الفني والصوري في المنارة.
وبعد االفتتاح شارك جميع الحضور باالطالع على مجموعة
من اللوحات الفنية االبداعية للشباب المقدسي التي جمعت
بمشاركة من نادي الفنانين المقدسيين الذين شاركوا بخمسة
عشر لوحة فنيه مميزة ومن بعدها توجه الحضور لإلطالع على
الصور االبداعية للمصور المقدسي فايز ابو ارميلة الذي شارك
بخمسة وثالثون صورة مميزة من صوره التي تروي الحياة
المقدسية اليومية وتروي تجربة مصورة لشاب مقدسي عاش
المدينة وتجول في شوارعها وازقتها.
وخالل العرض اطلع الحضور على فلم كعك القدس الذي اعده
ايضا المصور المقدسي فايز ابو ارميلة ويروي حكاية الكعك
المقدسي من بداية االعداد وحتى وصولها إلى البسطات
امام درجات باب العمود وفي مختلف مناطق القدس ،وخالل
عرض الفلم قدم ابو ارميلة لمحة عن الفلم والفكرة من اعداده
والجهود التي بذلت في اعداد الفلم.
وخالل المعرض شارك وزير شؤون القدس المهندس عدنان
الحسيني الفنان فايز ابو ارميلة الحديث عن المعرض وعن
االفكار االبداعية التي استخدمت باعداد الصور المختلفة،
وكذلك اكد بان منارة القدس الثقافية للشباب هي فكرة ابداعية
جديدة تؤكد بأن جمعية برج اللقلق تحافظ دوما على ان تكون
في الطليعة من اجل القدس وابناء القدس ،شاكرا مجلس
ادارتها وعامليها على الدور الكبير والمميز الذي يقومون به من
اجل القدس والشباب المقدسي.
ويستمر المعرض حتى نهاية االسبوع الحالي ويمكن لجيمع
ابناء مدينة القدس زيارة المعرض الذي تفتح ابوابه يوميا من
الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء.
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Al-Burj Launches The Cultural Beacon of Jerusalem
As a part of Shababik Ya Quds Project, Al-Burj launched the
Cultural Beacon of Jerusalem as a part of Shababik ya Quds
Project, funded by the Jerusalemite Businessman Munir AlKaloti and supervised by the Welfare Association. The Cultural
Beacon of Jerusalem was constructed by several funds from
Welfare Association, some friends of Al-Burj from Turkey,
UNFPA, and the Palestinian Higher Council for Youth & Sports.
Many Public Figures were present at the launching such as
the Minister of Jerusalem Affairs and its Governor Mr Adnan
Al—Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem Muhammad
Hussein along with representatives from Welfare Association:
Mr Ghassan Shakhshir, Ruba Odeh, the project manager, and
Mr Alaa Turshan. Mr Andree Thomson, UNFPA president was
also present, as well as the projects coordinator Sima Alami,
Mr Fadi Hidmi, the manager of the Chamber of Commerce
in Jerusalem and Yara D’eik, the representative of Jerusalem
Sports Federations Group.
In addition, many other public figures were present at the event
such as Mr Mazin Jaabari, Youth Development Department
president, Mr Khalid Zabarqa and Al-Quds Foundation for
Development president and the coach Saeed Misk.

as a part of Shababik Ya Quds project to help youth in Jerusalem
develop their skills and needs, and to be more creative and
productive. He then invited the Minister of Jerusalem Affairs,
the Grand Mufti of Jerusalem, the president of Al-Burj, the
representative of Welfare Association and the president of
UNFPA to cut the ribbon.
Afterwards, the audience went to the Cultural Beacon and
took a look at the paintings displayed at the exhibition.
They also were impressed by the photos of the Palestinian
photographer Faiz Abu-Rmeileh, who participated by 35
photos of his amazing work that narrates everyday details of
life in the streets and the allies of Jerusalem .
During the exhibition, the photographer Faiz Abu-Rmeileh
also displayed a film of his own about Ka’k Al-quds (Bagels
of Jerusalem). The film tackles the procedure of Ka’k making
from the scratch until it reaches the booths that sell Ka’k at
the stairs of Damascus Gate. Faiz also gave a short introduction
about the idea of his film, the work and effort he provided in
making it.

On behalf of Burj Al-Luqluq, the head of the administrative
board Mr Nassir Geith, the vice president Mr Ziyad Zughayyar,
the treasurer Imad Shalodi, the secretary Mr Mousa Hijazi,
Mr Jasim Jubeh, the member of the administrative board,
the executive manager Muntasir Idkeidik, the coach
Nihad Zughayyar along with lots of Palestinian artists and
photographers from Jerusalem.

During the exhibition, Mr Adnan Al-Husseini, the Minister of
Jerusalem Affairs had a conversation with Faiz Abu-Rmeileh
about all the creative methods he used in taking those photos.
He also indicated that the Cultural Beacon of Jerusalem is a
new creative idea that shows how Burj Al-Luqluq keeps the
good work and is always at the front to help Jerusalem and its
residents. He also thanked the administrative board and the
workers of Burj Al-Luqluq for all the effort and the important
role they provide.

The ceremony began by a word of the executive manager
Muntasir Idkeidik who welcomed the audience. He also
asserted that the Cultural Beacon of Jerusalem was constructed

The exhibition continued for a whole week from 15:00 to
18:00 and it was visited by several people who interested in
the works displayed.
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بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين

جمعية برج اللقلق ومؤسسة المقدسي يطلقون حلمة
'' ال للتدخين ..اعطيني سيجارتك وخود تفاحة''
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومؤسسة المقدسي
اليوم السبت  ،31/5/2014حملة شعبية في مدينة القدس
وبلدتها القديمة بعنوان “ال للتدخين ..اعطيني سيجارتك وخود
تفاحة” بمناسبة اليوم العالمي لمكافة التدخين ،حيث انطلقت
الحملة في تمام الساعة  12:30ظهرا من امام درجات باب العمود
بمشاركة اكثر من خمسون متطوعا من منتسبين جمعية برج
اللقلق المجتمعي ومؤسسة المقدسي والشباب المتطوعون
من أبناء البلدة القديمة من القدس والذين تم تقسيمهم إلى
اربع مجموعات “باب العامود ،البلدة القديمة ،باب الساهر ،شارع
صالح الدين والمنطقة المحيطة به”.
وباشر المتطوعون الذي ارتدوا القمصان الخاصة بالحملة
وشعارها ،الحديث مع العامة في الطرقات والمناطق التي
تمركزوا بها ،حيث تمكنوا من جميع مئات السجائر في قناني
مياه خاصة قاموا بتجهيزها قبل الحملة لتأكيد فعالية الفكرة مع
المجتمع المحيط .وقدم المتطوعون لكل مدخن وضع سيجارته
في القنينة تفاحة خضراء لتأكيد فكرة الحملة وشعارها وإلبعاد
المدخنين ولو ليوم واحد عن التدخين في شوارع وأزقة البلدة
القديمة من القدس.
وعن الترتيب للحملة قال منسق الحملة برهان كاشور بأن الفكرة
انطلق قبل اسبوع ليتم تحقيقها اليوم على االرض وبين الجمهور
المقدسي بالتعاون والتشارك ما بين مؤسسة المقدسي
وجمعية برج اللقلق المجتمعي ومتطوعي المؤسستين الذي
اثبتوا بأن المجتمع المقدسي قادر على التغيير اذا اراد التغيير
وتوجه بجزيل الشكر لمجموعة من خيرك يا قدس الشبابية
التطوعية التي كان لها ايضا دورا مميزا بإنجاح الحملة.
من جانبه اكد خالد ابو دلو من جمعية برج اللقلق بأن الفكرة
قد القت اقباال ورغبة كبيرة ما بين ابناء القدس ،مبديا سروره

لمشاركة اكثر من ثالثون العبا من ابناء الفريق الرياضي لجمعية
برج اللقلق في الحملة لتعزيز دور الرياضة بالحفاظ على المجتمع
خاليا من التدخين ،وتقدم بجزيل الشكر من جميع المتطوعين
الشباب ابناء مدينة القدس الذي شاركوا بالحملة من اجل القدس
وابنائها.
وبعد مرور اكثر من ساعتين على الحملة امام درجات باب العامود
وأمام باب الساهرة التاريخي اكد المشرفون على الحملة بأن
عدد المتفاعلين بالحملة الذي وضعوا سجائرهم في القناني قد
تجاوزوا الخمسمائة  500فرد مقدسي وبأن اكثر من  1600تفاحة
قد تم توزيعها في مدينة القدس خالل الحملة.
وبدوره شكر منتصر ادكيدك مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي
كافة المتطوعين والمشاركين في الحملة وكذلك الجمهور
المقدسي ووسائل االعالم الفلسطينية التي تفاعلت مع الحملة
وفكرتها وكان لها الدور المميز بإنجاح الحدث ،مشيرا بأن دور
جمعية برج اللقلق المجتمعي ومؤسسة المقدسي استهداف
الجمهور المقدسي والمجتمعي المقدسي للتغير والوصول
إلى االفضل دائما والمساهمة في التغيير الحقيقي بالميدان.
وبكلمته للمتطوعين تقدم مدير مؤسسة المقدسي معاذ
الزعتري بشكر كافة المتطوعين ،وأكد بأن هذه الحملة لن تكون
ليوم واحد فقط بل ستستمر لتجول جميع مدن الضفة الغربية
وقطاع غزة وبأنها ستتحول لبرنامج على ارض الواقع لتغيير
الشارع الفلسطيني ومحاربة افة التدخين وبشكل خاص التدخين
السلبي.
وفي نهاية الحملة توجه كافة المتطوعين الشباب إلى جمعية
برج اللقلق في البلدة القديمة من مدينة القدس لتقييم الحملة
واالستراحة للحصول على وجبة غداء خفيفة.
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World No Tobacco Day

“No for Smoking, give me your cigarette and take an apple”
Al-Maqdisi Institution & Burj Al-Luqluq launched the “No for
Smoking, give me your cigarette and take an apple” campaign
on Saturday 31 of May at the city of Jerusalem. This campaign
was planned in time with the World No Tobacco Day. The
event started at the 12:30 at Damascus Gate. More than 50
volunteers of both institutions along with others participated.
They were divided over 4 groups that covered Damascus Gate,
The Old City, Herod’s Gate and Salah Al-Din Street and the area
around it.
The volunteers wore t-shirts that has the logo of the campaign.
They did not only talk to people about the campaign, but they
also managed to collect hundreds of cigarettes in bottles they
prepared especially for the event. Moreover, green apples
were given to every smoker who put a cigarette in the
bottle. This move symbolizes the idea of the campaign, which
indicates the importance of health in addition to the focus on
quitting smoking for at least one day.
On his behalf, Burhan kashour, the coordinator of the campaign
said that the idea of the campaign was only created a week
ago and now is implemented on ground. He thanked “Min
Kheirik Ya Quds” voluntary youth group in addition to the
cooperation between Al-Maqdisi & Burj Al-Luqluq institutions
for their special role and participation in the success of the
campaign.
Khalid Abu Dalu from Burj Al-Luqluq also pointed that the
idea was approved by the residents of Jerusalem. He also

expressed that he was happy that more than thirty players of
Burj Al-Luqluq team, which connects sports with maintaining
the society clear of cigarettes. He also thanked all volunteers
who participated in the campaign.
After two hours, all the supervisors of the campaign asserted
that the number of people who actually put their cigarettes in
the bottles exceeded 500, and more than 1600 apples were
distributed in the city.
Furthermore, the executive manager of Burj Al-luqluq thanked
all the participants and volunteers in addition to the Palestinian
media and their interaction with the event. He emphasized
that both institutions seek to reach all the residents in the city
of Jerusalem as well as change the society for the better.
Mr Muath Al-Zaatari, the manager of Al-Maqdisi institution,
thanked all the volunteers as well. He also confirmed that
the campaign will continue for several days in many cities of
the West Bank and Gaza Strip. He pointed that the campaign
will become a program that seeks reaching all the categories
of the Palestinian society, as well as participating in a better
change and limit smoking phenomenon in the society.
At the end of the campaign, the volunteers headed to Burj
Al-Luqluq in the Old City to evaluate the campaign and have a
break in addition to lunch.
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The Prisoners of Freedom Tournament
“The Prisoner Raja’i Haddad Version”

ابناء الحارات المقدسية ينظمون بطولة اسرى

As an initiative, the residents of the neighborhoods in
Jerusalem organized a tournament at Burj Al-Luqluq,
with the presence of a large number of Jerusalem
residents and prisoners who became free along with
the Families of Prisoners Committee and the Prisoner
Club.

بمبادرة من ابناء الحارات المقدسية وبضيافة جمعية برج
اللقلق المجتمعي نظم ابناء الحارات المقدسية بطولة
اسرى الحرية للحارات المقدسية «نسخة االسير رجائي
 والتي حضرها جمع غفير من أهالي القدس،»الحداد
واألسرى المحررين وأعضاء لجنة أهالي األسرى و نادي
.األسير

Four teams of the neighborhoods of the Old City in
Jerusalem participated in the tournament: Al-Nasara,
Bab Hutta, Al-Sa’diyeh and Al-Wad. The players wore
uniforms that has the photo of the Jerusalemite prisoner
Raja’I Haddad, who is the oldest prisoner as he has
spent seventeen years in jail.
The freed Jerusalemite prisoner Sami Jundi gave a
speech for the freed prisoners, followed by a word for
Nasir Qous, the manager of the Palestinian Prisoners
Club, and a word for Mr Nasir Gheith, the president of
Burj Al-Luqluq.

”الحرية “نسخة األسير رجائي الحداد

،وشارك في البطولة أربعة فرق تمثلت بحارة النصارى
 حيث إرتدت، حارة باب حظة وحارة السعدية،حي الواد
الفرق الفانيالت الرياضية التي تحمل صورة األسير
المقدسي رجائي الحداد وهو أقدم أسير مقدسي من
.البلدة القديمة حيث مضى على إعتقاله سبعة عشر عاما
وقد ألقى األسير المقدسي المحرر سامي الجندي كلمة
 تلتها كلمة ناصر قوس مدير نادي،األسرى المحررين
 فكلمة السيد ناصر غيث عن جمعية،األسير الفلسطيني
.برج اللقلق

The participants cheered for the freedom of prisoners
and held the photos of prisoners under hunger strike
with the placards that has [Water & Salt = Dignity].

 ورفعوا صور،وقد هتف المشاركون لحرية األسرى
= األسرى المضربين عن الطعام وشعارات (مي وملح
.)كرامة

At the end of the tournament, the freed prisoners
honored the participant teams and the family of Raja’i
Haddad.

وفي نهاية البطولة قام األسرى المحررين بتكريم الفرق
المشاركة وأهل األسير رجائي الحداد وقد كان الرياضي
.الخلوق والمميز الحاج نهاد زغير عريفا للحفل

As a kind gesture, Al-Sa’diyeh Neighborhood Team
presented the cup they won as a gift for the family of
Raja’i Haddad. On behalf of Haddad’s family, Mr Rafiq
Haddad gave a speech in which he thanked those in
charge of organizing the tournament, which indicates
how Palestinians support each other especially in the
way they support prisoners.

 قام شباب فريق حارة السعدية،وفي لفتة رائعة أخرى
،بعد تتويجهم بكأس البطولة بإهدائة لعائلة األسير الحداد
وألقى السيد رفيق الحداد كلمة نيابة عن عائلة الحداد شكر
 التي،فيها المنظمين وكل من ساهم في إنجاح البطولة
تدل على أصالة شعبنا في وقوفه إلى جانب األسرى
.األبطال
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Palestine Festival of Literature in
Jerusalem
Al-Burj hosted the events of The 2014 Palestine Festival
of Literature at the 1st of June. The event was special by
the participation of international and local writers and
poets in different cities all over Palestine. During the
event, the Palestinian singer Salam Abu-Amneh sang
for Jerusalem and Palestine. Then, the artist Husam
Ghosheh presented a show about the everyday life of
Palestinians in Jerusalem as well as the real life they
live in addition to reciting poems by the Palestinian
Poet Najwan Darwish. The event then was concluded
with a song by Salam Abu-Amneh. The event was
very successful, not only it was special by the amazing
views of Mount of Olives and the city of Jerusalem, but
also by the team of volunteers who were present to
organize and help in the success of the event.

برج اللقلق القاعدة المركزية الحتفالية فلسطين
لألدب بالقدس
نظمت احتفالية فلسطين لألدب على ارض جمعية برج اللقلق
المجتمعي في االول من حزيران حفل اطالق فعاليات احتفالية
فلسطين لألدب على ارض البرج بمشاركة الفنانة الفلسطينية
 كما شارك.الملتزمة سالم ابو امنه التي غنت للقدس ولفلسطين
الفنان حسام غوشة بتقديم عرض مسرحي خاص عن واقع المواطن
.المقدسي وهمومه والحياة المقدسية اليومية
وخالل الحفل تم القاء الشعر من خالل الشاعر الفلسطيني نجوان
.درويش واختتم الحفل بغناء الفنانة المقدسية سالم ابو امنه
وتميز الحفل بمشاركة المئات من الكتاب والشعراء العالميين
والمحليين المشاركين في فعاليات ونشاطات احتفالية فلسطين
 كما وتميز الحفل بالحضور.لألدب التي زارت كافة المدن الفلسطينية
 وشارك بإنجاح،وباإلطاللة الخالبة على جبل الزيتون ومدينة القدس
تنظيم الحفل متطوعون جمعية برج اللقلق الذي اشرفوا على كامل
.تفاصيل الحفل
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بعثة برج اللقلق تصل مدينة «فست بادن» االلمانية وترسم جداريه “مي وملح” تضامنا مع اسرى الحرية
شاركت جمعية برج اللقلق المجتمعي في التبادل الثقافي
الشبابي الرياضي في مدينة «فست بادن» االلمانية في
الفترة من  ،14-22/6/2014بمشاركة ثمانية دول اوروبية وسبعة
من الشباب المقدسي الفاعل والنشيط في الجمعية والممثل
بعبد الرحمن ابو دلو ،منصور سليم ،صالح صندوقة ،علي
الخروف ،احمد مهلوس ،محمود السمان وسعيد جمجوم،
ويرافقهم المشرف الرياضي في الجمعية نهاد زغير ،وكان
بانتظار الوفد الشبابي مدير الجمعية منتصر ادكيدك ومسئول
قسم الشؤون االجتماعية في بلدية “فست بادن” فليب
هانش.
وفور وصول الوفد المقدسي توجه إلى مقر مؤسسة «اركو»
االلمانية التي تشرف على تنظيم التبادل الشبابي الثقافي
الرياضي بمشاركة ثمانية دول عالمية ممثلة بألمانيا ،فرنسا،
اسبانيا ،بولندا ،اوكرانيا ،تركيا ،اليونان وفلسطين .حيث التقى
الوفد المقدسي بالمشاركين من الدول االوروبية االخرى.
ومن بعدها توجهت الوفود لزيارة مهرجان الرسم «الغرافيتي –
الرسم على الجدران” الدولي والمنظم على نهر الراين وبالجانب
المقابل من مدينة “مينز” االلمانية ،حيث اطلع المشاركين
على االعمال الفنية المختلفة للفنانين العالميين القائمين على
الرسومات االبداعية في المواقع المحددة للقيام بالرسم ،ومن
بعدها قام الوفد الفلسطين برسم رمز « #مي_ملح” تضامنا مع
االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل االسرائيلي وكلمة

القدس وعدد ايام االضراب التي خاضها االسرى الفلسطينيين
حتى يومنا هذا في سجون االحتالل.
من جانبه قام مدير جمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك بتقديم شرح
كامل لكافة الفرق االخرى المشاركة عن رمزية الجدارية البسيطة
التي قام بها ابناء القدس وجمعية برج اللقلق تضامنا مع اخونهم
االسرى في سجون االحتالل الذين يخوضون اليوم  52من االضراب
االطول والمتواصل في تاريخ الحركة االسيرة الفلسطينية.
وبدورة اكد المشرف الرياضي في الجمعية نهاد زغير بأن مشاركة
فريق الجمعية بالتبادل هو رسالة بأن ابناء القدس يمكنهم
ان يكونوا جزء من الحراك الشبابي العالمي وبان الشباب
المقدسيين قادرين على المشاركة وإيصال صوتهم وصوت
القضية الفلسطينية للعالم بأساليب وطرق ابداعية متعددة.
وختتمت مشارك الوفد الفلسطيني بمهرجان حاشد في مدينة
“فست بادن” شارك فيه خمسة آالف الماني ،ستعرض خالله
الشباب المقدسي القضية الفلسطينية واهم االماكن التاريخية
الفلسطينية وكذلك قدمون مجموعة من االستعراضات
الرياضية “الباركور” باإلضافة إلى فعاليات مختلفة.
ونظمت جمعية برج اللقلق خالل التبادل الشبابي فعاليات
رياضية ودوري رياضي خاص بالفرق والمجموعات الشبابية
المشاركة تزامنا مع فعاليات كأس العالم في البرازيل وتفعيال
وتعزيزا للدور الرياضي للجمعية.
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The Delegation of Burj Al-Luqluq Arrives to Wiesbaden in Germany
Burj Aluqluq participated in the athletic cultural exchange
of youth in Wiesbaden city in Germany. Between June
14th until 22nd, and with the participation of 8 European
countries: Germany, France, Spain, Polan, Ukraine, Turkey,
Greece and Palestine. Seven active guys of Burj Al-Luqluq
participated in this exchange to represent Palestine:
Abdel-Rahman Abu-Dalo, Mansour Sleem, Saleh
Sandouqa, Ali Kharouf, Ahmad Muhalwis, Mahmoud
Samman accompanied by their athletic supervisor
and coach from Burj Al-Luqluq Nihad Zughayyar. The
delegation was received by the executive manager of
Burj Al-Luqluq Muntasir Idkeidik and the social affairs
officer Philip Hanch. The delegation immediately headed
to Arco institution where they met the other delegations
from participant European countries.
Afterwards, the delegations headed to visit the
international Graffiti Festival where the participants
saw different works of international artists. Then, the
Palestinian delegation painted the hashtag #water_
salt in solidarity with the Palestinian prisoner in the
Israeli prisons. They also painted the word “Jerusalem”
in addition to the number 52; which is the number of

days passed for the hunger strike until that day. Then,
the executive manager, Muntasir Idkeidik, presented a
full explanation of the painted mural and the symbols it
contains for all the other delegations.
On his behalf, the athletic coach at Al-Burj Nihad
zughayyar asserted that the participation of Al-Burj
team is a message that youth of Jerusalem can be part
of the International Youth Movement in addition to the
indication that youth in Jerusalem are able to participate
and spread the word about the Palestinian cause in
creative ways to the whole world.
The participation of the Palestinian delegation was
concluded by a huge festival in Wiesbaden in which
there were five thousand Germans. In the festival, the
delegation presented the Palestinian cause, the most
important historical places, in addition to a number of
athletic parades “Parkour” along with different activities.
Al-Burj also organized athletic activities and a special
athletic tournament for the participant teams by the
time the activities of the Football World Cup in Brazil
began.
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جمعية برج اللقلق تخرج اطفال روضة
الجمعية للعام 2014-2013

Al-Burj helds the Graduation Ceremony
for the Kindergarten Children

في اجمل االماكن في البلدة القديمة من القدس وبقرب
االسوار التاريخية العتيدة الشاهدة على ابناء المدينة
وتاريخها العريق ،خرجت روضة الجمعية فوجا جديدا من
ابناء القدس مكون من  37طالبا وطالبة امضوا عامين من
الدراسة والتعلم على ارض البرج الصامدة وكان لهم الدور
االبرز في الحفاظ على التواجد الفلسطيني في االرض
خالل الفترة الصباحية.

The kindergarten of Burj Al-Luqluq held the graduation
ceremony of 37 children who have been students at the
kindergarten for two years.

وتميز الحفل بتكريم المعلمات المربيات في الروضة
وبتقديم العروض الفنية والغنائية والرقصات وقراءة
االيات القرآنية واألحاديث والقصص التي تعلمها
االطفال في الروضة خالل فترة دراستهم فيها.
وفي نهاية الحفل تم مشاركة اهالي االطفال واألطفال
والمربيات في وجبة غداء خاصة من مساهمات اهالي
االطفال الخريجين والجمعية.

During the ceremony, the teachers of the kindergarten
were honored for their work. Furthermore, there
were several musical and artistic shows performed by
the children, in addition to reading verses of the Holy
Quran and telling stories they learnt during their years
of education.
At the end of the ceremony, the children, their parents
and the teachers had the lunch meal which they
participated in.
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“How Do We Welcome the
Month Of Ramadan”
Al-Burj organized an activity for women on
Tuesday, June 10th for mothers. The activity was
a socio-religious workshop about the month of
Ramadan with the lecturer Latifeh Abdellatif. The
workshop tackled several great social and religious
attitudes in Jerusalem. It also tackled the religious
side of the month of Ramadan and how people
should profit from it by worshiping and do good
to people. Moreover, the lecturer tackled the issue
of food wasting instead of saving in Ramadan
especially regarding the full-wasted tables of Iftar
food. Mothers were very happy with the lecture
and called for more similar meetings.

محاضرة لمجموعة المرأة بعنوان «كيف
..»استقبل شهر رمضان
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم الثالثاء الموافق
 ضمن اطار فعاليتها الشهرية مع االمهات،10/6/2014
محاضرة دينية اجتماعية لألمهات حول «كيفية استقبال شهر
 وتضمن.رمضان المبارك» مع المحاضرة لطيفة عبد اللطيف
اللقاء عادات وطقوس اجتماعية مقدسية جميلة نقوم بها
 ايضا تحدثت من الناحية الدينية له.خالل هذا الشهر الفضيل
 أيضا.وأهمية استغالله لكسب الحسنات واألعمال الفاضلة
تحدثت عن ضرورة التوفير واالقتصاد على موائد الطعام
 و وفي نهاية اللقاء عبر االمهات عن اعجابهم.وعدم التبذير
باللقاء خاصة مع قرب الشهر الفضيل و دعوا الى مزيد من
.اللقاءات مع المحاضرة الرائعة

