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ــة  ــه وصحب ــى أل ــد وعل ــيدنا محم ــلين س ــق والمرس ــرف الخل ــى أش ــام عل ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي ــد الحم بع
ــية  ــة مقدس ــات مؤسس ــل ب ــره،  ب ــن عم ــا م ــدار ٢٤ عام ــى م ــه عل ــى حال ــى عل ــم يبق ــق ل ــرج اللقل ــأن ب ــد ب ــن، اعتق اجمعي
فلســطينية لهــا ثقلهــا وعملهــا المجتمعــي المســتمر والــدؤوب فــي البلــدة القديمــة ومدينــة القــدس، وأصبــح منــارة 
للشــباب المقدســي المبــدع والمثقــف، وتحولــت ســاحاته إلــى حيــاة يوميــة تزهــو باألطفــال والشــباب والنســاء والطلبــة 
الــذي يعتبرونــه بيتهــم الثانــي ويحافظــون عليــه ويمنعــون المــارة مــن اتــاف أي مــن اداوتــه ومرافقــه وكأنهــم 

ــون. ــا يملك ــى م ــى اغل ــة او عل ــم المفضل ــي تميمته ــون عل يحافظ
ــاق  ــا ان االخ ــل كان هدفن ــط... ب ــرة فق ــب الك ــال لع ــم األطف ــا ان نعل ــن هدفن ــم يك ــق ل ــرج اللقل ــي ب ــن ف ــم فنح نع
ــدة  ــال البل ــن أطف ــليمة ع ــورة الس ــوا الص ــم وان ينقل ــكان بالعال ــي أي م ــرة ف ــوا الك ــم ان يلعب ــذي يمكنه ــرام ال واالحت
القديمــة مــن القــدس وعــن الشــعب الفلســطيني، ولهــذا طورنــا برامجنــا للتوافــق مــع االحتيــاج العــام للمنطقــة وبنينــا 
اول برنامــج يســاند الطلبــة اكاديميــا وفنيــا باللعبــة التــي يمارســها، واطلقنــا عليــه اســم برنامــج العــب وتعلــم الــذي ال 
ــب  ــوا بالواج ــد التزم ــة ق ــأن الطلب ــدرس ب ــد الم ــي ويتأك ــه الدراس ــم واجب ــل ان يت ــب قب ــول للتدري ــب بالدخ ــمح للطال يس

ــي. ــة الرياض ــك مدرب ــي وكذل الدراس
ومــن بــرج اللقلــق تمكنــا بــأن نحافــظ علــى روضــة بــرج اللقلــق المجتمعــي التــي تحتضــن يوميــا أكثــر مــن ٤0 طالــب وطالبــة 
مــن أبنــاء البلــدة القديمــة الذيــن يدرســون فــي مرافــق الجمعيــة ويعيشــون فــي ســاحاتها وبرجهــا التاريخــي والســور 

األشــهر الــذي يحيــط بالجمعيــة لنــزرع فيهــم حــب القــدس وحــب الوطــن منــذ نعومــة االظافــر.
واليــوم نفتخــر بــأن بــرج اللقلــق قــد بــات منــارة للعلــم والثقافــة وأصبــح جــزءا مهمــا مــن جامعــة القــدس لطلبــة التربيــة 
ــق  ــن المراف ــتفادة م ــم لاس ــكل منتظ ــا بش ــن 65 طالب ــر م ــي أكث ــكل يوم ــة بش ــي الجمعي ــدرس ف ــث ي ــة، حي الرياضي
الرياضيــة والقاعــات المتوفــرة فــي الجمعيــة وباتــوا جميعــا حيــاة نعتــز بهــا ولهــم األولويــة فــي الجمعيــة خــال الفتــرات 

الصباحيــة.
وبــرج اللقلــق تحــول اليــوم لمجمــع رياضــي ثقافــي اجتماعــي متكامــل ومجهــز بمختلــف المرافــق التــي تســاهم فــي 
إنجــاح كافــة الفعاليــات والنشــاطات الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والشــبابية، وبــات حاضنــة مجتمعيــة كبيــرة 
ــول  ــث للوص ــكل حثي ــت بش ــي عمل ــه الت ــه وادارت ــود موظفي ــدس بجه ــة الق ــي مدين ــات ف ــداث والفعالي ــف االح لمختل

ــه. ــي نفس ــرج ف ــة الب ــي وزرع أهمي ــور المقدس للجمه
ــن  ــرون  م ــع والعش ــه الراب ــي عام ــق المجتمع ــرج اللقل ــل ب ــد، يدخ ــرين األول بالتحدي ــهر تش ــي ش ــام وف ــذا الع ــي ه ؤ ف
العمــل والعطــاء مــن اجــل أبنــاء البلــدة القديمــة وأبنــاء القــدس، وخــال هــذه المــدة عــززت جمعيــة بــرج اللقلــق عاقتهــا 

المميــزة مــع أبنــاء الحــي ليصبــح البيــت الكبيــر الــذي يحتضــن حــي بــاب حطــة والبلــدة القديمــة.
فــي النهايــة نحــن فــي إدارة جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي نعــد كل المخلصيــن للقــدس الشــريف ونعــد روح الشــهيد 
المقدســي األول فيصــل الحســيني وكافــة شــهداء وأســرى ومناضلــي مدينــة القــدس بــأن كل مــا قدمتمــوه للحفــاظ 
ــظ  ــا ونحاف ــا جميع ــز به ــطينية نعت ــارة فلس ــق من ــرج اللقل ــتبقى ارض ب ــدا وس ــب س ــن يذه ــق ل ــرج اللقل ــة ب ــى جمعي عل

عليهــا ألنهــا أجمــل البقــاع وتقــع قــرب اطهــر البقــاع.
كل عام واليوبيل الفضي لجمعية برج اللقلق مرصع باألعمال الخالصة لوجه اهلل والتي تعادل الذهب 

وتساوي خير الياقوت

إدارة الجمعية ممثلة برئيسها
                                                                                                                                                                                  ناصر غيث 

في البرج تحلو الحياة... بيتي الثاني
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Thanks to Allah, the Lord of all worlds, and may peace and blessings be upon hiss Messenger 
Muhammad (SAWS) and his progeny. Burj Al Luq Luq has changed alot during these 24 
years; it became an important Palestinian and Jerusalemite society which has its own 
significance and community work in the Old City of Jerusalem. Moreover, it became a 
beacon for the creative and educated Jerusalemite youths. Burj Al Luq Luq yards are filled 
with children, youths, women and students on a daily basis. They consider Al Burj as their 
second home and make sure no one vandalizes its facilities. 
Yes, we at Burj AL Luq Luq did not only intend to teach children how to play football, we 
also aimed to teach them ethics and morals though which they can be able to play football 
anywhere in the world. They can also reflect the best image of Palestinians and of children in 
the Old City of Jerusalem. Thus, we updated our programs to with the general needs of the 
area and created the first program that supports students technically and academically. 
We named this program “Learn & Play” which does not allow students to enrol to trainings 
unless they finish their academic assignments. 
With Burj Al Luq Luq we were also able to maintain Al Burj kindergarten which daily embraces 
more than 40 Jerusalemite children who study and play at Burj Al Luq Luq facilities and 
learn how to love and be loyal to Jerusalem at very early ages. 
We are proud that Burj Al Luq Luq has become a beacon for education and culture. 
Moreover, it became and important location for the physical education department at Al 
Quds University. More than 65 students come regularly to Burj Al Luq Luq and benefit from 
its facilities including yards, playgrounds and rooms especially in the morning period. 
Today, Burj Al Luq Luq has turned into a cultural, social and sport location which is highly 
equipped with different facilities that contribute in all kinds of activities. In addition, and 
with the great efforts of Burk Al Luq Luq staff and administration, it became a community 
incubator for all events and activities in Jerusalem.
In November of this year, Burj Al Luq Luq enters its 24th year of hard work towards the 
children of Jerusalem and its Old City. Through these years, Burj Al Luq Luq established 
strong relationships with the residents of Bab Hutta and the Old City.
Last but not least, we, the administration of Burj Al Luq Luq, vow that the hard work and 
loyalty of Faisl Al Husseini and other people towards Jerusalem will never go to waste. We 
also vow that the land of Burj Al Luq Luq will remain a Palestinian example of pride because 
it is located near the purest place.
We hope that the silver jubilee of Burj Al Luq Luq will always be linked with the work done 

for the sake of God which makes it so priceless. 

                                                        Burj AL Luq Luq Administration
                                                          Naser Gaith

 

Life is More Fun at Burj Al Luq Luq … My Second Home
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تأسســت جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق المجتمعــي فــي عــام 1991 ومنــذ ذلــك الحيــن ولمــا يقــارب ٢٤ عــام وهي 
ــة.  ــدة القديم ــوار البل ــل أس ــيين داخ ــكان المقدس ــة للس ــات المختلف ــة االحتياج ــة وتلبي ــى خدم ــل عل تعم
وجــاءت تســمية الجمعيــة نســبة الــى الحاكــم المملوكــي لقلــق وهــي قائمــة علــى مســاحة تصــل الــى 9 

دونمــات تملكهــا عائلتــان فلســطينيتان. 
ــكان  ــن س ــة م ــن مجموع ــتيطانية ولك ــرائيلية االس ــات اإلس ــد الهجم ــرج لتهدي ــرض الب ــام 1989 تع ــي ع وف
البلــدة القديمــة الغيوريــن علــى القــدس حالــت دون قيامهــم بذلــك. وتعــد الجمعيــة المتنفــس والمــكان 
ــي  ــادي رياض ــكان كن ــان الم ــت بإع ــة قام ــكان لجن ــكل الس ــن. وش ــى البالغي ــال وحت ــد لألطف ــن الوحي اآلم
واجتماعــي وعلــى ذلــك ابتــدأت النشــاطات فــورا. ولهــذا أصبحــت الجمعيــة جــزءًا مهمــً مــن مجتمــع فــي 

ــاب حطــة. وتــم تســجيل الجمعيــة قانونيــً فــي اتحــاد الجمعيــات الخيريــة فــي القــدس.  حــي يســمى ب
تعتبــر جمعيــة مركــز بــرج اللقلــق للعمــل المجتمعــي مؤسســة وطنيــة غيــر ربحيــة تقــوم بخدمــة ســكان 
ــاب ُحطــة بشــكل خــاص، حيــُث يعيــش داخــل أســوار البلــدة  البلــدة القديمــة بشــكل عــام و أهالــي حــي ب

القديمــة مــا يزيــد عــن 50000  فلســطيني منهــم 10000 آالف فــي حــي بــاب ُحطــة.

   - إنشاء بيئة لعب آمنة وصحية لألطفال والشباب في منطقة البلدة القديمة من القدس.

   - توفير فرصة اللتقاط األنفاس للبالغين الذين يعيشون في وحدات سكنية مكتظة ومزدحمة.

ــباب  ــة للش ــة والترفيهي ــية والرياضي ــة والنفس ــة والصحي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــج التربوي ــر البرام    - تطوي

ــن المقيمي

       في البلدة القديمة.

   - حمايــة األرض مــن أي نــوع مــن االســتيطان أو المصــادرة فــي المســتقبل وضمــان أنهــا ســتبقى موجــودة 

ومتاحــة  للســكان المقيميــن فــي البلــدة القديمــة.

تاريخ الجمعية

أهدافنا
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Burj Al-Luqluq Social Center Society was established in the year 1991 and has been 
servicing the Jerusalem community within the Old City Walls for almost 24th years.  It is 
named after the governor Luqluq from the Mamluk period and is built on almost 9 acres 
of land owned by two Palestinian families. 
 In 1989, this area was threatened by Israeli presence with the desire to build a new 
settlement on the site. The inhabitants of the Old City were determined not to allow this 
to occur.  This was the only open space inside the Old City which was safe for children 
and adults. They formed a committee which declared the area as a sports and social 
club upon which activities started immediately.  Therefore, our Center has remained an 
integral part of a society in a neighborhood called Bab Hutta. The Center is registered 
both with the Union of Charitable Organizations in Jerusalem. 
Burj Al Luq Luq is a non-profit society which serves the Old City community, especially 
Bab Hutta residents. More than 50000 Palestinians reside the Old City of Jerusalem, 
10000 of which are Bab Hutta residents.  

   - To create a safe and healthy play environment for the children and youth of the Old 
City of 
     Jerusalem.

   - To provide a breathing space for adults who live in small and crowded housing units.

  - To develop educational, cultural, psychological, health, sport and entertainment 
programs 
    for the youth and adults of the Old City.

  -To protect the land from any kind of future settlement or confiscation and to ensure it
    remains open and accessible to Old City residents.

The History of Our Society

Our Goals

6



الرسالة
نحــن جمعيــة تنمويــة غيــر ربحيــة تعمــل لتحســين الواقــع النفســي االجتماعــي والفكــري لألطفــال والشــباب 

فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.
 

الرؤيا
شــباب وأطفــال عميقــي االنتمــاء يتميزون بســلوك ايجابــي ويؤمنــون بالموروث الفكــري والثقافــي لمجتمعهم 

ويســاهمون بقيادته ونهضته. 

القيم والمبادئ
ــن  ــة م ــس مجموع ــى تكري ــل عل ــة بالعم ــزم الجمعي ــا، تلت ــا وأهدافه ــق رؤيته ــدؤوب لتحقي ــعيها ال ــي س ف
المبــادئ والقيــم األساســية فــي جميــع نظــم عملهــا المؤسســاتية والهيكليــة والتنظيميــة تتلخــص باآلتــي: 

1- المشاركة والشراكة 
٢- التراث والنضال الوطني 

٣- التطوع 
٤- حقوق اإلنسان 

5- النزاهة  

   - تنمية السلوك االيجابي لدى االطفال والشباب في المجتمع. 

   - ضمان تقديم الخدمات بشكل مستمر وبنوعية مميزة.

توجه جمعية برج اللقلق االستراتيجي

االستراتيجيات
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Message
We are a non-profitable developmental association which works to improve psycho-social 
reality and intellectual development of children and youth in the Old City of Jerusalem.

Vision
Youth and children with positive behavior and deep affiliation who believe in the intellectual 
and cultural heritage of their community and contribute to its leadership.

Values and Principles
Through its strive to achieve its vision and objectives, the society is committed to work 
on devoting a set of basic principles and values in all of its institutional, structural and 
organizational working systems summarized as follow:
1- Participation and partnership
2- Heritage and national struggle
3- Voluntary
4- Human rights
5- Integrity

   - Develop the positive behavior of youth and children in the community.

   - Ensure the provision of services on a regular basis and in a good quality. 

Burj Al-luqluq Social Center Society Strategic Orientation

Strategies
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- برنامج اصدقاء برج اللقلق

- مؤسسة التعاون

NDC مركز تطوير المؤسسات االهلية -

- مؤسسة سعاد الجفالي

- القنصلية البريطانية

- القنصلية الفرنسية

- كويتيون ألجل القدس

- مؤسسة األنيرا

- البعثة الباباوية -القدس

- جمعية أرض االنسان االيطالية

- االتحاد االوروبي

- البنك اإلسالمي للتنمية

- صندوق التضامن اإلسالمي

- منظمة المؤتمر االسالمي

UNDP برنامج األمم المتحدة االنمائي -

  UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان -

- مؤسسة فيصل الحسيني 

- مؤسسة جوهرة القدس

- Burj Al-luqluq Friends Program

- Welfare Association

- NGO Development Center (NDC)

- Suad Al Juffali Foundation

 - British Counsel

- French Consulate  

- Kuwaities For Jerusalem

- ANERA Institution

- Pontifical Mission- Jerusalem

- Terre des Hommes

- European Union

- Islamic Development Bank (IDB)

- The Islamic Solidarity Fund

- Organization of the Islamic Conference (OIC)

- UNDP

- UNFPA

- Faisial Husseini Foundation

- Jawharet Al-Quds Organization

المانحون
Donors
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- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية

- مركز معا للتنمية المجتمعية

- مؤسسة السرايا      

- مديرية التربية والتعليم - القدس

- المجلس األعلى للشباب والرياضة

- جمعية الجالية االفريقية                                             

- اتحاد الجمعيات الخيرية

- جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

- منتدى شارك الشبابي

- مركز مصادر الطفولة المبكرة

- مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي

- دائرة تنمية الشباب

- مؤسسة انقاذ الطفل

- مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع

- جمعية يوم القدس-األردن

- تجمع قدسنا لالتحادات الرياضية

- رابطة األندية المقدسية

- معهد اسمك -  بلدية إسطنبول

- بلدية فست بادن »Wiesbaden« األلمانية 

- مؤسسة اركو »ARCO« االلمانية

- Pal Vision Institute

- MA’AN Development Center

- Al-Saraya Institution

- Ministry of Education – Jerusalem

- The Supreme Council for Youth and Sports

- African Committee Association

- Union of the Charitable Societies Jerusalem

- Palestinian Family Planning and Protection Association

- Sharek Youth Forum

- Early Childhood Resource Center 

- Tamer Institute for Community Education

- Youth Development Department

- Save the Children

- Al-Maqdisi for Society Development

- Jerusalem Day Association – Jordan

- Qudsuna Gathering for Sports Federations 

- Jerusalem Clubs Association. 

- Ismak Institute- Istanbul.

- Wiesbaden municipality- Germany.

- ARCO Organization- Germany.

الشركاء
Partners 
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ملعب كرة القدم

برج اللقلق باألرقام

ملعب كرة السلة

المستفيدون

المستفيدون

Beneficiaries

Beneficiaries

عدد المستفيدين من سن 7- 16 عام

طلبة جامعة القدس 
فرق الحارات المقدسية
فرق الجمعية الرياضية

اندية ومؤسسات مقدسية
فرق جمعية برج اللقلق

فرق الجمعية لكرة السلة

فرق دوري الحارات والمدارس المقدسية

ساعات مفتوح للعب الحر »كرة طائرة«

منتفع ومستخدم للملعب يوميا

Football Playground

Burj Al-Luqluq in Numbers

Basketball Playground

Number of beneficiaries from 16-7benefit from the field on the daily basis. 

Al-Quds University students.
Jerusalem quarters teams. 
Sport Academy teams.
Jerusalemite clubs and associations.
Burj Al-Luqluq teams.

Burj Al-Luqluq Basketball team

Jerusalem quarters teams

Free-play for Bab Hutta children

 250

 50

 500

200100
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ساحة روضة البرج

المدخل الجنوبي

خيمة الجمعية

منارة القدس الثقافية

الساحات المحيطة

تستفيد من المساحات المفتوحة 
للترفيه والتفريغ

مواطن يمرون عبر بوابات الجمعية 
الشمالية والجنوبية

يستفيد منها  كافة سكان الحي في مناسباتهم االجتماعية وكذلك 
تخدم طلبة جامعة القدس -التربية الرياضية-  خال الفترة الصباحية.

 مستفيد يومي من المنارة ضمن تدريبات 
الرسم والتصوير والحصص التعليمية

هي المساحة الوحيدة المفتوحة والمتنفس 
الوحيد ألهل القدس والبلدة القديمة

Burj Al-Luqluq Kindergarten 
Playground

Southern Entrance

Burj Al-Luqluq Tent

The Cultural Beacon of 
Jerusalem

The surrounding spaces

 benefit from open spaces to play 
and have fun

Citizen through its northern and 
southern entrances

All Bab Hutta residence benefit from the tent in their 
social occasions. Moreover, Al-Quds university students for 

physical education use it in the morning period

beneficiaries who come daily to attend 
drawing, photography and educational 

classes

They are the only open spaces and 
breathers for Jerusalem and the Old 

City residents

14000

14000 4000

320

12
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روضة الجمعية

اإلسعاف األولي

تدريبات الرسم

مجموعة المرأة

طالب روضة »روح الجمعية والحياة الصباحية«

متطوع

متدرب شهريا

سيدة تستفيد بلقاءات توعية أسبوعية

Burj Al-Luqluq Kindergarten

First Aid

Drawing courses

Women Group

The soul of the society and morning life

Volunteers

Trainees on a monthly basis

Women who attend weekly awareness meetings

40

5030

60

13

مكتبة الشهيد فيصل الحسيني

مستفيد في المكتبة

Faisal Husseini Library

Library beneficiaries

120



شبابك يا قدس

مرشد شاب

العب والعبة بدوري الحارات بكرة 
القدم

قيادة شابة

من المبادرات الشبابية

 دورات بالتصوير والرسم ألكثر من 80 منتفع

 العب والعبة بدوري المدارس بكرة 
القدم والسلة

معارض فنية

Shababek Ya Quds 
Project

Young guide

Male and female players for
 football quarters tournament

Youth leadership

Youth initiatives

Courses in drawing & photography 
for more than 80 beneficiaries

Male and female players for football 

and basketball school tournament

Art exhibitions

 50

 20010

30

4

200

6
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مشروع سفراء القدس

مدرسة

جوالت لتعزيز الهوية

ارشاد مهني

 مبادرة شبابية

 طالب ضمن تدريبات المبادرات

تدريبات مهارات حياتية

زيارات ارشادية للجامعات والمعاهد

٣00 طالب ضمن تدريبات المبادرات

Jerusalem 
Ambassadors Project

Schools

 Tours for strengthening the 
identity

Professional guidance

Youth initiatives

Communication skills trainings

Life skills trainings

Guidance visits for 
universities and institutions

One-team training

13

 7

15300

300

300

300

7

15



العب وتعلم

جامعة القدسجذور الشبابي

لكرة القدم وكرة السلة

طالب تخصص تربية رياضيةتدريبات قيادة وتواصل وتصوير

Learn & Play Project

Juthur ProjectAl-Quds University

for football and basketball

Leadership, communication skills 
and photography courses

Physical Education students

120

6065

النشاطات
تدريبات رياضة

دعم نفسي/جلسات توعية

دعم اكاديمي عربي، رياضيات

Sports trainings

Psychological support\ awareness sessions

Academic support in Arabic and Math

Includes
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الباحث الصغير

طفل

مدارس

مدربين

جلسة فردية

مرشدين

Jerusalem 
Ambassadors Project

Children

Schools

Trainers

Individual session

Guides

43

 1070

42

Includesالنشاطات

سلة غذائية لألطفال

حقيبة مدرسية

رحلة ترفيهية وذوي األطفال

معرض المخدرات في عيون األطفال
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اصدار مدونة السلوك “الباحث الصغير”

Food basket for children

School bag

Trip with the children’s parents

“Drugs in the Eyes of Children” Exhibition on 
the International Day against Drug Abuse. 

Issue the manners blog.
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مشروع تثقيف االقران للوقاية من المخدرات

مدارسطفل مدربين

شهور تدريبية

مجموعة في المدارس الخاصة

المستفيدون بشكل غير مباشر

مجموعات للوقاية من المخدرات

Jerusalem 
Ambassadors Project

ChildrenSchools Trainers

Months of training 

 Groups in private schools

Number of indirect beneficiaries

Groups for the prevention
 of drugs

319

6

31

900

9

4
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التعليم
Education 
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ضمــن الرؤيــة المســتقبلية لجامعــة القــدس وجمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي لتطويــر برنامــج التربيــة الرياضيــة 
فــي قســم بــرج اللقلــق، قامــت نائــب رئيــس جامعــة القــدس لشــؤون القــدس الدكتــورة صفــاء ناصــر الديــن 
وعميــد كليــة هنــد الحســيني الدكتــورة يــارا الصيفــي ومشــرف قســم التربيــة الرياضيــة فــي الجمعيــة د. احمــد 
الخواجــا وقســم التطويــر فــي الجامعــة عمــر الــزرو وســحر شــحادة بزيــارة لجمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي 
لاطــاع علــى اخــر التطــورات فــي الموقــع واالســتعدادات لتطويــر البرنامــج ورفــع عــدد الطــاب فــي قســم 

التربيــة الرياضيــة فــي بــرج اللقلــق.
ــر  ــي مق ــدك ف ــر ادكي ــي منتص ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــر جمعي ــن مدي ــر الدي ــاء ناص ــورة صف ــت الدكت   والتق
الجمعيــة حيــث قــدم ادكيــدك عرضــا كامــا للدكتــورة صفــاء حــول العاقــة التــي تربــط الجمعيــة بجامعــة 
القــدس والتــي انطلقــت مطلــع العــام ٢01٢ بزيــارة مــن خــال الدكتــور جمــال نســيبة فــي حينــة، والتــي تطــورت 
لبنــاء قســم لطلبــة التربيــة الرياضيــة فــي الموقــع فــي تلــك الفتــرة حصــر بـــ 18 طالــب فقــط، وامتــد العمــل مــن 
بعدهــا ليصــل عــدد طلبــة قســم التربيــة الرياضيــة فــي الجمعيــة إلــى 65 طالبــا علــى مــدار ثاثــة اعــوام مــن 

العمــل المتواصــل والتعــاون المشــترك مــا بيــن ادارة الجامعــة والجمعيــة.
  ومــن بعدهــا أكــد ادكيــدك للدكتــورة ناصــر الديــن ان الجمعيــة تفتخــر بالعاقــة المميــزة التــي تربطهــا 
بالجامعــة وان لهــذا العاقــة الــدور المهــم فــي الحفــاظ علــى الموقــع وفــي مســاندة الجمعية خــال االعوام 
الماضيــة للبقــاء والصمــود، وســاهم طلبــة الجامعــة بإحيــاء الجمعيــة خــال الفتــرة الصباحيــة بالتواجــد 

ــم. ــي المنظ ــري األكاديم البش
ــا  ــة واهتمامه ــزام الجامع ــى الت ــد عل ــر تأكي ــارة تعتب ــذه الزي ــن ان ه ــر الدي ــورة ناص ــرت الدكت ــا اعتب ــن جانبه   م
بالحفــاظ علــى قســم التربيــة الرياضيــة فــي جمعيــة بــرج اللقلــق والعمــل علــى تطويــره وتعزيــزه بالمزيــد مــن 

الطلبــة والمدرســين خــال الفتــرة القادمــة.
  وأكــدت بــأن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي هــي منطقــة مهمــة داخــل البلــدة القديمة مــن القــدس وتحتاج 
دائمــا للعمــل للحفــاظ عليهــا وعلــى ابنــاء مدينــة القــدس والبلــدة القديمــة منهــا، مشــيرة بــأن البرنامــج نظــم 
وصمــم داخــل البلــدة القديمــة مــن القــدس لتأكيــد عروبــة المدينــة وإدخــال الطلبــة بشــكل يومــي إلــى البلــدة 

القديمــة مــن القــدس.
وقامــت الدكتــورة ناصــر الديــن والحضــور المشــاركين باالجتمــاع بجولــة فــي جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي 
لاطــاع علــى مرافــق الجمعيــة والترميــم الحديــث فــي الجمعيــة لبحــث ســبل االســتفادة مــن المرافــق 

ــع. ــي الموق ــي ف ــج الرياض ــر البرنام ــي تطوي ــة ف الحالي

د. صفاء ناصر الدين تشيد بالمنشآت الرياضية بالبرج  
جامعة القدس وجمعية برج اللقلق يبحثون لدراسة 

سبل تطوير قسم التربية الرياضية في القدس
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 As a part of the future vision of Al-Quds University & Burj Al-Luqluq for developing  the 
physical education department at Burj Al- Luqluq, Dr Safa’ Nassriddin, the vice president 
of Al-Quds University, Head of Hind Al-Husseini College, Dr Yara Saifi, along with Dr. Ahmad 
Khoja, the supervisor of the physical education department at Burj Al-Luqluq, members 
of the development office of the university Omar Zaroo and Sahar Shihadeh, visited the 
society so as to receive updates and arrange for the upcoming semester.  

Dr Safa’ Nassriddin met the executive manager of Burj Al-Luqluq Mr. Muntaser Edkaidek at 
the society who displayed a presentation about the relation between Burj Al-Luqluq and 
Al-Quds University. The relation first started in 2012 when Dr. Jamal Nusseibeh visited the 
society, and it resulted in creating a physical education department at Burj Al- Luqluq. At 
first, there were only 18 students. However, after three years of continuous cooperation 
and hard work between both partners, the number of students increased to reach 65 
students. 

Afterwards, Muntaser Edkaidek emphasized how proud Burj Al- Luqluq is with this special 
relationship with the university, which has an important role in preserving the location of the 
society and assisting it throughout the previous years. Moreover, the university students 
contributed through being present during the morning period. 

On her behalf, Dr Nassriddin indicated that such a visit symbolizes the commitment of the 
university towards Burj Al-Luqluq and it also expresses the interest of the university in this 
cooperation and looks forward to developing it so that more students will enroll and attend 
their classes at the society. 
She also pointed that Burj Al-Luqluq is an important area within the Old City of Jerusalem 
and always needs to be preserved. She added that the program was organized to be 
implemented inside the Old City, to indicate its identity and also deepens the connection 
of people towards this land.

At the end, Dr. Nassriddin lead the participants for a tour around Burj Al-Luqluq and showed 
them it facilities and the new restorations in order to discuss the ways to advantage from 
the current facilities in developing the physical education program there. 

Dr Safa’ Nassriddin commends the athletic facilities of Burj Al-Luqluq

Al-Quds University & Burj Al-Luqluq discuss 
the development of Physical Education 

Department in Jerusalem
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نتبنــى فــي روضــة بــرج اللقلــق اســتراتيجية تعتمــد نمــو وتطــور الطفــل مــن منطلــق شــامل للطفــل كمحــور 
للعمليــة التربويــة اإلنمائيــة. 

يهــدف برنامجنــا لتدعيــم نمــو الطفــل المتكامــل فــي جميــع المجــاالت الحســية والحركيــة واالنفعاليــة 
واالجتماعيــة والمعرفيــة، ويخطــط بشــكل هــادف ليضمــن التــوازن ببــن بيــن انــواع النشــاطات ويؤكــد تعــرض 
الحركــة،  الفــن،  االنجليزيــة،  اللغــة  الرياضيــات،  العربيــة،  اللغــة  مجــاالت  فــي  االساســية  للخبــرات  الطفــل 
ــاال  ــي مج ــت يعط ــج ثاب ــن برنام ــة ضم ــة ومتزن ــة متنوع ــرات زمني ــر فت ــال توفي ــن خ ــال م ــيقى، والخي الموس

ــة. ــواد مختلف ــع م ــل م ــب والتفاع ــال اللع ــن خ ــم م ــل للتعل للطف
وقــد بــدا العــام الدراســي فــي روضــة جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي باســتمرارية التفاقيــة التعــاون والشــراكة 
التــي تمــت مــا بيــن جمعيــة بــرج اللقلــق وجمعيــة ارض االنســان االيطاليــة التــي كان لهــا الــدور الكبيــر والمميــز 
فــي مســاندة روضــة الجمعيــة وتقديــم العديــد مــن الخدمــات للروضــة ولمعلمــات الروضــة وبشــكل خــاص 
ــان  ــة ارض االنس ــن جمعي ــزة م ــادرة الممي ــن المب ــة، ولك ــة خانق ــي بأزم ــام الماض ــال الع ــة خ ــرور الروض ــد م بع
االيطاليــة اســفرت ومنــذ بدايــة العــام الحالــي إلــى وصــول عــدد االطفــال فــي الجمعيــة إلــى ٣5 طفــل مــن 
ابنــاء البلــدة القديمــة وحــي بــاب حطــة وبمشــاركة العديــد مــن االطفــال مــن قبيلــة الــدوم التــي تقيــم فــي 
المنطقــة، كمــا وتســاهم جوهــرة القــدس ســنويا فــي دعــم روضــة الجمعيــة ومســاندة معلميهــا واألطفــال 

المنتفعيــن بهــا.
ــبات  ــع والمناس ــب المواضي ــة حس ــي الروض ــة ف ــطة الهادف ــات واألنش ــن الفعالي ــد م ــم العدي ــم تنظي ــد ت وق
ففــي موســم الحــج قــام اطفــال الروضــة بتأديــة شــعائر الحــج فــي الروضــة مــن خــال تنظيــم يــوم كامــل من 
الفعاليــات الخاصــة بتعليــم االطفــال علــى شــعائر موســم الحــج الكاملــة وتطبيقهــا عمليــا من خــال تصميم 
مجســم للكعبــة المشــرفة حيــث طــاف االطفــال حــول مجســم الكعبــة فــي ســاحة الروضــة وجمعيــة بــرج 
اللقلــق وســط حضــور عــدد مــن االهالــي الذيــن كانــوا ســعداء بتعليــم ابنائهــم لهــذه الشــعائر وإدخــال الفرحة 

والســرور إلــى قلوبهــم اســتقباال للعيــد.
وقــام اطفــال الروضــة ايضــا بصناعــة حلويــات العيــد، حيــث قامــوا بصناعــة الكعــك المعمــول بأيديهــم 

وبمســاعدة المربيــات وبعــض االهالــي الــذي حضــروا للعــون والمســاعدة. 
وقــد قــام االطفــال بعــدد مــن االنشــطة وعمــل فعاليــات عليهــا مثــل نشــاط الزيتــون حيــث قــام االطفــال برص 
ــي  ــن اراض ــراء م ــف الصف ــاط اوراق الخري ــال بالتق ــام االطف ــث ق ــف حي ــل الخري ــة فص ــة وفعالي ــون وكبس الزيت
الجمعيــة الواســعة وعمــل فعاليــة فصــل الخريــف بشــكل فــردي وبشــكل جماعــي وتــم تعليقــه علــى جــدران 
ــائل  ــتاء ووس ــس الش ــتاء وماب ــل الش ــن فص ــطة ع ــن االنش ــد م ــل العدي ــم عم ــتاء ت ــل الش ــي فص ــة وف الروض

التدفئــة والتغيــر فــي حالــة الطقــس خاصــة ســقوط الثلــوج الــي ســقطت فــي بدايــة هــذا الفصــل.
ــكان  ــدس وس ــن الق ــة م ــدة القديم ــي البل ــال ف ــر االطف ــة وتطوي ــى تنمي ــل عل ــة بالعم ــة الجمعي ــر روض  وتثاب
ــة  ــاطات المختلف ــات والنش ــن الفعالي ــد م ــم العدي ــم تنظي ــث يت ــوص، حي ــه الخص ــى وج ــة عل ــاب حط ــي ب ح
ألطفــال روضــة الجمعيــة بمــا يســاهم فــي تطويــر قدراتهــم وتعليمهــم مهــارات الحيــاة ومهــارات التعلــم 
ــع واأللعــاب الحركيــة  ــة حركــة االصاب ــة المختلفــة. فــي رفــع امكانيــات االطفــال فــي الدقــة وليون االكاديمي

ــري. ــي والبص ــز الحرك ــة والتركي ــي الكتاب ــاعدهم ف ــي تس الت
وقــد قامــت روضــة جمعيــة بــرج اللقلــق العــام ٢01٤ بتخريــج الفــوج الخامــس عشــر مــن اطفــال الروضــة بحضــور 
ــة  ــدة القديم ــاء البل ــة وأبن ــاء الروض ــن ابن ــل م ــج ٢0 طف ــم تخري ــث ت ــة، حي ــال وإدارة الجمعي ــور االطف ــاء ام اولي
مــن مدينــة القــدس، وقــام االطفــال خــال الحفــل الختامــي بتقديــم مجموعــة مــن الرقصــات الفنيــة التــي 
تعلموهــا وقامــوا بتــاوة األحاديــث وتــاوة القــرآن الكريــم، وفــي النهايــة تــم توزيــع الشــهادات علــى اطفــال 

الروضــة وتقديــم الحلويــات لألطفــال وذويهــم.

روضة برج اللقلق
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At Burj Al-Luqluq kindergarten we adopt a strategy that comprehensively focuses on the 
growth and development of the child as the core of the developmental educational process 
Our program aims to strengthen the whole growth of the child in sense, motion, emotion, 
social and cognitive areas. It plans purposefully to strike a balance between activities and 
assures that children acquire the basic experiences in Arabic & English languages, Math, 
Arts, In addition to Music and imagination. This works through fixing a couple of periods 
within a program which gives the child the chance to learn through playing and interacting. 
The new school year at Burj Al-Luqluq started by the continuation of the partnership between 
Burj Al-Luqluq Society and the Italian organization Terre des Hommes. This organization 
has a huge impact on supporting the kindergarten of the society and its teachers with a 
number of services especially after the crisis the kindergarten has gone through last year. 
However, the unique initiative by Terre des Hommes resulted in increasing the number 
of children to reach 35 from the Old City and Bab Hutta, in addition to the participation 
of children of Al Dom tribe which resides the area. Moreover, Jawharet Al-Quds annually 
contributes in supporting Burj Al Luq Luq kindergarten, including its teachers and children.
A number of important activities were organized in the kindergarten following the occasions. 
For example, during pilgrimage season, children performed Hajj rituals within a day full 
special activities and practices.  Moreover, a figure of al Kaa’ba was designed around which 
students moved in circles in the sight of their delighted parents. Moreover, children cooked 
hand-made Eid sweets with the assistance of their teachers and parents. 
Students also did a number of different activities like olive pressing and pickling, in addition 
to the autumn activity in which they collected the yellow leaves from the field of the society 
and hang it on the walls of the kindergarten. On the other hand, winter activities taught 
children about winter clothes, heating methods and climate changes like snowfalls. 
The kindergarten in the society works hard on the development of children in the Old City 
of Jerusalem, especially Bab Hutta residence. A number of activities are organized for 
kindergarten students which help in improving their abilities and capabilities to acquire the 
life skills in addition to the different educational skills. It also helps in increasing their level of 
concentration and writing ability. 
In 2014, Burj Al-Luqluq society celebrated the graduation of the 15th group of kindergarten 
students in the presence of their parents and the society staff. The number of graduated 
kindergarten students that year was 20 of the Old City children. During the graduation 
ceremony, children performed some dances and recited Quran and Hadith. And at the end 
of the ceremony, children received certificates and sweets which they enjoyed with their 
parents.  

Burj Al-Luqluq Kindergarten
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ــتمرارية  ــى اس ــاظ عل ــدس بالحف ــة بالق ــية العام ــة الفرنس ــي والقنصلي ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــتمر جمعي تس
ــة  ــاب حط ــي ب ــاء ح ــاندة ابن ــل مس ــن اج ــق م ــرج اللقل ــة ب ــة جمعي ــي مكتب ــة ف ــة المجتمعي ــروع الحاضن مش
كالعربــي  الرئيســية  التعليميــة  للمــواد  االكاديميــة  الحصــص  تقديــم  يتــم  حيــث  ومجتمعيــا،  أكاديميــا 
والرياضيــات واالنجليــزي مــن ضمــن برامــج المشــروع لتعزيــز الجانــب األكاديمــي لــدى اطفــال حــي بــاب حطــة 
وكذلــك مــن اجــل مســاندة ذويهــم الذيــن هــم بحاجــة لمســاندتهم مــن خــال تدريــس وشــرح بعــض المــواد 

ــم. ــة ألطفاله العليم
ــن  ــة م ــى مجموع ــة عل ــج المكتب ــن برنام ــن م ــال المنتفعي ــب االطف ــم تدري ــي يت ــج األكاديم ــب البرنام وبجان
المهــارات الحياتيــة كالدبكــة والرســم والمســرح بهــدف الحفــاظ عليهــم مــن اللعــب فــي الطرقــات ولتمريــر 

ــلبية. ــات الس ــن االف ــدا ع ــي بعي ــكل ايجاب ــم بش اوقاته
اســتفاد مــن برنامــج الحاضنــة المجتمعيــة لهــذا العــام أكثــر مــن 600 طفــل مقدســي فــي الحصــص التعليميــة 
»العربــي، االنجليــزي والرياضيــات«، باإلضافــة لمشــاركة أكثــر مــن 1٢0 طفــل فــي زوايــا المهــارات الحياتية كالرســم 

والدرامــا والدبكة الشــعبية.
ــاب حطــة مــن  ســاهم البرنامــج خــال الســنوات الثــاث االخيــرة علــى رفــع المســتوى االكاديميــة فــي حــي ب
ــة،  ــدة القديم ــدس والبل ــة الق ــاء مدين ــك ابن ــة وكذل ــاندة االكاديمي ــن للمس ــة المحتاجي ــاندة الطلب ــال مس خ
حيــث تميــزت الحصــص التدريســية باســتهداف الطلبــة مــن الصفــوف االبتدائيــة حتــى الصفــوف الثانويــة، مــن 

ــه التعليميــة. ــة إلــى مجموعــات كا حســب عمــره ومرحلت خــال تقســيم الطلب
  مــن خــال البرنامــج تمكــن الطلبــة المســتفيدون مــن تعلــم مهــارات حياتيــة متعــددة كالدبكــة التــي تميــزت 

مجموعتهــا بتأســيس فرقــة دبكــة للفتيــات فــي الجمعيــة، بتدريبــات وتوجيهــات مــن المدربــة تمــام نوفــل.
ــأن  ــاركين ب ــد المش ــث أك ــات، حي ــب التدريب ــزام وح ــة بااللت ــزت المجموع ــد تمي ــا فلق ــات الدرام ــي تدريب ــا ف ام
تدريبــات الدرامــا تعتبــر الحيــز والمســاحة المميــزة التــي منحتهــم االريحيــة للتفريــغ النفســي وتحقيــق ذاتهــم 

ــة ســاندرا التــي مــررت التدريبــات. مــن خــال التدريبــات والبرنامــج الخاصــة بالمدرب
وتميــزت مجموعــة الرســم مــن خــال المدربــة ســندس الرجبــي بمســاندة االطفــال فــي مدرســة النهضــة »ج«، 
ــر كافــة التدريبــات للصفــوف االكاديميــة فــي المدرســة كمدرســة  الواقعــة بقــرب الجمعيــة، حيــث تــم تمري

مســاندة لتعليــم االطفــال مهــارات الرســم.
 فــي النهايــة يمكــن التأكيــد بــأن برنامــج الحاضنــة المجتمعيــة يعتبــر مــن اهــم البرامــج التــي تحتضنهــا 
الجمعيــة لمــا لــه مــن أثــر ووقــع كبيــر علــى نفــوس المشــاركين المســتفيدين واهاليهــم، ولمــا لــه مــن بعــد 
اســتراتيجي فــي تعزيــز صمــود وثبــات الفلســطينيين القائميــن فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس عبــر العلــم 

ــي. ــي والثقاف ــز االكاديم التعزي

مشروع الحاضنة المجتمعية
عطاء اكاديمي من اجل ابناء القدس
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Burj Al-Luqluq Society and the French Consulate General in Jerusalem continue to maintain 
the continuity of the “Community Incubator” project at Burj Al-Luqluq Library, in order to 
support the residence of Bab Hutta academically and socially. Academic lectures for the 
main educational subjects such as Arabic, Math and English are given through the program 
of the project in order to enhance the academic aspect for children from Bab Hutta, 
in addition to support their parents, who are in need of support, through teaching and 
explaining some educational materials to those children.
In addition to the academic programme, children benefited from the Library programme 
are trained for a number of life skills such as Dabkeh, drawing and theatre in order to keep 
them away from playing around the streets and to let them spend their free-time positively. 
This year, around 600 Jerusalemite children benefited from the community incubator project 
in their Arabic, English and Math classes. In addition, more than 120 children participated in 
other activities like drama, drawing and Dabkeh.
Throughout the last three years, this program contributed in improving the academic level 
in Bab Hutta neighborhood. Classes there targeted students from primary and secondary 
schools by grouping them depending on their ages and educational level. 
Students were able to acquire new special skills like Dabkeh as a new Dabkeh group was 
created in the society under the supervision of the trainer Tamam Nofal.
The drama group attended their rehearsals with high level of commitment and enthusiasm. 
Moreover, participants assured that drama rehearsals, in addition to the programs set by 
the trainer Sandra, give them the chance to break free, express themselves and get rid of 
anxiety.  
On the other hand, the drawing group with the trainer Sundus Al Rajabi focused on assisting 
children at Al Nahda School “C” which lies near the society. All classes received drawing 
trainings in the school which supports the education of drawing skills for children.
To conclude, the community incubator project is considered one of the most essential 
programs by the society for its huge effect on the benefited participants and their parents. 
In addition, it plays a strategic role in enhancing the resistance of Palestinians living in the 
Old City of Jerusalem, by improving education and the cultural and academic levels.

Community Incubator Project ... 
Academic Tender for Jerusalemites
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اختتمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ووكالــة بــال ســبورت »جمعيــة الرياضــة فــي فلســطين« دورة االعــام 
واإلدارة الرياضيــة التــي أقيمــت برعايــة منتــدى شــارك الشــبابي فــي مقــر جمعيــة بــرج اللقلــق، وامتــدت الــدورة 
لعشــرة ايــام بمعــدل ٢٤ ســاعة تدريبيــة وخصصــت لطــاب كليــة التربيــة الرياضيــة فــي جامعــة القــدس وعــدد 
مــن الناطقيــن االعامييــن باألنديــة المقدســية واالتحــادات الرياضيــة، واشــتملت الــدورة علــى أساســيات االعــام 
الرياضــي بــكل أشــكاله ومكوناتــه »المكتــوب والمقــروء والمرئــي وااللكترونــي، واإلدارة الرياضيــة، وقــد حاضــر 

فــي الــدورة المحاضــران منيــر الغــول لألعــام الرياضــي ومنتصــر ادكيــدك لــإدارة الرياضيــة.
ــرج اللقلــق، بحضــور رئيــس تجمــع قدســنا لاتحــادات  وقــد أقيــم حفــل تخريــج متواضــع فــي مقــر جمعيــة ب
ــر  ــر منتص ــق المحاض ــرج اللقل ــة ب ــر جمعي ــبورت« ومدي ــال س ــبكة ب ــا لش ــي »ممث ــر غرابل ــة عم ــاب الرياضي وااللع
ادكيــدك، وســارة العكرمــاوي ممثلــة لمنتــدى شــارك الشــبابي، واالعامــي المحاضــر منيــر الغــول، وعضــو 
ــر،  ــد جب ــنا مفي ــع قدس ــذي لتجم ــب التنفي ــو المكت ــك، وعض ــعيد مس ــبورت س ــال س ــة ب ــاء وكال ــس أمن مجل
المشــرف الرياضــي نهــاد زغيــر، وانطلــق الحفــل بكلمــة ترحيــب مــن مديــر جمعيــة بــرج اللقلــق ادكيــدك الــذي 
رحــب بكافــة الحضــور مــن طلبــة الجامعــة والشــخصيات الرياضيــة المقدســية مؤكــدا بــأن هــذه الــدورة باكورة 
ــبورت  ــال س ــط ب ــي ترب ــراكة الت ــا للش ــق وتواص ــرج اللقل ــبورت وب ــال س ــة ب ــن وكال ــا بي ــل م ــاون والتواص ــن التع م

ومنتــدى شــارك منــذ عشــر ســنوات.
وفــي نهايــة الحفــل تــم توزيــع الشــهادات علــى المشــاركين فــي الــدورة وتنــاول المدعــوون المرطبــات 

التذكاريــة. الصــور  والتقطــوا  والمشــروبات 
المشــاركون فــي الــدورة: حاتــم جمــال القــاق، نــادر ديــاب أبــو ديــاب، أحمــد التميمــي، نورهــان ديبــة، رنــا ثلجــي، 
ــات،  ــد عويس ــة، محم ــا هادي ــم، رض ــو علق ــم أب ــي، ابراهي ــد العجلون ــاد اهلل، محم ــف ج ــويكي، يوس ــاد ش جه
ــر، محمــد ابراهيــم  ــو غربيــة، عبــد اهلل الماجــد، ابراهيــم الدويــك، أنــس برب أســيد عميــرة، ســامر أيوبــي، رامــي أب

ــح العــزة. العباســي، احمــد حمــودة، يحيــى شــلودي، ســامر صال

جمعية برج اللقلق ووكالة بال سبورت 
تختتمان دورة اإلعالم واإلدارة الرياضية لطلبة جامعة القدس
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Burj Al-Luqluq and Palsport ended the course in media and sports management, sponsored 
by Sharek Youth Forum, at Burj Al-Luqluq society. The course lasted for 10 days of a total of 
24 hours and it targeted Physical Education Students in Al-Quds University, in addition to a 
number of media reporters for clubs in Jerusalem and sports federations. 
The course included the basics of written, visual and electronic sports reporting in addition 
to sports management. Both Munir Al Ghoul and Muntaser Edkaidek gave lectures in sports 
management.  
Moreover, a small graduation ceremony was held at Burj Al-Luqluq society in the presence 
Omar Gharably, Head of Qudsuna Union for Sport Federation and representative of 
Palsport, the Executive Manager of Burj Al-Luqluq Muntaser Edkaidek, Sarah Ikermawi, 
representative of Sharek Youth Forum, the media lecturer Munir Al-Ghoul, in addition to 
the coach Nihad Zugayyar, Said Misk, and Mufid Jabr. 
The ceremony started with a welcoming speech by Muntaser Edkaidek who welcomed 
the audience and asserted that this course is a sign of cooperation and communication 
between Palsport and Burj Al-Luqluq, in addition to the relations between Palsport and 
Sharek Forum. 
At the end of the ceremony, participants in the course received certificates and the 
audience enjoyed refreshments and taking photos.
Participants in this course were: Hatem Jamal Al-Qaq, Nader Diyab Abu Diyab,Ahmad Al-
Tamimi, Norhan Deeba, Rana Thalji, Jihad Shweiki, Yousef Jad Allah, Mohammad Al-Ajlony, 
Ibrahim Abu Alqam, Rida Hadiyeh, Mohammad Ewisat, Osayd Amireh, Samer Ayyoubi, 
Rami Abu Gharbiyeh, Abdallah Al-Majed, Ibrahim Dweik, Anas Barbar, Mohammad Ibrahim 
Abbasi, Ahamad Hammoudeh, Yahya Shalloudi, Samer Saleh Al- Azzeh. 

Burj AL-Luqluq and Palsport Wrap up Media 
and Sport Management Course for Al-Quds 

University Students
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الشباب
Youths
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احتفلــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ومؤسســة التعــاون بإطــاق مشــروع »شــبابك يــا قــدس« الممــول مــن 
رجــل االعمــال المقدســي منيــر الكالوتــي وبإشــراف مؤسســة التعــاون بدايــة عــام ٢01٤. ويهــدف هــذا المشــروع 
الــى تنميــة الشــباب المقدســي ودعمهــم مــن أجــل المســاهمة الفعالــة فــي المجتمــع. واشــتمل المشــروع 

علــى الفعاليــات والمبــادرات التاليــة خــال عــام ٢01٤:

فعاليات المشروع:
  - شباب القدس يخطون »شبابك يا قدس« بأيديهم في حفل افتتاح المشروع.

  - دوري المدارس المقدسية »النسخة األولى«.

  - دوري الحارات المقدسية »النسخة األولى«.

  - افتتاح منارة القدس الثقافية للشباب.

  - جولة الى جبال القدس.

  - إفطار جماعي رمضاني لمنتفعي مشروع »شبابك يا قدس«.

  - تبادل رياضي »نلعب من أجل أطفال غزة«.

  - تدريبات التصوير والرسم.

  - جولة الى مدينة طبريا ضمن برنامج المرشد الشاب.

  - تنظيم دوري الحارات والمدارس المقدسية »النسخة الثانية«.

  - جولة الجوالن وبانياس ضمن برنامج المرشد الشاب.

  - افتتاح معرض »القدس في الحارة والشارع«.

  - توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية برج اللقلق والرؤيا الفلسطينية لتنفيذ برنامج القيادة الشابة.

  - تنظيم نسخة دوري المدارس المقدسية الثالثة ومدرسة ابو عبيدة البطل.

  - جولة الى النقب وبئر السبع ضمن برنامج المرشد الشاب.

المبادرات الشبابية ضمن مشروع شبابك يا قدس:

  - مبادرة البيئة المدرسية الصحية والخضراء.

  - مبادرة ارشيف المسجد االقصى.

  - مبادرة ألوان )المرسم المتنقل(.

مشروع شبابك يا قدس
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Burj Al-Luqluq and the Welfare Association celebrated the launching of “Shababek Ya Quds” 
project, funded by the Jerusalemite businessman Munir Al-Kaloti and supervised by the 
Welfare Association. The project aims develop the youth and support them so that they 
can efficiently participate in the community. Moreover, the project included the following 
activities and initiatives:

The project’s activities:
 - Jerusalemite youth write “Shababek Ya Quds” with their own hands. 
 - Jerusalemite schools tournament “Version no.1”.
 - Jerusalemite quarters tournament “Version no.1”.
 - Launching the cultural beacon of Jerusalem.
 - Tour to the mountains of Jerusalem.
 - Group Ramadan Iftar for “Shababek Ya Quds” beneficiaries.  
 - Sports exchange titled “We Play for Children of Gaza”.
 - Photography and drawing courses. 
 - Tour to Tiberias within the young guide program.
 - Jerusalemite quarters tournament “Version no.2”.
 - A tour to Golan heights and Banias within the young guide program.
 - Opening “Al-Quds in Quarters and Streets” Gallery.
  - Signing a partnership agreement between Burj Al-Luqluq and the Palestinian Vision 
Organization to implement the young guide program.
 - Jerusalemite schools tournament “Version no.3” and Abu Obaida school wins.
 - Tour to Al-Naqab & Bir Al-Sabe’ within the young guide program.

The Project’s Initiatives:
 - Healthy and green school environment initiative. 
 - Al-Aqsa mosque archive initiative. 
 - Alwan initiative.

Shababek Ya Quds Project
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ــفراء  ــروع س ــرايا مش ــز الس ــطينية ومرك ــا الفلس ــة الرؤي ــي ومؤسس ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي  اطلق
ــدس  ــة الق ــي مدين ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــع مديري ــراكة م ــاون والش ــية بالتع ــدارس المقدس ــي الم ــدس ف الق
وبتمويــل مــن مركــز تطويــر المؤسســات االهليــة الفلســطينية »NDC«. ويهــدف مشــروع ســفراء القــدس إلــى 
ــل  ــية تعم ــات مقدس ــة مؤسس ــف ثاث ــه بتكات ــت فكرت ــذي تكون ــة، وال ــة المقدس ــاء المدين ــة ابن ــة وتوعي تنمي
مــن قلــب القــدس والبلــدة القديمــة، تؤمــن بــدور مؤسســات المجتمــع المحلــي التكاملــي وبضــرورة تضاعــف 
الجهــود العاملــة للتقليــل مــن اآلثــار المترتبــة عــن المخاطــر والصعوبــات التــي يتعــرض لهــا االطفــال فــي هــذه 
المرحلــة العمريــة، لذلــك يســتهدف المشــروع ٣00 طالــب مقدســي مــن عمــر)16-1٢( عــام و٣00 مــن أهاليهــم، 
ــر(،  ــل المكب ــوية، جب ــا، العيس ــت صفاف ــة، بي ــدة القديم ــي )البل ــدس وه ــي الق ــً ف ــق تهميش ــر المناط ــي أكث ف
فــي محاولــة لمنحهــم فرصــة نحــو بنــاء واكتشــاف ذواتهــم واشــراكهم فــي عمليــة التنميــة المجتمعيــة، 
وللعمــل علــى حمايــة مســتقبلهم فــي القــدس عبــر تطويــر مهاراتهــم الحياتيــة والمهنيــة، والتأكيــد علــى 
انتمائهــم وهويتهــم مــن خــال زيــادة معرفتهــم بواقعهــم المعــاش باإلضافــة إلــى تعزيــز أهميــة التطــوع 

والبــذل فــي ســبيل التغييــر المجتمعــي المنشــود.

ــة،  ــة االجتماعي ــى التوعي ــتمل عل ــية تش ــاور رئيس ــة مح ــال ثاث ــن خ ــودة م ــروع المنش ــداف المش ــق اه وتحقي
السياســية، االقتصاديــة، تعزيــز روح التطــوع والمبــادرات المجتمعيــة، تعزيــز القــدرة علــى اإلختيــار المهنــي مــن 

ــاور: ــف المح ــي وص ــا يل ــة، وفيم ــارات الحياتي ــر المه ــي وتطوي ــه المهن ــاد والتوجي ــال اإلرش خ

المحور االول: التوعية والمهارات الحياتية:
   - تنفيذ 600 ساعة مهارات حياتية.
   - تنفيذ 90 ساعة ورشات توعوية. 

المحور الثاني: المبادرات المجتمعية:
   - تنفيذ 180 ساعة تدريبة حول المبادرات المجتمعية.

   - تطبيق 15 مبادرة متجتمعية.
   - تنفيذ 7 جوالت لتعزيز الهوية الوطنية.

المحور الثالث: االرشاد والتوجية المهني:
   - فحص الميول المهنية لـ ٣00 طالب/ة.

   - تنفيذ ٢0 جولة الى الجامعات والمدارس المهنية.
   - مخيمين ارشاديين.

   - عقد ٣0 ساعة توعوية الهالي الطلبة.

انطالق مشروع سفراء القدس بتكاتف ثالث 
مؤسسات مقدسية مجتمعية

 »برج اللقلق، الرؤيا الفلسطينية والسرايا«
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In cooperation between three Palestinian Institutions in Jerusalem: Burj Al-Luqluq, Palvision 
& Al-Saraya; Jerusalem Ambassadors project was launched. It is a product of partnership 
with the Directorate of Education in Jerusalem and NGO Development Center NDC, which 
funds this project. The objective of this project is to develop and raise awareness among 
youth in Jerusalem. The three partner institutions work in the city of Jerusalem. They all 
believe in the important role of institutions, especially in developing the local community. 
They also take into account the necessity of involving all efforts that contribute in decreasing 
the difficulties their age is exposed to. The project targets 300 student between 12 and 16 
and 300 of their parents as well. In the most neglected areas in Jerusalem, which are the 
Old city, Beit Safafa, Al-Isawiya and Jabal Al-Mukaber, the project aims to provide a new 
opportunity for the targeted  kids. It provides a way out, not only to explore themselves and 
increase their participation in the developing process, but also to preserve their identities 
and their future. In addition, it concentrates on the importance of volunteering for a better 
change in the community.
The project will be implemented through 3 categories that include raising awareness socially, 
politically, and economically, in addition to volunteering, initiatives, vocational education 
training as well as developing life skills.  

 - Category 1: Life Skills
660 hours of life skills
90 hours of raising awareness sessions
 - Category 2: Social Iniatives 
180 training houra on social iniatives.
Implement 15 social iniatives.
Implement 7 tours for reinforcing national identity.
 - Category 3: Guidance and Vocational Training
Examine the vocational preferences of 300 students.
Implement 20 tours to universities and vocational schools.
Two instructive camps.
30 hours of spreading awareness for students’ parents. 

Jerusalem Ambassadors Project
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ــال  ــي دورة االتص ــاركين ف ــباب المش ــن الش ــوج االول م ــج الف ــي بتخري ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي احتفل
ــر التوثيقــي ضمــن مشــروع جــذور الشــبابي الممــول مــن صنــدوق التنميــة االســامي فــي  والتواصــل والتصوي
جــدة وبإشــراف مــن صنــدوق االمــم المتحــدة UNDP وبالشــراكة مــع مــدارس االيمــان الثانويــة. وحضــر الحفــل 
ممثلــة صنــدوق االمــم المتحــدة والبنــك االســامي مــي دغــش ورئيــس جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ناصــر 
ــا  ــن كروي ــطينية للموهوبي ــة الفلس ــس االكاديمي ــي ورئي ــل حمام ــيخ جمي ــان الش ــة االيم ــر مدرس ــث ومدي غي
ــر  ــاد زغي ــة نه ــي الجمعي ــي ف ــج الرياض ــرف البرنام ــدك ومش ــر ادكي ــة منتص ــر الجمعي ــة ومدي ــو ميال ــراس اب ف

ــروع. ــاركين بالمش ــباب المش ــي الش ــن اهال ــة م ومجموع
ــن  ــهر م ــة أش ــدار ثاث ــى م ــر عل ــات التصوي ــي تدريب ــاركين ف ــباب المش ــور الش ــرض لص ــال بمع ــق االحتف وانطل
التدريــب والتقــاط الصــور والعمــل المتواصــل داخــل الجمعيــة وفــي حــارات وأزقــة البلــدة القديمــة مــن مدينــة 
ــة  ــدس الثقافي ــارة الق ــي من ــت ف ــم عرض ــي ت ــباب الت ــة الش ــور الخاص ــور بالص ــتمتع الحض ــث اس ــدس، حي الق
ــور  ــة الص ــي طبيع ــوع ف ــك للتن ــباب« وذل ــون الش ــور بعي ــوان »ص ــرض عن ــل المع ــة، وحم ــي الجمعي ــباب ف للش

ــرض. ــملها المع ــي ش ــن الت والعناوي
ــى  ــور عل ــرف الحض ــق يع ــرج اللقل ــة ب ــاص بجمعي ــم خ ــرض فل ــم ع ــرض ت ــور بالمع ــة الحض ــاء جول ــد انته وبع
الجمعيــة وطبيعــة عملهــا والفعاليــات والنشــاطات والجوانــب االيجابيــة التــي تتبناهــا الجمعيــة فــي منطقــة 

بــاب حطــة علــى وجــه الخصــوص وفــي البلــدة القديمــة ومدينــة القــدس بشــكل عــام.
وبعــد االنتهــاء مــن عــرض الفلــم التعريفــي للجمعيــة تقــدم منســق المشــروع محمــد دويــك بكلمــة رحــب 
فيهــا بالحضــور مشــيرا إلــى ان البرنامــج تميــز باهتمــام الشــباب بالتدريبــات وبشــكل خــاص بتدريبــات االتصــال 
والتواصــل مــع المــدرب المتخصــص اســام كبهــا الــذي قــدم لهــم فكــر جديــد فــي تدريبــات االتصــال 
والتواصــل وســاهم فــي تعزيــز دورهــم االيجابــي فــي المجتمــع الــذي يحيــط بهــم وداخــل المركــز والمدرســة.
ــي  ــل والتآخ ــن التواص ــور م ــاء جس ــى بن ــادر عل ــي ق ــباب مقدس ــاء ش ــاهم ببن ــروع س ــأن المش ــك ب ــاف دوي وأض
مــع المؤسســات المحيطــة والمجتمــع المحيــط مــن اجــل تطويــر دور الشــباب ومســاندة االفــكار التــي يريــد 
الشــباب المقدســي تبنيهــا وتطبيقهــا علــى االرض، وأوضــح بــأن معــرض الصــور جســد اول عمــل حقيقــي 

ــروع. ــن المش ــهم م ــاركين أنفس ــباب المش للش
ــذور  ــج ج ــي برنام ــاركين ف ــباب المش ــن الش ــوج االول م ــج الف ــوى تخري ــع حل ــم تقطي ــال ت ــة االحتف ــي نهاي وف
الشــبابي فــي جمعيــة بــرج اللقلــق وتــم توزيــع شــهادات التكريــم الخــاص بالشــباب المشــاركين لدورتــي 

ــة. ــور التذكاري ــاط الص ــم التق ــور وت ــار الحض ــال كب ــن خ ــر م ــل والتصوي ــال والتواص االتص

UNDP بتمويل من البنك االسالمي للتنمية وإشراف
برج اللقلق تخرج الفوج االول من الشباب المشاركين 

في مشروع جذور الشبابي
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On Thursday, December 18th 2014, Burj Al-Luqluq celebrated the graduation of the 
first group of youth who participated in communication and documentary photography 
courses within Juthur project, which is funded by the Islamic Development Fund in Jeddah, 
supervised by UNDP and in cooperation with Al-Eman High School. The representative of 
the United Nations Fund for Population Activities and Islamic Bank, May Daghash, attended 
the ceremony alongside with Nassir Gaith, the head of Burj Al-Luqluq, Mr. Jamil Hamami, the 
principle of Al-Iman High School, Firas Abu Mayyaleh, the head of the Palestinian Academy 
for talented footballers, in addition to Muntasir Idkaidik, the manager of Burj Al-Luqluq, 
Nihad Zughayyar, the supervisor of the athletic activities at Burj Al-Luqluq and a group of 
the participants parents. 
The ceremony began with an exhibition for the works of youth who participated in 
photography training over the course of three months of practice, photo taking and 
continuous work in the society and the corners of the Old City of Jerusalem. The audience 
enjoyed the seeing the photos which were presented in the Jerusalem Cultural Beacon in 
the society. The exhibition was titled “Photos in the Eyes of Youth” due to the diversity of 
the photos and the ideas included in the exhibition. 
The exhibition was followed by a film which introduced Burj Al-Luqluq, its work, activities 
to the audience, in addition to the positive impact the society has in Bab Hutta area in 
particular, and in the Old City and Jerusalem in general. 
After the film, the project coordinator Mohamad Dweik welcomed the audience and noted 
that the participants were really dedicated to their trainings, especially in the communication 
course with their trainer Islam Kabha who provided them with a new method to think and 
enhanced their positive role in their surrounding society, Burj Al-Luqluq Society and school. 
Dweik added that the project contributed in creating Jerusalemite youth who are capable 
of building bridges of communication and brotherhood with the surrounding associations 
and society, in order to develop the role of youth and support the ideas they aim to adopt 
and apply. He also explained that the photo exhibition was the first real work of youth 
participants of the project.
At the end of the ceremony, the cake of the graduation of the first group of youth who 
participated in Juthur project at Burj Al-Luqluq was cut and photos were taken. Moreover, 
youth who participated in communication and photography courses received certificates 
from the senior attendance.

Funded by Islamic Development Bank & Supervised by UNDP
Burj Al-Luqluq Celebrates the Graduation of its First 

Youth Group Participated in Juthur Project 
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ــر«  ــث الصغي ــيين »الباح ــال المقدس ــون االطف ــي عي ــدرات ف ــروع المخ ــة بمش ــة الخاص ــة التنفيذي ــن الخط ضم
المنفــذ مــن خــال جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بالشــراكة مــع مديريــة التربيــة والتعليــم بالقــدس وبتمويل 
مــن لجنــة كويتيــون ألجــل القــدس، والــذي اســتمر خــال الفتــرة مــن ٢01٤/٢/1 حتــى ٢015/1/٣1، قامــت الجمعيــة 
ــار المخــدرات الســلبية التــي تواجــه المجتمــع  بتنفيــذ سلســلة مــن النشــاطات والفعاليــات الخاصــة بتوثيــق اث
المقدســي، حيــث تميــز المشــروع بالبرامــج الفعالــة والحيــة فــي الميــدان لألطفــال المشــاركين فــي المشــروع 
والذيــن بلــغ عددهــم ٤٣ طفــل مقدســي. كمــا اســتهدف المشــروع ثاثــة مــدارس تابعــة لبلديــة االحتــال مــن 

خــال التنســيق مــع االهالــي بشــكل مباشــر وليــس المــدارس.

احتفلــت جمعيــة  بــرج اللقلــق بتخريــج ٣0 طالبــا وطالبــة مــن مدربــي االقــران فــي مجــال الوقايــة مــن المخــدرات 
والســلوكيات اإلدمانيــة، المنظــم بالتعــاون مــا بيــن جمعيــة بــرج اللقلــق ومديريــة التربيــة والتعليــم بالقــدس 
وبتمويــل مــن لجنــة كويتيــون ألجــل القــدس. وتركــزت التدريبــات علــى أســاليب الوقايــة بالدرجــة األولــى، والتــي 

بدورهــم ســيقومون بإيصالهــا لزمائهــم وأقرانهــم فــي مدارســهم والبيئــة والمحيــط التــي يعيشــون فيــه.

مشروع الباحث الصغير 
» المخدرات في عيون االطفال«

مشروع تدريب االقران
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Burj Al-Luqluq executed a series of activities and events within the operation plan for 
the “Young Researcher” project, implemented by Burj Al-Luqluq in cooperation with the 
Directorate of Education in Jerusalem, and funded by Kuwaitis for Jerusalem Committee. 
The activities focused on the negative effects of drugs that our Jerusalemite community 
faces. The project lasted from February 2014 till January 2015 and it was distinctive by a 
number of efficient programs in the field for the participant 43 Jerusalemite children. The 
project targeted three schools, belonging to the municipality of the occupation, through 
direct cooperation with parents and not with the schools. 

Burj Al-Luqluq celebrated the graduation of 30 male and female students of peer trainers 
in the prevention of drugs and addictive behaviors. The project is implemented by Burj 
Al-Luqluq in cooperation with the Directorate of Education in Jerusalem, and funded by 
Kuwaitis for Jerusalem Committee. The trainings focused in the first place on the means of 
prevention, which student will pass to their peers in school and the surrounding community. 

Young Researcher “Drugs in the Eyes of Children” 
Project

Peer Training Project
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ــاص  ــة خ ــة المحمول ــف الذكي ــا للهوات ــاون تطبيق ــة التع ــي ومؤسس ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــدرت جمعي  أص
بمســارات البلــدة القديمــة فــي القــدس تحــت عنــوان »عيــش القــدس« او »Live Jerusalem« وذلــك بتمويــل 

ــاون.  ــال التع ــن خ ــكو م ــإدارة اليونس ــيدا( ب ــي )س ــاون االنمائ ــويدية للتع ــة الس ــن الوكال م
 ويشــمل التطبيــق ثاثــة مســارات رئيســية داخــل البلــدة القديمــة فــي  مدينــة القــدس وحــول أســوارها كان 
أولهــا مســار أبــواب القــدس والســور والــذي يأخــذ المســتخدم بجولــة كاملــة حــول أســوار البلــدة القديمــة و   
أبوابهــا ويوضــح التاريــخ والروايــة الفلســطينية لألســوار والتــي كتبــت مــن خــال الدكتــور الباحــث المتخصــص 
بشــؤون القــدس يوســف النتشــة، كمــا يحتــوي التطبيــق علــى مســار أســبلة القــدس انطاقــا مــن ســبيل بــاب 
الخليــل »جــورة العنــاب« مــرورا بكافــة األســبلة الموجــودة فــي البلــدة القديمــة ونهايــة باألســبلة المتعــددة فــي 

المســجد األقصــى المبــارك وســبيل ســتنا مريــم أمــام بــاب األســباط.
ــن  ــة م ــدة القديم ــي البل ــة ف ــة المهم ــة واألثري ــع التاريخي ــاص بالمواق ــار خ ــى مس ــق عل ــوي التطبي ــا يحت كم

ــي  ــق التاريخ ــرج اللقل ــع ب ــي موق ــة ف ــي الجول ــدس لتنته الق
ونشــر التطبيــق باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة ويحتــوي علــى نظــام تحديــد المواقــع GPS لتحديــد المواقــع 
واألســيلة وأبــواب المدينــة المقدســة، وكذلــك يحتــوي علــى صــور لكافــة المواقــع التــي دخلــت ضمــن المــادة 

المســتعرضة فــي التطبيــق.
وحــول التطبيــق أكــد رئيــس جمعيــة بــرج اللقلــق ناصــر غيــث بــأن تطبيــق عيش القــدس صمــم لينقــل المعلومة 
ــة،  ــة الحديث ــزة الخلوي ــر األجه ــة عب ــات الحديث ــتخدمي التطبيق ــة مس ــطينية لكاف ــة الفلس ــة العربي التاريخي

وليحاكــي لغــة المعلومــات الرقميــة الحديثــة التــي باتــت فــي متنــاول أيــدي األطفــال وكبــار الســن.
وأكــد غيــث أن جمعيــة بــرج اللقلــق تفتخــر بالتعــاون الكبيــر الــذي تــم مــا بيــن ادارة الجمعيــة ومؤسســة التعاون 
للخــروج بتطبيــق فلســطيني عربــي ينافــس التطبيــق االســرائيلي الــذي يــروي القصــة التوراتيــة االســرائيلية 

ــواب والمواقــع التاريخيــة المختلفــة. لألب

برج اللقلق ومؤسسة التعاون يطلقان تطبيق 
»عيش القدس«

للهواتف الذكية بالرواية الفلسطينية العربية
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Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with Welfare Association, launched 
“Live Jerusalem Application” in Arabic and English for smart phones Live Jerusalem” 
app is funded by the Swedish” International Development Cooperation Agency Sida and 
supervised by UNESCO through Welfare Association. It includes three main paths for several 
locations inside the Old City of Jerusalem such as the doors of the city. Each path is has a 
detailed .explanation of each location included within it All those information were written 
by Dr Yousef .Natsheh, who is a researcher in Jerusalem the application’s three paths are 
the doors of the Old city, the important historical places in Jerusalem in .addition to water 
paths in the Old City The application is designed to provide the” history of Jerusalem City 
according to the original Palestinian story. All those information are now available for all 
users of smart phones in a new easy way” says the Head of Board of Directors, Mr. Nassir 
Gaith He also added that Burj Al-Luqluq is proud of such cooperation with Welfare for 
launching an ,Arabic application that provides the original story in contrast to the Israeli’s 
of the city’s walls and .historical locations On his behalf, the executive manager of Burj 
Al-Luqluq, Mr. Muntasir Edkaidek added that this application needed 8 months of work to 
come out with this great application. He also indicated that this copy is an experimental 
one, and the work is .still continuous for a better developed version He pointed that the 
work is continuous for developing the maps system within the Old City of Jerusalem. The 
target is providing a more accurate, version that shows pathways and places in Arabic as 
the current system is part of Google maps, which provides the names only in English. 

Live Jerusalem Application for Smart Phones in 
Arabic
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1- ال للتدخين.. اعطيني سيجارتك وخود تفاحة

2- عيدكم عيدنا »اللبسة مقدسية والعيد عزاوي«

3- مبادرة »نصرة غزة«:

4- مبادرة خارطة »زيارات مقدسية« 

5- مبادرات مشروع »لنقف معا« :

هــو مشــروع هــدف الــى دعــم مبــادرات شــبابية لخدمــة المجتمــع الفلســطيني والمقدســي وتوفيــر فــرص 

تشــغيلية قصيــرة االمــد، وذلــك لزيــادة المشــاركة الشــبابية فــي المناطــق التــي يتعلمــوا ويقطنــوا فيهــا. ونفــذ 

ــارك  ــدى ش ــطينية ومنت ــا الفلس ــة الرؤي ــي ومؤسس ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــل جمعي ــن قب ــروع م ــذا المش ه

ــي  ــا يل ــة. وفيم ــة الياباني ــن الحكوم ــل م ــكان، وبتموي ــدة للس ــم المتح ــدوق األم ــع صن ــراكة م ــبابي وبالش الش

ــروع: ــرة المش ــال فت ــا خ ــات بتنفيذه ــت المؤسس ــي قام ــادرات الت المب

   - مبادرة »اسناني بيضاء نظيفة«.

   - مبادرة »حارات بيت صفافا«.

   - مبادرة« باب العامود في عيون اطفاله«.

   - مبادرة »بسمة وامل لذوي االحتياجات الخاصة«.

   - مبادرة »زرت دار سيدي في القدس«.

   - مبادرة »فصول شبابية«.

   - مبادرة »رجعنا العاب زمان«.

   - مبادرة »نشاز القدس«.

   - مبادرة »فرقة اهازيج نسائم القدس«.

   - مبادرة »جدارية اليتيم العربي«. 

   - مبادرة »ومضات ثقافية«.

   - مبادرة »ضحكة طفل يوم الجمعة«.

المبادرات الشبابية
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1- “No smoking .. give me your cigarette and take an apple” initiative.

2- Our Eid is yours “Jerusalemite outfit and Gazan Eid” initiative.

3- “Victory for Gaza” initiative.

4- “Jerusalemite visits” map initiative.

5- “Let’s stand together” project initiatives: A project that seeks to support youth initiatives, 

which serve the Palestinian and Jerusalemite community, and provides short-term work 

opportunities in order to increase the youth participation in the areas they learn from 

and live in. The project was implemented by Burj Al-Luqluq Society, Palestinian Vision and 

Sharek Youth Forum, in cooperation with UNFPA , and funded by the Government of Japan. 

The initiatives that were implemented during the project are the following:

 - “My teeth are white & clean” initiative.

 - “Beit Safafa Quarters” initiative. 

 - “Damascus Gate in the Eyes of its Children” initiative. 

 - “A Smile & Hope for People with Special Needs” initiative.

 - “I Visited My Grandfather’s House in Jerusalem” initiative” 

 - “Youth Seasons” initiatives. 

 - “We Returned our Old Toys” initiative.

 - “Nashaz Al-Quds” initiative.

 - “Ahazej Nasa’em Al-Quds” initiative.

 - “The Arab Orphan” initiative.

 - “Cultural Sparkles” initiative. 

 - “A Child’s Smile on Friday” initiative. 

Youth Initiatives
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ــاك  ــة، فهن ــروف الصعب ــة الظ ــتعداد لمواجه ــة االس ــى أهب ــا عل ــق دوم ــرج اللقل ــعاف ب ــم اس طاق
مجموعــة مــن الشــباب المقدســين الذيــن يعملــون معــا لمســاعدة النــاس وتقديــم الخدمــات لهــم. 

ولقــد قامــت وحــدة اإلســعاف فــي بــرج اللقلــق بعــدة نشــاطات مــن أهمهــا:   

 - تخريج أول مجموعة متطوعة مبتدئة بالدفاع المدني في مدينة القدس.

 - زيــارة لمستشــفيات المقاصــد والمطلــع والهــالل األحمــر للــوالدة فــي القــدس بمناســبة عيــد 
االضحــى المبــارك.

 - حملة السالمة المرورية في شوارع القدس.

 - المشاركة في فعاليات المولد النبوي وغرف الطوارئ الخاصة خالل العاصفة الثلجية.

وتســتمر وحــدة اإلســعاف فــي جمعيــة بــرج اللقلــق بتقديــم خدماتهــا للمقدســين وخاصــة ســكان 
ــعاف  ــي اإلس ــه ف ــم بعمل ــتمر الطاق ــة. وسيس ــات الصعب ــي األوق ــة ف ــدة القديم ــة والبل ــاب حط ب
ــة  ــات اجتماعي ــة وفعالي ــال التطوعي ــانية واألعم ــالته االنس ــا رس ــيضيف اليه ــراح، وس ــد الج وتضمي

ــطين.  ــى ولفلس ــدس واألقص ــة للق ــاط والتضحي ــي النش ــعلة ف ــيبقى ش وس

اسعاف برج اللقلق
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Burj Al-Luqluq first aid unit is always ready to face the difficult circumstances. A group of 

Jerusalemite youth work together in order to help people and provide them with services. 

Moreover, Burj Al-Luqluq first aid unit carried out a number of activities including the 

following:

 

 - Graduation of the first volunteer group of civil defense at Burj Al-Luqluq in Jerusalem.

 - Visit to Al-Maqased, Austa Victoria and Red Crescent Hospital in Jerusalem in the 

occasion of Eid Al-Adha. 

 - Launching “Traffic Safety” campaign in the streets of Jerusalem. 

 - Participation in Al-Mawlid Al-Nabawi and special emergency rooms during the snow 

storm. 

Bur Al-Luqluq first aid unit continues to provide Jerusalemite people, especially Bab Hutta 

and the Old City residents, with the services they need during the times of need.  

The team will continue its work and humanitarian mission to aid people in addition to doing 

volunteer work and social activities. It will always encourage people to do their best towards 

Jerusalem, Al- Aqsa mosque and Palestine. 

Burj Al-Luqluq First Aid Unit
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البرنامج الرياضي
Sports Program 
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بتعــاون مشــترك مــا بيــن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي وتجمــع قدســنا لاتحــادات الرياضيــة واألكاديميــة 

الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا نظــم لقــاء خــاص لذكــرى الشــهيد الراحــل ابــن مدينــة القــدس محمــد 

ســنقرط »كأس الشــهيد محمــد ســنقرط« بحضــور العديــد مــن الشــخصيات اإلداريــة مــن المؤسســتين باإلضافة 

إلــى العديــد مــن الشــخصيات المقدســية المعروفــة باإلضافــة إلــى عائلــة الشــهيد محمــد ســنقرط.

ــة  ــور كاف ــب بالحض ــذي رح ــدك ال ــر ادكي ــق منتص ــرج اللقل ــة ب ــر جمعي ــن مدي ــب م ــة ترحي ــاء بكلم ــح اللق وافتت

ــا  ــنقرط معلن ــد س ــهيد محم ــاب الش ــرى الش ــاء لذك ــت احي ــد نظم ــة ق ــان البطول ــد ب ــاركة وأك ــرق المش وبالف

انطــاق منافســات اللقــاء الكــروي بقيــادة الحكــم والمــدرب حســام حجــازي، حيــث بــدأ اللقــاء بمنافســة قويــة 

مــا بيــن الفريقــي حملــت الــروح الرياضيــة واألخــاق االخويــة وتبــادل الفريقيــن االهــداف لينتهــي اللقــاء بثاثــة 

اهــداف لهدفيــن لصالــح فريــق االكاديميــة الــذي تــوج بالــكأس.

وبعــد انتهــاء اللقــاء وقــف الحضــور جميعــا دقيقــة صمــت علــى روح الشــهيد وعلــى ارواح شــهداء فلســطين 

مــع تــاوة الفاتحــة ومــن بعدهــا تقــدم رئيــس جمعيــة بــرج اللقلــق ناصــر غيــث بكلمــة رحــب فيهــا بالحضــور 

ــى االرض  ــاظ عل ــاهم بالحف ــاءات يس ــوالت واللق ــذه البط ــم ه ــان تنظي ــدا ب ــة مؤك ــى ارض الجمعي ــة عل كاف

ويعــزز الثقافــة واالنتمــاء السياســي ألبنــاء البلــدة القديمــة وأبنــاء الحــي ويســاهم فــي تأســيس جيــل مقدســي 

قــادر علــى العمــل والحفــاظ علــى مدينتهــم القــدس.

وبعــد انتهــاء الكلمــات قامــت المؤسســات الثاثــة المنظمــة للنشــاط بتكريــم والــد الشــهيد بــدروع تذكاريــة 

حملــت صــور الشــهيد محمــد ســنقرط ومــن بعدهــا تــم تكريــم الفــرق والتقــاط الصــور التذكاريــة.

احياء ذكرى الشهيد محمد سنقرط من قلب القدس
االكاديمية الفلسطينية تتوج بالكأس وبرج اللقلق 

بالمركز الثاني
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In cooperation between Burj Al-Luqluq Social Center Society and Qudsuna Gathering, a 

friendly game of football to honor the memory of the martyr Muhammad Sinokrot was 

organized on Al-Burj playground. A number of administrative figures of both institutions 

and other public figures in Jerusalem were present, as well as to the martyr’s family. 

Muntasir Edkaidek, the executive manager of Burj Al-Luqluq, started the event by welcoming 

the audience and the participant teams. He asserted that this event is organized as a 

memorial for the soul of the martyr. Then, he announced the beginning of the match 

between the two participant teams. The game ended by 3 goals for the Academy team 

and 2 for Burj Al-Luqluq team. 

At the end of the game, the audience stood for a moment of silence for the soul of all martyrs 

of Palestine and then they recited Al-Fatiha from the Holy Quran for them. Afterwards, Mr. 

Nasir Gaith, the head of board of directors, welcomed all the audience. He indicated that 

such tournaments and matches contribute in preserving the Palestinian land in Jerusalem. 

It also maintains the cultural and political affiliation for the residents of the City, which also 

contributes in consisting a generation that is aware enough of the situation.

At the end, the father of Muhammad Sinokrot was honored with trophies that had his son’s 

photos. Then, the teams were honored and photos were taken as well. 

In the memory of the martyr Muhammad Sinokrot
the Palestinian Academy wins the Cup and 

Burj Al-Luqluq takes the seconds place
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وقعــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي مــع مؤسســة البعثــة الباباويــة بالقــدس علــى انطــاق مشــروع »العــب 
وتعلــم« الــذي يســتهدف االطفــال المقدســيين رياضيــا وتعليميــا وارشــاديا مــا بيــن االعمــار مــن 1٢-16 عامــا مــن 
منتســبين الفــرق الكرويــة فــي الجمعيــة، ويعتبــر هــذه المشــروع اســتكماال لفكــرة تــم تطبيقهــا فــي العــام 
٢01٢ بالتعــاون مــع البعثــة الباباويــة بالقــدس وكان لهــا االثــر والصــدى الكبيــر واالســتمرارية مــن خــال اســتفادة 

االطفــال مــن الحصــص التعليمــة ومــن التدريبــات المهاريــة الكرويــة والرياضيــة.
ووقعــت االتفاقيــة فــي مقــر البعثــة الباباويــة فــي القــدس بوجــود مديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك وممثــل 
البعثــة الباباويــة غابــي كنــدو وبحضــور مشــرف المشــروع المــدرب نهــاد زغيــر، حيــث تــم تبــادل الحديــث مــا بيــن 
طاقــم الجمعيــة وممثــل البعثــة حــول النشــاطات والفعاليــات التــي ســتنفذ ضمــن المشــروع وتــم االتفــاق 

كافــة البنــود والتفاصيــل الخاصــة بالتقاريــر الماليــة واالداريــة.
وســيتركز المشــروع حــول مســاندة ابنــاء الجمعيــة بالمــواد التعليميــة االساســية باللغــة العربيــة واالنجليزيــة 
والرياضيــات باالضافــة إلــى مســاندة االطفــال بالجانــب االرشــادي النفســي االجتماعــي وتتنظيــم المهرجانــات 
والبطــوالت الرياضيــة والجــوالت الترفيهيــة للفئــة المســتهدفة بشــكل مباشــر مــن المشــروع، حيــث ســيتركز 
المشــروع علــى شــريحة محــددة مــن االطفــال المحتاجيــن للرعايــة االكاديميــة والذيــن يعانــون مــن مشــاكل 

تعليميــة وبحاجــة للمســاندة لصعوبــة الوضــع االكاديمــي العائلــي لديهــم.
وتنطلــق نشــاطات المشــروع مــن منتصــف شــهر ايلــول الحالــي وحتــى نهايــة تشــرين االول ٢016 بمتابعــة كاملة 
ــم  ــاندة طاق ــي وبمس ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــدس وادارة جمعي ــة بالق ــة الباباوي ــن البعث ــتمر م ــراف مس واش
العمــل االداري االكاديمــي واالجتماعــي والرياضــي فــي الجمعيــة، وبهــذا الخصــوص اكــد مديــر الجمعيــة 
منتصــر ادكيــدك بــان برنامــج العــب وتعلــم يعتبــر مــن البرامــج المهمــة التــي ســاهمت فــي الســنوات االخيــرة 
ــي  ــل العلم ــى التحصي ــح عل ــر الواض ــه االث ــن وكان ل ــة المنتفعي ــاء الجمعي ــي البن ــتوى التعليم ــع المس ــى رف عل

للعديــد مــن االطفــال الملتزميــن بالبرنامــج.
ــرج  ــة ب ــا الدارة جمعي ــي منحته ــة الت ــة الغالي ــى الثق ــة عل ــة الباباوي ــن البعث ــكر م ــل الش ــدك بجزي ــدم ادكي وتق
اللقلــق بمنحهــا مشــروع العــب وتعلــم وتأكيــد ثقتهــا بالطاقــم االداري والمالــي بالجمعيــة والتزامهــا المميــز 

تجــاه ابنــاء القــدس والبلــدة القديمــة منهــا.
مــن جانبــه قــال المــدرب نهــاد زغيــر بــأن رســالة الجمعيــة مســتمرة بالحفــاظ علــى ابنــاء البلــدة القديمــة مــن 
القــدس وحــي بــاب حطــة وســتبقى برامــج الجمعيــة تصمــم خصيصــا لخدمــة االطفــال والشــباب المحتاجيــن 

للدعــم والمســاندة.
مــن جانبــه تقــدم أميــن صنــدوق الجمعيــة، عمــاد الشــلودي، بجزيــل الشــكر للبعثــة البابويــة فــي القــدس علــى 

دعمهــا المتواصــل للجمعيــة.

انطالق مشروع العب وتعلم في جمعية برج اللقلق 
بمحنة من البعثة الباباوية بالقدس
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Burj Al-Luqluq Social Center Society and the Pontifical Mission launched “Learn & Play 
Project”, which targets the children of Jerusalem athletically and educationally. The targeted 
groups are children aged from 12 to 16 years old who are from the beneficiaries of Al-Burj. 
This project is considered as a complementary for an idea that was implemented in 2012 
with the pontifical mission. The idea had a great influence on the children who participated 
in educational courses and athletic practices.
The agreement was signed in the offices of the Pontifical Mission in Jerusalem. The 
executive manager of Burj Al-Luqluq, Muntasir Edkeidik, the representative of the Pontifical 
Mission, Gabi Kindo, and the supervisor of the project from Al-Burj, Nihad Zughayyar had 
a conversation about the activities that will be implemented as a part of the project. They 
also agreed on all the points and specific financial and administrative details.   

Learn & Play project will concentrate on supporting the beneficiaries of Al-Burj in many 
different ways. First, it will support the primary educational courses in Arabic, English and 
Mathematics. It will also support the psychological and social guidance, athletic tournaments 
and festivals as well as arranging entertaining trips for this targeted group. The project will 
concentrate on a specific category of children who need academic support; the children 
who suffer academic difficulties and need some help in studying, and whose families are 
not financially well-off. 
The activities of the project will begin in the middle of the coming September until the 
end of October 2016. The project will be supervised by Pontifical Mission in Jerusalem 
and Burj Al-Luqluq Social Center Society. On his behalf, Muntasir Edkaidek, the executive 
manager, asserted that Learn & Play project is considered one of the important projects 
that contributed in the improvement of the beneficiaries’ educational level. It also had a 
great impact on their academic achievements at schools.
Edkaidek expressed his gratitude towards the trust provided to Al-Burj by the Pontifical 
Mission. He also pointed that, by this project, the Pontifical Mission signify its trust in Al-Burj 
administrative and financial Staff, in addition to its special commitment towards the City 
of Jerusalem. 
The coach Nihad Zughayyar also said that Al-Burj continues to provide services and 
convenient programs that aims to help the residents of the Old City of Jerusalem. 
On his behalf,  Buj Al Luq Luq treasurer, Imad Al-Shalloudi, thanked the Pontifical Mission in 
Jerusalem for its continuous support for the Society.

Learn & Play Project, funded by the Pontifical Mission
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نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي يــوم االربعــاء ٢01٤/10/٢٢، يومــا رياضيــا مفتوحــا لألطفــال المنتفعيــن 
مــن برنامــج العــب وتعلــم المنفــذ فــي جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بتمويــل مــن البعثــة البابويــة بالقــدس، 
ــم  ــر وطاق ــاد زغي ــدرب نه ــج الم ــق البرنام ــراف منس ــاعة ٣:٣0 بإش ــام الس ــي تم ــاط ف ــات النش ــت فعالي وانطلق
المدربيــن فــي الجمعيــة خالــد ابــو دلــو وعــاء جمجــوم وفــارس ابوســنينة واحمــد جابــر وبمتابعــة مــن منســقة 

النشــاطات الثقافيــة فــي مكتبــة الجمعيــة تســنيم الكيانــي.
ــلة  ــرة الس ــدم وك ــرة الق ــي ك ــن العب ــة م ــاء الجمعي ــن ابن ــل م ــوح 1٢0 طف ــوم المفت ــات الي ــي فعالي ــارك ف وش
المنتســبين لبرنامــج العــب وتعلــم والمســتفيدون مــن البرنامــج الدراســي التعليمــي والتدريبــي للمشــروع حيــث 
يلتــزم 90 العبــا بكــرة القــدم وثاثــون بكــرة الســلة ضمــن البرنامــج ويســتفيدون مــن الحصــص التعليميــة لمــواد 

االنجليــزي والرياضيــات.
ــة،  ــة والثقافي ــات الحركي ــش والمنافس ــي مات ــاب التل ــات الع ــت فعالي ــوح نظم ــوم المفت ــات الي ــال فعالي وخ
حيــث تنافســت المجموعــات علــى العــاب التلــي ماتــش واأللعــاب الحركيــة، وشــاركت الفتيــات فــي المنافســات 

ايضــا.
ــاءات  ــى اللق ــم عل ــرق لتحفيزه ــن الف ــا بي ــة م ــات كروي ــت منافس ــش نظم ــي مات ــات التل ــاء منافس ــد انته وبع
التنافســية الداخليــة ومــن بعدهــا الخارجيــة  ولتأكيــد الــروح واألخــاق الرياضــة  وشــعار »الرياضــة هــي روح 

ــة« ــاق ومحب وأخ
وعــن اللقــاء قــال مديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك بــأن جمعيــة بــرج اللقلــق ستســتمر فــي تنظيــم الفعاليــات 
واللقــاءات الرياضيــة ومنافســات التلــي ماتــش بشــكل مســتمر مــن اجــل الحفــاظ علــى الحيويــة والنشــاط لــدى 
منتســبين برنامــج العــب وتعلــم ولتأكيــد بــأن الرياضــة هــي اســلوب حيــاة، مشــيرا بــان االطفــال يقومــون بإعــداد 

وظائفهــم ومــن بعدهــا التوجــه للتدريبــات الرياضيــة بإشــراف المدربيــن.
ــة  ــتمر للجمعي ــا المس ــا ودعمه ــى دوره ــدس عل ــة بالق ــة البابوي ــن البعث ــل م ــكر الجزي ــدك بالش ــدم ادكي وتق

ــة. ــال الجمعي وألطف
ومــن جانبــه اكــد المــدرب زغيــر بــأن البرنامــج مســتمر منــذ اكثــر مــن ثاثــة ســنوات بالجمعيــة وتعــزز هــذا العــام 
بالمســاندة والدعــم مــن البعثــة البابويــة بالقــدس ليتســع ألكثــر مــن مائــة العــب والعبــة مــن ابنــاء الجمعيــة 

بعــد ان كان يســتهدف فقــط ٣0 العبــا فــي عامــة االول التجريبــي.
ــة  ــي ممارس ــي وف ــج الدراس ــي البرنام ــن ف ــن الاعبي ــدد م ــتمرار ع ــى اس ــاعد عل ــج س ــأن البرنام ــر ب ــد زغي  وأك
ــاح  ــاس نج ــي اس ــام ه ــن واالهتم ــن المدربي ــتمرة م ــة المس ــلة الن المتابع ــرة الس ــدم او ك ــرة الق ــم ك هوايته

ــج. البرنام

جمعية برج اللقلق تنظم يوما مفتوحا 
ضمن برنامج العب وتعلم
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On Wednesday, October 2nd, Burj Al-Luqluq organized an open day for Learn & Play project 
beneficiaries. The activities of Learn & Play project, which is funded by the Pontifical Mission 
in Jerusalem, began at 15:30. The coordinator of the project from Burj Al-Luqluq attended 
the event along with Khalid Abu-Dalu, Alaa’ Jamjoum, Faris Abu-Sneineh,  and Ahmad Jabir 
from the staff. Tasneem Kilani, the cultural activities coordinator also attended the event.
Almost 120 children participated in the open day events. Those children are also beneficiaries 
of  the project, which requires the children’s commitment to the academic courses in order 
to participate in football and basketball practices.
Many games and challenges were organized for the day. Girls and boys competed within 
groups and participated in Telematch games and other cultural quizzes and  contests. 
Afterwards, they played football games that prepares them, eventually, for advanced 
competitions in the future.
Regarding the open day, the executive manager of Burj Al-Luqluq, Muntasir Idkaidik, said 
that Burj Al-Luqluq will always organize similar open days and events in order to maintain 
the good spirit of the project beneficiaries. He also indicated that being healthy and athletic 
is also a life style. Moreover, he thanked the Pontifical Mission for their constant support for 
Burj Al-Luqluq.
On his behalf, the project coordinator Nihad Zughayar explained that this project has been 
ongoing for three years, and it targeted more than 100 player compared to 30 at the first 
year it started. He also added that the number of players and participants is still increasing, 
due to the significant benefits they get. 

Burj Al Luq Luq Organizes and open within Learn & 
Play Project
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ــي  ــروي تبادل ــاء ك ــي لق ــف الرياض ــباب صوري ــادي ش ــع ن ــاون م ــي بالتع ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم
مــا بيــن العبــي الفريقيــن بكــرة القــدم بدعــم مــن القنصليــة البريطانيــة العامــة بالقــدس وتحــت عنــوان »مــن 
قــدس االقــداس إلــى خليــل الرحمــن - لقــاء المحبــة واالخــوة«، حيــث نظــم اللقــاء علــى اســتاد الحســين بــن 
علــي وســط مدينــة الخليــل بحضــور مديــرة المشــاريع فــي القنصليــة البريطانيــة غــادة العــاروري ومــن طاقــم 
القنصليــة جمــال غوشــة ومديــر جمعيــة بــرج اللقلــق منتصــر ادكيــدك ومديــر مدرســة صوريــف عيســى عابــد 

ورئيــس نــادي شــباب صوريــف مصعــب القاضــي  ومديــر ملعــب الحســين محمــد الجمــل.
وانطلقــت اللقــاءات الرياضيــة فــي تمــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا لاطفــال مــن مواليــد ٢000، ليهيمــن 
العبــي بــرج اللقلــق علــى مجريــات االشــوط االول مســجلين هــدف االســبقية واســتمر الضغــط مــن خــال العبــي 

بــرج اللقلــق حتــى نهايــة الشــوط االول.
تبــادل الفريقيــن الكــرات فــي الشــوط الثانــي إال ان العبــي بــرج اللقلــق عــادوا للمســك فــي زمــام االمــور وتمكنــوا 
ــق  ــرج اللقل ــي ب ــوز العب ــاء بف ــي اللق ــدارة لينته ــدم والص ــى التق ــن عل ــي محافظي ــدف الثان ــجيل اله ــن تس م

بهدفيــن مقابــل ال شــئ.
وقبــل انطــاق مجريــات اللقــاء الكــروي الثانــي لاعبيــن مــن مواليــد 1998، دخــل ارض اللمعــب مديــرة المشــاريع 
فــي القنصليــة البريطانيــة غــادة العــاروري وجمــال غوشــة ومديــر جمعيــة بــرج اللقلــق منتصــر ادكيــدك ومديــر 
مدرســة صوريــف عيســى عابــد لمصافحــة الاعبيــن قبــل انطــاق اللقــاء واللتقــاط صــورة جماعيــة مــع الاعبين.

وانطلــق اللقــاء الثانــي فــي تمــام الســاعة العاشــرة والنصــف بمحــاوالت مســتمرة مــن خــال الفريقيــن إال ان 
فريــق بــرج اللقلــق تمكــن مــن تســجيل الهــدف االول فــي الدقيقــة العاشــرة مــن الشــوط االول مؤكــدا تقدمــة 

فــي اللقــاء وحتــى نهايــة الشــوط االول.
وخــال الشــوط الثانــي اضــاع العبــي الفريقيــن عــدد مــن الفــرص وكان فريــق صوريــف يحــاول بشــكل جــدي 
تســجيل هــدف التعــادل إال ان فريــق بــرج اللقلــق تمكــن فــي الدقائــق االخيــرة مــن الشــوط الثانــي مــن تســجيل 

هــدف تعزيــز الفــوز لينتهــي اللقــاء بهدفيــن مقابــل ال شــي لصالــح بــرج اللقلــق.
ــدس  ــة بالق ــة العام ــة البريطاني ــة والقنصلي ــة المنظم ــي المؤسس ــام ممثل ــة ق ــاءات الكروي ــة اللق ــد نهاي وبع
باللقــاء الكلمــات، حيــث اكــد ادكيــدك فــي كلمتــه بــأن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ســعيدة جــدا لتنظيــم 
ــاندة  ــم والمس ــة للدع ــن بحاج ــادي الذي ــع ادارة الن ــاون م ــف ولتع ــادي صوري ــع ن ــروي م ــي الك ــادل الرياض التب
لتعزيــز دور النــادي فــي القريــة، كمــا شــكر ادكيــدك القنصليــة البريطانيــة علــى دعمهــا المتواصــل والمســتمر 

للجمعيــة للحفــاظ عليهــا وتأكيــد صمودهــا وابنائهــا فــي الموقــع. 

بدعم من القنصلية البريطانية العامة بالقدس
برج اللقلق ونادي صوريف يلعبان تحت عنوان 

»من قدس االقداس إلى خليل الرحمن - لقاء المحبة واالخوة«
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In cooperation with Sourif Club, Burj Al-Luqluq organized an athletic exchange at Al-
Hussain Bin Ali stadium in Hebron. The exchange, which is funded by the British Consulate-
General Jerusalem, held the meanings of fraternity and correlation between Burj Al-Luqluq 
and Sourif Club. Ghada Arouri and Jamal Ghosheh from the British Consulate-General 
Jerusalem in addition to Muntasir Idkaidik, the executive manager of Burj Al-Luqluq were 
present, the principle of Sourif school Mr Issa Abid, the president of Sourif Club Mr Musab 
Qadi as well as Mr Muhamad Al-Jamal, the manager of the stadium were all present for 
this friendly game of football.
The games began at 9:30 in the morning for children who were born in 2000. After an 
exciting game between the two teams, Al-Burj won the game by two scores for nothing.
Afterwards, and just right before the next game began, Muntasir Idkaidik, Ghada Arouri, 
Jamal Ghosheh and Issa Abid went to the field. They shook hands with players and took a 
photo with them.
Then, the second game for children who were born in 1998 began at 10:30. It also ended by 
two scores for Al-Burj and nothing for Sourif club.
At the end, both British Consulate-General Jerusalem and Burj Al-Luqluq representatives 
gave few words. On his behalf, Muntasir Edkaidek indicated that he is very happy with 
this successful exchange, asserting the important role of British Consulate-General in its 
continuous support for Burj Al-Luqluq.   

Supported by the British Consulate-General 
Athletic Exchange between Burj Al-Luqluq and Sourif Club
Under the name “From Jerusalem to Hebron ..  a game of 

love and brotherhood”

64



65



ــرى  ــا لذك ــاء كروي ــا لق ــن كروي ــطينية للموهوبي ــة الفلس ــي واالكاديمي ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم

الراحــل الشــاب ايــاد النتشــة فقيــد الحركــة الرياضيــة المقدســية الــذي أرتقــى شــهيدا رياضيــا علــى ارض 

ــه  ــراد عائلت ــاء اف ــر اللق ــث حض ــام ٢01٣، حي ــه الع ــراد عائلت ــع اف ــدم م ــرة الق ــة ك ــارس لعب ــو يم ــق وه ــرج اللقل ب

ممثليــن بوالــده رجــل االعمــال خضــر النتشــة وعمــه بشــير النتشــة وعــدد مــن اخوانــه ورئيــس الهيئــة االداريــة 

ــو  ــراس اب ــها ف ــة ورئيس ــو ميال ــني اب ــة حس ــري لاكاديمي ــس الفخ ــث والرئي ــر غي ــق ناص ــرج اللقل ــة ب ــي جمعي ف

ميالــة ومديــر جمعيــة بــرج اللقلــق منتصــر ادكيــدك ومشــرف البرنامــج الرياضــي نهــاد الزغيــر ومديــر االكاديميــة 

ــة. ــرف النتش اش

ــد  ــه. وبع ــى روح ــة عل ــراءة الفاتح ــور وق ــار الحض ــهيد وكب ــد الش ــال وال ــن خ ــة م ــة البداي ــاء بركل ــق اللق وانطل

ــة  ــا كلم ــة تبعته ــور كاف ــة بالحض ــة ترحيبي ــاء كلم ــدك بالق ــر ادكي ــة منتص ــر الجمعي ــام مدي ــاء ق ــاء اللق انته

لوالــد المرحــوم الشــهيد. وفــي نهايــة اللقــاء تــم توزيــع الكــؤوس والميداليــات علــى الاعبيــن وتتويــج فريــق 

ــز االول. ــكأس المرك ــة ب االكاديمي

برج اللقلق واالكاديمية الفلسطينية 
يحيون ذكرى الراحل اياد النتشة 
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In cooperation with Sourif Club, Burj Al-Luqluq organized an athletic exchange at Al-
Hussain Bin Ali stadium in Hebron. The exchange, which is funded by the British Consulate-
General Jerusalem, held the meanings of fraternity and correlation between Burj Al-Luqluq 
and Sourif Club. Ghada Arouri and Jamal Ghosheh from the British Consulate-General 
Jerusalem in addition to Muntasir Idkaidik, the executive manager of Burj Al-Luqluq were 
present, the principle of Sourif school Mr Issa Abid, the president of Sourif Club Mr Musab 
Qadi as well as Mr Muhamad Al-Jamal, the manager of the stadium were all present for 
this friendly game of football.
The games began at 9:30 in the morning for children who were born in 2000. After an 
exciting game between the two teams, Al-Burj won the game by two scores for nothing.
Afterwards, and just right before the next game began, Muntasir Idkaidik, Ghada Arouri, 
Jamal Ghosheh and Issa Abid went to the field. They shook hands with players and took a 
photo with them.
Then, the second game for children who were born in 1998 began at 10:30. It also ended by 
two scores for Al-Burj and nothing for Sourif club.
At the end, both British Consulate-General Jerusalem and Burj Al-Luqluq representatives 
gave few words. On his behalf, Muntasir Edkaidek indicated that he is very happy with 
this successful exchange, asserting the important role of British Consulate-General in its 
continuous support for Burj Al-Luqluq.   

Supported by the British Consulate-General 
Athletic Exchange between Burj Al-Luqluq and Sourif Club
Under the name “From Jerusalem to Hebron ..  a game of 

love and brotherhood”
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بمبــادرة مــن ابنــاء الحــارات المقدســية وبضيافــة جمعيــة برج اللقلــق المجتمعــي نظم ابنــاء الحارات المقدســية 

ــن  ــر م ــع غفي ــا جم ــي حضره ــداد«، والت ــي الح ــير رجائ ــخة االس ــية »نس ــارات المقدس ــة للح ــرى الحري ــة اس بطول

أهالــي القــدس واألســرى المحرريــن وأعضــاء لجنــة أهالــي األســرى و نــادي األســير.

 وشــارك فــي البطولــة أربعــة فــرق تمثلــت بحــارة النصــارى، حــي الــواد، حــارة بــاب حظــة وحــارة الســعدية، حيــث 

ــير  ــدم أس ــو أق ــداد وه ــي الح ــي رجائ ــير المقدس ــورة األس ــل ص ــي تحم ــة الت ــات الرياضي ــرق الفاني ــدت الف إرت

مقدســي مــن البلــدة القديمــة حيــث مضــى علــى إعتقالــه ســبعة عشــر عامــا.

وقــد ألقــى األســير المقدســي المحــرر ســامي الجنــدي كلمــة األســرى المحرريــن، تلتهــا كلمــة ناصر قــوس مدير 

نــادي األســير الفلســطيني، فكلمــة الســيد ناصــر غيــث عــن جمعيــة بــرج اللقلق.

وقــد هتــف المشــاركون لحريــة األســرى، ورفعــوا صــور األســرى المضربيــن عــن الطعــام وشــعارات )مــي وملــح 

= كرامــة(.

ــة قــام األســرى المحرريــن بتكريــم الفــرق المشــاركة وأهــل األســير رجائــي الحــداد وقــد  ــة البطول وفــي نهاي

ــل. ــا للحف ــر عريف ــاد زغي ــاج نه ــز الح ــوق والممي ــي الخل كان الرياض

وفــي لفتــة رائعــة أخــرى، قــام شــباب فريــق حــارة الســعدية بعــد تتويجهــم بــكأس البطولــة بإهدائــة لعائلــة 

األســير الحــداد، وألقــى الســيد رفيــق الحــداد كلمــة نيابــة عــن عائلــة الحــداد شــكر فيهــا المنظميــن وكل مــن 

ســاهم فــي إنجــاح البطولــة، التــي تــدل علــى أصالــة شــعبنا فــي وقوفــه إلــى جانــب األســرى األبطــال.

على ارض برج اللقلق 
ابناء الحارات المقدسية ينظمون بطولة اسرى الحرية

 »نسخة األسير رجائي الحداد«
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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.

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 have 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 Quos, the manager of the Palestinian Prisoners Club, and a word for Mr. 

Nasir Gheith, the president of Burj Al-Luqluq.

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]. 

At the end of the tournament, the freed prisoners honored the participant teams and the 

family of Raja’i Haddad. 

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. 

The Prisoners of Freedom Tournament 
“The Prisoner Raja’i Haddad Version”
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ــم  ــر الصائ ــهيد الفج ــة ش ــي بطول ــز االول ف ــكأس المرك ــن ب ــادي الموظفي ــرج اللقلق/ن ــة ب ــة لجمعي ــة الكروي ــي المدرس ــد العب حص
محمــد ابــو خضيــر التــي نظمتهــا االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا لألكاديميــات المقدســية، بالشــراكة مــع تجمع قدســنا 
لاتحــادات الرياضيــة، وبضيافــة جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي وبمشــاركة االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا وأكاديميــة 
نــادي جبــل الزيتــون وأكاديميــة النــادي العربــي بيــت صفافــا والمدرســة الكرويــة المشــتركة لجمعيــة بــرج اللقلــق ونــادي الموظفيــن، 
حيــث تركــزت البطولــة علــى ألبطــال المســتقبل مــن مواليــد ٢000، حيــث حصــل فريــق بــرج اللقلق/نــادي الموظفيــن علــى المركــز االول، 
وحــل فــي المركــز الثانــي االكاديميــة الفلســطينية ونــال درع افضــل العــب ســري جمجــوم مــن مدرســة بــرج اللقلق/نــادي الموظفيــن.
  حيــث تنافســت الفــرق االربعــة المشــاركة فيمــا بينهــا علــى مــدار ســاعتين مــن اللقــاءات الكرويــة والمنافســة واالحتــكاك، ليصــل إلــى 
نهائــي البطولــة االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا ومدرســة بــرج اللقلق/نــادي الموظفيــن الكرويــة، وتميــز اللقــاء النهائــي 
بالســرعة والمنافســة القويــة مــا بيــن العبــي الفريقيــن حيــث انتهــى اللقــاء بالتعــادل االيجابــي بهدفيــن لــكل منهمــا ليحســم اللقــاء 

ركات الترجيــح لصالــح المدرســة الكرويــة لجمعيــة بــرج اللقلق/نــادي الموظفيــن.
  وبعــد انتهــاء اللقــاء النهائــي رحــب مديــر جمعيــة بــرج اللقلــق منتصــر ادكيــدك بالحضــور كافــة وأكــد بــان البطولــة التــي تنظمهــا 
االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا وتجمــع قدســنا لاتحــادات الرياضيــة باســم الشــهيد المقدســي محمــد ابــو خضيــر على 
ارض البــرج هــي رســالة بأننــا باقــون وصامــدون علــى ارض القــدس رغــم كل الظــروف والتحديــات وبــأن اطفــال القــدس وشــبابها هــم 
مــن ســيحمونها ويدافعــون عنهــا بالعلــم والعطــاء مســتخدمين جميــع اســاليب المقاومــة مــن اجــل المحافظــة علــى مدينتهــم 

القــدس.
  ودعــى ادكيــدك جميــع الحضــور لقــراءة الفاتحــة علــى روح الشــهيد محمــد ابــو خضيــر وعلــى ارواح شــهداء العــدوان علــى قطــاع 

غــزة المحاصــر والجريــح.
  وتقــدم رئيــس االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن فــراس ابــو ميالــة بكلمــة شــكر فيهــا جميــع االكاديميــات والمــدارس الكرويــة 
المشــاركة فــي البطولــة مؤكــدا بــان البطولــة قــد نظمــت ألهميــة الحــدث وتكريمــا لــروح شــهيد الفجــر الصائــم محمــد ابــو 
خضيــر وتعزيــزا للتواصــل والترابــط مــا بيــن االكاديميــات المقدســية، مشــيرا بــان العبــي االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا 
سيشــاركون خــال الشــهر الحالــي فــي بطولــة الشــهيد محمــد ابــو خضيــر التــي ينظمهــا نــادي الوحــدات االردنــي فــي العاصمــة 
االردنيــة عمــان لتأكيــد التواصــل والترابــط مــا بيــن الاعبيــن المقدســيين وإخوانهــم الفلســطينيين فــي االردن الشــقيق، وشــكر ابــو 

ــة وإنجاحهــا. ــرج اللقلــق والمــدرب نهــاد الزغيــر وتجمــع قدســنا علــى التعــاون الكبيــر فــي تنظيــم البطول ــة ادارة جمعيــة ب ميال
  وفــي كلمــة تجمــع قدســنا التــي القاهــا اميــن الصنــدوق ســعيد مســك عبــر عــن ســعادته وفرحتــه لمشــاركة العشــرات مــن ابنــاء 
القــدس فــي احيــاء ذكــرى الشــهيد محمــد ابــو خضيــر الــذي عمــره لــم يتعــدى عمــر الاعبيــن، مؤكــدا بــان هــذه النشــاطات وهــذه 
الفعاليــات هــي االســاس المتيــن للحفــاظ علــى القــدس عربيــة فلســطينية ولتكريــم ارواح الشــهداء الفلســطينيين الذيــن تحفــظ 
ــع  ــك ان تجم ــد مس ــم، وأك ــاءا لذكراه ــم احي ــي تنظ ــتمرة الت ــاطات المس ــال النش ــن خ ــا م ــا والعبين ــوب اطفالن ــي قل ــمائهم ف اس
قدســنا وبالشــراكة مــع االكاديميــة الفلســطينية أخــذا علــى عاتقهــم بــأن تكــون هــذه البطولــة ســنوية وتحمــل اســم الشــهيد ابــو 

خضيــر وهــو ناشــط رياضــي فــي نــادي شــعفاط الرياضــي.
ــطين  ــل فلس ــن اج ــدس وم ــل الق ــن اج ــب م ــى اللع ــن عل ــث الاعبي ــذي ح ــر ال ــاد الزغي ــدرب نه ــت للم ــات كان ــام الكلم ــك خت   ومس
ومــن اجــل الشــهداء االطفــال االربعــة الــذي أرتقــوا »االربعــاء« فــي قطــاع غــزة الصامــد وهــم يلعبــون كــرة القــدم علــى شــاطئ عــزة، 
موضحــا بــان عملنــا كمؤسســات فلســطينية مــع الشــباب واألطفــال هــو مــن اجــل حمــل الرســالة واألمانــة ومــن اجــل الحفــاظ علــى 

ارض فلســطين التــي هــي اكبــر مــن كل الفعاليــات والنشــاطات وهــي االم التــي نعمــل جميعــا مــن اجلهــا.
ــت  ــة وقدم ــادات الرياضي ــنا لاتح ــع قدس ــن تجم ــة م ــي المقدم ــن االول والثان ــؤوس للمركزي ــع الك ــم توزي ــل ت ــة الحف ــي نهاي   وف
ــادي  ــرج اللقلق/ن ــة ب ــن مدرس ــوم م ــري جمج ــب س ــل الع ــل درع افض ــث نائ ــاركة، حي ــرق المش ــى الف ــض الجوائزعل ــة بع االكاديمي
الموظفيــن وحــل فــي المركــز الثانــي االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا وتــوج بــكأس المركــز االول العبــو المدرســة الكرويــة 

ــادي الموظفيــن. ــرج اللقلــق/ ن لجمعيــة ب

برج اللقلق/الموظفين يحصد كأس بطولة 
»شهيد الفجر«  محمد ابو خضير
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This championship was organized by the Palestinian Football Talents Academy and Qudsuna 
Gathering on the playground of Burj Al-Luqluq. Jabal Al-Zaytoun Club Academy, Arab Club 
Academy and the joint football school of Burj Al-Luqluq and Employees Club also participated in 
this championship. The players of the teams were kids who were born in the year 2000. The team 
of Burj Al-Luqluq / Employees Club won first place while the Palestinian Academy won the second. 
The player Sari Jamjoum from Burj Al-Luqluq / Employees Club got the best player award. 
The four teams played with each other over two hours until the final match between the Palestinian 
Academy and Burj Al-Luqluq / Employees Club. The final match was strong and very competitive 
among players of both teams. The match ended in a tie of 2 goals. The winner was finally determined 
by penalty shootouts.
After the games were over, the executive manager of Burj Al-Luqluq welcomed the audience and 
asserted that this championship of the martyr Muhammad Abu-Khdeir is a message and a symbol 
of resistance in Jerusalem despite all the difficult circumstances and challenges. He also indicated 
that the children and youth of Jerusalem are the ones who protect the city with everything they 
can provide including knowledge. 
Later on, he invited the audience to recite verses of the Holy Quran for the martyr Muhammad 
Abu-Khdeir and for the all the martyrs who were lost in the attack on Gaza.
Mr. Firas Abu-Mayyaleh, the president of the Palestinian Football Talents Academy, thanked the 
audience and all the participant as well. He furthermore added that that this championship was 
organized to honor the soul of Muhammad Abu-Khdeir, the fasting martyr of the dawn in addition 
to enhance the connection between the Palestinian academies in Jerusalem. He also pointed that 
the players of the Palestinian Football Talents Academy will participate in this championship that 
is organized by Al-Wihdat Jordanian Club in Jordan. This assures the connection and solidarity 
between Palestinian brothers in both Jerusalem and Jordan. He also thanked Burj AL-Luqluq, the 
coach Nihad Zughayar and Qudsuna Gathering for their cooperation in organizing this championship.

On his behalf, Mr. Said Misk from Qudsuna Gathering expressed his happiness for the numbers of 
participants from Jerusalem in this championship. He also added that such activities are considered 
basic for preserving Jerusalem and keeping the Arab Palestinian identity of the city. In addition, it is 
an important move to honor the Palestinian martyrs whose names are memorized through those 
activities. He also indicated that Qudsuna Gathering and the Palestinian Academy decided to make 
this championship an annual event.
Finally, the coach Nihad Zughayar encouraged players to play for Jerusalem, for Palestine and for 
martyr children of Gaza, who were killed while playing soccer on the beach. He clarified that the job 
of Palestinian institutions is to carry this vision among children, youth and beneficiaries.

Burj Al-Luqluq wins the Cup in “the Martyr of the dawn: 
Muhammad Abu-Khdeir” Championship
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ــرج اللقلــق المجتمعــي مــن خــال المــدرب  ــة ب ــدو فــي جمعي تتواصــل تدريبــات لعبــة التايكون

المتميــز فــي مدينــة القــدس »محمــد خليــل«، حيــث وصــل عــدد المتدربيــن حاليــا إلــى 70 متــدرب 

مــن ابنــاء حــي بــاب حطة وعــدة احيــاء مــن القــدس والبلــدة القديمــة. وتتميــز التدريبــات بااللتزام 

العالــي مــن قبــل اطفــال الحــي الذيــن كانــوا يبحثــون عــن ممارســة لعبــة التايكونــدو لتفريــغ 

ــم  ــدم له ــي تق ــة الت ــاب الرياضي ــراغ باأللع ــات الف ــئ اوق ــى مل ــاعدتهم عل ــم ومس طاقاته

المســاحة للتفريــغ النفســي والقــدرة علــى اللعــب والدفــاع عــن انفســهم.

وقامــت ادارة الجمعيــة بحضــور كوكبــة مــن الشــخصيات المقدســية الرياضيــة يــوم الجمعــة 

ــة  ــم للمرحل ــة وترفعيه ــي الجمعي ــدو ف ــي التايكون ــن العب ــوج االول م ــج الف ٢01٤/٢/٢9، بتخري

الثانيــة مــن تدريبــات التايكونــدو بإشــراف االتحــاد الفلســطيني للعبة وبعــد ان اجتــازوا االختبارات 

الرســمية ليحصلــوا علــى االحزمــة والشــهادات المعتمــدة.

تدريبات التايكوندو متواصلة في برج اللقلق وعدد 
المتدربين 70
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Taekwondo training is ongoing in Burj Al-Luqluq which is given by specialized Coach 

“Mohammad Khaleel”.  The number of trainees reached to 70 who were from Bab 

Hutta, the Old City of Jerusalem , in addition to a number of Jerusalemite villages. 

The training sessions were distinguished by a higher commitment by the trainees 

who were looking for such a sport to play to express their feelings and fill their time in 

a good manner.  On Friday 29th of February, the Administration of the Society with 

a group of Jerusalemite figures recognized the first regiment of Taekwondo athletes 

that graduated to the second phase under the supervision of the “Palestinian Union”.

Taekwondo Trainings is still on in Burj Al-Luqluq and the 
number of trainees is reaching 70 
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ــرج اللقلــق فــي ماراثــون فلســطين الدولــي الــذي نظــم فــي  شــارك فريــق جامعــة القــدس ب
مدينــة بيــت لحــم بتاريــخ ٢01٤/٤/11، ودخــل ضمــن منافســات الماراثــون لمســافة 10 كــم، 15 طالبــا 

باإلضافــة لعشــرة رياضييــن مــن أبنــاء الجمعيــة.
وتأتــي مشــاركة مجموعــة جامعــة القــدس - بــرج اللقلــق بهــدف تفعيــل طلبــة التربيــة 
الرياضيــة فــي الجمعيــة وتعزيــز تواصلهــم وتفاعلهم مــع الفعاليــات والنشــاطات المجتمعية 
والرياضيــة  مــن أجــل إكســابهم الخبــرات والمهــارات خــال فتــرة الدراســة اســتعدادا للعمــل 

فــي الميــدان.
وبهــذا الخصــوص أكــد الدكتــور أحمــد الخواجــا بــأن طلبــة التربيــة الرياضيــة فــي جامعــة 
القــدس - بــرج اللقلــق مســتمرون بالعمــل والمشــاركة فــي الفعاليــات والنشــاطات الرياضيــة 
المختلفــة مــن أجــل تطويــر القســم الرياضــي فــي الجمعيــة وبهــدف إحيــاء الــروح التطوعيــة 

ــة. ــن الطلب ــا بي ــي م ــل الجماع والعم
الطلبــة  لتفعيــل  الجامعــة  فــي  الرياضيــة  التربيــة  وقســم  اللقلــق  بــرج  جمعيــة  ويســاند 
ــرف  ــب اش ــي والطال ــر االيوب ــة عبي ــة الطالب ــة المختلف ــاطات الامنهجي ــي النش ــراكهم ف وإش

شــويكي.

فريق جامعة القدس برج اللقلق يشارك في ماراثون 
فلسطين الدولي
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Al-Quds University-Burj Al-Luqluq branch participated in the Palestinian International 

Marathon which was organized in Bethlehem in 11th of April 2014. Fifteen students in addition 

to 10 members of Burj Al-Luqluq participated in the competition. 

The main aim of Al-Quds University participation in this Marathon is to activate Physical 

Education students in Al-Burj and enhance their communication and interaction with events 

and community activities. This will equip them with the needed skills during the study period 

and prepare them to work.

Concerning this matter, Dr. Ahmad Al-Khawaja ensured that Physical Education students at 

Al-Quds University are still participating in various events and activities in order to develop 

Al-Burj sport department, in addition  to revive the spirit of volunteerism and team work 

between students.

Ashraf Shweiki and Abeer Al-Ayoubi are tow student who assist Burj Al-Luqluq and the 

sport department in triggering students to participate in the extracurricular activities.

Al-Quds University-Burj Al-Luqluq Branch Participates in 
the Palestinian International Marathon
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نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ومؤسســة الرؤيــا الفلســطينية بطولــة الراحــل فــادي 
ــي  ــلوان المقدس ــادي س ــاركة ن ــق بمش ــرج اللقل ــى ارض ب ــد 1997 عل ــدم لموالي ــرة الق ــودة بك ع
وجمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي والمدرســة الثانيــة الصناعيــة التابعــة للجنــة اليتيــم العربــي 
فــي القــدس، وذلــك ضمــن مشــروع تفعيــل االنشــطة الامنهجيــة فــي المدرســة الصناعيــة 
التابعــة للجنــة اليتيــم العربــي بالقــدس المنفــذ مــن خــال مؤسســة الرويــا الفلســطينية 

ــاون. ــة التع ــراف مؤسس ــي وبإش ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــع جمعي ــراكة م بالش
وانطلقــت البطولــة بحضــور شــقيق الراحــل فــادي عــودة الناشــط مجــد عــودة ومديــر جمعيــة 
ــى  ــطينية موس ــا الفلس ــن الرؤي ــروع م ــر المش ــدك ومدي ــر ادكي ــي منتص ــق المجتمع ــرج اللقل ب
العباســي ومنســق المشــروع مــن جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي احمــد جابــر وفــادي مراغــة 

ومدربــي الفــرق الرياضيــة المشــاركة وعــدد مــن محبــي الراحــل واصدقائــة.
ولعبــت الفــرق الثــاث المشــاركة فــي البطولــة بنظــام دوري كامــل حيــث تاقــت الفــرق 
الثــاث جميعهــا وفــي نهايــة البطولــة تمكــن العبــي بــرج اللقلــق مــن حصــد النفقــاط الكاملــة 
معلنيــن تفوقهــم بــكأس الراحــل فــادي عــودة وحــل فــي المركــز الثانــي فريــق نــادي ســلوان 

ــة. ــة الصناعي ــث المدرس ــز الثال ــي المرك ــي وف المقدس
وبعــد انتهــاء اللقــاءات تقــدم مديــر المشــروع موســى العباســي بتقديــم شــقيق الراحــل 
مجــد عــودة وشــكره علــى المشــاركة فــي فعاليــات بطولــة الراحــل فــادي عــودة االولــى علــى 
ارض القــدس تخليــدا لروحــة الطاهــرة ومــن بعدهــا قــام بتقديــم مديــر جمعيــة بــرج اللقلــق 
ادكيــدك الــذي رحــب بالحضــور كافــة وبعائلــة الراحــل مؤكــدا بأن هــذه البطولــة لتخليــد ذكرى 
شــاب مقدســي اســتحق التقديــر وكان مــن خيــرة الشــبان فــي مدينــة القــدس وبــأن البطولــة 
ســتكون ســنوية دوريــة مــن اجــل احيــاء ذكــرى الشــبان المقدســيين الذيــن كان لهــم االثــر فــي 

تغييــر المجتمــع ليكونــوا قــدوة للشــبان الناشــئين فــي المدينــة.
ومــن بعدهــا تــم تكريــم الفــرق بالكــؤوس الميداليــات والتقــاط الصــور التذكاريــة مــع الجوائــز 

والحضــور فــي وســط الملعــب.

كأس الراحل فادي عودة
برج اللقلق البطل وسلوان الوصيف
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The society and the Palestinian Vision Institution organized “The Late Fadi Odeh 

Championship”, for the borns of 1997. Along with Burj Al-Luqluq, Silwan Club and the Second 

Industrial School, that is a part of Al-Yateem Al-Arabi Committee in Jeusalem, participated 

in the championship. This championship is a part of extracurricular project in the Second 

Industrial School, implemented by the Palestinian Vision Institution in cooperation with Burj 

Al-Luqluq and supervised by the Welfare Association. 

 Majd Odeh, the late Fadi’s brother, was present at the championship along with the 

executive manager of Burj Al-Luqluq, Muntasir Edkaidek, the project manager from PAL 

Vision, Mousa Abbasi, the project coordinator of the society, Ahmad Jaber, Fadi Maragha , 

coaches of the participant Athletic teams and a number of friends of the late martyr. 

The three teams participated in the championship. At the end of the championship, players 

of Al-Burj managed to score all the points and win the cup.  Silwan Club was in the second 

place, and the Industrial School is in the third. 

At the end, the project manager Mousa Abbasi introduced Fadi’s brother, Majd Odeh, and 

thanked him for participating. Then, he introduced the executive manager of Burj Al-Luqluq, 

who welcomed the audience and Fadi’s family. He also assured that this championship is for 

the memory of a great person from Jerusalem who deserves appreciation and respect. 

He also added that this championship will be held annually to memorialize a lot of youth in 

Jerusalem, who symbolize a model for youth in Jerusalem.

Then, all teams were honored with cups and medals. Photos were taken with all the prized 

and the audience in the playground.

The Late Fadi Odeh Cup
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اســتمرارا للحفــاظ علــى التواصــل الرياضــي االخــوي مــا بيــن االنديــة والمؤسســات المقدســية، 
نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي يــوم امــس االحــد ٢01٤/1/1٢، يومــا تبادليــا رياضيــا مــا بيــن 
اطفــال الجمعيــة ونــادي شــباب الثــوري بلعبتــي كــرة القــدم وكــرة الســلة علــى ارض الجمعيــة 
ــدة  ــوار البل ــل اس ــق داخ ــرج اللقل ــي ارض ب ــري ف ــد البش ــف التواج ــى االرض ولتكثي ــاظ عل للحف
القديمــة مــن مدينــة القــدس. وشــارك فــي فعاليــات اليــوم المفتــوح 1٢0 طفــا وطفلــة مــن ابناء 

البــرج والثــوري مــن العبــي كــرة القــدم وكــرة الســلة وبإشــراف المدربيــن المشــاركين معهــم.
ــادي شــباب الثــوري  وانطلقــت اللقــاءات فــي تمــام الســاعة ٣:00 عصــرا مــا بيــن فتيــات البــرج ون
بلعبــة كــرة الســلة لمواليــد ٢00٢ -٢00٤، حيــث تبــادل الفريقــان فــي بدايــة اللقــاء الهجمــات 
ــرض  ــن ف ــرج م ــات الب ــت العب ــى تمكن ــق االول ــرور الدقائ ــد م ــريع، وبع ــكل س ــديدات بش والتس
ســيطرتهن علــى اللقــاء والتقــدم بالتســجيل وضبــط وتيــرة اللعــب والســيطرة علــى مجريــات 

ــة. ــاء الكامل اللق
وفــي الجانــب االخــر تبــادل فريقــي االوالد المنافســة بلعبــة كــرة القــدم وبمشــاركة 60 طفــل 
مــن الفريقيــن مــن مواليــد ٢000 و ٢00٢، حيــث انطلــق اللقــاء بالســام مــا بيــن الاعبيــن وتأكيــد 
ــرق  ــن الف ــا بي ــل م ــوي والتواص ــادل االخ ــز التب ــب وتعزي ــي ارض الملع ــة ف ــروح الرياضي ــرة ال فك

ــارة. ــوز والخس ــرة الف ــى فك ــية عل المقدس
واشــرف علــى تنظيــم اللقــاءات الكرويــة والســلوية مديــر البرنامــج الرياضــي فــي جمعيــة بــرج 
ــن  ــو وم ــو دل ــد اب ــنينة وخال ــارس ابوس ــر وف ــد جاب ــاعديه احم ــر ومس ــاد زغي ــدرب نه ــق الم اللقل
ــام  ــاعدة اس ــي والمس ــر االيوب ــلة عبي ــرة الس ــة ك ــي ومدرب ــامر األويوب ــدرب س ــوري الم ــادي الث ن
ســدر، وقبــل انطــاق اللقــاءات قــدم المــدرب زغيــر رســالة لــألوالد والفتيــات بــأن الهدف مــن هذه 

اللقــاءات هــو الحفــاظ علــى التواصــل والتـــآخي والحفــاظ علــى ارض بــرج اللقلــق المجتمعــي.

لقاءات كروية وسلوية جمعت فرق برج اللقلق ونادي الثوري
التبادل الرياضي المقدسي مستمر..
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On 12.Jan.2014, Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a sport exchange day for 

football and basketball between Burj Al-Luqluq and Al-Thawry Club in order to maintain 

the land and intensify the human presence in Burj Al-Luqluq and inside Jerusalem walls. 

There were about 120 children participating in the sport exchange with the supervision 

of the coaches.  The event started at 3:00 pm with great enthusiasm between the two 

participating teams after a while Burj Al-Luqluq team managed to start shooting goals.  On 

the other side boys’ football team, 60 players born in 2000 and 2002 participated in the 

competition.  The supervisor on football and basketball teams were “Nihad Zughaier” the 

football coach in Burj Al-Luqluq Social Center Society and his assistants “Ahmad Jaber”, 

“Fares Abu Sneineh” and “Khaled Abu Dalu” along with Al-Thawry Club coach “Samer Al-

Ayoubi”, “Abeer Ayoubi” and the assistant “Islam Sider”.  Before starting the competition 

the Coach “Nihad Zughaier” gave a speech specifying that the main aim of this exchange 

is to maintain the collaboration between each other and to keep Burj Al-Luqluq land safe.

Football & Basketball Meetings between
Burj Al-Luqluq & Al-Thawry Club Jerusalemite 

Sport Exchange Continues
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اختتمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي ومؤسســة ارض االنســان االيطالية  المخيــم الصيفي 
ــن  ــرة م ــال الفت ــي خ ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــى ارض جمعي ــم عل ــذي نظ ــدس«، وال ــا الق »احن
٤-٢01٤/8/1٤ بتمويــل مــن االتحــاد االوروبــي عبــر مؤسســة ارض االنســان االيطاليــة بمشــاركة اكثر 
مــن 150 طفــل وطفلــة مقدســيين مــن ابنــاء مدينــة القــدس وأحيــاء البلــدة القديمــة. ونظــم 
حفــل الختــام بمشــاركة اهالــي االطفــال وبتنظيــم يــوم مفتــوح احتــوى علــى مجموعــة مــن 

النشــاطات والفعاليــات داخــل الجمعيــة وأمــام بــاب الســاهرة.

ــوه  ــى الوج ــم عل ــال ورس ــة لألطف ــات الترفيهي ــن الفعالي ــد م ــوح  العدي ــوم المفت ــن الي تضم
وتهريــج ومجموعــة مــن االلعــاب الهوائيــة »المنتفخــات«، والتــي كان مــن ضمنهــا ومــن بعدهــا 
القيــام بمجموعــة مــن الفعاليــات الترفيهيــة امــام بــاب الســاهرة لتأكيــد فكــرة المخيــم )احنــا 

القــدس( فــي نفــوس االطفــال.

 وقــدم االطفــال المشــاركين فــي فقــرات حفــل الختــام مجموعــة مــن الرقصــات والعــروض 
التــي صــورت آالم الشــعب الفلســطيني فــي غــزة المحاصــرة، كمــا قــدم االطفــال مجموعــة 
مــن العــروض التــي احتــوت علــى اليافطــات التــي تعبــر عــن تضامنهــم مــع قطــاع غــزة الحبيــب 
والتــي اظهــرت االرقــام واإلحصائيــات التــي توضــح اعــداد الشــهداء والمشــردين مــن االطفــال 

فــي قطــاع غــزة.

وخــال حفــل الختــام تقــدم مديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك بكلمــة شــكر فيهــا مؤسســة 
ارض االنســان االيطاليــة علــى دعمهــا المســتمر لفعاليــات ونشــاطات الجمعيــة وعلــى تواصلهــا 
المســتمر فــي خدمــة ابنــاء البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس، كمــا شــكر كافــة المتطوعيــن 
المرشــدين الذيــن كانــوا العنــوان االول فــي المخيــم وكذلــك مديــر المخيــم المــدرب خالــد ابــو 
ــي  ــود الت ــة الجه ــى كاف ــكرهم عل ــدين وش ــن والمرش ــع المتطوعي ــى جمي ــة إل ــو باالضاف دل
ــون  ــذي يثق ــال ال ــي االطف ــة ألهال ــكر خاص ــالة ش ــدك رس ــه ادكي ــم. ووج ــي المخي ــا ف بذلوه
بفعاليــات ونشــاطات الجمعيــة بشــكل مســتمر ودائمــا مــا يتواصلون مــع الجمعية ويشــاركون 

فــي متابعــة الفعاليــات والنشــاطات التــي تنظــم فــي الجمعيــة.

وفــي نهايــة الحفــل تــم التقــاط مجموعــة مــن الصــور التذكاريــة لألطفــال مــع ذويهــم ومــع 
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــال اليدوي ــرض االعم ــارة مع ــال بزي ــي االطف ــوا اهال ــم وقام ــدي المخي مرش
ــال  ــا االطف ــتفيد منه ــي يس ــة الت ــاب اليومي ــى االلع ــزت عل ــي ترك ــم والت ــال المخي ــال خ االطف

ــة. ــم اليومي ــي حياته ــتخدامها ف ــم باس ــد المخي بع

اختتام المخيم الصيفي »احنا القدس«
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Burj Al-Luqluq held the closing ceremony of Ihna Al-Quds summer camp. Between 4th and 

14th August, 2014, more than 150 children from Jerusalem participated in the several events 

organized and implemented by Burj Al-Luqluq. This camp was funded by the European 

Union via Terre des Hommes institution based in Jerusalem. The closing ceremony included 

an open day in addition to activities in front of Herod›s Gate.

The open day included inflatable games, clowns, and volunteers to draw on the children’s 

faces. In addition, there were many other entertaining activities in front of Herod’s Gate to 

assert the connection between the names of the camp with its idea. 

During the ceremony, children presented many performances that expressed the suffering 

of the Palestinians in Gaza. They also held signs on which numbers and statistics regarding 

the attack. To them, it was the available way of expressing their solidarity with Gaza.

On his behalf, Muntasir Edkaidek, the executive manager of Al-Burj, thanked Terre des 

Hommes. Not only for their great effort in serving the residents of the Old City of Jerusalem, 

but also supporting events and activities of Burj Al-Luqluq. He also thanked the manager 

of the Summer Camp Khalid Abu Dalu in addition to all the participant leaders. While In his 

word to the parents who were present, Muntasir Edkaidek thanked them for the trust they 

have in the activities of Al-Burj. 

At the end of the ceremony, memorial photos of the children, their parents and their leaders 

in the camp were taken. Afterwards, the parents took a look at all the handicrafts their 

children made during the summer camp. 

“Ihna Al-Quds” Summer Camp Closing Ceremony
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المرأة واإلرشاد النفسي
Women & Psychological Counseling
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جلسات التوعية لألمهات

ضمــن الخطــة االســتراتيجية الخاصــة بالجمعيــة فــان المــرأة تعتبــر مــن البرامــج الرئيســية 
التــي يتــم اســتهدافها لتطويــر وتنميــة االســرة المقدســية واألطفــال المقدســيين علــى وجــه 
الخصــوص، حيــث تقــوم الجمعيــة بتنظيــم اللقــاءات األســبوعية والشــهرية لألمهات من نســاء 
حــي بــاب حطــة والبلــدة القديمــة مــن القــدس لتطويرهــم فــي المجــال الفكــري والثقافــي 
ــام ٢01٤  ــال الع ــة، وخ ــي المنطق ــي ف ــع المحل ــر المجتم ــة وتطوي ــل تنمي ــن اج ــي م واالجتماع

تميــزت نشــاطات المجموعــة بالفعاليــات التاليــة: 

نشاط تفريغ لألمهات

ــا  ــي بدوره ــط« والت ــو زن ــرح اب ــة »ف ــي الجمعي ــة ف ــدة االجتماعي ــال المرش ــن خ ــاط م ــذ النش نف
اشــرفت علــى تدريــب الســيدات فــي هــذا النشــاط علــى اســاليب التفريــغ النفســي والتعامــل 
مــع ابنائهــم فــي المنــزل، محاولــة تذليــل الخافــات االســرية والوصــول إلــى اســاليب مريحــة 
لخلــق التعــاون مــا بيــن افــراد االســرة الواحــدة. وشــارك فــي النشــاط ٢0 ســيدة مــن ســكان حــي 

بــاب حطــة والبلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس.

»كيف استقبل شهر رمضان«

نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق محاضــرة دينيــة اجتماعيــة لألمهــات حــول كيفيــة اســتقبال 
شــهر رمضــان المبــارك مع المحاضــرة لطيفــة عبــد اللطيــف. وتضمــن اللقــاء عــادات وطقــوس 
اجتماعيــة مقدســية جميلــة نقــوم بهــا خــال هــذا الشــهر الفضيــل. ايضــا تحدثــت مــن الناحيــة 
الدينيــة عــن اهميــة اســتغال الشــهر الكريــم لكســب الحســنات واألعمــال الفاضلــة. وتطرقــت 
المحاضــرة عبــد اللطيــف إلــى ضــرورة التوفيــر واالقتصــاد علــى موائــد الطعــام وعــدم التبذيــر 
ــن  ــن اعجابه ــات ع ــرت االمه ــا وعب ــاندتهم. كم ــراء ومس ــر الفق ــل وتذك ــهر الفضي ــال الش خ

باللقــاء و دعــوا الــى المزيــد مــن اللقــاءات المماثلــة. 
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As a part of Burj Al-Luqluq strategic plan, women programs are primary programs which 

are targeted in order to develop Jerusalemite families and children. The society organizes 

weekly and monthly meeting for mothers form Bab Hutta and the Old City of Jerusalem 

in order to develop them intellectually, culturally and socially, so as to develop the local 

community. During the year 2014, the activities of the society are the following:  

Women Release Activity

Burj Al-Luqluq organized an activity for women given by the specialized social worker “Farah 
Abu Zant”.  The activity included entertaining games, training in psychological techniques 
and how to deal with their children at home in order to overcome difficulties with their 
children creating cooperation between members within the same family. The activity was 
conducted by 20 women, who are from the Old City of Jerusalem. 

“How Do We Welcome the Holy Month of Ramadan?” 
Meeting

Burj Al-Luqluq organized a socio-religious lecture for mothers on how to welcome the holy 
month of Ramadan with the lecturer Latifeh Abdul-latif. The workshop tackled a number 
of social and religious rituals that Jerusalemites usually do during Ramadan. In addition, it 
talked about how people can benefit the best and gain “Hasanat” by doing good deeds. 
Moreover, the lecturer encouraged being thrifty instead of being extravagant, especially 
when preparing Iftar tables. Mothers were very happy with the lecture and called for more 
similar meetings.

Women and Psychological Awareness:
Women Awareness Sessions:
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لقاء »السعادة لالم«

ــوان  ــول بعن ــزة الغ ــرة فاي ــع الميس ــة م ــدة القديم ــة والبل ــات الجمعي ــاء ألمه ــم لق ــم تنظي ت
ثــم الخــاص،  الــى موضــوع الســعادة بشــكل عــام  لــام«، وتطرقــت الميســرة  »الســعادة 
وتناولــت فيــه الطــرق التــي تصــل اليهــا االم الــى الســعادة مثــل كــن نفســك )اتقبــل نفســي(، 
والنظــر دائمــا الــى نصــف الــكأس الممتلــئ وليــس الفــارغ. وســاهم اللقــاء فــي توعيــة وتوجيــه 
االمهــات الــى النظــرة االيجابيــة لألمــور وخاصــة االطفــال وطــرق التعامــل معهــم لمــا لهــم 
مــن راحــة للوالديــن ولهــم. وفــي نهايــة اللقــاء شــكر االمهــات الميســرة علــى اللقــاء المحفــز، 

ودعــوا الــى مزيــد مــن اللقــاء.

لقاءات مكثفة »كيف اتعامل مع طفلي«:

نفــذت اللقــاء بمشــاركة الميســرة اميــرة الصفــدي حــول كيفيــة التعامــل مــع االبناء والمشــاكل 
ــات  ــاج األمه ــص احتي ــاء االول بفح ــدأ اللق ــة. وابت ــو المختلف ــل النم ــي مراح ــم ف ــي تواجهه الت
والمواضيــع التــي يحتاجــون للتطــرق اليهــا لتوعيتهــم. وســتكون مواضيــع اللقــاءات القادمــة 
هــي تفريــغ الضغوطــات النفســية، التربيــة الجنســية لألبنــاء، االنمــاط الســلوكية لألطفــال 

وكيفيــة عاجهــا، مصــادر المعلومــات اآلمنــة والتعــرف علــى الــذات.

محاضرة تثقيفية »المهارات الشخصية لكل ام«

هــي محاضــرة تهــدف الــى إيصــال مهــارات أساســية لــكل إم فــي التعامل مــع نفســها، زوجها، 
أبناءهــا والبيئــة المحيطــة   لهــا. وســيكون هــذا اللقــاء هــو لقــاء اولــي لسلســة لقــاءات تكميليــة 

للعمــل مــع االمهات.
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 Burj Al-Luqluq arranged a workshop “Happiness for Mothers”, for mothers in Jerusalem and 

the old city. Ms. Fayzeh Al-Ghoul, the facilitator, tackled many issues that concern mothers 

regarding that matter.  She first introduced the concept of Happiness in general. Later, she 

explained to mothers many simple ways in which they can reach happiness on their own, 

such as accepting oneself, always look at the glass half full. The workshop contributed in 

raising awareness among mothers about positivity and how to apply it in their everyday 

life. They also discussed children in addition to many matters that concern raising them. At 

the end of the workshop, the mothers thanked the facilitator for her efforts and requested 

more workshops of the same kind. 

Intensive meetings on “How to Deal with My Child”

This meeting was executed in cooperation with the facilitator Amirah Al-Safadi on how to 
deal with children and the problems they face while growing up. They started by checking 
the needs of mother and the matters they should be attentive to. The following topics would 
be about relieving psychological stress, sex education for children, children’s behaviors and 
how to deal with them, in addition to knowing the safe sources of information and knowing 
ones’ self.

“Personal Skills of Mothers” Educational Lecture

It is a lecture that seeks to teach a woman the basic skills of dealing with herself, 
husband, children and the surrounding environment. This meeting will be followed by other 
supplementary meetings.

“Happiness for Mothers” Meeting
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لقاءات اسبوعية توعوية ألمهات القدس »ذكرياتي.. حلوة ومرة«

نظمــت الجمعيــة لقــاءات اســبوعية ألمهــات القــدس بالشــراكة مــع جمعيــة تنظيــم وحمايــة 
االســرة الفلســطينية بعنــوان »ذكريــات.. حلــوة ومــرة«، حيــث ركــزت ميســرة اللقــاءات علــى 
مفهــوم الحيــاة ومــاذا يعنــي هــذا المفهــوم لكل ام. وأشــتمل هــذا الموضــوع علــى الذكريات 

القديمــة االيجابيــة والســلبية فــي حيــاة كل شــخص، وكيفيــة التعامــل معهــا ومواجهتهــا.

لقاء اليوم العالمي لإليدز

نظــم هــذا اللقــاء بمناســبة اليــوم العالمــي لإيــدز فــي 1٢/1 وهــدف الــى توعيــة النســاء حــول 
ــا. ــة به ــرة المتعلق ــلوكيات الخط ــدز والس ــة االي ــس وخاص ــدم والجن ــة بال ــراض المنقول األم

محاضرة »وسائل تنظيم النسل«

ــة  ــل بأهمي ــدى االه ــي وإدراك ل ــود وع ــرورة وج ــى ض ــرة عل ــذه المحاض ــي ه ــرة ف ــزت الميس رك
ــى  ــوء عل ــليط الض ــاء تس ــال اللق ــرة خ ــت الميس ــة، وحاول ــن إيجابي ــه م ــا في ــل لم ــم النس تنظي
نتيجــة  القــدس  مــن  القديمــة  البلــدة  فــي  العائــات  تواجــه  التــي  والمشــاكل  الضغــوط 
المســاحات المحصــورة داخــل البلــدة القديمــة توفــر المنــازل التــي تتســع  فقــط ألســر صغيــرة 

ــة. ــل كامل ــا عوائ ــش فيه ــة ويعي ــدة القديم ــي البل ف

حملة »االطفال ال ينجبون«

هــي حملــة نظمتهــا جمعيــة تنظيــم وحمايــة االســرة الفلســطينية بالشــراكة مــع جمعيــة 
بــرج اللقلــق المجتمعــي والمؤسســات الشــريكة ضمــن مشــروع »خفــض العنــف المبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي« وحــول مناهضــة العنــف ضــد المــرأة تحــت عنــوان »االطفــال ال ينجبــون«، حيث 
تضمنــت الحملــة عــدد مــن الفعاليــات، حيــث عــرض فيلــم حــول الــزواج المبكــر وأثــاره وقصــة 
امــرة تزوجــت فــي ســن صغيــر روت للحضــور المشــاكل التــي تعرضــت لهــا فــي بدايــة حياتهــا 

الزوجيــة، باإلضافــة الــى مســابقات وتوزيــع جوائــز فــي نهايــة الحملــة.
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Weekly Awareness Meetings for Jerusalem 
Mothers “My Memories ... Sweet & Bitter”

Burj Al-Luqluq, in cooperation with the Palestinian Family Planning and Protection Association, 
organized weekly meetings for Jerusalem mothers under the title “My memories … Sweet 
and bitter”. The meeting’s facilitator focused on the concept of life and what it means to 
every mother. The subject also included the positive and negative old memories for every 

person and how to deal with. 

World AIDS Day

This meeting was organized in the occasion of the World AIDS Day on 1st December. It 
aimed to aware women of the blood and sexually transmitted diseases, especially AIDS, 
and the dangerous behaviors related to it.

“Means of Birth Control” Lecture

The facilitator stressed on the importance of the parents’ knowledge of the means of birth 
control. She also tried to spot the lights on the problems which Jerusalemite families in the 
old city face as a result of the limited spaces inside the Old City, in addition to having small 
homes in which large families live.

“Children do not Give Birth” Campaign Supports Women
 

In cooperation with Burj Al-Luqluq and partner associations, the Palestinian Family Planning 
and Protection Association organized a campaign within the “Reduction of Gender-based 
Violence” project regarding violence against women. The campaign, titled “Children do not 
give birth” included a number of activities such as a short film regarding early marriage and 
its effects, a story of an early married woman who shared the problems she went through 
early in her marriage life, in addition to contests and prizes distribution at the end of the 
day.
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مشروع جديد وأمل جديد لسيدات القدس بالشراكة مع المركز 
ACAD العربي للتطوير الزراعي

ــيدات  ــة لس ــة توعي ــز اكاد ورش ــع مرك ــراكة م ــي بالش ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم
ــعى  ــي سيس ــداف الت ــطة واأله ــروع، االنش ــم بالمش ــتفادة لتعريفه ــن باالس ــدس والراغبي الق
ــز  ــى تعزي ــروع ال ــدف المش ــنوات. ويه ــاث س ــدار ث ــى م ــة عل ــا بالجمعي ــى تنفيذه ــروع عل المش

ــدس.  ــي الق ــباب ف ــين والش ــال المهمش ــاء واألطف ــن النس ــان م ــوق االنس حق

جلسات االرشاد النفسي لألطفال

علــى مــدار عشــرون عامــا مــن العمــل فــي مدينــة القــدس، تنظــم جمعيــة بــرج اللقلــق 
المجتمعــي لقــاءات الدعــم النفســي الطفــال البلــدة القديمــة مــن القــدس وللفــرق الرياضيــة 
ــن  ــتفيدون م ــى المس ــي عل ــاد النفس ــاءات االرش ــزت لق ــام ٢01٤ ترك ــال الع ــة، وخ ــي الجمعي ف
برنامــج »العــب وتعلــم« المنفــذ مــن قبــل الجمعيــة والممــول مــن البعثــة البابويــة فــي القــدس، 
والــذي اشــتمل علــى تدريبــات المهــارات الحياتيــة وجــوالت التفريــغ واإلرشــاد النفســي ، والتــي 

ــة: ــاطات التالي ــت بالنش تمثل
لقــاء تفريغــي: هــدف اللقــاءات الــى تفريــغ الطاقــات والضغوطــات التــي يعانيــن منهــا االنــاث 
المســتفيدات مــن التدريبــات والنشــاطات فــي الجمعيــة، حيــث نظــم اللقــاء علــى شــكل 
فعاليــات تفريــغ نفســي عبــر فعاليــات حركيــة وتفاعليــة، والتــي بدورهــا ســاهمت في تحســين 

ــتفيدين. ــة للمس ــية واالجتماعي ــة النفس الحال
ــم  ــكل منظ ــه بش ــل لذات ــة كل طف ــى معرف ــاء ال ــدف اللق ــذات: ه ــم ال ــذات وتقي ــوم ال مفه
وموجــة، بحيــث يســعى الــى تحســينها وتطويرهــا، وكذلــك تســاهم فــي تمكيــن الطفــل مــن 

تحديــد نقــاط الضعــف والقــوة والتأثيــرات الخارجيــة واألهــداف المســتقبلية.
التوتــر وكيفيــة ادارة التوتــر: هــدف التدريــب الــى تحديــد مســببات التوتــر فــي حيــاة كل طفــل 
وكيفيــة تعاملــه معهــا وتأثيرهــم علــى حياتهــم وبشــكل خــاص انهــم يعيشــون فــي منــازل 

داخــل القدس«البلــدة القديمــة« ال تزيــد مســاحتهم عــن 50 متــر.
مهــاراة »االتصــال والتواصــل: تطويــر مهــاراة »االتصــال والتواصــل« لــدى االطفــال والعمــل علــى 

ممارســة هــذه المهــارة فــي المــدرس.
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A New Project & a New Hope for Jerusalemite 
Women in Cooperation with ACAD 

In cooperation with ACAD, Burj Al-Luqluq Society organized an awareness workshop for 
women in Jerusalem, and others who are interested, to introduce them to the project and 
the goals it plans to implement over the course of three years. The project aims to enhance 
the rights of women, youth and neglected children in Jerusalem. 

Psychological Support Sessions for Children

Over 20 years of work in Jerusalem, Burj Al-Luqluq organizes psychological support 
sessions for children in the Old City in addition to the sports teams in the society. In 2014, 
the psychological awareness meetings focused on the beneficiaries from “Learn and 
Play” project, which is implemented by Burj Al-Luqluq and funded by Pontifical Mission in 
Jerusalem. The sessions included trainings on life skills and psychological support tours 
marked by the following activities: 

Relief Meeting: They aim to release extra energy and stress which the society’s female 
beneficiaries suffer from. The sessions included movement and interactional activities 
which contributed in improving the psychological and social state of the beneficiaries. 
Self-concept & self evaluation: it aims to enable children to know themselves in and 
organized and guided way so as to improve and develop. It also helps children to know their 
strength and weakness points, in addition to the external influences and future goals. 
Stress & stress management: it aims to define the causes of stress in children’s life, how to 
deal with it and how it affects their lives as residents of the Old City of Jerusalem whose 
houses has no more than 50 meters in space. 
Communication skills: It aims to develop the communication skills for children and making 
sure they practice it at school.
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نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي مشــروع  »تحســين الحمايــة و الدعــم النفســي لألطفــال فــي 
ــن  ــل م ــف و بتموي ــن اليونيس ــم م ــا و بدع ــل التنموي/مع ــز العم ــن مرك ــذ م ــدس« المنف ــة الق منطق
االتحــاد االوروبــي. خــال عــام ٢01٤ ســاعد المشــروع الكثيــر مــن اهالــي البلــدة القديمــة و ســاهم فــي 

تعزيــز بيئــة حاميــة لألطفــال. 

وقد تم انجاز االنشطة و الفعاليات التالية: 

   - دورة »مهارات التوصل الى خيارات«.

   - يوم مفتوح لألطفال بعنوان »ضحكة كبيرة«.

   - مبادرة »طائعنا.. امل وبسمة لذوي االحتياجات الخاصة«.

   - حفل تخريج للطائع.

مشروع »تحسين خدمات الحماية والدعم النفسي 
واالجتماعي لألطفال في منطقة القدس«
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Burj Al-Luqluq organized “Improving protection services and psycho-social support 

for children in Jerusalem” implemented by MA’AN Development Center, supported by 

UNICEF and funded by the European Union. In 2014, this project helped many of the Old 

City residents and contributed in creating a protective environment for children. Moreover, 

the following activities were accomplished:

 - “Reach for Option Skills” course.

 - An open-day for children titled “A Big Smile”

 - “Our Youth, a Hope and a Smile for Special Needs” initiative. 

 -  Graduation Ceremony for youth. 

“Improving protection services and psycho-social 
support for children in Jerusalem” Project
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نفــذت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي مشــروع »درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــاج« بتمويــل مــن 

ــث  ــي UNDP، حي ــدة اإلنمائ ــم المتح ــب االم ــال مكت ــن خ ــع م ــة المجتم ــي لتنمي ــة المقدس مؤسس

ــن  ــربين م ــباب والمتس ــاء والش ــة النس ــن فئ ــكان م ــة الس ــى توعي ــي ال ــكل اساس ــروع بش ــدف المش ه

الخطــرة  والســلوكيات  االيــدز  وخاصــة  والجنــس  بالــدم  المنقولــة  األمــراض  بخصــوص  المــدارس 

ــا. ــة به المتعلق

ونظمــت لقــاءات المشــروع بمعــدل ٤ لقــاءات اســبوعية، وتــم تنظيــم يــوم مفتــوح واحــد فــي نهايــة 

كل شــهر. كمــا وتضمــن المشــروع مجموعــات تثقيــف أقــران لمجموعــة معينــة مــن النســاء اللواتــي 

بدورهــن قامــوا بنقــل هــذه المعلومــات وتوعيتهــا لكافــة شــرائح المجتمــع باإلضافــة الــى مشــاهدة 

األفــام الوثائقيــة والصــور الخاصــة بالفكــرة.

ــي  ــة ف ــادية والتوعوي ــاءات االرش ــن اللق ــة م ــم مجموع ــة بتنظي ــت الجمعي ــهر اذار ٢01٤ قام ــال ش وخ

مــدارس القــدس وفــي الجمعيــة، حيــث تــم تنظيــم لقاءيــن لطلبــة مــدارس االيتــام االســامية فــي 

البلــدة القديمــة وألمهــات روضــة الجمعيــة وألطفــال الجمعيــة.

مشروع »درهم وقاية خير من قنطار عالج« 
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Burj Al-Luqluq implements “Prevention is Better than Cure” project which is funded by Al-

Maqdese for Society Development through UNDP. The project aimed to raise awareness 

of women, youth, and school dropouts about diseases transmitted by blood or sexual 

intercourse, especially AIDS, in addition the related risky behaviors. 

The participants met 4 times each week and at the end of each month an open day was 

held.  The project included peer awareness sessions for a group of women who on their 

part passed the information to society. It also included documentary films and photos 

related to the idea.

In  March 2014, the Society organized many awareness meetings and sessions in the 

schools and the society, including two sessions for Al-Aytam School students in the Old City 

and also for the mothers of the children in the kindergarten.

“Prevention is Better than Cure” Project
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نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي والمركــز الثقافــي الفرنســي بالقــدس معرضــا فنيــا فــي ارض 

بــرج اللقلــق الخميــس الماضــي بمشــاركة مجموعــة مــن االطفــال المقدســيين الذيــن كانــوا جــزء مــن 

اعمــال المعــرض وشــاركوا فــي تنظيــم وترتيــب المعــرض فــي الموقــع بمشــاركة المصــورة الفرنســية 

ايزابيــل ليبــون ومديــرة المركــز الثقافــي الفرنســي اليــس رائولــو وبمســاعدة من مشــرفة نشــاط مكتبة 

جمعيــة بــرج اللقلــق تســنيم الكيانــي.

وجــاء تنظيــم المعــرض »اضــواء فــي القــدس« بعــد يوميــن مــن العمــل والتصويــر فــي موقــع الجمعية 

لاطفــال والشــباب والفتيــات المشــاركين فــي فعاليــات الجمعيــة ومــن ســكان حــي بــاب حطــة 

والبلــدة القديمــة مــن القــدس، حيــث تميــز التصويــر بالتقــاط الصــور التــي تظهــر االضــواء بشــكل كبيــر 

ــول  ــواء ح ــة باالض ــومات فني ــكال ورس ــداد اش ــواء الع ــتخدام الاض ــك باس ــه وكذل ــب الوج ــى جوان عل

الشــباب الذيــن التقطــوا الصــور.

التقطــت داخــل روضــة  التــي  الفوتوغرافيــة االبداعيــة  البســيط للصــور  بالعــرض  المعــرض  وتميــز 

ــة  ــي الجمعي ــية ف ــاحة الرئيس ــجار الس ــى اش ــور عل ــق الص ــرج بتعلي ــال الب ــام اطف ــث ق ــة، حي الجمعي

والماقــط. االحبــال  باســتخدام 

ــاط  ــى التق ــن عل ــال العاملي ــي االطف ــات واهال ــة الجامع ــن طلب ــة م ــرض مجموع ــارة المع ــام بزي وق

ــدس. ــة الق ــي مدين ــن ف ــب المقيميي ــن االجان ــن م ــن المهتمي ــدد م ــى ع ــة إل ــور، باالضاف الص

اضواء في القدس.. معرض من اعمال اطفال القدس 
في برج اللقلق
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In cooperation with the French Cultural Center in Jerusalem, Burj Al-Luqluq hosted the 

art exhibition “Lights in Jerusalem” for the French photographer Isabelle Libon and the 

directress of the French Cultural Center Alice Raulo. 

Jerusalemite children, under the supervision of Tasnim Al-Kilani, contributed in organizing 

the exhibition in addition to presenting their works of art.

Children of Bab Hutta and the old city of Jerusalem spent two days preparing for the 

exhibition. The idea was simply to draw using light. It focused on drawing words with lights, 

in addition to drawing around a still-standing person.

The exhibition was very simple. Children displayed their photos by attach them to a rope 

and hanging them on trees. Moreover, many parents and university students came by to 

see the photos, in addition to many foreigner residents of the city who are interested in 

this art.

Lights in Jerusalem
An Exhibition Works with Children of Burj Al-Luqluq
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بهــدف تطويــر العاقــة مــا بيــن مديريــة التربية والتعليــم في مدينــة القدس والمؤسســات المقدســية 

الفاعلــة والعاملــة المدينــة، نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعي ومؤسســة ارض االنســان االيطالية 

وبالشــراكة مــع مديريــة التربيــة والتعليــم فــي مدينــة القــدس دورة متخصصــة فــي صناعــة االلعــاب 

التربويــة التــي تســتخدم فــي المســابقات التحفيزيــة مــا بيــن المــدارس خــال ربيــع ٢015 فــي جمعيــة 

بــرج اللقلــق المجتمعــي.

ــن  ــاعدة م ــات وبمس ــات المعلم ــبوعية للمربي ــاءات االس ــن اللق ــهر م ــدار ش ــى م ــدورة عل ــتمرت ال  واس

مــدرب متخصــص بصناعــة االلعــاب تــم التنســيق معــه مــن خــال مؤسســة ارض االنســان االيطاليــة، 

ــرج اللقلــق. حيــث عقــدت اللقــاءات فــي منــارة القــدس الثقافيــة للشــباب فــي ب

واختتمــت التدريبــات فــي جمعيــة بــرج اللقلــق بحضــور فاليريــو بلديســارا مديــر مؤسســة ارض االنســان 

ــي  ــم ف ــة والتعلي ــة التربي ــري ممثل ــان ص ــق وايم ــرج اللقل ــة ب ــر جمعي ــدك مدي ــر ادكي ــة ومنتص االيطالي

مدينــة القــدس، وبحضــور كافــة المربيــات المشــاركات فــي التدريبــات والمــدرب االيطالــي.

برج اللقلق وارض االنسان ينظمان دورة في صناعة 
االلعاب التربوية لمربيات التربية والتعليم بالقدس
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In cooperation with the French Cultural Center in Jerusalem, Burj Al-Luqluq hosted the 

art exhibition “Lights in Jerusalem” for the French photographer Isabelle Libon and the 

directress of the French Cultural Center Alice Raulo. 

Jerusalemite children, under the supervision of Tasnim Al-Kilani, contributed in organizing 

the exhibition in addition to presenting their works of art.

Children of Bab Hutta and the old city of Jerusalem spent two days preparing for the 

exhibition. The idea was simply to draw using light. It focused on drawing words with lights, 

in addition to drawing around a still-standing person.

The exhibition was very simple. Children displayed their photos by attach them to a rope 

and hanging them on trees. Moreover, many parents and university students came by to 

see the photos, in addition to many foreigner residents of the city who are interested in 

this art.

Lights in Jerusalem
An Exhibition Works with Children of Burj Al-Luqluq
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نشاطات أخرى
Other Activities
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شــاركت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي فــي التبــادل الثقافــي الشــبابي الرياضــي فــي مدينــة »فســت 
ــباب  ــن الش ــبعة م ــة وس ــة دول اوروبي ــاركة ثماني ــن 1٤-٢01٤/6/٢٢، بمش ــرة م ــي الفت ــة ف ــادن« االلماني ب
المقدســي الفاعــل والنشــيط فــي الجمعيــة والممثــل بعبــد الرحمــن ابــو دلــو، منصــور ســليم، صالــح 
صندوقــة، علــي الخــروف، احمــد مهلــوس، محمــود الســمان وســعيد جمجــوم، ويرافقهــم المشــرف 
ــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك  ــر، وكان بانتظــار الوفــد الشــبابي مدي الرياضــي فــي الجمعيــة نهــاد زغي

ومســئول قســم الشــؤون االجتماعيــة فــي بلديــة »فســت بــادن« فليــب هانــش.
وفــور وصــول الوفــد المقدســي توجــه إلــى مقــر مؤسســة »اركــو« االلمانيــة التــي تشــرف علــى تنظيــم 
ــبانيا،  ــا، اس ــا، فرنس ــة بألماني ــة ممثل ــة دول عالمي ــاركة ثماني ــي بمش ــي الرياض ــبابي الثقاف ــادل الش التب
بولنــدا، اوكرانيــا، تركيــا، اليونــان وفلســطين. حيــث التقــى الوفــد المقدســي بالمشــاركين مــن الــدول 

االوروبيــة االخــرى.
ومــن بعدهــا توجهــت الوفــود لزيــارة مهرجــان الرســم »الغرافيتــي – الرســم علــى الجــدران« الدولــي 
والمنظــم علــى نهــر الرايــن وبالجانــب المقابــل مــن مدينــة »مينــز« االلمانيــة، حيــث اطلــع المشــاركين 
علــى االعمــال الفنيــة المختلفــة للفنانيــن العالمييــن القائميــن علــى الرســومات االبداعيــة فــي المواقع 
ــا  ــام بالرســم، ومــن بعدهــا قــام الوفــد الفلســطين برســم رمــز »# مي_ملــح« تضامن المحــددة للقي
ــراب  ــام االض ــدد اي ــدس وع ــة الق ــرائيلي وكلم ــال االس ــجون االحت ــي س ــطينيين ف ــرى الفلس ــع االس م

التــي خاضهــا االســرى الفلســطينيين حتــى يومنــا هــذا فــي ســجون االحتــال.
ــرق  ــة الف ــل لكاف ــرح كام ــم ش ــدك بتقدي ــر ادكي ــق منتص ــرج اللقل ــة ب ــر جمعي ــام مدي ــه ق ــن جانب م
االخــرى المشــاركة عــن رمزيــة الجداريــة البســيطة التــي قــام بهــا ابنــاء القــدس وجمعيــة بــرج اللقلــق 
تضامنــا مــع اخونهــم االســرى فــي ســجون االحتــال الذيــن يخوضــون اليــوم 5٢ مــن االضــراب االطــول 

والمتواصــل فــي تاريــخ الحركــة االســيرة الفلســطينية.
ــادل  ــة بالتب ــق الجمعي ــاركة فري ــأن مش ــر ب ــاد زغي ــة نه ــي الجمعي ــي ف ــرف الرياض ــد المش ــدورة اك وب
هــو رســالة بــأن ابنــاء القــدس يمكنهــم ان يكونــوا جــزء مــن الحــراك الشــبابي العالمــي وبــان الشــباب 
المقدســيين قادريــن علــى المشــاركة وإيصــال صوتهــم وصــوت القضيــة الفلســطينية للعالــم 

ــددة. ــة متع ــرق ابداعي ــاليب وط بأس
وختتمــت مشــارك الوفــد الفلســطيني بمهرجــان حاشــد فــي مدينــة »فســت بــادن« شــارك فيــه 
خمســة آالف المانــي، ســتعرض خالــه الشــباب المقدســي القضيــة الفلســطينية واهــم االماكــن 
التاريخيــة الفلســطينية وكذلــك قدمــون مجموعــة مــن االســتعراضات الرياضيــة »الباركــور« باإلضافــة 

ــة. ــات مختلف ــى فعالي إل
ونظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق خــال التبــادل الشــبابي فعاليــات رياضيــة ودوري رياضــي خــاص بالفــرق 
والمجموعــات الشــبابية المشــاركة تزامنــا مــع فعاليــات كأس العالــم فــي البرازيــل وتفعيــا وتعزيــزا 

للــدور الرياضــي للجمعيــة.

بعثة برج اللقلق تصل مدينة »فست بادن« االلمانية 
وترسم جداريه »مي وملح« تضامنا مع أسري الحرية
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Burj Al-Luqluq 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, Poland, Ukraine, Turkey, Greece and Palestine. Seven active guys 

of Burj Al-Luqluq participated in this exchange to represent Palestine: Abdel-Rahman Abu-

Dalu, Mansur 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 Edkaidek 

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 hash tag #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 Edkaidek, 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.

The Delegation of Burj Al-Luqluq Arrives to 
Wiesbaden in Germany
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ــرج اللقلــق المجتمعــي ضمــن انشــطتها المكتبيــة بإشــراف امينــة المكتبــة ســماح  عقــدت جمعيــة ب

خوجــا نشــاطا فنيــا لألطفــال فــي المركــز الثقافــي الفرنســي بتاريــخ ٣-٣-٢01٤، وقــد اشــتمل النشــاط 

علــى ورشــة عمــل لصناعــة الدمــى لألطفــال مــن ادوات بســيطة يمكنهــم توفيرهــا مــن ادوات المنــزل 

التــي التخلــو مــن أي بيــت، ومــن خــال اتبــاع خطــوات العمــل مــع المدربــة الفنيــة تــم عمــل دميــة لــكل 

ــل  ــي تفعي ــة ف ــذه الورش ــن ه ــدف م ــق اله ــد تحق ــون ق ــك يك ــه، وبذل ــة بيدي ــارك بالورش ــل مش طف

ــة  ــي ورش ــد ف ــد تواج ــرة، وق ــط االدوات المتوف ــم وبأبس ــى بأيديه ــة الدم ــم صناع ــال وتعليمه االطف

العمــل عشــرون طفــل وطفلــة مــن رواد مكتبــة الجمعيــة )فيصــل الحســيني( وبعضــا مــن االطفــال 

االصدقــاء للمركــز الثقافــي الفرنســي، وفــي نهايــة الورشــة قــد ابــدى االطفــال ســرورهم وإعجابهــم 

بمــا صنعــوه مــن دمــى جميلــة، وإدراكهــم بأنهــم يقــدرون علــى االبتــكار واإلبــداع.

مكتبة الجمعية تنظيم ورشة لصناعة الدمى في 
المركز الثقافي الفرنسي بالقدس
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On 3rd March 2014, Burj Al-Luqluq library organized an art activity for children in 

the French Cultural Center. The activity included a workshop for making dolls from 

very basic materials which they can easily find at home. Children can make dolls by 

themselves through following the instructions of the trainer. This way, the workshop 

achieves the purpose of activating children and teaching them how to make dolls 

with whatever materials available. Around 20 children of both genders attended 

the workshop. Some of them are members of Burj Al-Luqluq library and others are 

friends of the French cultural center. At the end of the workshop, children expressed 

their pleasure and delight of what they made and they realized that they are able 

to create and innovate.  

Burj Al-Luqluq Library Organizes a workshop in 
Dolls Making 
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اســتقبلت جمعيــة بــرج اللقلــق  المجتمعــي نائــب اميــن عــام االمــم المتحــدة للشــؤون الرياضيــة ولفرد 
لمكــي ومســاعده فرانــز فشــر ومديــر صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان انــز تومســن ومســاعده زيــاد 
ــة  ــم التربي ــدس قس ــة الق ــة جامع ــن طلب ــة م ــور مجموع ــك بحض ــق وذل ــرج اللقل ــى ارض ب ــش عل يعي
الرياضيــة وعــدد مــن االطفــال مــن العبــي كــرة القــدم وكــرة الســلة ومديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك 
ــة  ــي الجمعي ــي ف ــج الرياض ــق البرنام ــن ومنس ــر الدي ــي ناص ــطينية رام ــا الفلس ــة الرؤي ــر مؤسس ومدي

نهــاد زغيــر.
وعنــد دخــول النائــب ولفــرد لمكــي جمعيــة بــرج اللقلــق قــام الطالــب اشــرف شــويكي بإهدائــه كوفية 
ــر االنصــاري بإهــداء مســاعده  فلســطينية ومجموعــة مــن منشــورات الجمعيــة وقامــت الطالبــة عبي
فشــر الكوفيــة والمطبوعــات الخاصــة بالجمعيــة، ومــن بعدهــا قــام مديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك 
بجولــة للضيــوف للتعــرف علــى مرافــق الجمعيــة ليقــوم مــن بعدهــا النائــب لمكــي بالتقــاط الصــور 
ــب  ــي ملع ــه ف ــري مع ــال بالج ــد االطف ــة اح ــام بمنافس ــة وق ــي الجمعي ــال ف ــع االطف ــة م التذكاري

الجمعيــة الرئيســي.
وبعــد المنافســة قــال النائــب لمكــي ألطفــال الجمعيــة بعــد ان تعــرف عليهــم بأنــه زار الموقــع قبــل 
ــن  ــل م ــه متفائ ــز وبأن ــكل الممي ــذا الش ــور به ــد تط ــع ق ــأن الموق ــعيد ب ــو س ــوم ه ــنوات والي ــتة س س
العــدد المميــز لألطفــال المشــاركين فــي الفعاليــات، مضيفــا بــأن االطفــال القــدس يجــب ان يعيشــوا 

بســام وامــان وان االمــم المتحــدة تهتــم المرهــم وهــو شــخصيا يهتــم المرهــم.
ومــن بعدهــا زار النائــب لمكــي والوفــد المرافــق مختبــر الحاســوب فــي الجمعيــة وقــام احــد الطلبــة 

باســتقبال الضيــف والترحيــب وتعريفــه علــى النشــاطات التــي يشــتركون بهــا فــي الجمعيــة.
وفــي نهايــة الزيــارة قــام لمكــي بالحديــث مــع مجموعــة مــن الشــباب المقدســي عــن الرياضــة 
المقدســية والظــروف التــي يواجههــا الشــباب المقدســي فــي المدينــة، والذيــن اكــدوا فــي حديثهــم 
بأنهــم يعانــون مــن المضايقــات اليوميــة مــن جنــود االحتــال مــن خــال تفتيشــهم لمرافــق الجمعيــة 

بشــكل مســتمر وإيقافهــم لبعــض زمائهــم مــن الشــباب او لطلبــة الجامعــة.
وبهــذا الخصــوص روى الطالــب أشــرف شــويكي تجربتــه فــي الموقــع مــع جنــود االحتــال الذيــن قاموا 
بإيقافــه وتفتيشــه فــي احــد التدريبــات فــي الجمعيــة ألنــه حضــر باكــرا وبــدأ بالتدريبــات قبــل حضــور 
المــدرس والطلبــة وقــام جنــود االحتــال يومهــم باعتقالــه واصطحابــه لمركــز التفتيش »المســكوبية« 

وتعطيلــه عــن الدراســة بــدون أي مســبب قائــا »اوقفونــي النــي امــارس الرياضــة فقــط«.

نائب امين عام االمم المتحدة للشؤون الرياضية في زيارته لجمعية 
برج اللقلق بالقدس

الفرد لمكي: اطفال القدس يجب ان يعيشوا بسالم
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Jerusalem-Pal Sport Agency/ Burj Al-LuqLuq Social Center Society welcomed the UN 

Special Advisor on Sport for Development and Peace “Alferd Limki”, who paid the society 

a visit along with his assistant Franz Fisherthe, the Fund Manager Anz Thomsen and his 

assistant Zeyad Yaish. Al-Quds University Students from the “Faculty of Physical Education”, 

Basketball and Football players, the Executive Director of Burj Al-L“Muntaser Edkaidek”, Pal 

Vision Manager “Rami Nasser el Deen”, and the Coordinator of Sport Programs “Nihad 

Zughayer” 

During his visit the student “Ashraf Shweiki” gave him “Palestinian Kofieh” and some 

Brochures later on “Muntaser Dkaidek” the Executive Manager took them for a tour in Burj 

Al-Luqluq Social Center Society to see the facilities and the activities as Mr. Lemke took 

some memorial photos with the kids in the Society.

Mr. Lemke showed his interest in visiting such a place and said also that the place before 6 

years was not as its now and he is happy that Al-Burj has done such achievements adding 

also that Jerusalem children must live in Peace.

At the end of his visit he spoke with a group of youth who are already members in Al-Burj 

he talked with them about sport and the circumstances they face in the city from Israeli 

soldiers.

In this regard, the student Ashraf Shweiki spoke about his experience in Al-Burj with the 

Israeli Soldiers who have stopped him because he came early in the morning as they 

arrested him and took him to the inspection center as he was unable to study with no 

reason saying that “they stopped me because I am playing sport”.

UN Special Advisor on Sport for Development and Peace visit Burj 

Al-LuqLuq Social Center Society

Mr. Alferd limki : Jerusalem Children Must live in 
Peace
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نظــم المعهــد الثقافــي الفرنســي بالقــدس وجمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعي ورشــة عمــل متخصصة 
فــي رســم القصــص المصــورة فــي مكتبــة الشــهيد فيصــل الحســيني فــي مقــر الجمعيــة بمشــاركة 

الفنــان الفرنســي المتخصــص فــي رســم القصــص المصــورة كليــر ارتــور.
وشــارك فــي الورشــة مجموعــة مــن االطفــال المقدســيين ورواد المكتبــة مــن أبنــاء الحــي ليشــاركوا 
ــي  ــان الفرنس ــن الفن ــادات م ــٍه وإرش ــة بتوجي ــخصيات الكرتوني ــة والش ــومات الكرتوني ــداد الرس ــي إع ف
ــة  ــومات والقص ــرة الرس ــدم فك ــاد أن يق ــم واالرش ــن الرس ــاعتين م ــدى س ــى م ــاول عل ــذي ح ــور، ال ارت

ــرق. ــاليب والط ــط األس ــال بأبس ــة لألطف الكرتوني
وتميــزت الورشــة بإعــداد االطفــال مجموعــة مــن اللوحــات الكرتونيــة التــي تــم اســتخدامها فــي 

ــم. ــي الرس ــز ف ــة والتمي ــا بالدق ــض منه ــز البع ــة وتمي ــة الجمعي مكتب

ورشة رسم القصص المصورة الطفال القدس
 في برج اللقلق
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The French Cultural Center in Jerusalem organized a workshop for children at Burj 

Al-Luqluq Library with the French artist Clair Arthur. 

 A group of children and library visitors from Jerusalem participated in the workshop 

and spent two hours preparing many drawings of cartoons under the supervision 

of Clair Arthur. Arthur not only supervised the workshop, but he also introduced the 

concept of drawing comics in a simple way. The children produced a lot of drawings 

that had Mr. Arthur impressed by its accuracy. 

Drawing Comics Workshop
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ترميم وبناء
Building & Restoration
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افتتحــت جمعيــة رج اللقلــق المجتمعــي منــارة القــدس الثقافيــة للشــباب فــي ارض الجمعيــة عبــر مشــروع دعــم حمايــة 
وتنميــة الشــباب المقدســي »شــبابك يــا قــدس« المنفــذ مــن خــال الجمعيــة وبتمويــل مــن رجــل االعمــال المقدســي منيــر 
الكالوتــي وإشــراف مؤسســة التعــاون، وشــيدت المنــارة بمســاهمة ماســية مــن مؤسســة التعــاون وذهبيــة مــن اصدقــاء 
الجمعيــة فــي تركيــا وفضيــة مــن صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان والمجلــس االعلــى الفلســطيني للشــباب والرياضــة.

ــيني  ــان الحس ــدس عدن ــا المهن ــدس ومحافظه ــؤون الق ــر ش ــة وزي ــدس الثقافي ــارة الق ــاح من ــل افتت ــي حف ــارك ف وش
ــروع  ــرة المش ــير ومدي ــان الشخش ــاون غس ــة التع ــل مؤسس ــين وممث ــد حس ــخ محم ــة الشس ــار المقدس ــي الدي ومفت
فــي مؤسســة التعــاون ربــى عــودة ومنســق المشــاريع عــاء الطرشــان ومديــر صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان اندريــة 
ــس  ــة المجل ــي وممثل ــادي الهدم ــدس ف ــة بالق ــة التجاري ــر الغرف ــي ومدي ــيما العلم ــاريع س ــقة المش ــون ومنس تومس
االعلــى للشــباب والرياضــة يــارا دعيــق ورئيــس تجمــع قدســنا عمــر الغرابلــة ومديــر دائــرة تنميــة الشــباب مــازن الجعبــري 
ــرج  ــة ب ــة لجمعي ــة االداري ــس الهيئ ــك ورئي ــعيد مس ــر س ــدرب القدي ــة والم ــد زبارق ــة خال ــدس للتنمي ــة الق ــر مؤسس ومدي
اللقلــق ناصــر غيــث ونائــب الرئيــس زيــاد زغيــر واميــن الصنــدوق عمــاد الشــلودي وامين الســر موســى حجــازي وعضــو االدارة 
ــر وحشــد مــن الفنانيــن والمصوريــن  ــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك والمشــرف الرياضــي نهــاد زغي جاســم الجعبــة ومدي

ــي. ــباب المقدس والش
وانطلقــت فعاليــات الحفــل الختامــي بكلمــة ترحــب مــن مديــر الجمعيــة منتصــر ادكيــدك الــذي رحــب بكافــة الداعميــن 
لمنــارة القــدس الثقافيــة للشــباب المقدســي، مشــيرا بــأن المنــارة شــيدت ضمــن مشــروع شــبابك يــا قــدس الــذي صمــم 
ليحاكــي احتياجــات وافــكار وابداعــات الشــباب المقدســي، ومــن بعدهــا دعــى ادكيــدك وزيــر شــؤون القــدس الحســيني 
والمفتــي محمــد حســين ورئيــس الجمعيــة غيــث وممثــل مؤسســة التعــاون الشخشــير ومديــر صنــدوق االمــم المتحــدة 

للســكان تومســون لقــص شــريط االفتتــاح قبــل انطــاق فعاليــات المعــرض الفنــي والصــوري فــي المنــارة.
وبعــد االفتتــاح شــارك جميــع الحضــور باالطــاع علــى مجموعــة مــن اللوحــات الفنيــة االبداعيــة للشــباب المقدســي التــي 
جمعــت بمشــاركة مــن نــادي الفنانيــن المقدســيين الذيــن شــاركوا بخمســة عشــر لوحــة فنيــه مميــزة ومــن بعدهــا توجه 
الحضــور لإطــاع علــى الصــور االبداعيــة للمصــور المقدســي فايــز ابــو ارميلــة الــذي شــارك بخمســة وثاثــون صــورة مميــزة 
مــن صــوره التــي تــروي الحيــاة المقدســية اليوميــة وتــروي تجربــة مصــورة لشــاب مقدســي عــاش المدينــة وتجــول فــي 

شــوارعها وازقتهــا.
وخــال العــرض اطلــع الحضــور علــى فلــم كعــك القــدس الــذي أعــده ايضــا المصــور المقدســي فايــز ابــو ارميلــة ويــروي 
حكايــة الكعــك المقدســي مــن بدايــة االعــداد وحتــى وصولهــا إلــى البســطات امــام درجــات بــاب العمــود وفــي مختلــف 
مناطــق القــدس، وخــال عــرض الفلــم قــدم ابــو ارميلــة لمحــة عــن الفلــم والفكــرة مــن اعــداده والجهــود التــي بذلــت 

فــي اعــداد الفلــم.
وخــال المعــرض شــارك وزيــر شــؤون القــدس المهنــدس عدنــان الحســيني الفنــان فايــز ابــو ارميلــة الحديــث عــن 
المعــرض وعــن االفــكار االبداعيــة التــي اســتخدمت بإعــداد الصــور المختلفــة، وكذلــك اكــد بــان منــارة القــدس الثقافيــة 
ــرج اللقلــق تحافــظ دومــا علــى ان تكــون فــي الطليعــة مــن  ــأن جمعيــة ب للشــباب هــي فكــرة ابداعيــة جديــدة تؤكــد ب
اجــل القــدس وابنــاء القــدس، شــاكرا مجلــس ادارتهــا وعامليهــا علــى الــدور الكبيــر والمميــز الــذي يقومــون بــه مــن اجــل 

ــي.  ــباب المقدس ــدس والش الق

ضمن مشروع »شبابك يا قدس« جمعية برج اللقلق 
تفتتح منارة القدس الثقافية للشباب 
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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 Al-Kaloti 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 Mazin Jaabari, Youth 
Development Department president, Khalid Zabarqa and Al-Quds Foundation for Development 
president and the coach Saeed Misk. 
On behalf of Burj Al-Luqluq, the head of the administrative boar Nassir Geith, the vice president 
Ziyad Zughayyar, the treasurer Imad Shalodi, the secretary Mousa Hijazi, the member of the 
administrative board, Jasim Jubeh, in addition to the executive manager Muntasir Edkaidek, the 
coach Nihad Zughayyar and a number of Palestinian artists and photographers from Jerusalem.
The ceremony began by a word of the executive manager Muntasir Edkaidek who welcomed the 
audience. He also asserted that the Cultural Beacon of Jerusalem was constructed 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.
During the exhibition, 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 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. 

Al-Burj Launches the Cultural Beacon of Jerusalem
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قامــت مؤسســة التعــاون »مكتــب االستشــارات التنمويــة« فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس بإنشــاء حديقتيــن 
فــي جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي خــال الفتــرة مــن ٢01٤/7/1 – ٢01٤/1٢/٣1، حيــث تــم انشــاء حديقــة المبــادرات 
بالقــرب مــن خيمــة الجمعيــة والتــي احتــوت علــى االلعــاب الرياضيــة الخارجيــة والعشــب الصناعــي المميــز فــي 
األرض الجنوبيــة وقامــت المؤسســة بإعــادة تأهيــل الجــدار المحيــط بالحديقــة والســياج القائــم عليــه برميــم 

الســاحة الفاصلــة مــع بيــن الحــي والحديقــة.
ــور  ــة لس ــي األرض المحاذي ــن ف ــار الس ــث لكب ــال غي ــهيد ط ــة الش ــاء حديق ــاون بإنش ــة التع ــت مؤسس وقام
القــدس والتــي تــم تجهيزهــا بالمقاعــد الخشــبية لهــم، كمــا عملــت المؤسســة علــى اعــداد ترميــم المخــدل 
الجنوبــي للجمعيــة بشــكل كامــل عبــر اعــداد ترميــم الدرجــات والســاحة المقابلــة للمدخــل الجنوبــي، وقامــت 
ــاحة  ــث والس ــال غي ــهيد ط ــة الش ــاءة حديق ــة واض ــي للجمعي ــي الخارج ــدار الجنوب ــم الج ــادة ترمي ــا بإع أيض

الجنوبيــة »حديقــة المبــادرات«.

وتميــزت االعمــال بجمــال الحجــارة واالرضيــات والعشــب الصناعــي وحــول اعمــال االنشــاء الترميــم التــي قامــت 
بهــا مؤسســة التعــاون عبــر رئيــس الجمعيــة ناصــر غيــث عــن خالــص شــكره لمؤسســة التعــاون علــى دورهــا 
المميــز فــي نشــاء الحديقتيــن فــي ارض الجمعيــة، واكــد غيــث ان مؤسســة التعــاون هــي الداعــم األول 

ــل. ــا المتواص ــة وعمله ــيرة الجمعي ــن مس ــا م ــدار ٢٤ عام ــى م ــة عل للجمعي

مؤسسة التعاون تنشئ حديقتين في ارض برج اللقلق

129



The Welfare Association along with the Development Consulting Office in the Old City 

established two gardens in Burj Al-Luqluq Social Center Society in the period between 

2014\12\31 – 2014\7\1. The “Initiatives Garden” was established next to the society tent and 

contained sport equipment. The garden in the south area has artificial grass and the wall 

surrounding it was renovated. 

The Welfare Association also established the “Martyr Talal Gaith Garden” for elderly 

people, in the early near Jerusalem Wall, and equipped it with wooden chairs. Moreover, 

the association renovated the southern entrance of the society including the stairs and the 

yard opposite to the southern entrance. It also renovated the outer southern wall and lit 

the two gardens.

The work was distinctive with the beautiful stones, floors and the artificial grass. The head 

of the society Nasser Ghaith expressed his gratitude towards the Welfare association and 

affirmed that the association is, and has always been the number 1 supporter for Burj Al-

Luqluq society for 24 years.   

The Welfare Association Establishes Two 
Gardens in Burj Al-Luqluq
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البيانات المالية
Financial Statment







الموجودات 

المطلوبات

Total Assetsمجموع الموجودات 

Assets

Total Libilities

Libilities

مجموع المطلوبات

النقد والنقد المعادل في البنوك والصندوق

صافي األصول  

الموجودات الثابتة

شيكات آجلة

Current Assets-Cash and Cash Equivalents

Net Assests

Fixed Assets

Pending Checks

2014

1,157,896

1,555,848

460,031

62,079

1,617,927

1,617,927

994,201

1,471,345

524,922

47,778

1,519,123

1,519,123

2013
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قائمة المركز المالي للسنة المنتهية
 31-كانون أول 2014 و 31-كانون أول-2013

»العملة شيقل«
Financial Statement for

 2013/12/31 -2014/12/31
«Currency NIS»



االيرادات

المصاريف

Revenue

Total Revenue

Expenses

Total Expenses

Net Savings

مجموع االيرادات

مجموع المصاريف

صافي الوفر)العجز(

ايرادات داخلية

مصاريف انشطة ومشاريع

ايرادات خارجية

مصاريف ادارية

استهاك الحالي على الموجودات

Internal Revenue

Projects expenses

External Revenue

Administrative Expenses

Current Consumption of Assets

630,514

1,919,883

2,269,514

775,778

119,864

2,900,028

2,815,525
84,503

178,628

529,334

1,774,227

708,084

110,992

1,952,855

1,348,410
604,445
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بيان األنشطة والتغيرات للسنة المنتهية
 31-كانون أول 2014 و 31-كانون أول-2013

»العملة شيقل«
Statement for activities and changes in assets for 

2013/12/31 -2014/12/31
«Currency NIS»



Asset Consumption

Change in cash and cash equivalents

Pending Checks

Fixed Assets

Amendments 2013

First Period Balance
Last Period Balance

Net Savings صافي الوفر

شيكات آجلة

موجودات ثابتة

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
رصيد النقد اول فترة

رصيد النقد والنقد المعادل اخر فتة

استهالك الموجودات السنة الحالية
تعديالت على الموجودات

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

التعديات لتسوية صافي الوفر لصافي التدفق النقدي

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

Cash flow from operating activites

 Adjustments reconciling net savings to cash flow
items that do require cash flow

Changes in operating assets and libilities

Cash flow from investment activites

84,503

14,301

52,848

163,695
994,201

1,157,896

119,864
2,525
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية
 31-كانون أول 2014 و 31-كانون أول-2013

»العملة شيقل«
Cash Flow Statement for year ending

2013/12/31 -2014/12/31
«Currency NIS»



صورة جماعية من قمة القدس الشبابية الثالثة
 »المشاركة المجتمعية«

Jerusalem Youth Summit 3




