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برج اللقلق يختتم مشروع »شبابك يا قدس« بمهرجان رياضي فني ثقافي
مؤسسة  وبإشراف  الكالوتي  منير  المقدسي  االعمال  رجل  من  الممول  قدس  يا  شبابك  مشروع  المجتمعي  اللقلق  يرج  جمعية  اختتمت 
 ٥٠٠ من  اكثر  بمشاركة  البرج  وخيمة  للشباب  الثقافية  القدس  ومنارة  اللقلق  يرج  ملعب  على  على  حاشد  مقدسي  بمهرجان  التعاون 
العب ومشارك وخريج وشاب وشابة مقدسيين من مستفيدي المشروع ضمن دورات الرسم والتصوير والمرشد الشاب ودوري الحارات 

المقدسية وزوار المعرض الفني »غروب الواقع« للفنانة المقدسية سونيا الطويل.
   وشارك في حفل ختام مشروع شبابك يا قدس وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني ونائب رئيس جامعة القدس 
لشؤون القدس الدكتورة صفاء ناصر الدين وممثل نقابة متقاعدي شركة كهرباء القدس رفعت ناصر الدين ومدير المشروع في مؤسسة 
التعاون مصطفى عبيدي واداري مؤسسة التعاون عالء الطرشان وممثل مركز التطوير ردينة ابو عرفة ومدير مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 
رامي ناصر الدين والفنان طالب دويك والناشط المقدسي فادي مطور ومسؤول اللجنة الكشفية في تجمع قدسنا القائد نبيه الباسطي 
والمرشد الفلسطيني المتخصص خليل صبري وزميله خضر نجم واعضاء مجلس قدامى العبي القدس ابراهيم نجم وسمير غيث وموسى 
الطوباسي وعطية شبانة وماهر مفارجة وعرفات اسعد، ورئيس الجمعية ناصر غيث ونائبه زياد الزغير ومدير الجمعية منتصر ادكيدك 
المشاركين  وأهالي  والمدربين  الرياضيين  من  كبير  وحشد  جابر  احمد  بالجمعية  المشروع  ومدير  الزغير  نهاد  الرياضي  البرنامج  ومدير 

والخريجين. 
   وافتتح الحفل بكلمة ترحيب من مدير الجمعية ادكيدك الذي رحب بالحضور كافة واكد بان البرج قد تمكن من بناء جيل من الشباب 
عبد  ولطيفة  القزاز  محمد  الشباب  الحفل  عرفاء  وقدم  الدقيق،  الميداني  والعمل  والتنظيم  العرافة  دفة  قيادة  على  القادر  المقدسي 

اللطيف.

والصمود  النجاح  قصة  بالقدس،  االبرز  القصة  هو  البرج  بان  فيها  أكد  التي  الحسيني  المهندس  القدس  شؤون  وزير  تحدث  بعدها  ومن    
والعمل والبناء والتطوير، وأضاف برج اللقلق قادر على الصمود بنفس الشباب المحبين للبرج واإلدارة التي تقدم كل الطاقات من اجل 

استمرار وبقاء البرج.
  ومن بعدها قدم العبوا الباركور »باركور القدس - برج اللقلق« عرضا مميزا شارك فيه اكثر من ٨٠ العبا مقدسيا قدموا كل ما لديهم 
عرض  كان  بعدها  ومن  سنينة،  ابو  قتيبة  المدرب  بإشراف  اللقلق  يرج  ملعب  ارض  على  وأهاليهم  الجماهير  امام  ومواهب  ابداعات  من 
التايكوندو المميز الذي شارك فيه ٣٠ العبا من ابناء حي باب حطة قدموا كل ما لديهم من مهارات وإبداعات امام الجماهير المتعطشة 

لمتابعة ابنائها بعد تدريب ستة أشهر متواصلة على يدر الخبير الدولي محمد خليل.
وبعرضين  البرج  فتيات  من  فتاة   ٢٠ بمشاركة  الفلكلورية  الشعبية  بالدبكة  عرضا  البرج  فتيات  قدمت  التايكوندو  عروض  انتهاء  وبعد    
منفصلين األول لفتيات البرج الكبار والثاني للفتيات الصغار بإشراف المدربة تمام نوفل، وفي نهاية العروض التقط الحضور والالعبين 

والمشاركين صورة تذكارية في وسط الملعب وتحت امطار الخير التي استمرت طيلة العرض. 
   بعد انتهاء العروض الرياضية افتتح محافظ شؤون القدس معرض »غروب الواقع« للفنانة سونا الطويل بمشاركة الدكتورة صفاء ناصر 
حول  الطويل  الفنانة  لشرح  القدس  شؤون  وزير  واستمع  والمشجعين،  والفنانين  المعرض  وزوار  والمتابعين  الحضور  من  وحشد  الدين 

اللوحات والعمل الفني الخاص بها، ومن بعدها التقطت الفنانة الطويل الصور التذكارية مع كبار الحضور.
  وفي نهاية المهرجان توجه كبار الحضور والمشاركين لخيمة برج اللقلق حيث كان يتواجد فيها خريجي دورات التصوير والفنون وبرنامج 
تكريم  تم  بعدها  ومن  الشاب  المرشد  فلم  بمتابعة  المشروع  من  والمستفيدين  المشاركين  تخريج  حفل  افتتح  حيث  الشباب،  المرشد 

طلبة الفنون والتصوير والمرشد الشاب وتم تكريم كل من المدربين سندس الرجبي وخليل صبري ومصطفى الخاروف.



Burj Al-luqluq Ends Shababik Ya Quds Project with an Artistic and 
Educational Ceremony

Burj Al-Luqluq Social Center celebrated Shababik Ya Quds project, funded by the Jerusalemite businessman Muneer 
Al-Kaloti and supervised by the Welfare association, on Burj Al-luqluq facilities. Around 500 participants attended 
the ceremony, including the  participants of  drawing,  photography, and the Young Guide courses, the Jerusalemite 
neighborhoods football tournament, and visitors of the artistic exhibition ‘ Ghroub Al-Wake’ ’ for the Jerusalemite 
artist Sonia Al-Taweel.
Jerusalemite affairs minister and governor Adnan Al-Husseini, the vice president of Al-Quds University’s Jerusalemite 
affairs Safa’ Nasser Al-Deen , Jerusalemite electricity firm retirees representative Rifat Nasser Al-Deen , Welfare 
association project manager Mustafa Obeidi,  Welfare association administrator Ala’ Al-Turshan, Development 
Center representative Rodainah Abu Arafeh, Pal-vision manager Rami Nasser Al-Deen, the artist Mohammad Dweik, 
the Jerusalemite activist Fadi Mattour, scout committee administrator of ‘ Jerusalem gathering’  Nabeeh Al-Basti , 
the talented tourist guide Khaleel Sabri and his colleague Khader Nijem , football veterans committee members 
Ibraheem Nijem, Sameer Ghaith, Mousa Al-Tubasi, Atiyeh Shabaneh, Maher Mafarjeh and Arafat As’ad, Burj Al-luqluq 
president Naser Ghaith , the manager Muntaser Idkaidek,  the sport manager Nihad Zughaiar, the project coordinator 
Ahmad Jaber and other coaches, families and crowd attended the ceremony.
Burj Al-luqluq social center manager Muntaser Idkaidek has given a welcoming speech to the crowd confirming the 
conduction of leading successful generation and introduced the presenters Mohammad Al-Qazzaz and Latiefeh 
Abdul Latif.
And then, Al-Husseini confirms two things, the first is that Burj Al-luqluq social center is the crucial story of Jerusalem, 
title of resistance, endurance, development and success and the second is Burj Al-luqluq staff, managers and 
participants are capable to endure and to resist any Jewish violations and procedures .  
Within the ceremony, three shows were presented. The first was a show for the Jerusalemite Parkour team show 
form Burj Al-Luqluq in a number of participants of 40 player. The show highlighted by talents and entertaining 
skills and it was supervised by the coach Qutaibah Abu Snieneh. The second was a Taekwondo show in a number of 
participants of 30. The show highlighted by fighting and defending skills and was supervised by the international 
expert Mohammad Khaleel. The third was a traditional Palestinian dance ‘Dabka’ show in a number of participants 
of 20 Burj Al-luqluq girls. The show was divided into 2 sections, the first was with young ages show and the second 
was with the big ones under the supervision of the coach Tamam Nofal. Finally, pictures were taken among players, 
crowd and administrative staffs.
After all, Jerusalemite affairs governor has opened Ghroub Al-Wake’ exhibition for the artist Sonia Al-Taweel in 
partnership with the doctor Safa’ Nasser Al-Deen. The show attracts all the crowds and Sonia presented detailed 
description on each photos to the governor and crowds. 
At the end of the ceremony, managers, participants and the crowd moved to Burj Al-luqluq tent to honor participants 
of photography and art courses, in addition to the Young Guide program. The graduation started in displaying as 
short movie of the Young Guide tours. Participants and coaches were honored including Sundos Al-Rajabi, Khaleel 
Sabri and Mustafa Al-Kharouf.



بدعم وشراكة مستمرة من مؤسسة التعاون
برج اللقلق تختتم مشروع بنوعي بمجتمعنا لسيدات حي 

باب حطة والبلدة القديمة
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم االحد ٢٠16/1/٣1، الحفل الختامي لمشروع بنوعي بمجتمعنا لسيدات 
اللقاء  تضمن  حيث  التعاون،  مؤسسة  وبإشراف  اليونسكو  خالل  من  السويدية  الوكالة  من  الممول  حطة  باب  حي 
النهائي للسيدات وحفل الختام تلخيص أبرز ما تم تدريب نساء الحي عليه من مهارات خالل اللقاءات على مدار 

أربع أشهر من التدريب.
وشارك في حفل الختام منسقة المشروع من مؤسسة التعاون لينا الديسي وممثلة المجلس األعلى ناهد أبو غوش 
ومدير الجمعية منتصر ادكيدك مشرفة المشروع في الجمعية روال الجوالني، حيث قاموا بتقديم شهادات انتهاء 

التدريب للسيدات وتكريمهن بمشاركة المدرب عبد الرحمن محمود.
 واختتم المدرب عبد الرحمن محمود اللقاء بأهمية أن يكون لكل سيدة شخصية خاصة بها وان تكون عنصر ايجابي 
فعال في أسرتها ومع زوجها وأوالدها، وشدد على أهمية الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها بالحي، وحث على 

تناقل الخبرات للسيدات االخريات المقيمات بالحي ولم يشاركن بالمشروع.
وفي نهاية الحفل تناول السيدان الحلويات الخاصة من صنعهن وتم تناول وجبة الغداء بشكل مشترك، وقد أعربن 

السيدات عن مدى استفادتهن وسعادتهن من تدريبات المشروع، ومدى احتياجهن لمثل هذه اللقاءات.
من جانبها اكدت المشاركة حنين حداد بأن مشروع بنوعي بمجتمعنا قد ساهم في توسيع افاق السيدات حول اليات 

التعاون والتواصل مع سيدات الحي والجمعية، وساهم في تغيير أسلوب تعامل السيدات فيما بينهن مع اطفالهن.
البرامج  خالل  من  الحي  وأطفال  لسيدات  صحية  حاضنة  اليوم  تشكل  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  بأن  وأضافت 

والفعاليات التي تنظمها بشكل مستمر لخدمة الحي واطفاله.



Sponsored and Partnered by Welfare Association 
Burj Al-Luqluq Social Center Celebrates the Closing Ceremony 

‘We Aware our Community’ Project for Women in Bab Hutta 
and Old City Neighborhoods

Burj Al-Luqluq social center organized ending project ceremony in Sunday dated in 2016/2/31. 
This project was financed by the Swedish agency among UNISCO assistance, and was supervised 
by welfare association.  The ceremony contained highlighting what skills women were taught 
through the -4months training period. 
The attendance were the project coordinator from welfare association Lina Al-Dissi, Supreme 
Council representative Nahed Abu Ghosh, Burj Al-Luqluq social center manager Muntaser 
Idkaidek and the project supervisor Rula Al-Joulani. Participated women were given and honored 
certificates by the coach Abdul Rahman Mahmmoud.
 Within the ceremony, the coach Abdul Rahman has commented that each woman has its own 
personality, women are positive element for children, husbands and social life, emphasizing 
the importance of maintaining implemented initiatives and the importance of delivering these 
experiences to women whom were uninvolved in this project. 
In the end of the ceremony, women ate their hand-made cookies, sweets and lunch. Moreover, 
participants shared their happiness from this project confirming their essential need for more of 
these type of projects and sessions.    
Furthermore, one of the participants  expressed two things , one is this project extended women 
minds in many aspects in supporting and communicating women in Bab Hutta and Old city 
neighborhoods , and the second is Burj Al-luqluq has became a healthy kindergarten for women 
and Childs through activities, projects and courses . 



نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع المجلس األعلى للشباب والرياضة يوم االحد ٢٠16/1/٣1 ورشة عمل حول 
»الخطة االستراتيجية للشباب« وهدفت الورشة الى اشراك ورصد احتياجات الشباب المقدسي في الوقت الراهن. 

وتحدثت خالل الورشة ممثلة المجلس االعلى مروة عبيد حول عمل المجلس االعلى للشباب والرياضة ونشاطاته خالل الفترة 
زنط  ابو  فرح  الميسرة  وتطرقت  القادمة.  السنوات  خالل  االستراتيجية  الخطة  اهداف  الى  باإلضافة  القادمة  والفترة  الحالية 

بالحديث عن المحاور االساسية لبناء للخطة واهمها الهوية واالنتماء والتعليم في القدس.
وناقشت كل مجموعة بشكل تفصيلي كل محور من محاور االستراتيجية وربطها بواقع الشباب والوضع الراهن في القدس، 
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركين بتوصيات هادفة للمجلس وباملهم في تحويل هذه التوصيات الى واقع خالل فترة البدء في 

تنفيذ الخطط.
من جانبه أكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك بأن الجمعية تفتخر بالعالقة االستراتيجية التي تربطها بالمجلس األعلى والتي 

تتميز بالتعاون والتواصل والشراكة المستمرة من اجل خدمة الشباب المقدسي في البلدة القديمة من القدس.
بالمدينة  الشباب  القطاع  وتنمية  لتطوير  األعلى  المجلس  مع  المشترك  والعمل  بالتعاون  مستمر  اللقلق  برج  بأن  وأضاف 

المقدسة.

برج اللقلق والمجلس األعلى للشباب والرياضة ينظمان ورشة عمل حول 
الخطة االستراتيجية للشباب

Burj Al-luqluq Social Center and Supreme Council for Youth and 
Sports Organize a Youth Strategic Plan Workshop

Burj Al-luqluq social center in partnership with supreme council organized a workshop about youth 
strategic plan in Sunday dated in 2016/1/31. The workshop aimed to engage and observe the Jerusalemite 
youth needs in current times. 
The council representative Marwa Obeid has talked about their work nature, activities, goals and their 
future strategic plans. Then, the workshop supervisor, Farah abu Zant has talked about the basic aspects 
to conduct a strategic plan in which identity, loyalty and education were the most basic components for 
this conduction.
The participants were divided into two groups, each group discussed deeply each strategic plan aspect 
trying to tie these aspects to the reality and current status of Jerusalem. In the end, outcomes were 
considered as recommendations to be transferred into real actions. 
Burj Al-luqluq social center Manager, Muntaser Idkaidek, confirms that we are proud to have this strategic 
relationship with supreme council in which cooperation, communication and continuous partnership are 
strongly related to serve Jerusalemite youth in the old city.



نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالتعاون مع جمعية بذور االمل في اريحا يوم رياضيا ضمن مشروع العب وتعلم 
المنفذ من قبل برج اللقلق وبتمويل من البعثة البابوية بالقدس، حيث انطلق النشاط الرياضي في تمام الساعة العاشرة 
وبتواجد  و16-1٣،   1٢-7 العمرية  للفئات  اللقلق  برج  فتيات  من  سلة  كرة  العبة  اربعون  بمشاركة  القدس  مدينة  من 

مشرف كرة السلة بالجمعية المدرب احمد جابر ومدربين الفئات العمرية المشاركة فارس أبو سنينة وحنين الرشق.
بذور  فتيات  مع  البرج  فيات  لعبت  حيث  الصغيرة  العمرية  لفئات  ظهرا   11:٠٠ الساعة  تمام  في  المنافسات  وانطلقت 
األولوية  كانت  اللقاء  وخالل  والمهارات،  العمرية  الفئة  نفس  من  فتيات  مع  واالحتكاك  الخبرة  الكتساب  االمل 

لفتيات بذور االمل اللواتي تقدمن على فريق برج اللقلق بستة نقاط لنقطة واحدة.
وفي اللقاء الثاني الذي جمع الفتيات من الفئة العمرية األكبر سنا، تميز اللقاء بالمنافسة العالية واالحتكاك القوي 
من قبل فتيات البرج وبذور االمل حيث انتهى اللقاء بفوز فتيات برج اللقلق بـ 1٥ نقطة مقابل 1٣ لجمعية بذور االمل، 

ولتنتهي اللقاءات السلويه بمصافحة فتيات البرج الفتيات بذور االمل والتقاط الصور الجماعية وتذكارية.
وبعد انتهاء لقاءات كرة السلة قامت فتيات برج اللقلق برفقة المدربين بجولة في مدينة اريحا وتناولوا وجبة الغداء 

قبل العودة إلى مدينة القدس.
وعن النشاط أكد مشرف كرة السلة بالجمعية جابر بان الهدف من النشاط هو منح الفتيات فرصة التواصل مع العبات 

فلسطينيات من مناطق مختلفة واالحتكاك واكتساب خبرة اللعب وخروج من جو التدريبات اليومية.
على  الجمعية  وإدارة  اللقلق  برج  جمعية  مدربي  بشكر  االمل  بذور  جمعية  فريق  مدرب  بانو  اليأس  تقدم  جانبه  من 
لزيارتها  القدس  مدينة  في  لقاء  تنظيم  يتم  ان  يأمل  بأنه  مضيفا  اريحا،  مدينة  في  الرياضي  اللقاء  وتنظيم  التواصل 

والتعرف على اهم المعالم التاريخية فيها والتعرف على جمعية برج اللقلق المجتمعي.
يذكر ان اليوم المفتوح قد نظم من خالل مشروع العب وتعمل المنفذ من خالل جمعية برج اللقلق بدعم من البعثة 
البابوية بالقدس وهو من األفكار اإلبداعية التي نفذت في المدينة لمساندة األطفال بالجانب األكاديمي والرياضي 
الرياضية،  للتدريبات  إلى  التوجه  قبل  بهم  الخاصة  المدرسية  الوظائف  بإتمام  الطلبة  يقوم  حيث  واالجتماعي 

ويخضعون لجلسات ارشاد نفسي بشكل دوري من خالل المرشدة االجتماعية بالجمعية.

بدعم من البعثة البابوية بالقدس
 لقاءات سلويه بين برج اللقلق وبذور االمل في يوم مفتوح

لمشروع العب وتعلم



Burj Al-luqluq social center society in cooperation with seeds of hope association 
organized sport open day in Jericho within learn & play program which implemented 
by Burj  Al-luqluq social center and financed by pontifical mission association . The 
activity started in 10 am from Jerusalem and with a number of participants of 40 female 
Burj Al-Luqluq Basketball player, ages are between 7 to 12 and 13 to 16. Moreover, 
Ahmad Jaber, the sport supervisor and the coaches Fares Abu Snieneh and Haneen 
Risheq attended this activity.
The competitions started at 11:00 am, it started with young ages. The first match was 
set off between both teams and the winners were Seeds of Hope team in 6 against 1 
lead. 
The second match was set off between both teams for bigger ages, the match was 
characterized by high competition and fair play and the winner was Burj Al-luqluq team 
in 15 point against 13 lead. Moreover, handshake and taking photos between both 
teams were provided after the match. Finally, attendances went to Jericho’s downtown 
to have lunch meal and got back to Jerusalem.
Ahmad Jaber, the sport supervisor of Burj Al-luqluq social society confirms that this 
activity aims to grant the opportunities for Jerusalemite players to communicate 
players from different areas to acquire experiences.
Furthermore, Seeds of hope Coach Elias Bano thanked Burj Al-luqluq staff and managers 
for organizing this activity adding to his intention in visiting Jerusalem and recognizing 
Burj Al-luqluq place and other activities.  
It’s worth mentioning that this activity is considered as one of the most creative ideas 
implemented by Burj Al-luqluq social center to develop participants in many aspects 
such as academic, social and sport in which participants are given educational missions 
and after achieving them , they practice entertaining activities . 

Sponsored By Jerusalemite Pontifical Mission
Basket Ball Matches Between Burj Al-Luqluq & Seeds 

of Hope Association in an Organized Open Day within 
Learn & Play Program 



طاقم اسعاف برج اللقلق ينظم زيارة للمصاب احمد الدوابشة 
في مستشفى تل هشومير

لألطفال  مفتوح  يوم  بتنظيم  المجتمعي  اللقلق  برج  مركز  لجمعية  التابع  المبارك  األقصى  المسجد  عيادة  وطوارئ  اسعاف  طاقم  قام 
المرضى في مستشفى تل هشومير بتل ابيب وخاصة قسم االمراض المزمنة، حيث استهدف النشاط اطفال غزة واالطفال الفلسطينيين 
االطفال  على  والحلويات  الهدايا  بتوزيع  وقاموا  الدوابشة  احمد  المصاب  الطفل  بزيارة  الطاقم  افراد  وقام  كما  المستشفى،  بأقسام 

وتشكيل الباللين والرسم على الوجوه وتوزيع الورود على المرافقين.
كما قام الطاقم بتوزيع نشرة خاصة بالطاقم وقدم الهدايا للطفل احمد الدوابشة هدية تذكاريه عبارة عن بلوزة طبع عليها شعار الطاقم 

والجمعية وعنوان للنشاط مما كان لها االثر الطيب على نفس الطفل احمد ومرافقيه.
على  البسمة  ورسم  االطفال  مع  باللعب  وقاموا  تهريجيه  عروض  بعمل  الزين  ومحمد  الجعبة  احمد  المتطوعين  الطاقم  مهرجي  وقام 
وجوههم بمعاونة افراد الطاقم. وقدم المهرج المسرحي احمد الجعبة عرض اكروبات والقيام بعدة عروض تمثيليه بمشاركة المهرج 

محمد الزين.
إطار  في  جاء  قد  النشاط  هذا  وان  المتنوعة  الطاقم  فعاليات  ضمن  تأتي  الفعالية  هذه  ان  حمودة  وسام  ومنسقه  الطاقم  مسؤول  وأكد 
مناطق  الى  الوصول  وحتى  الميادين  جميع  وفي  االصعدة  جميع  على  واالنساني  المجتمعي  دوره  وتفعيل  الطاقم  عمل  نطاق  توسيع 

فلسطين المحتلة عام 4٨ والتواصل مع جميع الفئات وتشكيل نوع من الدعم النفسي لألطفال على سرير العالج وبخاصه اطفال غزة.
استشهاد  الى  وأدت  نابلس  منطقة  في  ارتكبوها  التي  المستوطنين  محرقة  من  الوحيد  الناجي  الدوابشة  احمد  الطفل  لزيارة  كان  كما   
عائلته واصابته االثر الكبير بدعمه نفسيا وتقديم الواجب االنساني اتجاهه من قبل طاقم الجمعية، في رسالة من الطاقم بأن ظلم المحتل 

سيزول بالعمل اإلنساني المجتمعي للطاقم.



Burj Al-luqluq First-Aid Unit Visit Ahmad Al-
Dawabsha at Tal Hashomir Hospital

The first-aid staff of Al-Aqsa Mosque clinic, in partnership with Burj Al-Luqluq Social Center Society, 
organized an open day for patient children in Hashomir Hill hospital in Tel Aviv. The activity focused on the 
Palestinian children in the Hospital’s departments.
The staff visited the injured boy, Ahmad Al-Dawabsha, and gave him gifts which made him feel happy and 
comfortable. Other patients were given presents, sweets, balloons, in addition, they made drawings on 
their faces and gave flowers to their companions. Moreover, two clowns Ahmad Al-Ju’beh and Mohammad 
Zein volunteered to present clowning shows to entertain the children. 
Wisam Hammoudeh, the First-Aid unit administrator and coordinator, confirmed that this activity happened 
within the staff effective activities to extend our work, activate our social and humanitarian role in different 
life aspects, reaching the occupied Palestinian territories since 1948 and communicate all categories and 
Psychological support to injured children specially Gaza’s children .
In conclusion, Ahmad Al-Dawabsha was the only survivor from the Settlers’ fire in Nablus, all of his family 
members were dead, and so these types of visits are essential for psychological support and giving hope 
to injuried. 



تنظيم جولة لطلبة مدارس القدس ضمن برنامج 
المرشد السفير 

منطقة  الى  الخامسة  الثقافية  الجولة   ٢٠16/٢/17 االربعاء  يوم  السفير«  »المرشد  برنامج  ضمن  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
الطواحين  وادي  لزيارة  والقيرون  قيره  قريتي  صوب  ثم  ومن  الزينات  ام  قرية  باتجاه  القدس  من  الجولة  وانطلقت  الفلسطيني،  الشمال 

»الفرير« واالطالع على اليات طحن القمح في الوادي وكذلك للتعرف على النباتات الفلسطينية والصخور في المنطقة. 

وقامت المجموعة بزيارة قرية الشيخ قضاء مدينة حيفا الفلسطينية والتي تبعد قرابة الخمسة كيلو مترات باتجاه الشرق عن المدينة، 
حيث توجهت المجموعة لضريح شيخ المجاهدين العرب في فلسطين الشيخ عز الدين القسام. ومن بلدة الشيخ إلى مدينة حيفا حيث 
الكرمل  جبل  رأس  على  مارس  ستيال  وكنيسة  البهائيين  كحديقة  حيفا  مدينة  في  الرئيسية  السياحية  المعالم  بزيارة  المجموعة  قامت 
تعتبر  والتي  المختلفة  الطبيعة  معالم  بين  ما  للمشاركين  مسير  جولة  فيها  نظم  والتي  الكرمل  جبال  على  الصغرى  سويسرا  ومنطقة 

كقطعة مشابهة لسويسرا في فلسطين.

طلبة  لدى  الفلسطينية  الهوية  تعزيز  بهدف  الفكرة  هذه  ابتكر  قد  اللقلق  برج  بأن  زنط  أبو  فرح  الجوالت  منسقة  اكدت  الجولة  وحول 
المدارس في مدينة القدس، وتعريفهم على كافة القرى والمدن الفلسطينية التي احتلت في العام 194٨.



A Tour within Al-Murshid Al-Safir Program

Burj Al-Luqluq Social Center organized, within Jerusalem Ambassadors project, the fifth tour on Wednesday, 
17th of February 2016 to the north of Palestine. 

The tour started from Jerusalem towards Im Al-Zinat Village then to Al-Qeira and Qairoun Villages to visit 
the windmills valley, called Al-Freir, to learn about grinding wheat methods and to recognize the Palestinian 
plants and rocks in the valley.  

And then, the group visited Alsheikh Village near Jaffa city, 5 kilos away to the east of the city, to see Izz 
Al-Deen Al-Qassam tomb (a popular Arabs fighter). Then they moved to Jaffa city to see its architectural 
touristic sites such as Al-Baha’een Garden, Stella Mars Church on the top of Al-Karmel Mountain, Mini 
Switzerland on the same mountain, which was important to be recognized by participants due to its 
natural archaeologies and similarity of Switzerland.

The project coordinator Farah Abu Zant confirmed that the tour was for reinforcing the Palestinian identity 
for Jerusalemite students and for recognizing important 1948 occupied cities. 



برج اللقلق يحتفل بتخريج سيدات دورة »كيف تبدأ مشروعك 
الخاص« ضمن مشروع النهوض بحقوق النساء واألطفال 

الفلسطينيين المهمشين في القدس
 احتفلت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم أمس بتخريج مجموعة من سيدات حي باب حطة ضمن مشروع »النهوض بحقوق النساء 
واألطفال الفلسطينيين المهمشين في القدس الشرقية«، حيث تم توزيع شهادات المنتفعات من دورة )كيف تبدأ مشروعك الخاص( 

في ساحات الجمعية وبحضور مدير الجمعية منتصر ادكيدك ومنسقة المشروع روال الجوالني ومديرة المشروع من مركز مارا النتشة.
المنتج  تسويق  وكيفية  والمشتري  البائع  واحتياجات  السوق  ودراسة  االقتصادية  الجدوى  دارسة  مهارات  على  الحي  سيدات  وتدربت 

وإدارة المشروع الخاص بهن، كما احتوت الدورة على توعية السيدات حول كيفية بناء الميزانيات وادارتها.
خرجت  التدريب  نهاية  وفي  الحي،  وفي  بينهن  فيما  وترويجها  المنتجات  بيع  خالل  من  عملي  بتدريب  السيدات  قامت  الدورة  وخالل 

السيدات بفكرتين لتطبيقهما في الجمعية كمصادر رزق لدعم سيدات الحي والجمعية وإيجاد فرص عملن لهن.
في  سيساهم  كونه  للجمعية  القائمة  المشاريع  اهم  من  واحد  يعتبر  المشروع  هذا  بأن  غيث  ناصر  الجمعية  رئيس  اكد  التدريب  وحول 
إيجاد فرص عمل لسيدات الحي لمساندة عائالتهم ودعم احتياجاتهم وبشكل خاص في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها 

السكان في مدينة القدس.
األلمانية  بل  هنريش  مؤسسة  وبإدارة  األوروبي  االتحاد  من  بتمويل  الزراعي  للتطوير  العربي  المركز  خالل  من  ينفذ  المشروع  أن  ُيذكر 
)مكتب فلسطين واألردن( وينفذ في القدس مع ثالث مؤسسات وهي: جمعية برج اللقلق المجتمعي، وجمعية الدومري الخيرية وجمعية 

نساء من أجل الحياة.



Burj Al-luq luq Social Center Graduates Women in the 
Course ‘How to Start Your Own Project’ within Securing 

Jerusalemite Women and Children Violated Rights

Burj Al-luqluq Social Center celebrated graduation course of targeted women of this project in which 
participants were given beneficial certificates about how to start their own projects. 
The association manager Montaser Idkaidek, the project coordinator Rula Julani and ACAD’s manager 
Mara Alnatsheh were the attendance of this ceremony. 
Women were trained on economic feasibility skills, knowledgeable study of the Jerusalemite market, buyer 
and seller needs, how to market a product, how to manage their own projects and an awareness sessions 
about how to build and manage budgets. 
Within the course, women trained among themselves on promoting and selling products in their 
neighborhood, outcomes were two ideas to support women’s livelihood and finding new job opportunities.
Naser Ghaith , the head officer of Burj Al-luqluq social center has commented ‘ this project is considered 
as one of the most important current projects due to its contribution in finding new job opportunities for 
these women to support their children and meeting their basic needs , especially with the hard economic 
current conditions in Jerusalem’
Finally, the project was implemented by Arabic Center for Agricultural Development, financed by European 
Union, managed by Henrich Bill German Association and actionably implemented by three Jerusalemite 
associations: Burj Al-luqluq Social Center, Al-Domeire Association and Women Association for life.



هوية الروح.. نشاط طالبي لمجموعة صناع الحياة
 برعاية جمعية برج اللقلق وجامعة القدس

نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة القدس بالتعاون مع مؤسسة برج اللقلق المجتمعي ومشاركة فريق صناع الحياة المقدسي وباركور 
القدس احتفااًل ثقافيا اليوم السبت في حرم الجامعة الرئيس-أبوديس بعنوان هوية الروح.

في  واألكاديمية  المجتمعية  المؤسسات  في  التطوع  أهمية  إلى  مشيرًا  الحفل  الطلبة  شؤون  عميد  السناوي  الرؤوف  عبد  د.  افتتح  وقد 
نهوض المجتمع الفلسطيني، ومؤكدًا على احتضان جامعة القدس لمواهب الطلبة.

الشباب  دعم  في  الريادي  المجتمعي  ودورها  المؤسسة  أهداف  المجتمعي  اللقلق  برج  مؤسسة  كلمة  في   « طوبال  »مصطفى  ووضح 
المقدسي.

وقد تخلل الحفل عرض لعدة أفالم منها فيلم )طموحات مقدسية( الذي سلط الضوء على حياة أربعة شباب مقدسيين وهم المرشد 
الذي  وقضية(  )ريشة  وفيلم  الدجاني.  أميمة  والخطاطة  سمرة  أبو  محمد  والمهرج  قطميره  زينة  واإلعالمية  شمسية  أبو  بشار  السياحي 
مجموعة  نفذها  مبادرة  يعرض  فيلم  وهو  وللغير(  الك  خير  )شجرة  لفيلم  إضافًة  عطية  هنادي  الطالبة  لدى  الرسم  موهبة  عن  تحدث 
متطوعين في فريق صناع الحياة المقدسي، ومن ثم قدم طلبة الجامعة المميزون عدة فقرات غنائية وشعرية، ومسرحية وعرض باركور. 

للقدس  وصور  عطية،  هنادي  للفنانة  )رسومات  معارض  ثالث  على  يحوي  معرض # القدس_عاصمة_وجامعة والذي  ايضًا  الحفل  شمل 
العاصمة والجامعة، وخط للخطاط عبد السالم حلبية(.

وفي ختام الحفل كرم د. عبد الرؤوف السناوي، ود. حنا عبد النور، نيابًة عن رئيس الجامعة أ. د. عماد أبو كشك المتطوعين المتميزين 
في جامعة القدس.



Soul Identity .. Students Activity for Sona’ Al-Hayah Group
Sponsored by Burj Al-luqluq social society and Al-Quds 

University

Students affairs committee in Al-Quds University in cooperation with Burj Al-luqluq social center and with 
a partnership with Sona’ Al-Hayah team and Jerusalemite Parkour has organized an educational festival on 
Saturday in Al-Quds University titled as Soul Identity.  
The doctor Abdul Ra’ouf Sinnawi has opened the festival with a speech indicating the importance of 
volunteering agreements with social and academic institutions for Palestinian society development. In 
addition, Mustafa Toubal has expressed Burj Al-luqluq social center goals and social entrepreneurship role 
in supporting Jerusalemite youth.
Within the festival, three beneficial films were presented to attendances. The First was titled as ‘Jerusalemite 
Ambitions’ which expressed life concerns of four Jerusalemite youth whom were the tourist guide Bashar 
Abu Shamseyeh, the journalist Zeina Qutemreh, the clown Mohammad Abu Samra and the calligrapher 
Omaimah Al-Tamimi. The second was titled as ‘Reesha and Qadeya’ which showed the drawing talent 
of the student Hanadi Atiyeh. The final one was titled as ‘Shajaret Khair Ilak Wlalghayr’ which displayed 
the initiative implemented by Sona’ Al-Hayah volunteers. Then, Al-Quds University students presented 
episodes of songs, plays, and Parkour show.
Furthermore, the festival contained a show called ‘Jerusalem a State and a University’ involving three 
exhibitions (drawings for the artist Hanadi Ateieh, photos exhibition of Jerusalem and university and 
calligraphy for the calligrapher Abdul Salam Halabeyeh). Finally, at the end of the festival, doctor Abdul 
Ra’ouf Sinnawi and Doctor Hanna Abdul ts.




