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بدعم السيد منير الكالوتي واشراف مؤسسة التعاون
جمعية برج اللقلق تكرم وتتوج العائالت المقدسية المشاركة في دوري العائالت المقدسية 

االرض”  أصحاب  “نحن  المقدسية  العائالت  دوري  في  المشاركة  للعائالت  خاصا  تكريميا  حفال  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
مساء يوم بحفٍل مركزي ضم جميع العائالت المقدسية بالدوري والتي وصل عددها لـ 73 عائلة، وذلك ضمن مشروع شبابك يا قدس 2 

المنفذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي بإشراف مؤسسة التعاون وبتمويل من رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي.
وافتتح الحفل في كلمة ترحيبية من عريف الحفل منتصر ادكيدك والمدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق المجتمعي والذي رحب بدوره 
في الحضور والعائالت المقدسية، وبحضور ما يزيد عن 300 مقدسي من كبار العائالت واالفراد بدء الحفل بعرض كشفي لكشافة شعلة 
القدس على ارض برج اللقلق ومن ثم فقرة النشيد الوطني عزفته الفرقة، ومن بعدها تال االمام أبو جابر عابدين آيات من الذكر الحكيم 

اشعارا بانطالق الحفل.
وشارك عدد من المؤسسات بتكريم الجمعية على هذه المبادرة، حيث قام مجلس األعلى للشباب والرياضة ممثاًل بمديره معتصم أبو 
غربية بتكريم الجمعية على ما قامت وما تقوم به من اجل القدس، كما تم تكريم الجمعية من قبل جمعية الشبان المسيحية بالقدس 
وعوض  الحداد  وعالء  قوس  ناصر  خالل  من  للجمعية  المقدسي  المسارات  فريق  تكريم  وكذلك  فتيحة  ويوسف  بحبح  بأندريه  ممثلة 

الساليمة ، وتكريم لجنة حارة النصارى ممثلة بلياس الكارمي واندرية بحبح للجمعية.
ملعب  مدرجات  بهم  غصت  مشجعا   25000 عدده  فاق  مقدسيًا  جمهورًا  استقطب  االرض”  أصحاب  “نحن  دوري  ان  الى  االشارة  وتجدر 

البرج وساحاته وسور القدس التاريخي.



Sponsored by Munir Al-Kaloti and Supervised by Welfare Association

Burj Al-Luqluq Social Center Society honors and awards the participated 
Jerusalemite families within the tournament ‘We are the owners of this land’

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a ceremony for Jerusalemite families who were participated 

in the tournament ‘We are the owners of this land’.

The ceremony involved on 73 Jerusalemite families and has been organized through the project ‘Shababek 

Ya Quds’ which was funded by Burj Al-Luqluq, supervised by Welfare Association and funded by the 

Jerusalemite businessman Munir Al-Kaloti. 

At first, the executive manager ‘Muntaser Idkaidek’ presented a welcoming speech for the crowd and for 

the participants in the attendance of more than 300 people. After that, the flame scouts band presented a 

scout show around Burj Al-Luqluq facilities, in addition to a speech of the Imam Abu Jaber Abdeen’.  

Many institutions honored Burj Al-Luqluq for this initiative including the executive manager of higher 

council for youth and sports ‘Mutasem Abu Gharbieh’, Y.M.CA representatives ‘Andre Bahbah and Yousef 

Fteiha’and representative of Al-Nasara nehborhood ‘Bilyas Al-Karmi. Furthermore, Naser Qaws, Ala’ Haddad 

and Awad Salaymeh honored jerusalemite routes team. 

It’s worth mentioning this tournament has attracted more than 25000 fans within the stands, grounds and 

Jerusalem’s historical wall.

 



برج اللقلق والرؤيا الفلسطينية يشاركان في ماراثون فلسطين الدولي الخامس 
 

شاركت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية في ماراثون فلسطين الدولي الخامس والذي انطلق من ساحة المهد 
في بيت لحم يوم الجمعة الموافق 2017/3/31 بمشاركة حوالي )6000( متسابق محلي وأجنبي.

وقد شاركت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومؤسسة الرؤيا تحت شعار »خلي القدس ببالك« ضمن مشروع خطى بـ 320 مشارك منهم 
 42.195( سباقات  عدة  العام  لهذا  الماراثون  شمل  وقد  الخاصة،  االحتياجات  ذو  من  شخص  و40  الوردية،  راهبات  مدرسة  من  طالبة   120

كم(، )21 كم(، )10كم( وسباق خاص باألسرة )سباق العائلة( لمسافة 3 كم.
يذكر أن مشروع خطى ينفذ من جمعية برج اللقلق ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية بإشراف المجلس األعلى للشباب والرياضة وبتمويل من 

.YPEER وبرنامج UNDP صندوق األمم المتحدة للسكان

Burj Al-Luqluq & Pal Vision Participate in the 
5th International Palestine Marathon

Burj Al-Luqluq and Pal Vision participated in the 5th International Palestine Marathon on Friday 2017/03/31 
in Bethlehem, with the participation of 6000 nationals and internationals. 
Burj Al-Luqluq and Pal Vision participated with a number of 320 participants under the Motto “Keep 
Jerusalem in Your Mind” 120 participants from the Rosary Sisters School, 40 people with special needs 
and others. The marathon included different distances; 42.195 km, 21 km, 10 km, in addition to a family 
marathon 3 km. 
It is worth mentioning that Khuta project is executed by Burj Al-Luqluq in partnership with Pal Vision, under 
the supervision of the Higher Council for Youth and Sports and funded by UNDP and YPEER program. 



بحضور رجل االعمال نسيبة ورئيس نادي األسير قوس

جمعية برج اللقلق تخرج 70 طالبا وطالبة بلعبة التايكوندو
خرجت جمعية برج اللقلق المجتمعي مجموعة من طلبة التايكوندو المتدربين في الجمعية مع المدرب المقدسي القدير محمد خليل 
وبحضور مجموعة من الرياضيين والداعمين المقدسيين على راسهم رجل االعمال المقدسي سامر نسيبة ومدير نادي األسير ناصر قوس 
منتصر  الجمعية  ومدير  الجعبة  رياض  المحرر  واالسير  الحداد  عالء  االسرى  لجنة  وعضو  عصب  أبو  أمجد  االسرى  أهالي  لجنة  ومسؤول 

ادكيدك ومدير البرنامج الرياضي نهاد زغير وعدد من أهالي الطالب.
حيث افتتح التكريم بكلمة تحفيز ودعم للطلبة الخريجين من خالل مدير الجمعية ادكيدك الذي عبر عن سعادته لوجود أكثر من 80 
العب تايكوندو خريج في الجمعية بعد عامين من انطالق التدريبات بالجمعية عبر مشروع عيش البرج الممول من الصندوق اإلنمائي 

العربي من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون.
ومن بعدها تقدم رجل االعمال المقدسي سامر نسيبة بكلمة شكر خاللها جمعية برج اللقلق على الدور الكبير الذي تقدمة في خدمة 
وتطوير  والشباب  األطفال  على  للحفاظ  المختلفة  الرياضية  واأللعاب  المساحات  تأمين  خالل  من  عامة  والقدس  القديمة  البلدة  أبناء 

مهارتهم الرياضية.
وقبل انطالق التكريم اكد مدير البرنامج الرياضي زغير بأن خيمة البرج تستقبل باليوم اكثر من 300 منتفع من خالل طلبة جامعة القدس 
في برنامج اإلدارة الرياضية وبعدها طلبة التايكوندو والباركور وتدريبات الدراما والقيادة واالسعافات األولية، مشيرا بأن القاعة يوجد 

بها متسع الي نشاط جديد وحاليا تم إضافة المالكمة في الساعات المسائية أيضا لتعبئة الفراغ المسائي.
ومن بعدها قام الحضور بتكريم 70 العب تايكوندو من الذكور واالناث من العبي الجمعية بحضور مجموعة من األهالي والتقاط الصور 

التذكارية معهم بشكل فريد وجماعي.



In the Attendance of the Businessman ‘ Nussibeh’ and the Head Manager 
of Prisoner’s Club ‘Qaws’

Burj Al-Luqluq graduates 70 students in 
Taekwondo game

Burj Al-Luqluq Social Center Society graduated a group of taekwondo participants coached by Mohammed 
Khalil in the attendance of a group of Jerusalemite athletes and supporters like the Businessman ‘Samer 
Nussibeh’, the head manager of the prisoner’s club ‘Nasser Qaws’, the administrator of prisoners’ parents 
committee ‘Amjad Abu Assab’, the member ‘Ala’ Haddad’, the released prisoner ‘Riyad Al-Jubeh’ and Burj 
Al-Luqluq administrative staff. 
At first, a welcoming speech for the crowd and the students was presented by Burj Al-Lulquq’s executive 
manager ‘Muntaser Idkaidek’ and he has confirmed that there are 80 taekwondo players in Burj Al-Luluq 
after two years of providing this service within the project ‘Live the Burj›, funded by UNFPA through the 
Islamic Bank for Development and supervised by Welfare Association. 
And then, Nussibeh thanked Burj Al-Lulquq for its role in serving Old city residents by offering grounds, 
sports and entertaining activities to preserve the interaction of students, children, women and youth.
Before honouring the players, Zughiar confirmed that Burj Al-Luqluq’s tent adapts daily more than 300 
participants among Al-Quds university students, taekwondo players, Parkour players, Drama sessions, 
leadership and first aid sessions. Furthermore, he indicated that Burj Al-Luqluq tent is available for new 
activities and currently we added kick boxing trainings in the evenings. 
Finally, 70 players were honoured with medals in the attendance of their parents and families including 
memorable taken photos individually and in groups. 



ــًا  ــاًء تعريفي ــق 2017/4/10، لق ــن المواف ــوم اإلثني ــي ي ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم
ــخه  ــدف بنس ــذي يه ــاب 3، ال ــد الش ــج المرش ــالق برنام ــًة إط ــاب 3 معلن ــد الش ــة المرش لمجموع
الثــالث الــى تطويــر تعزيــز الهويــة الفلســطينية لــدى الطلبــة والحفــاظ علــى التاريــخ الفلســطيني 
للمــدن والبلــدات والمواقــع التاريخيــة واالثريــة والقــرى المهجــرة، حيــث يتلقــون خــالل الجــوالت 

ــطينية. ــة الفلس ــة التاريخي ــياحي بالرواي ــاد الس ــة باإلرش ــات خاص ــادات والتدريب االرش
ــن  ــم م ــم اختياره ــن ت ــات والذي ــف الجامع ــن مختل ــاركة م ــاركا ومش ــاء 50 مش ــي اللق ــارك ف وش
ــن  ــكيلها م ــم تش ــة ت ــة خاص ــل لجن ــن قب ــم م ــة 120 منه ــم مقابل ــج، وت ــوا للبرنام ــب قدم 400 طل
ــن  ــن م ــار الـــ 50 النهائيي ــوا باختي ــم قام ــن بدوره ــاب 2، والذي ــد الش ــج المرش ــن برنام متطوعي

ــبوعين. ــدة أس ــتمر لم ــد اس ــة وبجه ــات مختلف تخصص
وتجــدر االشــارة الــى ان برنامــج مرشــد الشــاب بنســخته األولــى مــول مــن رجــل االعمال المقدســي 
منيــر الكالوتــي ضمــن مشــروع شــبابك يــا قــدس والنســخة الثانيــة ضمــن مشــروع عيــش البــرج 
ــختين  ــة، والنس ــالمي   للتنمي ــك   اإلس ــالل   البن ــن   خ ــي   م ــي   اإلنمائ ــدوق   العرب ــن   الصن ــول   م المم

ــي.                                         ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــذ جمعي ــاون وتنفي ــة التع ــراف مؤسس بإش

جمعية برج اللقلق المجتمعي تطلق برنامج المرشد الشاب 3



Burj Al-Luqluq Center Launches the Young Guide 3 
Program

Burj Al-Luqluq Social Center organized and introductory meeting for the young guide 3 participants 
on Monday 10th April 2017. This program with its three versions aims to enhance the Palestinian 
identity in addition to preserve the Palestinian history of the displaced villages, cities and historical 
sites through arranging guiding tours in addition to special tour-guide training with the Palestinian 
version. 
50 male and female youth from different Palestinian universities attended the meeting. They were 
chosen out of 400 people who applied for the program, of which 120 were called to be interviewed 
by a committee of volunteers who participated in the Young Guide 2 program. The committee 
had two weeks of interviews after which they chose 50 participants with different educational 
backgrounds. 
It is worth mentioning that the first version of the Young Guide program was funded by the 
Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti within Shababek Ya Quds project while the second 
version was funded by the Arab Development Fund through the Islamic Fund for Development, 
and both were executed by Burj Al-Luqluq under the supervision of the Welfare Association.



نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بالشــراكة مــع مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية لقــاًء تعريفيًا 
ــث  ــا، حي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــي تجرب ــى ف ــار عيس ــية من ــابة المقدس ــدس للش ــة الق ــي محافظ ف
تعرفــت منــار علــى الدوائــر المختلفــة فــي المحافظــة لعيــش تجربــة يــوم كامــل فــي دور محافــظ 

القــدس يــوم األحــد الموافــق 2017/4/24.
وقــد زارت منــار خــالل الجولــة األســتاذ عبــد اهلل صيــام عطوفــة نائــب المحافــظ متحدثــًا عــن دور 
ــب  ــر مكت ــة ومدي ــد هلس ــظ محم ــب المحاف ــر مكت ــت بمدي ــك التق ــد ذل ــدس، وبع ــة الق محافظ
نائــب المحافــظ عــالء صــالح الديــن ومديــر عــام الشــؤون اإلداريــة والماليــة جمــال ابــو لطيفــة 
والمحاميــة جمانــة قــرش مديــرة الدائــرة القانونيــة، والوكيــل المســاعد االســتاذ حمــدي الرجبــي، 

ومديــر مكتــب المحافظــة منطقــة شــمال غــرب القــدس األســتاذ محمــد طــري.
ــدة  ــم المتح ــدوق االم ــن صن ــول م ــباب« المم ــال ش ــروع »ي ــن مش ــذت ضم ــة نف ــر أن الجول يذك
ــي  ــتركة ف ــاطات مش ــل نش ــدف عم ــة به ــباب والرياض ــى للش ــس األعل ــراف المجل ــكان وبإش للس

ــدس. ــة الق ــة ومدين ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ قط

لقاء تعريفي في محافظة القدس للشابة منار عيسى
 ضمن مشروع »يال شباب«

An Introductory Meeting for Manar Issa within Yallah Shabab Project

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in partnership with Pal Vision Institution, organized at the Governorate 
of Jerusalem an introductory meeting for the Jerusalemite young lady, Manar Issa. This one experience was 
unique as it allowed Manar to know the different departments of the governorate on Sunday 2015/04/24.
During the tour, Manar visited the Governor’s Deputy, Mr. Abdallah Siam, as he talked about the governorate. 
She also visited Mohammad Halaseh, Alaa Salah, Jumana QIrresh, Hamdi Rajabi and Mohammad Turi from 
the administrative office of the governorate.
It is worth mentioning that this tour was executed within Yallah Shabab Project funded by the UNFPA 
under the supervision of the Higher Council for Youth and Sports, in the aim of creating joint activities in 
Jerusalem, the West Bank and the Gaza Strip.



ــي  ــير المقدس ــوم األس ــة ي ــن بطول ــة م ــخة الثالث ــي النس ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم
لمواليــد 2003 علــى ملعــب الجمعيــة، حيــث حضــر افتتــاح البطولــة رجــل االعمــال ســامر نســيبة 
ــن  ــلودي وامي ــاد الش ــدوق عم ــن الصن ــث وامي ــر غي ــها ناص ــال برئيس ــة ممث ــس إدارة الجمعي ومجل
الســر موســى حجــازي ونائــب الرئيــس زيــاد زغيــر واعضــاء اإلدارة ايــاد الزعتــري ومديــر الجمعيــة 
ــيين  ــن المقدس ــن المدربي ــدد م ــر وع ــاد زغي ــي نه ــج الرياض ــر البرنام ــدك ومدي ــر ادكي منتص

ــة. ــاركين بالبطول المش
ــا،  ــت حنين ــادي بي ــون، ن ــل الزيت ــادي جب ــي ن ــية وه ــرق مقدس ــاركة 6 ف ــة بمش ــت البطول وانطلق
نــادي اســالمي ســلوان، االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــًا، نــادي الموظفيــن -بــرج اللقلق 
ونــادي العيســاوية، وفــي تحــدي جمــع مــا بيــن المحبــة والمنافســة أســتطاع نــادي جبــل الزيتــون 
ــت  ــة، وحصل ــى الوصاف ــق عل ــرج اللقل ــن - ب ــادي موظفي ــد ن ــا حص ــز األول، فيم ــي المرك ــوز ف بالف
االكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــًا علــى المركــز الثالــث، وفــي ختــام المنافســات قامــت 
إدارة الجمعيــة بتتويــج الفائزيــن بالبطولــة حيــث قــام موســى حجــازي بتحفيــز الشــباب المقدســي 

علــى أهميــة اللعــب داخــل اســوار البلــدة القديمــة وعلــى ارض البــرج للحفــاظ علــى األرض.
يذكــر ان الفريــق الفائــز ســيتم تكريمــه بشــكل رســمي خــالل األســبوع القــادم فــي مقــر الصليــب 
األحمــر تأكيــد وتضامنــا مــع قضيــة االســرى الفلســطينيين وتأكيــدا علــى نبــل قضيتهــم واهميتها 

ومساندة لهم بحضور رجل االعمال المقدسي نسيبة.  

برعاية رجل االعمال المقدسي سامر نسيبة 
جبل الزيتون بطل دوري يوم األسير المقدسي والوصافة للبرج وثالثا 

االكاديمية الفلسطينية



Sponsored by the Jerusalemite business man ‘Samer Nussibeh’
Mount of Olives football club wins the tournament ‘Jerusalemite 

Prisoner’s Day’, Burj Al-Luqluq comes in the second place and Palestinian 
academy for footballers comes thirdly

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized for the third time the tournament ‘Jerusalemite Prioner’s 
Day’ for players who were born in 2003 on its pitch. 
Samer Nussibeh and Burj Al-Lulquq board of directors have attended the event and presented a welcoming 
speech for the crowd and for the participated teams. 
The tournament contained on six Jerusalemite teams (Mount of Olives, Beit Hanina, Islami Silwan, 
Palestinian Academy for talented footballers, Burj Al-Luqluq and Al-Esaweyah). Within the competitions 
that were characterized by fair play; Mount of Olives football club won the tournament among the teams, 
Burj Al-Luqluq came second and Palestinian Academy for talented footballers came thirdly. 
At the closing ceremony of this tournament, teams were honored with medals and cups, in addition to a 
speech from Mousa Hijazi which motivated the Jerusalemite youth about the importance of playing inside 
old city fences and walls in order to preserve the lands. 
It’s worth mentioning that Burj Al-Luqluq will honor the winners formally at the international committee 
of the Red Cross confirming our support and assistance to our prisoners. 



العب برج اللقلق بالتايكوندو محمد الياسين إلى كازخستان لتمثيل فلسطين ببطولة اسيا للناشئين
غادرارض الوطن العب برج اللقلق محمد نمر الياسيني الى كازاخستان لتمثيل فلسطين في بطولة اسيا للناشئين برفقة الوفد الفلسطيني 

بمشاركة مختلف الدول. 
تجدر اإلشارة انه قد تم اختيار الالعب الياسيني لدوره االلعاب األولمبية للناشئين وقدر تم اختياره بعده فوزه في تصفيات المنتخب 

الفلسطيني في مدينه نابلس الشهر الماضي.
وحّقق البطل محمد الياسيني الميدالية الفضية بالتايكواندو للناشئين، في بطولة العالم التي استضافتها كوريا الجنوبية في شهر اب 
من العام 2015، وجاء تتويج الالعب الياسيني بالفضية عقب الخسارة أمام بطل ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة 15 /12 نقطة، فئة وزن 
41 كغم، وسبق ذلك في رحلة الياسيني للوصول إلى المباراة النهائية، أن فاز على بطل أوغندا، كما تجاوز بعده نظيره األردني بالنقطة 

الذهبية، قبل أن يحقق انتصارات متتالية على كل من أبطال أوزبكستان وهنغاريا وكولومبيا.

Burj Al-Luqluq Taekwondo Player Mohammad Yaseeni Represents 
Palestine in Asia Tournament in Kazakhstan

Burj Al-Luqluq Taekwondo player Mohammad Yaseeni went with the Palestinian delegation to Kazakhstan 

to participate in Asia Tournament for young players with the participation of different countries.

It is worth mentioning that Yaseeni was chosen to participate in the Olympic Games after winning the 

national championship in Nablus. 

Moreover, Yaseeni won the silver medal in the South Korea competition in August 2015 after playing 

against the German champion with a result of 15/12 for the weight of 41 kg. He also reached the finals in 

Uganda championship and won and had beaten the Jordanian, Uzbek , Hungarian and Colombian players.



أيام فرح ومرح بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني 

لمديرية  تابعة  مدارس  لسبعة  مفتوح  نشاط   2017 االيطالية  االنسان  ارض  مؤسسة  مع  بالشراكة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
التربية والتعليم في القدس. واشتمل النشاط على عدة زوايا تشاركية هدفت الى تفعيل وتفريغ طاقات االطفال، منها زاوية التلي ماتش 

وزاوية الفنون و زاوية كرة القدم. وبلغ عدد االطفال الذين استفادوا من النشاط في اليومين 150 طالب وطالبة. 

Burj Al-Luqluq organizes ‘Farah & Marah’ entertaining events in the occasion of 
Palestinian child’s day

Burj Al-Luqluq Social Center Society, in partnership with Terre des Hommes institution have organized two 

open days/events for seven schools around Jerusalem. 

The events have contained on multiple active corners which aimed to reinforce student’s interaction and 

psychological discharge such as tell matches, art and football corners including a participation number of 

150 students. 

 



يوم مفتوح لطالب مدرسة الهدى
هذه  وهدفت  اوال«  »مدرستي  مبادرة  ضمن  الثانوية  الصفوف  دوري   2017/3/16 الخميس  اليوم  الثانوية  األيتام  مدرسة  طالب  نظم 
المبادرة الى تفعيل النشاطات االمنهجية في المدرسة من خالل عدة نشاطات تنفذ في المدرسة وخارجه .وشارك في الدوري 10 صفوف 
من مدرسة االيتام الثانوية حيث حصد كاس الدوري صف الحادي عشر »أ« بهدفين مقابل هدف واحد. وتنفذ هذه المبادرة ضمن مشروع 

طفل مقدسي مبادر الممول من البنك االسالمي للتنمية وبإدارة مؤسسة بكدار 

Open day for the students of Al-Huda school

Al-Aytam High School students organized on Thursday, 16th of March 2017, a high school tournament 

within “My School Comes 1st” initiative. This initiative aimed to revive the extracurricular activities in and 

outside the school. Around 10 classes participated in this tournament in which the 11th grade (A) came 

first as the scored 2 goals while their opposite team scored only one goal. It is worth mentioning that 

this initiative is executed within the Jerusalemite Initiator Child project, funded by the Islamic Bank and 

managed by PIicdar. 

 



تدريبات الدراما مستمرة لمبادرة »شعرة بتوقع.. امل ينبع«  تحضيرا 
للعرض الختامي 

تنظم لقاءات تدريبية  اسبوعية حول دعم مرضى اطفال السرطان ضمن مبادرة شعرة بتوقع.. امل ينبع«. ويعتبر تدريب الدراما احد 
النشاطات الرئيسية في المبادرة. ويهدف هذا التدريب الى عرض سكتش حول طرق دعم االطفال المرضى بالطاقة االيجابية والدعم. 
ويذكر ان هذه المبادرة تنفذ مع مدرسة الشابات المسلمات واد الجوز ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر بادارة مؤسسة بيكدار و بتمويل 

من البنك االسالمي للتنمية 

Drama courses of the initiative ‘Sha’ra Tawka’, Amal Yanbu’ are consistent for 
the preparation of the closing ceremony show

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a historical tour around the Old City of Jerusalem for Al-

Shabat Al-Muslimat School students and forty-four girls of the ninth grade participated in the tour. These 

tours aim to increase the student’s knowledge of the historical monuments in Jerusalem.  It is worth 

mentioning that this tour is executed within the Jerusalemite Initiator Child project, funded by the Islamic 

Bank and managed by PIicdar.



أروقة القراءة ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر 

نفذت طالبات مدرسة الشابات المسلمات واد الجوز مبادرة اروقة القراءة داخل ساحات المدرسة. وهدفت المبادرة الى استثمار اروقة 

المدرسة في عمل مكتبات جدارية وزوايا للقراءة وذلك الستثمار وقت الفراغ في تعزيز ثقافة القراءة. وتنوعت نشاطات المبادرة في  

وطالبة  طالب   170 المبادرة  هذه  من  ويستفيد  الطالب.  تجمع  واماكن  المدرسة  مداخل  على  القراءة  على  وتشجع  تعزز  رسومات  رسم 

من صفوف المرحلة االعدادية والثانوية في اوقات الفراغ. ويذكر ان هذه المبادرة تنفذ مع طالبات الصف التاسع ضمن مشروع طفل 

مقدسي مبادر بادارة مؤسسة بيكدار وبتمويل من البنك االسالمي للتنمية.

Corridors of reading within the project ‘Jerusalemite Child 
Initiator’

Students of Al-Shabbat Al-Muslima School have executed the initiative ‘Corridors of reading within School 

grounds. The initiative aimed to invest these grounds to build a cotton drawings and reading corners in the 

aim of investing student’s free time and reinforcing their reading capabilities. 

Furthermore, these drawings aimed to encourage them to read consistently and within students gathering 

grounds, in addition to its huge interaction among 170 students from different grade levels.

Finally, it’s worth mentioning that this initiative was implemented between 9th grade students, managed 

by Pecdar Institution and funded by the Islamic Bank for Development.



احنا الخير مبادرة انسانية وثقافية 

وخالل  المركز،  من  والمستفيدات  المبادرات  الطالبات  مع  ودمجهم  مسابقات  وتنفيذ  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  وطفلة  طفل   
المبادرة تم شراء درج خشبي خاص لذوي االحتياجات الخاصة لتأهيلهم ومساعدتهم في المشي. ونفذت الطالبات ايضًا يوم االربعاء 
عرض تمثيلي مشهد تمثيلي)فريز موب( صامت قام به الطالبات عن ظاهرة الزواج المبكر في القدس، وتم عرض المشهد في منطقتين 
وعن  الزواج.  من  االولى  السنوات  في    ٪ بتمثيل   الطالبات  وقامت  الزاهرة،  باب  في  واآلخر  الدين  صالح  شارع  في  األول  القدس،  في 
خالل  من  المجتمع  في  ايجابي  تغيير  احداث  هو  المشروع  من  األساسي  الهدف  »ان  المشروع:  منسقة  زنط  ابو  فرح  قالت  المبادرات 
تدريبات ومبادرات للطالب والطالبات، حيث نفذت الطالبات مبادراتهم المجتمعية بعد التدريبات والمهارات المكتبسة خالل فترة 

تنفيذ المشروع.

The initiative ‘Ihna Al-Khair’ - a Humanitarian and educational initiative

Students of Al-Shabbat Al-Muslima School have executed the initiative ‘Ihna Al-Khair’ in the municipality 

center in Jericho. It has targeted 15 children with special needs and involved on activities including a 

purchase of wooden stairs to help these children to walk.

Furthermore, the students presented a sketch titled as ‘Freeze Mob’ including a delivery of a message 

through being silent and frozen. Additional show was sketched and presented within two areas ‘Salah Al-

Dein Street and Herodes gate’ by showing pictures of early marriage methods among families. Moreover, 

they confirmed that early marriage percentage within 2014/2013 was %36 while divorce percentage that 

year was %37.

Finally, the Project Coordinator ‘Farah Abu Zant’ confirmed that the main goal of this project is to change 

this community through given initiatives and practices.   



تدريب تصوير ميداني ضمن مبادرة »مدرستي اوال«

تستمر تدريبات التصوير االسبوعية  لطالب مدرسة االيتام الثانوية  ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر، وتهدف هذه الدورة الى تعليم 
الطالب اساسيات التصوير  لمجموعة من طالب الصفوف الثانوية في المدرسة. و ياتي التدريب الميداني بعد مجموعة من لقاءات النظري 
لتعريفهم على انواع الكاميرات وطرق التصوير وانواع التصوير. ويقوم بتدريب هذه الدورة واالشراف عليها الطالب عبد الحفيظ جبران 
وهو احد الطالب المبادرين في المبادرة. وسيتم في نهاية الدورة عقد معرض لعرض انجازات الطلبة في التصوير. ويذكر أن مشروع طفل 

مقدسي مبادر منفذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي والممول من البنك االسالمي للتنمية بإدارة مؤسسة بيكدار.

In-field photography training course within the initiative ‘ 
Madrasati Awalan’ 

Weekly photography training sessions are consistent for Al-Aytam School students within the project 

‘Jerusalemite child initiator’. It came for the aim of teaching these students about the basic skills of 

photography in external fields and emphasized on recognizing these students about the types of cameras, 

photos and advanced skills. 

The Student ‘Abdul Hafiz Jubran’ had supervised this course as one of the initiative’s initiators. Furthermore, 

students’ achievements will be exhibited at the end of the course in the closing ceremony. 

It’s worth mentioning that this project is being implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society, 

funded by the Islamic Bank for Development and managed by Pecdar Institution. 



مبادرة »مندورها صح«  لطالبات الشابات المسلمات 

تدوير  اعادة  خالل  من  كراسي  عمل  الى  المبادرة  هذه  وتهدف  صح.  مندورها  مبادرة  من  االولى  المرحلة  التاسع  الصف  طالبات   نفذ 
المخلفات. وقامت الطالبات برش االطارات القديمة بالوان مختلفة لعمل مقاعد تركب داخل ساحات المدرسة.  وينفذ هذه المبادرة 
18 طالبة من مدرسة الشابات المسلمات. وتاتي هذه المبادرات الشبابية المدرسية بعد تدريب المبادرات  على مدار فصل كامل  مع 

المدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم في القدس. 

The initative ‘Mendauerha Sah’ of Al-Shabat Al-Muslimat school students

9th grade students have implemented the first phase of the initiative ‘Mendauerha sah’ which aims to build 

chairs by recycling wastes. They have sprayed the tires by different colors in order to build up the targeted 

chairs within school grounds. 

It’s worth mentioning that more than 18 student were involved within this initiative and these youth 

initiatives will be consistent on one semester among multiple schools which followed by directorate of 

education in Jerusalem. 

 



جولتين الى الشمال الفلسطيني  ضمن برنامج ”المرشد المبادر«
 

وادي  الى  جولة  فكانت  نيسان،  شهر  خالل  تاريخيتين  جولتين   المبادر  المرشد  برنامج  ضمن  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
القرن وقلعة وادي القرن »ماونت فورت« و جولة الى منطقة طبريا و مسار عين جالوت.  ويهدف هذا البرنامج الى التعرف على المعالم 
التاريخية واألثرية القديمة في فلسطين  وتأكيد للرسالة التي تحملها  الجمعية عبر تعزيز الهوية الفلسطينية في المدن والقرى والبلدات 
المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  قب  من  منفذ  مبادر  مقدسي  طفل  مشروع  ضمن  البرنامج  أن  ويذكر  الفلسطيني.  للشباب  الفلسطينية 

والممول من البنك االسالمي للتنمية و بإدارة مؤسسة بيكدار.

Tours to the north of Palestine within the program ‘The initiator guide’

Burj Al-Luqluq Social Center Society has organized within the program ‘The initiator guide’ two cultural 

trips within May. The first was to the valley of the Century and its Castle ‘Mount Fort’ while the second was 

to Tiberias and Ein Gellot trial. 

This program aims to recognize these students about the historical landmarks in Palestine and to confirm 

the message that Burj Al-Luqluq holds regarding Palestinian Identity reinforcement in cities, villages and 

towns. 

It’s worth mentioning that this program was organized within the project ‘Jerusalemite Child initiator’, 

funded by the Islamic Bank for Development and managed by Pecdar Institution. 



مشاركة فريق تايكواندو - برج اللقلق في بطولة صامد
شارك فريق تايكوندو برج اللقلق في بطوله نظمت في حي البستان في سلوان حيث لبى فريق البرج دعوه احتفال صامد الذي نظمه نادي 

سلوان احتفااًل منه على استمرارية نشاطاته لثماني سنوات في خيمه االعتصام.
حيث شارك فريق البرج بسبعة العبين هم من فئة الناشئين والرجال، وتوج فريق البرج بالميدالية الفضية والذهبية بعد انتزاعه المركز 
الثاني وحصول العبه عبد الغني نمر ياسيني على كأس أفضل العب في البطولة بعد أن وصل في المباراة النهائية مع زميله نزار ادكيدك 

من البرج.
وكانت النتائج كما يلي عبد الغني نمر ياسيني ويزن غيث استطاعوا الفوز في المداليات الذهبية، وقد حصل احمد سالمة ونزار ادكيدك 

ومحمد غيث وصالح شاللدة وسعيد سليمان على المداليات الفضية، فيما حصد انس خليل واحمد مرار المداليات البرونزية.

Burj Al-Luqluq Taekwondo participated in Samed tournament 

Burj Al-Luqluq Taekwondo participated in Samed tournament in Al-Bustan Neighborhood which was 

organized by Silwan Club within the celebration of the continuation of its activities for 8 years in the 

protest tent. 

Burj Al-Luqluq participated with seven young players and received golden and silver medals as both of 

Burj players Abdul Ghani Yaseeni and Nizar Edkaidek reached the finals and Abdul Ghani was crowned the 

best player of the tournament. Moreover, Mohamad Gaith, Salah Shalaldeh and Said Suleiman received 

silver medals while Anas Khaleel and Ahmad Murrar won Bronze Medals.



فريق برج اللقلق للتايكواندو يعود للوطن محمال بالميداليات 
البرونزية

عاد الى ارض الوطن من االردن الشقيق فريق برج اللقلق للتايكواندو محماًل بالميداليات البرونزية يوم االثنين الموافق 2017/4/10 حيث 

شارك البرج بقيادة الماستر محمد خليل ومساعده الكابتن حسن نجيب بأربعة العبين منهم من لم تتجاوز فترة تدريبه خمس أشهر ومن 

األوزان التي تعتبر منافسه في البطوالت. 

Burj Al-Luqluq Taekwondo Team Comes Back from Jordan with 
Bronze Medals

Burj Al-Luqluq Taekwondo team came back from Jordan with bronze medals on Monday 2017/04/10 as 

they participated with 4 players under the supervision of the master trainer Mohamad Khaleel and his 

assistant Hasan Najeeb. The group has only trained for 5 months and they went to participate with the low 

weight category.




