Burj Al-luqluq Kindergarten
Activities
Burj Al-luqluq Kindergarten is still focusing on
developing Palestinian children who live in the
Old City of Jerusalem in general and Bab-Hutta
neighborhood in particular. Many activities and
events have been organized for these children
that help in developing their abilities, teaching
them life skills and the different academic skills.
During January 2013, the kindergarten has
done several activities and events that contributed in raising the abilities of the children in precision, supple fingers movement and movement
games. These activities help them in writing,
motor and visual focus.

فعاليات روضة جمعية برج اللقلق
اجملتمعي
تستمر روضة الجمعية بالعمل على تنمية وتطوير
االطفال الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس
 حيث يتم،وسكان حي باب حطة على وجه الخصوص
تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات المختلفة ألطفال
روضة الجمعية بما يساهم في تطوير قدراتهم وتعليمهم
.مهارات الحياة ومهارات التعلم االكاديمية المختلفة
 قامت الروضة بالعديد2013 وخالل شهر كانون الثاني
من الفعاليات والنشاطات المختلفة التي تساهم في
رفع امكانيات االطفال في الدقة وليونة حركة االصابع
واأللعاب الحركية التي تساعدهم في الكتابة والتركيز
.الحركي والبصري

Woman Group Activities
“I Will Not Name You A Woman I Will
Name You Everything”
Burj Al-luqluq Social Center Society has organized an
open day on 20/1/2013 which included educational events
for women who live in Jerusalem with the specialized
lecturer in psychological counseling “Taleb Idkaidek” and
the lawyer “Ameena Abd Al-Haq” in the Society’s library.
The lecturer “Taleb Idkaidek” gave a lecture for an hour
and half about positive thinking and its usage. The lawyer
“Ameena” gave her lecture about the rights of the women
and how she should deal with her rights in the local
society she lives in.

فعاليات جمموعة املرأة
“لن اسميك امرأة سأسميك
”كل شئ
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم
 يوما مفتوحا من الفعاليات20/1/2013
التثقيفية للمرأة المقدسية مع المحاضر
المتخصص في االرشاد النفسي والفكري
طالب ادكيدك والمحامية امينة عبد الحق
.في مكتبة الجمعية
حيث قام المحاضر ادكيدك بتقديم
محاضرة لمدة ساعة ونصف حول التفكير
االيجابي وطرق استخدامه وكيفية تطبيقه
 اما،على ارض الواقع في الحياة العملية
المحامية عبد الحق فتركزت محاضرتها حول
الحقوق الخاصة بالمرأة وكيفية التعامل مع
.حقوقها في المجتمع الذي تعيش فيه

بتمويل من رجل األعمال منري الكالوتي وإشراف التعاون

افتتاح دوري احلارات املقدسية على
ارض برج اللقلق بحضور رسمي
وشعبي
افتتحت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم دوري
الحارات المقدسية “كأس منير الكالوتي” على ارض
الجمعية ضمن مشروع الدعم الفني والثقافي
والرياضي للشباب المقدسي الممول من رجل االعمال
الفلسطيني منير الكالوتي وإشراف مؤسسة التعاون
وبالشراكة مع جمعية الجالية االفريقية ومؤسسة الرؤيا
الفلسطينية ونادي هالل القدس ونادي القدس ونادي
جبل الزيتون.
وحضر االفتتاح وزير شؤون القدس ومحافظها
المهندس عدنان الحسيني وممثل مؤسسة التعاون
غسان الشخشير ومديرة المشروع ربى عودة ورئيس
رابطة اندية القدس احمد سرور وامين سر تجمع
قدسنا لالتحادات الرياضية احمد البخاري ورجل االصالح
المقدسي ابو احمد طه ورئيس جمعية برج اللقلق ناصر

غيث ومديرها منتصر ادكيدك وكوكبة من رؤساء االندية
والمؤسسات الشركاء والجمهور المقدسي الرياضي.
وافتتح االحتفال بكلمة من مدير الجمعية ادكيدك الذي
رحب بالحضور والحشد الرياضي في جمعية برج اللقلق
ومساندتهم للجمعية مشاركتهم في افتتاح دوري
الحارات الرسمي االول المنظم في مدينة القدس،
حيث قام بتعريف الجمهور الحضور بالفرق المشاركة
في دوري كرة القدم لألوالد وهي “حارة النصارى ،حارة
باب حطة ،حارة السعدية ،حارة الواد ،باب المجلس وحارة
باب السلسلة” ،وعرف الحضور بفرق الفتيات المشاركة
في دوري الفتيات لكرة السلة وهي حارة باب حطة ،حارة
السعدية “نادي ابناي القدس ،فتيات ديرة المحبة ،هالل
القدس وفريق فتيات برج اللقلق.
وانطلق المهرجان بعرض كشفي مميز بالمعزوفات
اإليقاعية والصيحات الكشفية لكشافة مدرستي
اإلبراهيمية ودار الطفل العربي وناديي هالل القدس
ونادي القدس اللذين دخلو من باب الساهرة إلى ارض
برج اللقلق في طابور كشفي ومعزوفات كشفية
جالت حارات البلدة القديمة وحي باب حطة وصوال إلى
الجمعية وليشاركوا من بعدها في افتتاح البطولة.

Funded by the Businessman “Muneer Al Kalouti”
and supervised by the “Welfare Association”

Opening the Football Tournament of
Jerusalem Quarters on the Land of
Burj Al-luqluq with the Official and
Popular Presence
Burj Al-luqluq Social Center Society celebrated a
tournament day for the Jerusalem quarters “Muner
Al-Kaloti Club” on the land of the Society within
“The Athletic, Cultural and Artistic support for
Jerusalem youth” project, funded by the Palestinian
businessman ‘Muneer Al Kaloti” and supervised by
“The Welfare Association” in partnership with the
African Community Association, Palestinian Vision
Institute, Jerusalem Crescent Club, Jerusalem Club
and Olive Mountain Club.
The opening was attended by Jerusalem Affairs
Ministry and its Governor the Engineer “Adnan
Al-Huseini” , the Representative of the Welfare
Association “Ghassan Al-Shakhshier” , the Project
Manager “Ruba Odeh” , the Head of the Jerusalem
Clubs “Ahmad Srour” , the Secretary of Jerusalem
sport Federations Union “Ahmad Al-Bukhary”,
the Chairman of Burj Al-luqluq Social Center
Society “Nasser Gaith” and the Executive Manager

“Muntaser Dkaidek” and a group of head of clubs
and partner institutions and sportive attendees
from Jerusalem.
The celebration was opened with a speech by
the Executive Manager “Muntaser Dkaidek” who
welcomed the attendees, the sport team in Burj
Al-luqluq and thanked them for their support to the
Society as well as their participation in the opening
of this first football tournament in Jerusalem.
He presided by introducing the attendees of
participating teams in the football tournament for
boys which include: “the Christian quarter”, “BabHutta quarter”, “Saadia quarter”, “Al-wad quarter”,
“Council Gate”, “Chain Gate Quarter”, and the
participating teams in the basketball tournament
for girls which include: “Bab-Hutta quarter”, “AlSaadiah Quarter”, “Jerusalem Sons Club”, “
Charity monastery girls”, “Jerusalem Crescent”,
and Burj Al-luqluq girls team.
The festival has started with a special scout show
which included rhythmic recital and scout shouts
for Al-Ibrahemieh School scout, Dar Al-Tifel,
Jerusalem Crescent Club and Jerusalem Club,
who entered from Herod’s Gate to reach Burj
Al-luqluq land in scout queues and their scout
instrumental playing spread widely in the Old City
especially in Bab-Hutta.

باب حطة بطل النسخة االوىل
من دوري احلارات املقدسية
Bab-Hutta is the First Hero of Jerusalem
Quarters Tournament
Bab-Hutta team ranked first place after a football match
was held between the two teams. As they ranked the
first place in the football match for boys, the girls’ basketball tournament, Burj Al-luqluq girls “Bab-Hutta “ team
also ranked first place. In addition, the player “Hatem
Al-Moghrabi” got the cup of the first place in tennis table.

وحل في المركز االول فريق باب حطة بعد
حوار كروي رائع دار بين الفريقين ساده الجو
الرياضي الكامل واألخالق الرياضية العالية
لينتهي اللقاء بفوز فريق باب حطة بالنسخة
 وفي دوري،االولى بكل قوة وجدارة
الفتيات لكرة السلة حل فريق برج اللقلق
«باب حطة» في المركز االول على حساب
 وفي كرة الطاولة حصل،فريق بيت حنينا
الالعب حاتم المغربي على كأس المركز
.االول

Ein-Gedi Tour “Live the Country 2”
Within “Athletic, Cultural, and Artistic Support for
Jerusalem Youth” project “Live the Country 2”, the
first cultural trip was organized to Ein-Gedi, Wadi
Arabeh and Arad region on 20/1/2013. There
was about 50 young boys and girls who has
participated in this tour from Jerusalem (Old City)
and beneficiaries from other organizations within
the project.

”2 جولة عني جدي “عيش البلد
ضمن مشروع الدعم الفني والثقافي والرياضي
» تم تنظيم الجولة2 للشباب المقدسي “عيش البلد
الثقافية االولى للموسم الجديد من المشروع
إلى منطقة عين جدي ومفرق وادي عربة ومنطقة
 حيث شارك في الجولة التي نظمت في تاريخ،عراد
 خمسون شابا وشابة من ابناء مدينة20/1/2013
القدس والبلدة القديمة ومنتفعين المؤسسات
.الشريكة ضمن المشروع

Stand-Up Comedy “Oday Khaleefeh”
“Live the Country 2”
On 19/1/2013 the Palestinian creator from
Nazareth “Oday Khaleefeh” performed a special
comedian show within “The Athletic, Cultural and
Artistic Support for Jerusalem Youth” project in
the hall of Jerusalem club in the presence of more
than 80 participants from Jerusalem enjoyed his
show very much.
The show continued for one hour while he talked
about the reality of modern life that rendered the
local community many of its original features that
has been a life through electronics, internet and
social networking sites.

”ستاند اب كوميدي “عدي خليفة
”2 “عيش البلد
 قدم الشباب الفلسطيني،19/1/2013 في تاريخ
المبدع القادم من مدينة الناصرة إلى المدينة
المقدسة عدي خليفة عرضا كوميديا مميزا ضمن
مشروع الدعم الفني والثقافي والرياضي للشباب
80 المقدسي في قاعة نادي القدس بحضور أكثر من
منتفعا من المشروع من ابناء مدينة القدس الذين
استمتعوا بالعرض الفني واإلبداعات التي قدمها
.خليفة
واستمر العرض لمدة ساعة من الحديث المباشر ما
بين المبدع خليفة الذي حاول ان يروي واقع الحياة
الحديثة التي افقدت المجتمع العديد من سماته
االصيلة التي كانت تعيش بعيدا عن االلكترونيات
.واالنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

Faisal Al-Husseini Library Activities
On Sunday 13/1/2013 the children watched a movie called “Flashed Away” in the library of the Society.
A number of children between the ages of 9-12
years old showed signs of happiness and suspense
on their faces as they watched show.
On 22/1/2013 a story was discussed with the
children by the Librarian for children whom ages
are between 6-10 years old in the external area of
the Society. The children were yearning to hear the
storytelling and the meeting ended by discussing
the story

فعاليات مكتبة الشهيد فيصل
احلسيني

 قام االطفال بمشاهدة،13/1/2013 يوم االحد
 في مكتبة جمعية برجFlashed Away فيلم
اللقلق وتضمن العرض مجموعة من االطفال
، سنة9-12 الذين تتراوح اعمارهم ما بين
وظهرت عالمات التشوق والسعادة على
.وجوههم
 تم مناقشة قصة مع،22/1/2013 وفي تاريخ
 سنوات6-10 االطفال التي تتراوح اعمارهم من
في الساحة الخارجية للجمعية حيث ابدا االطفال
تشوقهم وهتمامهم لسماع سرد القصة
وانتهى اللقاء بمناقشتها وإبداء رأي االطفال
.في القصة

