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ألنها حققت التأثير والتغيير 

جمعية برج اللقلق تتسلم جائزة »ستارز ايمباكت« ستارز 
فاونديشن للعام 2015

تسملت جمعية برج اللقلق المجتمعي جائزة ستارس ايمباكت لعام 2015 والتي تقدمها مؤسسة ستارس فاونديشن »الدباغ« سنويا 
للمؤسسات الخيرية حول العالم، وقد فازت جمعية برج اللقلق بالجائزة لما لها من تأثير وإنجاز واضح في تقديم الخدمات والفرص 

التعليمية والثقافية والنفسية الصحية والرياضية والترفيهية لألطفال.
بريادة  الخاص  المنتدى  في  التقديم  منصة  على  ادكيدك  منتصر  ومديرها  غيث  ناصر  الجمعية  ادارة  مجلس  رئيس  الجائزة  وتسلم 
أعمال اإلحسان »Philanthropreneurship Forum« والذي يحمل عنوان »اآلفاق الجديدة لإلحسان« والذي عقد يوم أمس في 

قصر فرساي للمؤتمرات، باريس، في ١٢ ديسمبر.
وكجزء من مجمل الجائزة، ستستلم جمعية برج اللقلق ٥٠ ألف دوالر أمريكي من التمويل المرن ودعم خاص ببناء القدرات لتطوير 
خطة المؤسسة واليات عملها وطاقمها. وقدمت ستارس هذه السنة جوائز ألربع وعشرين منظمة قادمة من مختلف الدول كفلسطين 

وككولومبيا والعراق وغيرها من الدول لعملها مع األطفال المحرومين.
تأسست جمعية برج اللقلق عام ١٩٩١. ويعتبر المركز الذي يمتد على مساحة ٩ دونمات للحفاظ على ارض البرج التي تعتبر متنفسًا 
حيويًا للحي المكتظ، حيث يتم توفير التعليم والرياضة والثقافة والفنون للشباب. وتقدم الجمعية لألطفال الصغار منطقة لعب أمنة 

وصحية ولألمهات ورشات عمل خاصة باكتساب المهارات وتعلم مبادئ التربية لكي يستفيد الشباب على المدى الطويل.
 وتعتبر الرياضة في جمعية برج اللقلق العامل الرئيسي لصحة األطفال النفسية والجسدية. حيث يتلقى 400 طفل مقدسي التدريبات 
والرعاية اليومية عن طريق تدريبات كرة القدم والتايكوندو والباركور وكرة اليد، تدريبات على مدى ثالث أيام في األسبوع وتتلقى 

٧٠ فتاة تدريبات على رياضة كرة السلة والتايكوندو. وضمت جمعية برج اللقلق أكثر من ١٢٠٠ عضو في عام ٢٠١٤ بينهم ٥٠٠ طفل. 
وتقول منى وهبة المديرة التنفيذية لمؤسسة ستارس: »مرة آخرى لقد أظهر الفائزون بجائزة إيمباكت لهذه السنة قدرة على تقديم 
المرن  التمويل  وسيسمح  والمؤسساتية.  اإلدارية  ممارساتهم  في  القوة  مواطن  ويظهر  األطفال  إلحتياجات  يستجيب  متفوق  عمل 
لتلك المؤسسات التي تدار محليًا وبشكل جيد أن تقرر كيف سيتم صرف هذه الجائزة بشكل يعزز من العمل الهام الذي تقوم به. 

فنحن سعداء بأن نقدم، هذه السنة، الجائزة لعدد واسع من الدول وصل إلى ١٢ دولة«.
من جانبه أهدى رئيس مجلس إدارة الجمعية غيث الجائزة إلى الطاقم اإلداري وجميع الموظفين العاملين في الجمعية والمتطوعين 
وأصدقاء البرج ومجلس اإلدارة الذين يعملون بكل ما لديهم من قدرات وطاقات من اجل الحفاظ على ارض برج اللقلق بطابعها 

وهويتها العربية الفلسطينية.



Because it made a change
Burj Al-Luqluq Receives “Stars Impact” Starts Foundation 

For 2015
Burj Al-Luqluq Social Center Society received Stars Impact award, for the year of 2015, which is yearly offered by 
Stars Foundation “Al Dabbagh” to the charitable organizations around the world. Burj Al-Luqluq won this award due 
to its great effects and achievements in offering services, in addition to educational, cultural, psychosocial, health, 
sports and recreational opportunities for children. 
On the 12th December 2015, in the Palace of Versailles for conventions in Paris, Burj Al-Luluq Head of Board Members, 
Nasser Gaith, and its Executive Manager, Muntaser Edkaidek, received the award on the presentation stage for 
Philanthropreneurship Forum entitled “The New Prospects of Charity”
As a part of the award, Burj Al-Luqluq will receive 50 thousand US Dollars of flexible funds, in addition to a special 
support for capacity building in order to develop the plan of the organization, its work mechanism and its staff. 
Moreover, Stars Foundation has given this award to 24 organization from different countries including Palestine, 
Colombia, Iraq and others, as they work with disadvantaged children. 
Burj Al-Luqluq Social Center Society was established in 1991. The center, 9 acres in space, is considered an open 
space for the crowded neighborhood, as it provides them, especially youths, with education, sports, culture and arts. 
The center provides little children with safe and healthy area to play. In addition, it arranges special workshops for 
mothers which focuses on gaining skills form which the youth can benefit on the long term. 
Sports in Burj Al-Luqluq Center is considered a main factor of children’s physical and psychological health. Around 
400 Jerusalemite male children participate daily in Football, Taekwondo, Parkour and Handball trainings. On the 
other hand, around 70 girls participate in basketball and taekwondo trainings. It is worth mentioning that Burj Al-
Luqluq members reached 1200 in the year of 2014, among which there were 500 children. 
Muna Wahbeh, Stars Foundation Executive Manager said, “Once again the Starts Impact Award winners this year have 
shown their abilities to perform an excellent work that meets up with the needs of children, as well as showing the 
strength points of their managerial and organizational actions. Now, the flexible fund will allow those organizations, 
managed locally, to determine how it will use this fund to nhance the quality work it does. This year, we are happy 
to give this award to a wide range of countries that reached 12 countries” 
On his behalf, Burj Al-Luqluq Head of Board Members, Naser Gaith, had dedicated the award to the administrative 
staff, all other staff and volunteers, in addition to the Board Members, who work together and do their best to 
maintain the Arabic and Palestinian Identity of Burj Al-Luqluq.



وااللعاب  لالتحادات  قدسنا  تجمع  نظمها  التي  الفوتوغرافي  والتصوير  الرياضي  لالعالم  قدسنا  دورة  اختتمت 
في  الرياضية  التربية  كلية  طلبة  بمشاركة  القدس  وجامعة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  مع  بالشراكة  الرياضية 
جامعة القدس تحت اشراف المحاضر منير الغول المحرر الرياضي في صحيفة القدس، وحضر حفل التخريج وتوزيع 
الشهادات رئيس تجمع قدسنا عمر غرابلي وامين الصندوق سعيد مسك وعضو مجلس االدارة يوسف فتيحة ومحمد 

صبيح األمين العام والمدير التنفيذي وسام البخاري ومنتصر ادكيدك المدير التنفيذي في برج اللقلق.
وبعد محاضرة أخيرة قدمها المحاضر منير الغول حول الوظائف التي تؤديها الصحافة ومحاضرة أخرى حول الصورة 
سعادته  عن  معربا  غرابلي  عمر  التجمع  رئيس  تحدث  الدويك  محمود  المعروف  المصور  قدمها  وأهميتها  الرياضية 
برؤية فوج جديد يتدرب ويتعلم بإشراف المحاضر منير الغول وهذا ما يدفعنا للسعادة والراحة نظرا لخبرة الغول 
وثقتنا الكبيرة به متمنيا مشاهدة الخريجين في المالعب والصاالت الرياضية للمساهمة في تطور االعالم الرياضي 

في مختلف المجاالت الرياضية الفلسطينية.
التالية  والخريجات  للخريجين  تسليمها  وتم  قدسنا  تجمع  من  تقديرية  بشهادات  المشاركين  الطالب  تكريم  وتم 
احمد  زين،  محمد  محيسن،  محمد  دعنا،  حسن  الشلودي،  رغد  صوي،  ابو  نور  يعيش،  نور  صيام،  شذى  اسماؤهم: 

العباسي، كوكب المغربي وابراهيم جودة.

اختتام دورة قدسنا لالعالم الرياضي والتصوير الفوتوغرافي 
بالشراكة مع برج اللقلق وجامعة القدس



Closing Ceremony of Qudsna for Sport Media & 
Photography Courses in Cooperation of Burj Al-Luqluq 

and Al-Quds University 

Qudsna Gathering for Sport Unions, in cooperation of Burj AL-Luqluq and Al-Quds University 
ended a photography course in the participation of the Physical Education Department students 
under the supervision of the Instructor and Sport Editor of Al-Quds newspaper , Muneer Al-Ghoul, 
the Head officer of Qudsna Gathering, Omar Ghrabli ,the Treasurer, Sa’d Misk, Board Member, 
Yousef Fteiha, the Secretary -General, Mohammad Sbeih, Executive Manager, Wisam Al-bukhari,  
and Burj Al-Luqluq Executive Manager , Muntaser Edkaidek, attended the graduation and award 
presenting ceremony. 
After the final lecture presented by the instructor Muneer Al-Ghoul  on Jobs  performed by the 
media, and another lecture on the sport vision and its importance presented by the well-known 
photographer Mahmoud Dweik. The Head officer, Omar Ghrabli, expressed his delightment to see 
a new targeted group being trained under the qualified Muneer Al-Ghoul. Moreover he added 
that this is comfortable for our situation as we have big trust in Muneer Al-ghoul wishing to see 
the graduates’ contribution in sport media development in different Palestinian sport subjects. 
In the end, Qudsna Gathering gave the participants honoring certificates.



اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، قمة القدس الشبابية الرابعة بعنوان »الثقافة والهوية« 
في فندق النوتردام – باب الجديد. وذلك انطالقًا من ايمانهما بالعمل الجماعي والشراكة الحقيقية والمسؤولية الجماعية 
من أجل خدمة أبناء القدس، حيث أقيمت القمة بشراكة فاعلة بينهما وبين المجلس األعلى للشباب والرياضة، وجامعة 
الممثلة  المقدسية  الشبابية  المجموعات  من  وبمساندة  الشباب،  تنمية  ودائرة  البريطاني،  الثقافي  والمجلس  القدس، 
بمجموعة ساند، تك ميديا، صناع الحياة ومجموعة لسا مش عارفين، وبتمويل من مؤسسة التعاون وصندوق األمم المتحدة 

 .UNFPA للسكان
المدني  المجتمع  مؤسسات  من  وعدد  وطالبة  طالب   300 من  أكثر  حضرها  التي  الشبابية  القّمة  إقامة  فكرة  تتلّخص 
في السعي لتوفير منبر يجمع أطياف مختلفة وواسعة من الّشباب المقدسي والمجموعات الّشبابية المقدسية، لمناقشة 
قضاياهم واحتياجاتهم وطموحاتهم وخبراتهم، بهدف أن يسهم ذلك في تحسين الواقع المعاش بين الشباب وتوجيههم 
إلى أفضل السبل اإليجابية والمجدية لالستثمار واالستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في تعزيز الهوية الفلسطينية المقدسية، 

وتوطيد الثقافة الفلسطينية في عاصمة الثقافة العربية الّدائمة.
والتربية  والهوية  االعتقال  مواضيع  في  التوصيات  من  بمجموعة  الشبابية  الطالبية  المجموعات  خرجت  القمة  نهاية  في 
االعتقال،  بعد  وما  أثناء  بحقوقهم  المعتقلين  ألهالي  توعوية  حمالت  تنفيذ  أهمها:  من  واالسكان  والمخدرات  والبطالة 
تنشيط وتقوية روابط المؤسسات األهلية في القدس، المطالبة بوضع رقابة على التجار الذين يروجون للمخدرات، إضافة 

الى وضع خطة وطنية متكاملة من أجل النهوض بواقع الشباب المقدسي.

برج اللقلق والرؤيا الفلسطينية تختتمان قمة القدس 
الشبابية الرابعة »الثقافة والهوية«



Burj Al-Luqluq & Pal-Vision Celebrate the Closing 
Ceremony of the 4th Jerusalem Youth Summit

 “Culture & Identity” 

Burj Al-Luqluq Social Center Society and Pal-Vision celebrated the closing ceremony of the 4rth Jerusalem 
Youth Summit titled “Culture & Identity” in the Notre Dame, the New Gate, as they believe in cooperation 
and real partnership and responsibility towards serving the Jerusalemites. The Summit was organized with 
spirited cooperation between both partners, in addition to the Higher Council for Youths and Sports, Al-
Quds University, The British Council, and Youth Development Department, with the support of a number of 
youth groups including Saned, Tick Media, Sunaa’ Al-Hayah and Lessa Mish Arfeen, funded by the Welfare 
Association and the UNFPA. 
The Youth Summit, attended by around 300 male and female students and a number of community 
organizations, aims to provide a platform for a wide and different groups of Jerusalemite youths and youth 
groups to discuss their issues, needs, ambitions and experiences, in order to improve their situation and 
direct them to positive ways from which they can benefit from their skills to enhance the Palestinian and 
Jerusalemite identity and culture. 
In the end of the summit, the youth groups came up with a number of recommendations about 
imprisonment, identity, education, unemployment, drugs and housing, such as executing awareness 
campaigns for the families of detainees about their rights during and after imprisonment, activate the 
links between organization in Jerusalem, demanding a supervision system over drug dealers, in addition 
to putting a national coherent plan in order to develop the Jerusalemite youth. 



نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي الجمعية بطولة البرج األولى للتايكوندو ضمن مشروع عيش البرج الممول من الصندوق 
العربي اإلنمائي من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون في خيمة برج اللقلق المجتمعي وبمشاركة أكثر 

من 8٠ العبا والعبة مقدسيين من خمسة اندية مقدسية تمارس اللعبة.
وانطلقت البطولة في تمام الساعة التاسعة صباحا بإشراف مدرب التايكوندو بالجمعية محمد خليل الذي قام بتنظيم كافة 
األمور اللوجستية الخاصة بالبطولة وبمساعدة مدربي المعهد العربي الرياضي أبو بكر ومحمد جودة الذين ساندوه في اجراء 

القرعة وتنظيم األطفال.
وبعد ساعتين من المنافسات القوية ما بين أطفال الجمعية بتواجد الفت لذويهم واخوانهم، قام رئيس الجمعية ناصر غيث 
ومديرها منتصر ادكيدك بحضور رئيس رابطة األندية احمد سرور ورئيس المعهد العربي فؤاد العبيدي وامين صندوق تجمع 
الفئات  الفائزين  بتكريم  اللعبة  مدربي  من  وعدد  جودة  ومجمد  جودة  بكر  وأبو  خليل  محمد  والمدرب  مسك  سعيد  قدسنا 

الصغيرة المشاركة في البطولة.
وبعد انتهاء استراحة صالة الجمعية استمرت المنافسات للفئات العمرية الكبيرة التي تميزت بالقوة وبالجمهور الكبير الذي 

تفاعل مع الالعبين وحرارة اللعب، وارتفعت اصواته عالية بالتشجيع والتحفيز لتنتهي البطولة في تمام الساعة الثالثة.

برج اللقلق تنظم بطولتها األولى للتايكوندو بمشاركة خمسة اندية 
مقدسية بنجاح 

Burj Al-Luqluq Organizes a Taekwondo Championship in the 
Participation of 5 Jerusalemite Clubs

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized its first Taekwondo championship in December 2016, 
within Live the Burj project, financed by the Arab Development Fund through the Islamic Bank and under 
the supervision of Welfare Association, and in an involvement of 80 female and male players. 
The championship started at 9 am under the supervision of the Taekwondo coach, Mohammad Khalil, who 
organized most logistic stuff, with the assistance of Alma’had Al-Arabi coaches, Abu Baker and Mohammad 
Judeh who assisted in championship coordination. 
After 2 hours of strong competition between participants and with the attendance of their relatives,  the 
Head of Board Members, Nasser Ghaith, the Executive Manager, Muntaser Edkaidek, in addition to Ahmad 
Srour , Head officer of Alma’had Al-Arabi Fu’ad Obeide , the Treasurer, Sa’id Misk , and the coaches honored 
the winners of young ages competition.
After the break, the championship for adults continued and it was characterized by strong competition 
and huge crowd attendance, in addition to interaction with the players and tempo, raising voices for 
encouragement and motivation for the players until the end of this competition. 



مقر  في   FSGT العمالية  للرياضة  الفرنسية  الفدرالية  مع  شراكة  اتفاقية  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  وقعت 
الجمعية بالبلدة القديمة من القدس بحضور ممثل الفدرالية جون ايف واإلداري جميل القاضي ورئيس الجمعية 

ناصر غيث ومديرها منتصر ادكيدك.
وتأتي االتفاقية ضمن اهتمامات الجمعية في بناء شراكات من التعاون والتواصل مع المؤسسات الرياضية العالمية 
جديدة  رياضية  خبرات  وإدخال  الجمعية،  في  الرياضية  التدريبات  مجال  في  والعاملين  المدربين  قدرات  لتطوير 

لطاقم مدربي الجمعية.
في  تنظم  التي  النشاطات  و  الفعاليات  حول  الفرنسية  الفدرالية  لممثلي  كامل  شرح  بتقديم  االجتماع  وافتتح 
الجمعية، حيث قام ادكيدك بعرض كامل لألعداد والفعاليات الرياضية التي تنظم يوميا بالجمعية من التايكوندو 
والباركور وكرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وغيرها من الفعاليات والمهارات المرتبطة بالرياضة وبتطوير قدرات 

األطفال.
وفي نهاية الزيارة قام مدير الجمعية ادكيدك بتعريف وفد الفدرالية على كافة المرافق الموجود بالجمعية وعلى 

الخيمة الرياضية والساحات المفتوحة المحيطة.

برج اللقلق والفيدرالية الفرنسية يوقعان اتفاقية شراكة



Burj Al-Luqluq Social Center Society signed a cooperation agreement with the 
FSGT in Burj Al-Luqluq Center, Bab Hutta, Jerusalem, with the presence of the FSGT 
representative, John Eve, the administrator, Jamil Al-Qadi, Burj Al-Luqluq Head of Board 
Members, Naser Gaith and its Executive Manager, Muntaser Edkaidek.
This agreement comes within the interests of the center in creating partnerships of 
cooperation and communication with international sport organizations, in order to 
improve the capacities of sport trainers in the center and bring new expertise. 
At the beginning, the French Federation received a complete description of the activities 
that are organized in Burj Al-Luqluq like football, basketball, handball and other sport 
activities and skills.
In the end, Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, took the delegation 
on a tour around the center to see its facilities. 

Burj Al-Luqluq & the FSGT Sign a 
Cooperation Agreement



الرياضية  الفرق  رعاية  اتفاقية  توقعان  اللقلق  وبرج  جوال 
الناشئة بكرة اليد والسلة بالجمعية

وقعت جوال وجمعية مركز برج اللقلق المجتمعي اتفاقية تعاون مشتركة شملت رعاية الفرق الرياضية الناشئة بالبرج لكرة اليد وكرة 
السلة في مقر االدارة العامة برام اهلل.

وجرى توقيع االتفاقية بحضور كل من ثابت غنايم مدير دائرة االتصاالت التسويقية في شركة جوال، وبشار الصلح مدير العالقات العامة 
ومنتصر  المجتمعي،  اللقلق  برج  مركز  جمعية  في  االدارية  الهيئة  رئيس  نائب  زغير  وزياد  الرعايات،  مدير  سوميرة  وعبادة  والرعايات، 

دكيدك المدير التنفيذي للجمعية.
وتضمنت االتفاقية رعاية الفرق الرياضية الناشئة بكرة اليد والسلة بالبرج المشاركة في المنافسات والمسابقات الرسمية لالتحادات 
الفلسطينية لمدة عام كامل، وذلك ضمن االستراتيجية الخاصة بجوال فيما يتعلق بتطوير القطاع الرياضي في مدينة القدس المحتلة 

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة.
وتندرج هذه االتفاقية ضمن جملة من االتفاقيات التي تبرمها جوال في هذا القطاع ايمانا منها بأهمية هذا الدور في تطوير بنية مؤسساتنا 

الفلسطينية من جهة، وصقل المهارات الشابة ودعم احتياجاتها في هذا المجال.



Jawwal & Burj Al-Luqluq Sign an Agreement for 
Junior Handball & Basketball Teams in the Center 

Jawwal and Burj Al-Luqluq Social Center Society signed a cooperation agreement, for junior handball and 
basketball teams, in Jawwal HQ in Ramallah. 
The agreement was signed in the presence of Thabet Ghannayem, the Head of Marketing Communication 
Department in Jawwal Company, Bashar Al-Salh, Head of Public Relations, Ubada Somira, Director of 
Sponsorships, Ziyad Zugghayar, Burj Al-Luqluq Deputy Head of Board Members and Muntaser Edkaidek, 
Burj Al-Luqluq Executive Manager. 
The agreement included sponsoring junior handball and football teams in Burj Al-Luqluq that are 
participating in official Palestinian Unions competitions for a complete year. This comes within Jawwal’s 
Strategy for developing the sport sector in Jerusalem during the difficult situations it’s going through. 
Moreover, this agreement comes within a number of Jawwal’s agreements in this sector, as they believe 
that this role is important to improve our Palestinian organization, on one hand, and improve the young 
skills and support their needs in relation to this field. 



جمعية برج اللقلق تفتتح معرض طموحات مقدسية
 لمجموعة صناع الحياة الشبابية

اللقلق  برج  جمعية  مع  والشراكة  بالتعاون  مقدسية«  طموحات  »معرض  المقدسية  التطوعية  الشبابية  الحياة  صناع  مجموعة  نظمت 
المجتمعي ضمن مشروع شبابك يا قدس الممول من رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي وبإشراف مؤسسة التعاون، وذلك يوم االحد 

الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٧ في خيمة الجمعية.
تتحدث  التي  اللوحات  من  مميزة  بمجموعة  شاركت  التي  عطية  هنادي  المقدسية  للفنانة  اإلبداعية  الفنية  باللوحات  المعرض  وتميز 
في  بتنفيذها  الشباب  قام  ومبادرات  شبابية  ونشاطات  فعاليات  حول  اللوحات  تركزت  حيث  فيها،  اليومية  والحياة  القدس  مدينة  عن 
منطقة باب العامود. كما احتوى المعرض على مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي التقطت بعدسات افراد المجموعة خالل جوالتهم 

وزياراتهم المتعددة للمدينة وحاراتها واسواقها ومواقعها الدينية.
وخالل المعرض قام افراد مجموعة صناع الحياة الشبابية بعرض فلم »طموحات مقدسية« الذي يقدم مجموعة من الشباب المقدسيين 
المبادرين كنموذج يحتذى به، والذي تم اعداده من خالل مشروع »مجموعات شبابية« المنفذ من خالل جمعية برج اللقلق ومؤسسة 

الرؤيا الفلسطينية وبتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان وبإشراف المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وحول المعرض قال منسق مشروع شبابك يا قدس احمد جابر بان هذا المشروع قد شكل مساحة مميزة للشباب المقدسي لعرض أعماله 

وابداعاته واثبات ذاته.
بدوره شكر محمد صالح منسق مجموعة صناع الحياة إدارة جمعية برج مضيفا ان برج اللقلق بات البيت المقدسي الذي يجمع الشباب 

والمبادرات الشبابية التي تخدم القدس وتحقق التغيير بشكل واقعي بالميدان.



Burj Al-Luqluq Organizes “Jerusalemite Ambitions” 
Exhibition for Sunaa’ Al-Hayah Group

Sunaa’ Al-Hayah group organized “Jerusalemite Ambitious” exhibition in cooperation with Burj Al-Luqluq 
Social Center Society within Shababek ya Quds project funded by the Jerusalemite businessman Munir 
Al-Kalouti, supervised by the Welfare Association, On Sunday 27th December 2015 in Burj Al-Luqluq tent. 
The exhibition included many creative paintings done by the Jerusalemite artist Hanadi Attiyah, who 
participated with a number of special collections painted by her. Her paintings talked about the daily life in 
Jerusalem, as the paintings focused on activities and initiatives that took place in Bab Al-Amoud (Damascus 
Gate). The exhibition also included a number of photos taken of Jerusalem, its markets, neighbourhoods 
and its religious and historical places. 
During the exhibition, Sunaa’ AL-Hayah group displayed a short movie titled “Jerusalemite Ambitions” 
which views young initiators as role models. This movie was prepared within “Youth Groups” project, 
executed by Burj Al-Luqluq and Pal-Vision, funded by the UNFPA and supervised by the Higher Council for 
Youth and Sports. 
Ahmad Jaber, Shababek Ya Quds project coordinator, said that this project has created a special space for 
the Jerusalemite youth to present their creative works and prove themselves. 
On his behalf, Mohammad Salah, Sunaa’ Al-Hayah coordinator, thanked Burj Al-Luqluq Center, adding that 
Burj Al-Luqluq has become the Jerusalemite home that gathers all youth and youth initiatives that serve 
Jerusalem and  make a change. 



بالتزامن بين رام اهلل وغزة
مؤتمر »دور الشباب في تعزيز المصالحة الوطنية« يوصي

بإنهاء االنقسام ويشكل منتدى حوار وطني ولجنة للمتابعة
بمبادرة من صندوق األمم المتحدة للسكان وجمعية برج اللقلق المجتمعي وعدٍد من مؤسسات المجتمع المدني، التأم في مدينتي رام 
اهلل وغزة معًا مؤتمر رفع »صوت الشباب« إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة تحت شعار »الشباب يريدون وطن واحد، شعب واحد، 

علم واحد«.
االطر  كافة  من  الشبابي  والتمثيل  الحضور  الواسع  المؤتمر  هذا  عقد  أن  إلى  الختامي  بيانها  في  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  وأشارت 
والقطاعات الشبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني وبمباركتهم في اماكن التواجد في مخيمات اللجوء وبلدان 
الشتات، يأتي في إطار تأكيد مشاركة الشباب في الحياة العامة، السياسية والمجتمعية، وتجسيد دورهم الريادي والتاريخي في المشاركة 
الفاعلة بالنضال الوطني التحرري ضد االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تجسيد دورهم الوطني 

في الحفاظ على وحدة الشعب العربي الفلسطيني. 
وناقش المشاركون والمشاركات في جلسات عامة ومتخصصة، مخاطر استمرار االنقسام على المجتمع الفلسطيني ونضاله الوطني، 

مؤكدين في الوقت ذاته وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. 
وقرر المؤتمر، الدعوة إلى تشكيل منتدى حوار وطني، يضم جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وفي صلبها الحركة الشبابية بمختلف 

تنوعاتها ومشاربها الفكرية والسياسية، وتشكيل لجنًة تنبثق عن المؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته.



In Sync between Ramallah & Gaza
“The Role of Youth in Enhancing National Reconciliation” 
Recommend to End up the Division & Form a National 

Discussion Blog & a follow up Committee

As an initiation of the UNFPA, Burj Al-Luqluq Social Center Society and a number of community organizations, 
“The Youth Voice” conference took place in Ramallah and Gaza in sync to end up the division accomplish 
reconciliation under the motto “The youth want one homeland, one nation & one flag”
The preparation committee for the conference pointed in its last speech that holding this conference 
attended by people from different parties and sectors in the West-Bank, Gaza and Palestinians in the 
occupied lands, in addition to the blessings of refugees in camps and diaspora, comes within the frame of 
ensuring the participation of youth in life of its aspects, strengthen their historical role in active participation 
in national resistance against the Israeli Occupation of the Palestinian lands, and to reinforce their national 
role in maintaining the Arab Palestinian unity. 
The participants discussed, in general and specific sessions, the drawbacks of the continuous division 
among the Palestinian community and its national resistance, confirming the unified PLO representation 
of the Palestinians whenever they exist.   
The conference called for forming a national discussion blog that contains all the elements of the Palestinian 
nation, centered in the youth movement with its different political and ideal views, in addition to create a 
committee that follows-up the implementation of the conference recommendations.  




