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نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بالتعــاون مــع مركــز البســتان- ســلوان وتجمــع جبــل البابــا البــدوي ومركــز نــادي أبنــاء بيــت 
حنينــا واألكاديميــة المقدســية للموهوبــات كرويــا، خمــس مخيمــات صيفيــة خــال الفتــرة مــن 1 الــى 15 آب الجــاري، بتمويــل مــن القنصلية 
البريطانيــة العامــة بالقــدس، حيــث اســتهدفت المخيمــات 500 طفــل مقدســي فــي كل منطقــة واســتهدف 100 مشــارك فــي كل نــادي وتجمــع 

بمــا فيهــا جمعيــة بــرج اللقلــق وحــي بــاب حطــة بالبلــدة القديمــة بالقــدس.

وتركــزت المخيمــات حــول التدريبــات الرياضيــة بالدرجــة األولــى والمهــارات الحياتيــة لألطفــال المقدســيين الذيــن يعيشــون فــي مناطقــة 
ــي  ــغ النفس ــال للتفري ــة لألطف ــوالت الترفيهي ــم الج ــم تنظي ــة، وت ــطة المجتمعي ــات واألنش ــرة والفعالي ــات المباش ــن الخدم ــة م مهمش

ــونه. ــذي يعيش ــي ال ــع اليوم ــق والواق ــن المناط ــاد ع واالبتع

ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــات الصيفي ــن المخيم ــتفيدين م ــال المس ــع األطف ــى جمي ــة عل ــس الرياضي ــع الماب ــات توزي ــال المخيم ــم خ ــا ت كم
حقائــب للظهــر وحقيبــة خاصــة بمــواد النظافــة الجســدية اليوميــة لألطفــال مثــل »فرشــاة االســنان والمعجــون ومطهــر اليديــن والصابــون 

ــة. ــة العام ــة بالصح ــي والعناي ــم الرياض ــة الجس ــى نظاف ــاظ عل ــة الحف ــول أهمي ــال ح ــة األطف ــم توعي ــفة«، وت والمنش
ــرج  ــة ب ــل جمعي ــن قب ــذ م ــبابي المنف ــذور الش ــروع ج ــن مش ــة ضم ــات الصيفي ــز المخيم ــك مرك ــد الدوي ــال محم ــات ق ــول المخيم وح
اللقلــق للعــام الثالــث علــى التوالــي بدعــم مــن القنصليــة البريطانيــة العامــة بالقــدس ان مشــروع المخيمــات الصيفيــة ســاهم فــي دعــم 
ومســاندة األطفــال المقدســيين وإتاحــة الفرصــة لهــم لاســتمتاع بالتدريبــات الرياضيــة كالباركــور والتايكونــدو وكــرة القــدم وكــرة الســلة 
ــارات  ــلة والمه ــرة الس ــدم وك ــرة الق ــة ك ــى رياض ــز عل ــم التركي ــرى ت ــات األخ ــة والتجمع ــي األندي ــدس وف ــن الق ــة م ــدة القديم ــي البل ف

الحياتيــة بشــكل أكبــر.
وأضــاف دويــك ان المخيمــات الصيفيــة هــي جــزء مــن البرنامــج الكبيــر الــذي ينفــذ مــن خــال الجمعيــة بالتعــاون مــع القنصليــة حيــث 
يتــم خــال البرنامــج التركيــز علــى تطويــر الشــباب المقدســي بالمهــارات الحياتيــة باالتصــال والتواصــل والقيــادة والمناصــرة المجتمعيــة 

فــي المناطــق والتجمعــات التــي يعيشــون فيهــا مــن خــال اســتخدام وســائل التواصــل المجتمعيــة الحديثــة وتعلــم فنــون التصويــر.

 جمعية برج اللقلق تنظم خمسة مخيمات صيفية بالتعاون مع األندية
والتجمعات المقدسية

بدعم من القنصلية البريطانية العامة بالقدس



Burj Al-Luqluq Launches Five Summer Camps in Collaboration with 
Jerusalemite Clubs & Communities 

Sponsored by the General British Council in Jerusalem
Burj Al-Luqluq Social Center Society, in collaboration with Al-Bustan Center, Bedouins Baba Mountain gathering and 
Beit Hanina Jerusalemite Academy for talented footballers, launches five summer camps within the period between 
15-1 of August 2016. 
The camps were funded by the General British Council in Jerusalem, attracted 500 Jerusalemite children from 
diversified territories, targeted 100 participant from each club and attracts participants from Burj Al-Luqluq and Bab 
Hutta Nehiborhood.  
The five summer camps focused on sport practices and life skills sessions for Jerusalemite children whom are 
residents of territories with neglected services, activities and community events. 
Within the camps, multiple entertaining tours were organized for psychological discharge and changing the routine 
for these targeted children. Moreover, sport kits were distributed for participants in addition to bags full of hygiene 
stuffs such as creams, soup and towels and children were informed about the importance of maintaining body’s 
health and purity. 
It’s worth mentioning that  these camps are within Juzur Youth project which implemented by Burj Al-Luqluq for the 
third time and funded by General British Council in Jerusalem.
The supervisor of these camps ‘ Mohammad Dweik’ confirmed that these types of projects have contributed and 
supported Jerusalemite Children by giving them opportunities for participating in multiple sports such as Parkour, 
Taekwondo, Football and Basketball in the Old City side, while in the other clubs, the concentration on life skills 
sessions and basketball was bigger. Furthermore, he adds that these camps are part of the biggest program that  
implemented in collaboration with the council by which the concentration was on developing Jerusalemite youth 
through life skills sessions, communication, leadership and motivation in the residing places through using Burj Al-
Luqluq modern equipments and learning the art of photography.  



ــرى  ــل والق ــة الخلي ــي مدين ــة ف ــع اندي ــع أرب ــاون م ــراكة وتع ــات ش ــع اتفاقي ــي أرب ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي وقع

ــال  ــل األعم ــن رج ــول م ــل المم ــي الخلي ــطيني ف ــباب الفلس ــي للش ــي والثقاف ــم الفن ــروع الدع ــن مش ــا ضم ــة فيه المحيط

ــاون. ــة التع ــراف مؤسس ــي وبإش ــر الكالوت ــي مني المقدس

وجــاء التوقيــع فــي مركــز اســعاد الطفولــة التابــع لبلديــة الخليــل، بحضــور رؤســاء األنديــة األربعــة المســتفيدة مــن المنحــة 

ــن  ــث ع ــث غي ــيوخ وغي ــباب الش ــادي ش ــن ن ــنب ع ــو ش ــس أب ــف واني ــباب صوري ــادي ش ــن ن ــوري ع ــد اله ــة بمحم والممثل

ــح  ــو صبي ــود أب ــة محم ــعاد الطفول ــز اس ــن مرك ــا ع ــل وممث ــباب الكرم ــادي ش ــن ن ــرام ع ــو ع ــم أب ــاد وقاس ــن زي ــارق ب ط

ــر. ــد جاب ــدك واحم ــر ادكي ــق منتص ــرج اللقل ــة ب ــن جمعي وع

ــدار 12  ــى م ــتمر عل ــي ويس ــن اب الحال ــي األول م ــي ف ــباب المقدس ــي للش ــي والرياض ــي والثقاف ــم الفن ــروع الدع ــق مش وينطل

ــن  ــدم م ــرة الق ــات بك ــع مجموع ــم أرب ــى دع ــل عل ــيتم العم ــث س ــل، حي ــة الخلي ــي مدين ــال ف ــة األطف ــدف خدم ــهرا به ش

ــل. ــادي الكرم ــي ن ــات ف ــة للفتي األوالد ومجموع

ــة  ــددة بالفئ ــة المح ــة للمجموع ــات الرياضي ــة باالحتياج ــة األربع ــم األندي ــى دع ــل عل ــيتم العم ــروع س ــات المش ــن فعالي وضم

ــذاء  ــة والح ــمل الحقيب ــل ويش ــي الكام ــزي الرياض ــق بال ــد كل فري ــيتم تزوي ــث س ــب، حي ــددة 15 الع ــة 2003-2004 والمح العمري

ــة. ــة الرياضي والبدل

وتأتــي فكــرة تنفيــذ المشــروع فــي منطقــة الخليــل بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه المشــروع فــي مدينــة القــدس مــن 

خــال تنظيــم دوري الحــارات المقدســية والمــدارس المقدســية خــال األعــوام األخيــرة الماضيــة، حيــث ســيتم خــال تنفيــذ 

ــا  ــهرين م ــكل ش ــددة ب ــة والمح ــة الدوري ــادالت الرياضي ــن التب ــة م ــم مجموع ــن تنظي ــل الرحم ــي خلي ــروع ف ــات المش فعالي

بيــن الفــرق األربعــة المســتفيدة مــن الخليــل مــع فريقيــن مــن القــدس علــى أحــد الماعــب فــي منطقــة الجنــوب وكذلــك 

ســيتم العمــل علــى تنظيــم فعاليــة خاصــة بفريــق الفتيــات المشــارك مــن الكرمــل.

وخــال المشــروع ســيتم تنظيــم عــدد مــن الفعاليــات فــي المناطــق المختلفــة والقــرى والبلــدات فــي الجنــوب الفلســطيني 

بهــدف تعريــف الاعبيــن والاعبــات علــى القــرى والبلــدات الفلســطينية وربــط الثقافــة بالرياضــة مــن خــال التواصــل مــا 

ــي. ــب الرياض ــل بالجان ــدس والخلي ــن الق بي

جمعية برج اللقلق توقع أربع اتفاقيات شراكة في مدينة الخليل
بدعم من منير الكالوتي وإشراف مؤسسة التعاون



Burj Al-Luqluq Signs Four Partnership Agreements in Hebron City 
Sponsored by Muneer Kaloti & Supervised by Welfare Association

Burj Al-Luqluq Social Center Society has signed four partnering and collaborating agreements with four 
clubs in Hebron City within the project ‘ Artistic and Educational Support for Palestinian Youth’ which 
funded by the business man Muneer Kaloti and supervised by Welfare Association.
The signing contracts have taken its places in Is’ad Al-Tufuleh Center in the attendance of four directors 
of the targeted clubs and three representatives which were as follows; Mohammad Houry from Sureef 
Youth Club, Anees Abu Shanab from Al-Shuyukh Youth Club, Ghaith Ghaith from Tarek Ben Ziad Club, 
Qasem Abu A’ram from Al-Karmel Youth Club, Is’ad Al-Tufuleh representative Mahmmoud Abu Sbeih and 
representatives of Burj Al-Luqluq Social Center Society ‘ Muntaser Idkaidek and Ahmad Jaber’. 
The project will be launched in August 2016 and will be consistent for 12 months in order to serve the 
children entirely in Hebron City by which the work will focus on supporting four football groups of males 
and females of Al-Karmel Sports Club. 
Moreover, the work will focus on supporting four clubs along with their sport needs and requirements for 
a group of 15 player whom were born in 2003 and 2004. Each team will be supplied with sport kits, bags 
and shoes. 
The idea of implementing this project in Hebron city came after the succession of similar projects in 
Jerusalem which involved on organizing football and basketball tournaments within nehiborhoods in the 
last decade. So the project will be implemented through activities including organizing sport exchanges 
per two months between the four targeted clubs with two teams from Jerusalem, in addition to conducting 
activities for participated females from Al-Karmel Club. 
Finally, It’s worth mentioning that within this project, multiple activities will be organized and implemented 
in different areas, villages and states in the aim of recognition reinforcement and linking sports with culture 
by connections and exchanges between Jerusalem and Hebron. 



نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي جولة إلى منطقة الجليل األدنى الشرقي ضمن برنامج المرشد الشاب 2 بمشاركة 
واالعام  والجغرافيا  التاريخ  مجال  في  والمتخصصين  الجامعيين  القدس  مدينة  ابناء  من  شابًا  مرشدًا  خمسون 

والتصوير باإلضافة لعدد من الشباب المهتم والملتزم بالبرنامج. 
انطلقت الجولة من مدينة القدس من امام مدرسة الراشيدية  إلى جبال فقوعه المطلة على موقعة عين جالوت، ومن 
ثم التوجه الى جبل برقان لإلطالة على مرج ابن عامر والخط األخضر الشرقي، بعد ذلك تم النزول الى وادي جماعين 
سرطبة  لقرن  المسير  تم  فيها  التجول  وبعد  بيسان،  في  الوطنية  الحديقة  إلى  التوجه  تم  ثم  ومن  بالماء،  مشي  مسار 

المشرف على األغوار وبعدها عودة الى نقطة االنطاق. 
وعن الجولة قال المشارك فادي الزغل بأن هذه الجولة قد تميزت بااللتزام والتفاعل الكبير من قبل جميع المشاركين 
في البرنامج، موضحًا بأن الشباب المقدسي بحاجة للعديد من الجوالت التي تضم فلسطين من شمالها لجنوبها التي 
تساهم في التعرف على معالم دولتهم وتساهم في تطوير معلوماتهم التاريخية حول المدن والقرى وتعزز في نفوسهم 

حب فلسطين والهوية الفلسطينية. 
صبري.  خليل  المتخصص  المقدسي  المرشد  المتدربين  للطبلة  والجغرافي  التاريخي  االرشاد  تقديم  على  ويشرف 
ويذكر أن البرنامج ضمن مشروع عيش البرج الممول من الصندوق العربي االنمائي الكويتي من خال البنك االسامي 
للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون وتنفيذ جمعية برج اللقلق المجتمعي، وهو أحد اهم البرامج الشبابية المميزة التي 

تخدم الشباب المقدسي في جانب تعزيز الهوية الفلسطينية ويساهم في تطوير برامج االرشاد السياحي الداخلي.

برج اللقلق تنظم جولة الجليل األدنى وبيسان التاريخية
 ضمن برنامج المرشد الشاب 2



Bur Al-Luqluq Organizes a Tour to the Lowermost Al-
Galilee and Bissan

Within the Program ‘the Young Guide 2’  

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a tour to the lowermost Al-Galilee within the program ‘ the Young 
Guide 2’ in the participation of fifty Jerusalemite young guide graduates and students in history, geography, media 
and photography fields in addition to many leaders and interested participants. 
The tour started in front Al-Rashideyah school directly to Al-Fakou’a Mountains on Al-Jalout Valley, and then 
participants went to Al-Burqan Mountain and took a journey in Jerzeel Valley and green east line. 
Then they went to Jama’in Valley and took a water walk-path journey reaching the national garden in Bissan. After 
the journey they went to Surtuba which overlooks on valleys reaching the start-up point. 
On the tour, one of the participants ‘ Fadi Al-Zaghal’ confirmed that the tour was characterized by commitment 
and huge interactions between participants. He also added that Jerusalemite youth need similar tours which cover 
Palestine from the north to the south in order to reinforce the Palestinian identity and knowledge of archaeologies 
in the eye of participants. 
It’s worth mentioning that the tours were supervised by the specialist guide Khalil Sabri and the entire program is 
within the project ‘Live the Burj’ which funded by Arab Development Fund through the Islamic Bank for Development, 
supervised by Welfare Association and implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society.  Moreover, this program 
was considered as one the most important youth programs which serves Jerusalemite youth in terms of Palestinian 
identity reinforcement and guiding skills development. 



ضمن مشروع المخدرات في عيون االمهات والزوجات واألخوات المقدسيات

برج اللقلق ينظم جولة الى جمعية العيزرية التعاونية للتنمية الريفية
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي جولة الى جمعية العيزرية التعاونية للتنمية الريفية تحت اشرف المدرب سمير الطرمان والمدربة غادة محيسن 
المقدسي  مؤسسة  مع  بالشراكة  القدس،  اجل  من  كويتيين  لجنة  من  الممول  المقدسيات  واألخوات  االمهات  عيون  في  المخدرات  مشروع  ضمن 

لتنمية المجتمع وبتنفيذ كامل من جمعية برج اللقلق المجتمعي.
انطلقت الجولة في تمام الساعة التاسعة من امام مدرسة الراشيدية مباشرة باتجاه المؤسسة التعاونية في العيزرية بحضور 25 مستفيدة  وحضور 
الجمعية  عمل  كيفية  عن  والشرح  المعلومات  اعطاء  خال  من  كامل  بشكل  النشاط  على  اشرفت  التي  الزرو  يارا  للجمعية  الفني  القسم  مديرة 

ومنتجاتها التي تمثلت بمنتجات اللبنة والجبنة والمربى. 
وبعدها توجهن السيدات الى منطقة هادئة وواسعة في الجمعية لتناول وجبة الغداء وتبعها جلسة تقييم الجولة ومناقشة فكرة االعمال والمواد 

المعدة بالجمعية والتي يمكن االستفادة منها وتطبيقها في جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن أنشطة وفعاليات مجموعة المرأة بالجمعية.
وحول الجولة أكد منسق المشروع نادر الصباغ ان هذه الجولة تعد مهمة وكفيلة لتغيير نفوس المشاركات اللواتي يخضعن تحت ضغوطات اسرية 

صعبة، حيث تساهم في توسيع افاقهن وتساعدهن على تجديد الروح النطاق اعمال جديدة في المنطقة.
والتي  الفلسطينيات  واالمهات  الزوجات  عيون  في  للخدرات  مدونة  اول  عنه  سيصدر  حيث  الجاري،  العام  نهاية  حتى  مستمر  المشروع  بأن  وأضاف 

تحمل آرائهم حول آفات المخدرات المجتمعية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية.

Within the Project ‘ Drugs in the Eye of Jerusalemite Sisters, Wives & Mothers
Burj Al-Luqluq Organizes a Tour to Al-Aizaria Cooperative Association for Rural 

Development
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a tour to Al-Aizaria Cooperative Association for Rural Development. The tour was 
organized under the supervision of the coaches Sameer Al-Turman and Ghada Mheisen within the project ‘ Drugs in the Eye of 
Jerusalemite Sisters, Wives and mothers which funded by Kuwaitis Committee for Jerusalem, in partnership with Al-Maqdese 
for society development and fully implemented by Burj Al-Luqluq Society. 
The tour was set off at 9 am in front of Al-Rashideyah school directly to the association in the attendance of 25  participants and 
under the collaboration of the technical manager Yara Al-Zaru who supervised and organized the entire event by introducing 
the association, its nature of work and its products such as cheese, dairy, butter and Jam.
And then, participants went to a place near the association in order to have lunch and to discuss the idea of making such 
products which came along the related activities within their participation in  Burj Al-Luqluq facilities. 
On the tour, the project coordinator ‘Nader Sabbagh’ confirmed that this tour is important for psychological discharge concerning 
the restricted  life conditions faced by these participants and for helping them by discovering new functions and works.
Moreover, he adds that the project will be consistent until the end of this year by which a blog will be issued in the name of  
‘Drugs in the Eye of Jerusalemite Sisters, Wives and mothers’ about the social, economical, political, psychological burdens of 

Drugs phenomena. 



برج اللقلق تنظيم مهرجان » العودة الى المدارس«
 بالشراكة مع ارض االنسان االيطالية

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي مهرجانا لألطفال المستفيدين من المشروع التعليمي SAD الذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة ارض 
االنسان اإليطالية. ونظم النشاط بعنوان »العودة الى المدارس«، وشارك فيه 80 طالبا وطالبة من اطفال المشروع وحوالي 25 طفل من 
الحي. واشتملت أنشطة اليومين على خمسة زوايا مختلفة منها سكتش مسرحي في نهاية اليوم الثاني حول المدرسة وتنظيم الدوام، 

وقام بتأدية العرض فرقة »سمسم وزعتر« وزاوية الفن واالشغال اليدوية.
طاقاتهم  تفريغ  في  ساهمت  جميلة  بألوان  بتلوينها  االطفال  وقام  لاطفال  فنية  جدارية  عمل  تم  الفنية  الزاوية  في  االول  اليوم  ففي 
والضغوطات خالها. اما في اليوم الثاني من الزاوية الفنية فتم عمل اشغال يدوية من عيدان البوظة والكارتون وخرجوا بفكرة »مروحة 

يدوية«. 
اما الزاوية الثالثة فكانت االلعاب التلي ماتش، التي من خالها ساهم في زرع روح المنافسة بين الطاب من خال المسابقات، ويذكر انه 

في اليوم الثاني قام االهالي بالتسابق مع ابناءهم واالطفال في هذه الزاوية وبلغ عدد االهالي الذين شاركوا حوالي 18 ام طالب.
اما  مختلفة.  باشكال  قطع  بعمل  االطفال  فقام  السيراميك،  وصناعة  عمل  طريقة  االطفال  تعليم  الى  فهدفت  السيراميك،  زاوية  اما 

الزاوية الخامسة فكانت زاوية الطائرات الورقية التي من خالها تعلم كيفية عمل الطائرات الورقية بإشراف المدرب محمد البيومي.
وبعد االنتهاء من اليوم المفتوح تم تجهيز جميع الحقائب المدرسية لبدء لتسليمها لألطفال والتي تحتوي على كافة اعمال القرطاسية.



Burj Al-Luqluq Conducts the Festival ‘Back to Schools’ in partnership with Ard Al-
Insan Palestinian-Italian Benvolent Association 

Burj Al-Luqluq Social Center Society has conducted a festival for children within the educational project 
‘SAD’ which implemented in the collaboration with Ard Al-Insan Palestinian Benvolent Association. 
The event was titled as ‘ Back to School Festival’ and targeted more than 80 student within the project 
and around 25 child from Old City Nehiborhood. Moreover, activities within the event contained on five 
corners such as sketch plays, handmade corner , art corner and Simsim and Za’tar group show. 
In the first day at the art corner, paint on wall for children was drawn and children colored it with different 
beautiful colors which was for energy and pressure discharges. Later on in the second day, the children 
participated in handmade corner and made products from ice cream lutes and cartoon such as handmade 
kites. 
The third corner contained tellematch activities which contributed in competition creation between 
the students within challenges. These activities were characterized by the participation of more than 18 
children’s parents which made the event more entertaining and collaborative. 
Ceramic corner aimed to teach children about the basics of ceramic and children were invited to make 
different ceramic products. Otherwise, the fifth corner ‘ Kites corner’ involved on teaching children on the 
process of making kites under the supervision of the coach Mohammad Al-Bayoumi. 
Finally, it’s worth mentioning that within this project, school bags full of stationary stuffs will be distributed 
for these children as gifts from Burj Al-Luqluq and Ard Al-Insan Palestinian Benvolent Association.



وأكاديمية  اللقلق  برج  وبنات  أبناء  يجمع  مقدسيا  وسلويا  كرويا  حوارا  ينظم  قدسنا  تجمع 
الموهوبين كرويا وأكاديمية القدس السلوية

»في ختام دورة الراحل احمد عديلة الرياضية الثامنة«

أختتم تجمع قدسنا لاتحادات وااللعاب الرياضية دورة الراحل احمد عديلة الرياضية الثامنة والتي أقيمت بالتزامن مع ذكرى رحيله التي 
صادفت يوم 5 تموز الماضي وأيضا بالتزامن مع أحتفالية تجمع قدسنا العاشرة للتأسيس ، حيث أستضافت ماعب جمعية برج اللقلق 
بالبلدة القديمة من القدس حوارات كروية وسلوية ساخنة في يوم رياضي »شديد الحرارة« لاعبي والعبات االكاديميات المقدسية ، 
حيث أجريت اللقاءات على ماعب جمعية برج اللقلق المجتمعي بحضور رئيس تجمع قدسنا جمال عديلة وامين صندوق التجمع سعيد 
مسك ورئيس االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كريا فراس أبو ميالة وامين صندوق جمعية برج اللقلق عماد الشلودي ومدير جمعية 

برج اللقلق منتصر ادكيدك ومدير البرنامج الرياضي بالجمعية نهاد الزغير وعدد من المدربين وأهالي الاعبين.
واألكاديمية  الموظفين   / اللقلق  برج  جمعية  فريق  جمع  حيث  القدم  بكرة  والنصف  الرابعة  الساعة  تمام  في  األول  اللقاء  وانطلق 
لينتهي  الاعبين  بين  ما  قوية  وبمنافسة  عالية  رياضية  بروح  الفريقين  ولعب   ،2002 لمواليد  عديلة  احمد  الراحل  كأس  على  الفلسطينية 
الشوط األول بتقدم فريق االكاديمية بهدفين مقابل ال شيء ولينتهي اللقاء بفوز فريق االكاديمية بخمسة اهداف مقابل هدف وليتوج 

بكأس الراحل احمد عديلة لكرة القدم.
وعلى الملعب المجاور اجري لقاء كرة السلة ما بين فتيات برج اللقلق واكاديمية القدس لكرة السلة لمواليد 2005-2006، حيث انطلق 
اللقاء بتشجيع كبير من الفتيات بالبرج واألكاديمية وكان اللقاء شديد التنافسية ما بين الاعبين لينتهى الشوط األول بالتعادل السلبي 
والثاني أيضا، وفي الشوط الثالث تعادل الفريقين بأربع اهداف لكل منهما وانتهى اللقاء بفوز فريق االكاديمية بستة اهداف الربعة وتوج 

فريق االكاديمية بكأس الراحل احمد عديلة لكرة السلة.
وفي ختام اليوم الرياضي ألقى رئيس التجمع جمال عديلة كلمة شكر من خالها الحضور ومجلس أدارة برج اللقلق وأكاديمية الموهوبين 
لكرة القدم وأكاديمية القدس لكرة السلة وجمعية الشبان المسيحية واالندية المشاركة والمدربين والحكام البطولة الذين شاركوا 

ببطوالت القدم والسلة وتنس الطاولة والسباحة.
عمل  وتطوير  لتأهيل  دورات  عدة  تنظيم  على  قريبا  يعكف  وهو  التأسيس  بذكرى  العاشرة  احتفاليته  يواصل  التجمع  ان  عديلة  وأكد 
المدينة  تحتاجه  وبما  الفلسطينية  واالتحادات  الفلسطينية  االولمبية  اللجنة  مع  والشراكة  بالتعاون  المقدسيين  والحكام  المدربين 

المقدسة ورياضييها ومؤسساتها.
وعلى هامش اليوم الرياضي قام تجمع قدسنا بتكريم الرياضي الدكتور احمد ابو ميالة الذي عاد من جمهورية مصر العربية قبل ايام، بعد 

تخرجه من كلية الطب والجراحة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



Qudsna Gathering Launches Football and Basketball Matches among Burj Al-
Luqluq Center, Jerusalemite Academy for Talented Footballers and Jerusalem’s 

Academy for Basketball 
‘Closing Ceremony of the 8th Sport Course of the Departed Ahmad Adileh’ 

Qudsna Gathering for sports union ends the 8th course of the departed Ahmad Adileh. The event was 
settled at the same time of his death in the 5th of July 2016 and at the same time of Qudsna gathering 
union anniversary.  
Qudsna Gathering head manager Jamal Adileh, the Treasure Sai’d Misk, Palestinian Academy for Talented 
Footballers head manager Firas Abu Mayaleh, the treasure Imad Shaloudi, the executive manager Muntaser 
Idkaidek, the sport advisor Nihad Zughaiar and many coaches and parents have attended the event. 
Burj Al-Luqluq pitches were used to host these matches in a full sport day between players from different 
clubs.  
The first match was set off at 4:30 pm between Burj Al-Luqluq football team and Palestinian Academy for 
Talented Footballer in the award of  ‘the cup of the departed Ahmad Adileh for boys whom were born in 
2002’. The game was characterized by fair play and high levels of competition between the players and the 
first half was ended for the Academy’s team in two goals differences lead. Finally, the match was ended for 
Academy’s team by a result of 1-5 confirming their domination as the champions of the cup. 
Otherwise, another basketball match was settled between Burj Al-Luqluq basketball team and Jerusalem’s 
academy team for players whom were born 2005 and 2006.  The match started with a big chants from the 
crowds and was characterized by high levels of competition between the players. The first and the second 
half were a tie between both teams but in the third half Jerusalem’s Academy succeeded and has won the 
cup by a result of 4-6. 
At the end of the event, Jamal Adileh presented a speech by which he thanked all participants, staff, 
referees and crowds for their attendance and support. He also confirmed that Qudsna Gathering is 
consistent to celebrate its 10th anniversary and he will work on organizing and coordinating rehabilitation 
and developing Jerusalemite coaches and referees in the collaboration and partnership with Olympic 
Palestinian Committee and Palestinian Unions.
Moreover, Qudsna Gathering honored the Doctor Ahmad Abu Mayaleh who graduated from Misr University 
for Science and Technology in medicine and surgery title.



جمعية برج اللقلق تحي يوم الشباب العالمي على طريقتها

مدينة  ابناء  من  وشابة  شابًا  أربعين  بمشاركة  القدس  مدينة  في  العالمي«  الشباب  »يوم  فعاليات  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نفذت 
القدس الجامعيين.

بدأت الفعاليات بجولة شبابية تعليمة في البلدة القديمة بإرشاد المقدسية إيمان رويشد حيث انطلقت الجولة من باب العامود إلى سوق 
خان الزيت، من ثم إلى كنيسة الملكة هيانه مرورًا بحي االقباط لتوجه إلى كنيسه القيامة واالنتهاء بجولة في برج اللقلق، لتبدأ ورشة 

»أسرار التميز« بتقديم الدكتور طالب ادكيدك والتي تمحورت حول القوة الذاتية والطاقة اإليجابية وأسرار النجاح والتميز للشباب.
وعن الفعاليات قالت المشاركة ميناس محمد بأن هذه الورشة اعطت شعورًا ايجابيًا وأسرارًا لو تلمسناها بعنايٍة لبلغنا الكثير، مضيفًة 
وعيهم  زيادة  أجل  من  تاريخها  على  التعرف  خال  من  مدينتهم  حول  المقدسيين  الشباب  معلومات  إلثراء  هدفت  الجولة  أن  جولة 

واستعدادهم لمواجهة التحديات في مدينة القدس.

Burj Al-Luqluq Revives ‘Universal Youth Day’ on its Way 

Burj Al-Luqluq Social Center Society has launched and implemented a special day full of activities in 
Jerusalem titled as ‘ Universal Youth Day’ in the attendance of 40 boy and girl from Jerusalemite universities 
and schools. 
The event started with an educational tour among Old City nehiborhoods under the supervision of the 
guide ‘Iman Ruweiyshed’. 

At the startup, Participants went from Damascus Gate directly to Khan Al-zeit market, and then they went to 
the church of the Queen Hilana towards Al-Aqbat Nehiborhood reaching the church of the holy sepulcher 
and going back to Burj Al-Luqluq. 
At Burj Al-Luqluq, Doctor Taleb Idkaidek launches a workshop titled as ‘the secret of distinction’, the 
workshop focused on important subjects such as self-power, energy, secrets of success and how to be a 
valued thing. 
The participant ‘Minas Mohammad’ confirmed that this workshop gave us spirits and secrets for success 
and the tour aimed to enrich us with useful information about Jerusalem and how to overcome the 
challenges faced in it. 



برج اللقلق تنظم معرض »عالم خفي« للمصور المقدسي مصطفى غروز
القدس -نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم األحد الموافق 2016/8/28 معرض »عالم خفي« للمصور المقدسي الشاب مصطفى 
غروز ضمن سلسلة المعارض المنفذة من قبل الجمعية عبر مشروع عيش البرج الممول من الصندوق اإلنمائي العربي من خال البنك 

اإلسامي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون.
وبمشاركة واسعة افتتح معرض »عالم خفي« للمصور الشاب مصطفى غروز، حيث شمل المعرض خمسة عشر صورة عن الحشرات التي 

قام بتصورها على مدى عامان من خال مراقبة الحشرات والقراءة عنها ومعرفة تفاصيل حياتها وغذائها وطرق صيدها ومواقعها.
عن  للجمهور  المصور  وشرح  الحشرات  وخاصة  للتصوير  وحبه  بقصته  الحضور  المصور  جذب  حيث  زائر،   200 من  أكثر  المعرض  وحضر   

الحشرات واسمائها وكيفية اطعامها حيث تحول المعرض من معرض صور لحوار عن الحشرات وعالمها الخفي.
غير  شيء  وهو  للمشاهدين  بالنسبة  جديدة  الصور  وهذه  بالتصوير،  تجاربه  أولى  كانت  الصور  هذه  بأن  غروز  المصور  قال  المعرض  وعن 
اللقلق  برج  جمعية  بشكر  حديثة  واختتم  يشاهدونها،  ال  لكن  بحياتهم  تعيش  التي  الحشرات  من  مجموعة  للمتابعين  تكشف  مألوف 

إلتاحتها الفرصة له وللعديد من زماءه لتنظيم مثل هذه المعارض الفنية.
من جانبه اكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك بأن مشروع عيش البرج هو من المشاريع الحيوية بالجمعية والتي تساعد على منح الشباب 
المقدسي المساحة الواسعة لتنظيم الفعاليات والمعارض والمبادرات واالمسيات والجوالت، وهو قصة الحياة اليومية للبرج وللقدس 

عبر هذه السلة الجميلة من الفعاليات واألنشطة.

Burj Al-Luqluq Launches the Exhibition ‘Invisible world’ for the Jerusalemite 
Photographer Mustafa Ghrouz 

Burj Al-Luqluq Social Center Society has launched the exhibition ‘Invisible world’ for the Jerusalemite photographer 
Mustafa Ghrouz along with the implemented exhibitions within the project ‘ Live the Burj’ which funded by Arab 
Development Fund through the Islamic Bank and under the supervision of Welfare association. 
The exhibition contained on fifteen picture of insects which were taken within two years through observations and 
identifications of insect’s nature of life, locations and foods. 
More than 200 visitor attended the show which included a presentation and a discussion of insects life, names, 
feeding process and their invisible world. 
Mustafa Ghrouz confirmed that this experiment is the first experiment of his entire career, he also added that these 
types of pictures are unknown and unobvious for the audience and it’s important  to recognize them in brief through 
art and photography exhibitions. Finally, he thanked Burj Al-Luqluq Center for granting him the opportunity to 
market his own products of art. 
Burj Al-Luqluq executive manager Muntaser Idkaidek confirmed that the project ‘live the Burj’ is one of the most 
active projects implemented for granting Jerusalemite youth the opportunities to express their talents through 
initiatives, events and exhibitions. 




