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بتمويل من السيد منير الكالوتي وبإشراف من مؤسسة التعاون
فريق عائلة أبو سنينة يحصد المركز األول في دوري العائالت المقدسية

والوصافة لعائلة ابو كف
ثوج فريق عائلة أبو سنينة بالمركز األول بعد فوزه على نظيره عائلة أبو كف في المباراة النهائية لدوري العائالت المقدسية لعام 2017 يوم 
السبت الذي جرى على ملعب جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع شبابك يا قدس 2 المنفذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي 

بدعم من رجل االعمال منير الكالوتي واشراف مؤسسة التعاون.
وبحضور ما يزيد عن 2000 مشجع من مختلف العائالت المقدسية افتتح اللقاء بعرض كشفي من كشافة هالل القدس في ارض برج اللقلق، 
ومن ثم رحب منتصر ادكيدك المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق بالحضور، لتنتقل الكلمة الي مدير البرنامج الرياضي في برج اللقلق 

نهاد زغير والذي عبر بدوره عن أهمية هذا الحدث الفلسطيني داخل اسوار البلدة القديمة.
يذكر ان البطولة حملت شعار “نحن أبناء األرض” والتي استمرت لمدة شهرين بهدف المحافظة على عالقات المودة بين أفراد العائالت 

المقدسية وبناء جسور التواصل بينهم من خالل اإلطار الرياضي لتعزيز الصمود في مدينة القدس.



Abu Sneineh Family Crowned the Champion of the 
Jerusalemite Families Tournament

Abu Sneineh family team won the Jerusalemite Families Tournament after beating Abu Kaff family team in 
the final game of the tournament on Saturday on Burj Al-Luqluq football field, within Shababek Ya Quds 
project that is funded by the Jerusalemite businessman Munir Kalouti and supervised by the Welfare 
Association. 
Around 2000 came to watch the final game which is considered one of the most important events inside 
the Old City of Jerusalem. Muntaser Edkaidek, Burj Al-Luqluq Executive Manager, and Nihad Zughayyer, 
the head of Burj Al-Luqluq physical education department, welcomed the everyone who came to attend 
this amazing event. 
It is worth mentioning that the tournament held the title of “We’re the Owners of the Land” and it went on 
for two months in the aim of keeping a good relationship among the Jerusalemite families. 



ــع  ــاون م ــدس بالتع ــة الق ــي مدين ــبابي« ف ــدا الش ــروع »اب ــة مش ــة المجتمعي ــة دالي ــت مؤسس طلق
جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي والــذي يشــجع الشــباب علــى المســاهمة فــي تنميــة مجتمعهــم، 
عــن طريــق مبــادرات شــبابية يتــم تحديدهــا واختيارهــا مــن شــباب البلــدة، وذلــك يــوم الخميــس 

ــق 2017/3/23.  المواف
حيــث تــم تقديــم تدريــب لمجموعــة مــن طلبــة الجامعــات الفلســطينية فــي جامعــة القــدس أبــو 
ــن  ــوم االثني ــتقبل ي ــاة المس ــة بن ــع مؤسس ــيق م ــاريع بالتنس ــات المش ــة مقترح ــول كتاب ــس ح دي
الموافــق 2017/3/6، وثــم عــرض المبــادرات المطروحــة فــي القــدس بحضــور أكتــر مــن 30 مشــارك 

مــن الطلبــة فــي مقــر جمعيــة بــرج اللقلــق.
وقــد تــم التصويــت بعــد العــرض مــن قبــل المشــاركين أنفســهم علــى أفضــل 4 مبــادرات مــن 8 
ــع  ــة اصن ــادرة مجموع ــت مب ــطتهم، وحصل ــف انش ــة تكالي ــم وتغطي ــا لدعمه ــم طرحه ــادرات ت مب
بســمتك بنفســك علــى المرتبــة األولــى ومبــادرة ســمارت بــال علــى المركــز الثانــي وعودتنــا علــى 

المركــز الثالــث ومبــادرة متالزمــة حــب علــى المركــز الرابــع.

مؤسسة داليا تطلق مشروع »ابدا الشبابي« في مدينة القدس بالتعاون مع 
جمعية برج اللقلق المجتمعي 



Dalia Community Center Lunched “Ibda’ Al-Shababi” 
project in cooperation with Burj Al-Luqluq Social 

Center Society

Dalia Community Center launched, on March 23rd “Ibda’ Al-Shababi” project in cooperation with 

Burj Al-Luqluq Social Center Society which encourages youth to take part in the development of 

their community through a number of youth initiatives chosen by those youth.

Palestinian university students had been trained at Al-Quds University on how to write project 

proposals in coordination with the Future Builders Forum on the 6th of March 2017, this was 

followed by a presentation of initiatives at Burj Al-Luqluq Center, in the presence of 30 participants. 

Moreover, youth voted for the top 4 out of 8 initiatives which will be financially supported. It is 

worth mentioning that “Draw your Own Smile came first, “Smart Pal” came second, while “Our 

Return” came third and “Love Syndrome” initiative came forth. 



ــة  ــكأس بطول ــة ب ــة الرياضي ــرع التربي ــي - ف ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــة جمعي ــق طلب ــوج فري ت
ــوز  ــي والف ــاء النهائ ــى اللق ــول إل ــة والوص ــات متتالي ــة مباري ــم بثالث ــد فوزه ــة بع ــة الداخلي الجامع
بــركالت الترجيــح، وشــارك فــي البطولــة 16 فريــق مــن طلبــة تخصــص التربيــة الرياضــي وبإشــراف 

ــة. ــة الرياضي ــرة التربي دائ
 وتميــز فريــق بــرج اللقلــق فــي هــذه البطولــة باللعــب النظيــف وحصــول العبيــه علــى مجموعــة 

مــن الجوائــز منهــا: جائــزة أفضــل حــارس، وجائــزة الهــداف، وجائــزة أفضــل العــب.
وحــول البطولــة قــال الالعبيــن انهــا تعتبــر مــن اجمــل الفعاليــات التــي تنظمهــا الجامعــة لطلبــة 

التربيــة الرياضيــة حيــث يتــم التواصــل مــا بيــن الطلبــة وتعزيــز العالقــات فيمــا بينهــم.

طلبة التربية الرياضية فرع برج اللقلق
 بطل بطولة جامعة القدس بكرة القدم

The Physical Education Students – Burj Al-Luqluq Crowns Al-Quds 
University Championship

Burj Al-Luqluq football team\physical education students was crowned the champion Al-Quds University 
football tournament as they won for three games in a row and won the final match by penalty shootout. 
Around 16 teams participated in the tournament under the supervision of the physical education 
department. 
Burj Al-Luqluq team has done a great job and its players got three different prizes for the best goalkeeper, 
best player and the best scorer. 
The students expressed that this tournament is considered one of the most beautiful tournaments 
organized by the physical education department as they have good communication and relationships.



ــع  ــع والواق ــن المجتم ــر ع ــالمية تعب ــارف اس ــاء وزخ ــة فسيفس ــل جداري ــى عم ــادرة عل ــوم المب تق
ــطيني الفلس

ــن  ــن وموهوبي ــل فناني ــالمية ودورة تأهي ــارف االس ــى الزخ ــب عل ــول تدري ــادة دورة ح ــن المب وتتضم
للقيــام باألعمــال الزخرفيــة بمختلــف اشــكالها. وســتحتوي المبــادرة علــى ثــالث مواضيــع مختلفــة 

وهــي التصميــم الزخرفــي، بنــاء االشــكال الزخرفيــة وفــن الفسيفســاء. 

انطالق مبادرة »المرسم المفتوح«
ضمن مشروع ُخطى

The “Mobile Atelier” Initiative within Khuta Project

This initiative works on creating a mosaic mural with Islamic decoration that expresses the Palestinian 
society and reality. This initiative includes a training course of Islamic decoration, in addition to a training 
course for artists and talented people on how to make the Islamic decoration in all its forms. The initiative 
is divided into three different subjects; the decorative design, decoration shapes and mosaic. 



مجموعة في سلوان ما يستحق الحياة تنفذ مبادرة في االراضي المحتلة

 نفذت مجموعة في سلوان ما يستحق الحياة مبادرة 1+1=1 ضمن المرحلة الثانية لمشروع خطى في مدينة القدس، الذي تنفذه جمعية برج 
اللقلق المجتمعي ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية باشراف المجلس االعلى للشباب والرياضة. 

وشارك بالجولة التي نفذتها المجموعة من بلدة سلوان بالفدس المحتلة الى مدينتي اللد والرملة، ويافا، باالراضي المحتلة 50 مشارك 
تاريخيا  العربي  الفلسطيني  الطابع  على  والتعرف   1948 عام  المحتلة  االراضي  في  التاريخية  االماكن  زيارة  الى  تهدف   التي  مقدسي، 

وجغرافيا، والتبادل الثقافي ما بين الشباب الفلسطيني. 
وخالل الجولة قامت المجموعة  بزيارة االسير المحرر حافظ مقبل الذي قضى 15 عاما من عمره في سجون االحتالل وتم االفراج عنه 
مؤخرا، وذوي االسير محمد الصالحي الذي يقبع في سجون االحتالل ومحكوم 23 عاما،  سعيا للتعرف على القضايا المشتركة بين شباب 

بلدة سلوان واالسرى المحررين كونها تسجل نسبة من اعلى عدد اسرى بالقدس.
و اشارت ممثلة مجلس الوسط للشباب والرياضة ومنسقة المشروع هديل زيادة الى اهمية تنفيذ هذه المبادرات التي تسعى الى توصيل 
الجسور والحد من الفجوة التي يسعى االحتالل الى خلقها بين ابناء الشعب الفلسطيني، كون احد اهداف المجلس الوصول الى الكل 

الفلسطيني ومن ضمنهم اخواننا في االراضي الفلسطينية المحتلة النهم جزء ال يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية. 



“In Silwan Something is Worth Living For” Group Executes An 
Initiative in the Occupied Territories

“In Silwan Something is Worth Living For” group executed 1=1+1 initiative, within the second phase of 
Khuta project in Jerusalem, executed by Burj Al-Luqluq and Pal-Vision under the supervision of the Higher 
Council for Youth & Sports. 
Around 50 beneficiaries participated in the tour which headed to Lid, Ramlah and Jaffa that aimed to visit 
the historical locations in the land occupied in the 1948, know about the Arab Palestinian character in 
terms of history and geography, in addition to make a cultural exchange between the Palestinian youth.  
During the tour the group visited the freed prisoner Hafiz Muqbel who was imprisoned for 15 years. They 
also visited the parents of the prisoner Mohammad Al-Salhi who was sentenced to 23 years of imprisonment. 
The aim of these visits was to understand the common issue if the youth of Silwan and the freed prisoners 
because Silwan has the highest rank of prisoners in Jerusalem. 
The coordinator of the HCYS, Hadeel Zyadeh, noted that it is very important to executed such initiatives in 
order to build bridges among Palestinians all around Palestine, including the occupied land because they 
are a crucial part of the Palestinian identity. 

 



معمل خزف برج اللقلق من نجاح الى نجاح

حقق معمل خزف برج اللقلق تقدما ملحوظا في تنوع تصميماته والوانه وقطعه الخزفية المميزة منذ افتتاحه العام الماضي، حيث 
تحضر طالبات الخزف يوميا لتعلم المزيد باالضافة الى تحويل افكارهم المبدعة الى اعمال فنية خزفية مميزة. 

من الجدير بالذكر ان معمل خزف البرج يضم عشرطالبات خالل الفترة الصباحية باالضافة الى المستفيدين من دورات الخزف التي 
تنظم كل شهرين. 

وسوف يستمر معمل الخزف باالنتاج ضمن مشروع احنا التغيير المنفذ من الجمعية بالشراكة مع ال CISP والممول من االتحاد 
األوروبي. 

Burj Al-Luqluq Ceramic Lab from Success to Success

Burj Al-Luqluq Ceramic Lab has achieved a noticeable success with the variety of its designs colors and 

ceramic pieces since it was first launched last year. The ceramic female students come every day to learn 

more in addition to turn their creative ideas into special ceramic artwork. 

It is worth mentioning that the ceramic lab has 10 female students who come during the morning period, 

let alone the beneficiaries of the ceramic courses organized every two months. 

The ceramic lab will continue its production within We’re the Change project executed by the center in 

partnership with CISP and the funding of the European Union. 

 



ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر

دوري الصفوف الثانوية ضمن مبادرة »مدرستي أوال«
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 

 “My School Comes 1st” initiative

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. 

 



جولة ثقافية تاريخية لطالبات الشابات المسلمات 

الشابات  مدرسة  لطالبات  بالقدس   القديمة  البلدة  في  تاريخية   ثقافية  جولة  اذار  شهر  خالل  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
المسلمات واد الجوز. وشارك في الجولة 44 طالبة من طالبات الصف التاسع. وتهدف هذه الجوالت الى زيادة معرفة الطالبات بتفاصيل 
مواقع واالثار المدينة المقدسي. ويذكر ان الجولة ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر الممول من البنك االسالمي للتنمية وبإدارة مؤسسة 

بكدار.

A Cultural Tour for Al-Shabat Al-Muslimat Students

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.



تدريبات الدارما لطالبات مبادرة 

»شعرة بتوقع... امل ينبع«
تستمر تدريبات السكتش المسرحي للطالبات المبادرات حول التوعية حول مرض السرطان. وتاتي لقاءات تدريب الدراما االسبوعية 
بعد خروج الطالبات بفكرة مبادرة هدفها نشر الوعي بخصوص مرض السرطان والدعم النفسي لمرضى السرطان خاصة ألطفال مرضى 

السرطان.

Drama Trainings for Female Initiators of “A Hair Falls .. A Hope 
Springs”

The drama trainings for the students continues to aware female students about cancer. The students 

take weekly trainings after they had come up with an idea that aims to spread awareness about cancer in 

addition to the psychosocial support for cancer patients.



منطقة الساحل الشمالي احدى جوالت المرشد المبادر لشهر اذار

مقدسي  طفل  مشروع  ضمن  المبادر  المرشد  لبرنامج   االثالثة  الجولة   2017/3/17 الجمعة  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
مبادر الى منطقة الساحل الشمالي ويهدف برنامج المرشد المبادر الى تعزيز الهوية الفلسطينية لطالب المدارس المستهدفين من قبل 
قيسارية  في  الماء  قنوات  بزيارة  القيام  ثم  ومن  الشمال   في  واالثرية  التاريخية  المتاطق  على  الطالب  تعرف  الجولة  هذه  وفي  المشروع. 
ومنطقة كفر الم والطنطورة. ويذكر ان الجولة ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر الممول من البنك االسالمي للتنمية وبإدارة مؤسسة 

بكدار.

A Cultural Tour for Al-Shabat Al-Muslimat Students

Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a tour on Friday, 17th March 2017, for the Guide Initiator 

participants within the Jerusalemite Initiator Child project. This project aims to empowering the Palestinian 

identities of school students. In this tour the students learned about the historical monuments in the north 

of Palestine including Qisariya, Kufr Lam and Al-Tantura. It is worth mentioning that this tour is executed 

within the Jerusalemite Initiator Child project, funded by the Islamic Bank and managed by PIicdar.

 



البدء بتنفيذ نشاطات مبادرة مدرستي أوال ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر

في  للطالب  الالمنهجية  النشاطات  وتفعيل  اضافة  هدفها  الثانوية  االيتام  مدرسة  طالب  من  خرجت  مبادرة  هي  اوال  مدرستي  مبادرة 
المستفيدين  الطالب  بتدريب  ويقوم  التصوير.  اساسيات  على  الطالب  تدريب  هدفها  تصوير«  »دورة  نشاطات  اول  فكانت  المدرسة. 

الطالب عبد جبران وهو احد المشاركين في المبادرة.
ويذكر ان المبادرة هي ضمن مشروع طفل مقدسي مبادر الذي ينفذ بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في القدس وبادارة المجلس 

االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار الممول من البنك االسالمي للتنمية.

The Execution of  «My School Comes First»
 Initiative Within Jerusalemite Initiator Child Project 

“My School Comes 1st” initiative is an idea that came up by Al-Aytam School students. This initiative aimed 

to revive the extracurricular activities in and outside the school. The first activity that took place was the 

photography course by the student Abed Jubran who is one of the participants of the initiative. 

It is worth mentioning that this initiative is executed within the Jerusalemite Initiator Child project in 

partnership with the Ministry of Education in Jerusalem, managed by the Palestinian Economic Council for 

Development and Reconstruction, and funded by the Islamic Bank for Development. 



عرض قصص نجاح مبادرات مقدسية لطالبات مشروع طفل مقدسي مبادر

المسلمات  الشابات  مدرسة  من  المستفيدات  للطالبات  لقاء   2017/3/12 الموافق  االحد  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
والتعرف  موفقة«  »غير  مبادرات  عرض  تم  باالضافة  شبابية.  ومجموعات  مقدسية  مجتمعية  لمبادرات  نجاح  قصص  لعرض  الجوز  واد 
على االسباب التي ادت الى عدم نجاحها. وياتي هذا اللقاء استكماال لتدريب المبادرات المجتمعية خالل الفصل وخالل فترة تنفيذ 

المبادرات التي خرج فيها المجموعات الصفية. 
ويذكر أن اللقاء ضمن مشروع »طفل مقدسي مبادر« الممول من البنك االسالمي للتنمية  وبادارة  المجلس االقتصادي الفلسطيني 

للتنمية واالعمار.

Presentation of success stories within «My School Comes First» Initiative

Burj Al-Luqluq Social Center Society Organized, on Suunday 2017\03\12, a meeting for the beneficiary 

female students from Al-Shabat Al-Muslimat schools. The meeting was set in order to present success 

stories for a number of community initiatives executed by Jerusalemite youth groups. 

Moreover, a number of unsuccessful initiatives were also presented in order to learn from them and know 

the reasons behind their failure. 

 It is worth mentioning that this initiative is executed within the Jerusalemite Initiator Child project in 

partnership with the Ministry of Education in Jerusalem, managed by the Palestinian Economic Council for 

Development and Reconstruction, and funded by the Islamic Bank for Development. 

 



حلقة نقاش حول التهجير القسري في مدينة القدس
 

التهجير  حول  نقاش  حلقة   2017/3/19 الموافق  األحد  يوم  والالجئين  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل  مركز  نظم 
القسري في مدينة القدس في مقر جمعية برج اللقلق ضمن مشروع عين على القدس المنفذ من مركز بديل بالشراكة مع جمعية برج 
مدينة  من  الفلسطينية  الجامعات  مختلف  من  مشارك/ة   30 يستهدف  والذي  الشباب  تنمية  ودائرة  البستان  مركز  المجتمعي،  اللقلق 

القدس. 
وتضمنت الحلقة التحدث عن 3 سياسيات يتبعها االحتالل في التهجير القسري وهي الحق في العبادة، الحق في السكن، الحق في التنقل، 

وتم عرض 4 أفالم قام المشاركون بتصويرها وانتاجها خالل المشروع المستمر منذ 8 أشهر.

A Discussion Session about forced migration in Jerusalem 

Badil Center Organized, on Sunday 2013\03\19, a discussion session about forced migration in Jerusalem at 

Burj Al-Luqluq Social Center Society. This discussion happens within An Eye on Jerusalem project executed 

by Badil Center in cooperation with Burj Al-Luqluq, Al-Bustan and YDD and it targets 30 male and female 

Jerusalemite participants from the different Palestinian universities. 

Moreover, they talked about three policies of the Israeli occupation; the right to worship, the right to live 

and the right to movement. They also displayed 4 short films that were filmed by the participants during 

the -8months long project. 



تجمع قدسنا وبرج اللقلق يحييان يوم االرض الخالد في ماراثون رياضي مقدسي حول االسوار

بالتزامن مع الذكرى الـ 41 ليوم األرض الخالد وضمن برنامج الشراكة فيما بين جمعية برج اللقلق المجتمعي وتجمع قدسنا لالتحادات 
وااللعاب الرياضية واستمرارا لماراثون قدسنا العاشر الذي تم تنظيمه الشهر الماضي في ابو ديس والعيزرية، نظم البرج والتجمع يوميا 

رياضيا حافاًل وماراثون رياضي »مصغر«، مع مدرسة الحسن الثاني بالقدس ومديرية التربية والتعليم وذلك يوم الخميس الماضي.
وتضمن اليوم مجموعة من المسابقات الرياضية والترفيهية، إضافة الى مباراتي كرة قدم في ملعب جمعية برج اللقلق للعمل المجتمعي 
بين طالب المدرسة وطالب مدرسة االيتام أ، األولى للصف التاسع، والثانية للصف السادس، حيث تكللت جهود فريق المدرسة بالفوز 

في المباراتين.
وفي ختام هذا اليوم تم تكريم الفريقين الفائزين، والتقاط مجموعة من الصور التذكارية للمعلمين والطلبة المشاركين. 

Qudsuna Gathering and Burj Al-Luqluq Celebrate the Earth Day with a 
Jerusalemite Marathon 

Burj Al-Luqluq and Qudsuna Gathering celebrating the 41st memory of the Earth Day by arranging a 

Marathon in Bethany and another around the walls of the Old City of Jerusalem. 

The event also included a number of recreation activities and a football tournament for the students of 

Al-Aytam School. 

At the end of the day, the winning teams received certifications and took a number of memorial photos. 

 It is worth mentioning that this initiative is executed within the Jerusalemite Initiator Child project in 

partnership with the Ministry of Education in Jerusalem, managed by the Palestinian Economic Council for 

Development and Reconstruction, and funded by the Islamic Bank for Development. 

 



طارق بن زياد يخطف كأس الكرامة وبرج اللقلق يكتفي بالمركز الثاني ضمن بطولة الربيع

من  مشروع  ضمن  كروية  فرق  خمسة  الخليل  في  المسلمين  الشباب  جمعية  ملعب  على  الربيع  ايام  اول  في   2017/3/21 الثالثاء  التقى 
القدس الى الخليل في بطولة الربيع، حيث تعتبر هذه البطولة واحدة من البطوالت الدورية التي تنظم لتفعيل الفئات العمرية المساندة 

في األندية المستفيدة من المشروع في منطقة الخليل والبلدات المحيطة بها.
وتنظم البطولة من خالل جمعية برج اللقلق باشراف مؤسسة التعاون وبتمويل من رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي ضمن مشروع 

دعم الرياضة في مدينة الخليل والذي يستفيد منه اربع اندية من المدينة والبلدات المحيطة ويستفيد بشكل مباشر 100 طفل وطفلة.
ومنسقي  والمدربين  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  إدارة  من  والميداليات  بالكؤوس  الفائزة  الفرق  تكريم  تم  المباريات  انتهاء  وبعد 

االندية المشاركة بالبطولة. وفي الختام تم شكر جميع من ساهم في انجاح بطولة الربيع من مدربين والعبين وحكام واداريين.

Tareq Bin Ziyad Comes 1st & Burj Al-Luqluq Comes 2nd in the Spring 
Tournament

Five football teams met on Tuesday 2017/03/21 at the Muslim Youth Association football field in Hebron 

as a part of the Spring Tournament organized within “From Jerusalem to Hebron.” This tournament is 

considered one of the periodic tournaments organized to activate different age groups from heron and 

the surrounding areas.

This tournament is executed by Burj Al-Luqluq it with the supervision of the Welfare Association, and it 

is funded by the Jerusalemite businessman Munir Al-Kalouti, within the sport support project in Hebron 

which targets 100 male and female children from four clubs from the city and the neighboring villages. 

At the end of the tournament Burj Al-Luqluq, trainers and coordinators distributed medals and cups on the 

winning teams and thanked all the participants for making this tournament successful. 

 




