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اختتام دورة في ترميم الفسيفساء االسالمية في المسجد االقصى 

اختتمت دائرة االوقاف اإلسالمية بالقدس بالتعاون والشراكة مع جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم الثالثاء الموافق 
2017/8/29 دورة فن ترميم الفسيفساء االسالمية بالمسجد األقصى المبارك بحضور مدير عام األوقاف بالقدس 
شهادات  الطلبة  تسليم  تم  ادكيدك  منتصر  اللقلق  برج  مدير  عيشة،  ابو  محمد  الدكتور  المدرب  الخطيب،  عزام 

مشاركة.
وقد أنجزت الدورة برعاية معالي وزير األوقاف األردني ورئيس لجنة اعمار المسجد األقصى المبارك وعطوفة الشيخ 
عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس، واستمرت الدورة لمدة شهرين بمشاركة 6 طلبة مقدسيين )اياد الطويل، 

تسنيم أبو عيد، ايمان حمدية، اسيل ابو رميلة، سندس رجبي، امل منصور(.
وعن الدورة قال المدرب الدكتور محمد أبو عيشة أن الدورة هدفت لتدريب كادر محلي مقدسي لترميم الزخارف 
في  أشخاص   4 أفضل  اختيار  يتم  وسوف  وعملية  نظرية  الدورة  وكانت  المبارك،  األقصى  المسجد  في  والفسيفساء 

الدورة الستكمال العمل لمدة عام داخل المسجد األقصى.
مختلف  من  مقدسيين  طلبة  تدريب  يتم  حيث  مرة  ألول  تنفذ  نوعها  من  الفريدة  الدورة  هذه  أن  عيشة  أبو  وأضاف 
التخصصات داخل المسجد األقصى المبارك، والنتائج كانت ممتازة حيث أن هذه الدورة ساهمت في ثبات وصمود 

6 شباب مقدسيين.



The Closing Ceremony of Mosaic Training at Al-Aqsa 
Mosque

The Islamic Waqf in Jerusalem, in cooperation with Burj Al-Luqluq Social Center Society, 
celebrated the closing ceremony of the Islamic Mosaic Restoration Training, which took Al-
Aqsa Mosque, at Burj Al-Luqluq Center on Tuesday 2017/08/29 in the presence of the head 
of Islamic Waqf, Azzam Al-Khatib, the trainer Mohammad Abu Aisha and Burj Al-Luqluq 
Executive Manager Muntaser Edkaidek. 
This training  was executed under the hospices of the Minister of Jordanian Waqf and Imar 
Committee of Al-Aqsa Mosque in addition to Sheikh Azzam Khatib, the Director General of 
the Jerusalem Waqf. The training lasted for 2 months with the participation of 6 Jerusalemite 
students; Eyad Taweel, TAsneem Abu Eid, Eman Hamdiyeh, Aseel Abu Rmeileh, Sundos 
Rajabi and Amal Mansour.
Abu Aisha expressed that this is a unique course that aimed to train a local team from 
Jerusalem to renovate the decorations and mosaic at Al Aqsa Mosque. He added that 4 out 
of the 6 students will be chosen to continue working and training for one year. 



بدعم من االتحاد االوروبي وبالشراكة مع CISP وارض االنسان االيطاليتين
برج اللقلق يختتم مخيم »صيفنا مقدسي« للعام الثالث

 
صيفنا  مخيم  االيطاليتين   CISPو اإلنسان  أرض  مؤسستي  مع  بالشراكة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  اختتمت 
مقدسي للعام الثالث على التوالي على ارض برج اللقلق بمشاركة 180 طالبًا وطالبة من أبناء مدينة القدس، والذي 
يهدف إلى تحقيق الفائدة والمتعة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 الى 15 عام، من خالل فعاليات ونشاطات 

تعليمية وترفيهية وفنية ورياضية.
وتضمن المخيم عدة فعاليات وزويا مخصصة وجديدة، كزاوية الحاسوب، الباركور، الدبكة إضافة إلى ورش عمل في 
الرسم والسراميك، وزاوية أللعاب الذكاء، وفقرات مجموعة من األلعاب المسلية والمرحة والتلي متش، إضافة إلى 

جولة في مدينة القدس - البلدة القديمة بإرشاد شركة صبري للسياحة، ورحلتين ترفيهيتين. 
وانطلق المخيم يوم اإلثنين الموافق 2017/7/17 واستمر ألسبوعين، وانتهى يوم األربعاء الموافق 2017/8/2 في 
حفل ختام شمل عروضًا مسرحية وفنية ورياضية من الطلبة المشاركين نتاج تدريباتهم في المخيم، وقسم معروضات 

لعمل الطلبة في زاوية السراميك، وتال حفل الختام في اليوم الثاني 2017/8/3 جولة ترفيهية خاصة لالطفال.
أمام  مثالية  فرصة  مقدسي  صيفنا  مخيم  شكل  »قد  الثالث:  للعام  مقدسي  صيفنا  مخيم  منسق  جابر،  احمد  وقال 
الطلبة لتعزيز مهاراتهم الفنية والرياضية، واالستفادة من طاقاتهم الذهنية والبدنية بطريقة إيجابية ومفيدة خالل 
اإلجازة الصيفية استعدادًا لموسم العودة إلى المدارس من خالل الدور الذي لعبه المخيم في تحفيز الطالب على 

التفكير العلمي من خالل الزوايا والعاب الذكاء«.
وأكد جابر، أن المخيم اعتمد في برامجه التدريبية على زوايا جديدة ومفيدة للطلبة، وتضمن العديد من النشاطات 
طاقاتهم  كل  بذلوا  والذين  المشاركين  القدس  وشابات  شباب  من  المرشدين  وشكر  والرياضية،  والفنية  الترفيهية 

إلنجاح المخيم لعامه الثالث.



Under the support of the European Union and in partnership with CISP and the 
Italian Human Land

Burj Al-Luqluq concludes its third summer camp « Saifna Makdisi»
 

Pal Sport Agency- Jerusalem/  Burj Al-Luqluq Community Society and in partnership with the Italian CISP 

and Human Land organization, concluded its summer camp for the third consecutive year on the land 

of Burj Al-Luqluq. About 180 students from Jerusalem participated in this summer camps which aims to 

entertain and benefit children aged between 5 to 15 years old. By organizing educational, entertaining, 

artistic and sports activities.

The camp included a number of new and creative activities such as computer corner, parkour, Dabkeh, 

workshops in painting and ceramics, a corner for intelligence games, fun games, two entertainment trips 

and a tour at the Old City of Jerusalem under the guidance of Sabri Tourism.

The camp started on Monday 2017/7/17 and lasted for two weeks. It ended on Wednesday, 2017/8/2, 

with a closing ceremony which included theater, artistic and sports performances of the participating 

students as a result of their training in the camp. And a section for ceramics work done by students. An 

entertainment tour was held for children the next day of the ceremony on 2017/8/3.

«Our summer camp is a great opportunity for students to enhance their artistic and athletic skills. And 

to use their mental and physical energies in a positive and useful way during the summer vacation in 

preparation for the return to schools season.» said Ahmed Jaber, the coordinator of the summer camp for 

the third year. And he confirmed the important rule that the camp played in enhancing students to think 

critically by the intelligence games corner included in the camp. 

Jaber added that the camp adopted in its training programs new and useful corners and included many 

creative activities and sports. At the end he thanked the young leaders of Jerusalem youth who made 

every effort to make the camp successful for the third year.



نفذ فريق صناع الحياة المقدسي بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وجمعية برج اللقلق وبإشراف المجلس األعلى للشباب والرياضة 
وبالشراكة مع Y-Peer وUNFPA منتدى القدس التكنولوجي واإلعالمي في القدس بمشاركة 15 شركة ومؤسسة ريادية و6 متحدثين 
رياديين حول سبل تطوير التكنولوجيا في القدس وتسليط الضوء على المبادرات الريادية واإلبداعية المقدسية في مجال التكنولوجيا 

واإلعالم المجتمعي يوم اإلثنين الموافق 2017/8/14 في جامعة القدس -كلية هند الحسيني، وذلك ضمن مشروع خطى.
وافتتح اللقاء بكلمة من عريف الحفل ليث طهبوب رحب بها في المشاركين بحضور 190 مشارك من الشركات والمؤسسات الفلسطينية 
والمقدسية وطلبة من الجامعات الفلسطينية، حيث شارك في المنتدى مؤسسة النيزك، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف الفلسطينية 
STEAM، شركة كونسبتس، شركة سيليكت ميديا، شركة إجازة، شركة  H.T.apps، شركة  efe، جمعية الشابات المسيحية، شركة 

.Ask Jerusalem للمواهب المقدسية ومجموعة TRIZ سمارت بال، مركز
ومن ثم قام منسق المنتدى محمد صالح بألقاء كلمة ترحيبية للمشاركين ووضح عن وجود نقص كبير في الدورات والورشات المختصة 
في مجال التكنولوجيا واإلعالم في القدس، وأكد على ان جميع المؤسسات والمشاركة في المنتدى كانت مقابل توفير دورة او ورشة 

تدريبية في المجال التكنولوجي او اإلعالمي ألهل القدس.
وسائل  تقرير  عن  بعرض  جدة  حسان  الشاب  بدأ  حيث  مقدسيين،  لشباب  نجاح  قصص  عن  قصيرة  كلمات   6 الى  االستماع  تم  ثم  ومن 
اشار  البديري  أحمد  لإلعالمي  كلمة  وتبعها  القدس،  في  متعلقة  إحصائيات  وعرض  كونسبتس  شركة  من  المقدم  االجتماعي  التواصل 
خاللها عن أهمية دور اإلعالمي المجتمعي، ومن ثم قدم األستاذ احمد بركات المختص في التسويق اإللكتروني عرضًا عن أهمية التسويق 

وكيفية البدء في هذا المجال.
ومن ثم تم عرض 3 قصص نجاح مقدسية، بدأ بكلمة لألستاذ علي الصالحي حول تطبيق يروى، والذي حصل على جوائز عالمية كأحد 
أفضل التطبيقات، وستمر اليوم في كلمة للمخترعة الفلسطينية أماني ابو طير، حيث تحدثت عن تجربتها حول جهاز بريل FMZ - الذي 
يعمل على استخدام التعليمات الصوتية والنقاط الميكانيكية التي ترتفع وتنخفض لتشكل أحرف بريل األبجدية تحت أصابع الطفل، 
وختم الكلمات مع اإلعالمي والمصمم محمد دويك مدير شركة سيليكت وتحدث عن تجربته خالل فترة دراسته وكيفية إنشاء شركته 

الخاصة رغم الظروف والمعيقات وبعمر يقل عن 25 سنة.
واختتم اللقاء في نقاش مع الرياديين الـ 6 وتم طرح مجموعة من التوصيات والمالحظات التي سيقدمها مجموعة صناع الحياة على 
في  والورشات  التدريبات  من  مجموعة  اخراج  خالل  من  القدس  في  التكنولوجي  العمل  لديمومة  الفلسطينية  والشركات  المؤسسات 

مجال الريادة والتكنولوجيا واإلعالم.
رؤية  على  تدل  التي  الرائدة  المبادرة  هذه  دور  أهمية  إلى  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  من  خطى  مشروع  منسقة  زنط  أبو  فرح  واشارت 
المشاركة  وتحسين  الشباب  بتمكين  المشروع  هدف  تعكس  والتي  التحديات،  ومواجهة  مسؤولياته  تحمل  على  قادر  لجيل  مستقبلية 

المجتمعية.
يذكر أن مشروع ُخطى يهدف إلى تمكين الشباب وتحسين المشاركة المجتمعية لديهم، وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين المشاركين 
من خالل تدريبات ومبادرات مجتمعية، حيث يقدم المشروع منًح مخصصة لكل فرد لينفذ فكرته الخاصة سواء بشكل فردي أو جماعي. 

يستهدف المشروع 200 مشارك\ة من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين )15-25( عامًا.

ضمن مشروع خطى... افتتاح منتدى القدس التكنولوجي



The Opening Qutech within Khuta Program
Under the supervision of the Supreme Council for Youth and Sports and in collaboration with the Palestinian Vision organization 
and Burj Al-Luqluq Society and in partnership with Y-Peer and UNFPA, Jerusalemite Life Makers team launched “Jerusalem 
Forum for Technology and Media” in Jerusalem on Monday, 2017/8/14 at Al-Quds University - Hind Al-Husseini College, within 
the framework of “Khuta” project. About 15 leading companies and entrepreneurial organizations and 6 leading speakers on 
ways to develop technology in Jerusalem and to highlight creative initiatives in the field of technology and community media 
participated in the event.
The forum was opened with a speech by Laith Tahboub who welcomed all participants with the presence of 190 participants 
from Palestinian companies and institutions and students from Palestinian universities. The forum was attended by the Nayzak 
Foundation, Education for Employment in Palestine (efe), the Young Women›s Christian Association, HTapps Company, STEAM 
Company, Concepts Company, Select Media Company, Ijaze Company, Smart Pal Company, and TRIZ for Jerusalem Talent and 
Ask Jerusalem Group.
The coordinator of the Forum, Mohamed Salah, gave a welcome speech to the participants and pointed out that there is a 
shortage of courses and workshops in the field of technology and media in Jerusalem. He confirmed that all the institutions 
that are participating in the forum will try their best to providing training courses in the field of technology and media for the 
people of Jerusalem.
On the other hand 6 success stories of young Jerusalemites were heard during the forum.  Hassan Jeddah began his speech 
presenting a report of the social media in Jerusalem and relevant statistics provided by Concepts Company.  Followed him, 
the journalist Ahmad Al Budeiri in which he pointed to the importance of the role of community media in Jerusalem. Then Mr. 
Ahmed Barakat, who is an expert in e-marketing, gave a presentation on the importance of marketing and how to start in this 
field.
And then presented three success stories of young Jerusalemite, began with a speech by Professor Ali Salhi about his application 
that narrates, which has won international awards as one of the best applications. Following a speech for the Palestinian inventor 
Amani Abu Tair, she talked about her experience with FMZ - that work by voice instructions and the mechanical points that rise 
and fall to form the letters of Braille alphabet under the fingers of the child. Finally, the media designer Mohamed Dweik who is 
the Director of Select company talked about his experience during his study and how to he created his own company despite 
the circumstances and obstacles at the age of less than 25 years.
The meeting ended with a discussion with the six leaders that participated. A series of recommendations and observations will 
be presented by life-makers team to the Palestinian institutions and companies for the continuation of technological work in 
Jerusalem through the creation of a series of training and workshops in the field of leadership, technology and media.
Farah Abu Zant, Project Coordinator of «Khuta» project at Burj Al-Luqluq Society, noted the importance of this pioneering 
initiative, which demonstrates the future vision of a generation capable of taking on its responsibilities and facing challenges. 
This reflects the «Khuta» project›s goal of empowering young people and improving community participation.
Worth mentioning that the project aims to empower young people, improving their community participation and promoting 
healthy lifestyles among participants through community training and initiatives. The project provides grants for each individual 
to implement his or her own idea, individually or collectively. The project targets 200 participants from Jerusalem aged between 
25-15 years.



منذ تاسيس وحدة اسعاف برج اللقلق في قلب القدس بالعام 2008 والوحدة مستمرة بالعمل على تقديم خدمات اإلسعافات األولية ألهل 
القدس والتواجد الدائم في حواري القدس والمسجد األقصى المبارك وخاصًة أيام الجمع وطيلة شهر رمضان المبارك وفي ايام الالعياد 

والمناسبات الدينية االسالمية والمسحيية بالمدينة.
ومنذ التاسيس هدفت الجمعية إلى تطوير الخدمات اإلسعافية في مجال الطب الطارئ، إلى جانب دأبها المستمر في تطوير المبادرات 
التي تهدف إلى تعزيز االستعداد والجاهزية بهدف توفير الرعاية الصحية في مرحلة ما قبل المستشفى، حيث تم توفير 4 دراجات هوائية 
تعمل على الكهرباء بهدف الوصول للحاالت المصابة بشكل سريع والسير في أزقة القدس لصعوبة مرور سيارات اإلسعاف والتأخير في 

الوصول للمصاب.
وخالل شهر حزيران الماضي اطلقت الجمعية مشروع تطوير وحدة اسعاف الجمعية »في كل بيت مسعف« باشراف مع مؤسسة التعاون 
الكاملة  والمستلزمات  باالدوات  وكذلك  باالسعاف  الخاص  بالزي  الطاقم  تزويد  تم  حيث  العربي،  االنمائي  الصندوق  من  وبتمويل 
اطالق  ومباشرة  الالسلكية  والتواصل  االتصال  باجهزة  الطاقم  تزويد  تم  وكذلك  والرئيسية،  المهمة  االولية  االسعافية  وباالجهزة 

الدورات التدريبية للطاقم وللمتطوعين.
ومن خالل مشروع »في كل بيت مسعف« سيتم استهداف 5000 طالب مدرسي في مدينة القدس وبشكل خاص مدارس البلدة القديمة 
منها والمدارس المحيطة بالبلدة القديمة بسبب طبيعة هذه المناطق وصعوبة الوصول اليها من خالل طواقم االسعافات االولية وبشكل 

خاص سيارات االسعاف االولي.
االولية  االسعافات  خدمات  تقديم  في  االمكانيات  لديهم  ليكون  القديمة  البلدة  نساء  من  مقدسية  سيدة   500 استهداف  سيتم  كما 

البنائهن واوالدهن.
ويعتبر المشروع من المشاريع الفعالة التي تهدف للحفاظ على حيوية العمل التطوعي ما بين ابناء البلدة القديمة من القدس وضواحيها 

من اجل تقديم العون والمساعدة للمواطنين في كافة االحداث والمناسبات الدينية والوطنية المختلفة.
 1500 إلى  للوصول  ويسعى  متطوع   500 يستهدف  االولي  اإلسعاف  مشروع  أن  الجمعية  في  الطاقم  منسق  شحادة  احمد  قال  الطاقم  وعن 
متطوع بحلول 2020، وصواًل إلى سرعة استجابة ال تتجاوز 4 دقائق، بهدف تحقيق أعلى درجات األمان للمقدسيين والزائريين والمقيميين 

على حد سواء.
وأضاف شحادة أنه تم تقديم عشرات الدورات التدريبية في مجال اإلسعاف األولي لمتطوعين لزيادة كفاءة الطاقم والخدمات المقدمة 
متطوع   300 تشمل  التطوع  قاعدة  أن  إلى  مشيرًا  األولية،  لإلسعافات  األساسية  بالقواعد  المتطوعين  إلمام  التدريب  يشمل  حيث  منه، 

ومتطوعة من مختلف األعمار والتخصصات الجامعية، إضافًة إلى تنفيذ العديد من األنشطة والمبادرات التطوعية.
وقال مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك إن المشروع إسعاف البرج يتضمن تأهيل وتدريب وتثقيف عدد من المتطوعين 

في مجال اإلسعافات األولية لألشخاص المصابين.
وتأتي الدورات وتطوير الطاقم انطالقًا من األولوية القصوى التي توليها الجمعية في استراتيجياتها للعمل المجتمعي في القدس، وهو ما 

ينسجم بشكل كامل مع أهداف الجمعية.

شعاره »في كل بيت مسعف«
طاقم اسعاف البرج رسالة مجتمعية تطوعية مقدسية



«In every house there is a paramedic»
Ambulance unit of Burj Al-Luqluq is voluntary community 

Jerusalemite message
Jerusalem - Since the establishment of the ambulance unit of the Burj at the heart of Jerusalem in 2008, the unit continues to 
provide first aid services to the people of Jerusalem and it is always present in the neighborhoods of Jerusalem and Al-Aqsa 
Mosque especially on Fridays, throughout the holy month of Ramadan, on Islamic and Christian holidays and religious events 
in the city.
Since its establishment, the society has aimed to develop the emergency medical services and develop initiatives aimed to give 
pre-hospital medical care. As four electric bicycles were provided to reach patients quickly and to be able to reach them since 
it›s difficult for ambulances to walk inside the old city of Jerusalem neighborhoods. 
During the month of June, the Society launched a project to develop the Ambulance Unit of the Society «in every house there 
is paramedic» under the supervision of the Welfare Association and funded by the Arab Development Fund. The crew was 
provided with special uniforms, full equipment, medical aid supplies and devices and Wireless communication devices. Also 
training courses for staff and volunteers were launched immediately. 
The project will be targeting 5,000 students in Jerusalem, especially Old City schools and schools surrounding the old city of 
Jerusalem, due to the nature of these areas and the difficulty of reaching them through the first aid crews, especially ambulances.
Also 500 women from the Old City of Jerusalem will be targeted to have first aid services for their children. 
The project is considered an effective project that aims to keep the vitality of voluntary work between in Jerusalem in order to 
provide assistance and help to citizens in all religious and national events.
Ahmed Shehadeh, the unit›s coordinator, said that the first aid project targets 500 volunteers and aims to reach 1,500 volunteers 
by 2020. Reaching a response time less than 4 minutes, in order to achieve the highest security for Jerusalemites, visitors and 
residents alike.
Shehadeh added that number of training courses have been offered in the field of first aid to volunteers in order to increase the 
efficiency of the staff and services provided by the unit. Those training courses include the basic rules of first aid. He noted that 
the volunteer base includes 300 volunteers of different ages and university majors. He finished saying that the unit did many 
voluntary activities and initiatives.
The director of Burj Al-Luqluq Society, Muntaser Edkaidek, said that the society›s ambulance unit project includes rehabilitation, 
training and educating a number of volunteers in the field of first aid.
The society gives high priority to developing the staff of the unit and provides them with training and related courses as part of 
its strategy for community work in Jerusalem. And go along with its objective and goals. 



القدس- وكالة بال سبورت/ استضافت جمعية برج اللقلق المجتمعي على ملعبها المعشب بالبلدة القديمة من القدس اليوم االحد 
لقاءا كرويا وديا جمع فريق نادي الجزيرة االردني لمواليد وفريق الموظفين - برج اللقلق لمواليد 2004-2003.

رضى  واإلداريين  غيث  هشام  الجزيرة  اكاديمية  مدير  يتقدمهم  الكروية  للمواهب  الجزيرة  نادي  اكاديمية  وفد  من  باللقاء  شارك  وقد 
ادكيدك  منتصر  الجمعية  مدير  اللقلق  برج  جمعية  من  باستقبالهم  وكان  سيف،  ابو  اسماعيل  والمدرب  جاموس  ابو  وبسام  المغربي 

ومنسق البرنامج الرياضي احمد جابر والمدربين راغب ابو سنينة وعالء جمجوم.
وتأتي االستضافة ضمن زيارة الفريق لمدينة القدس من خالل أكاديمية أطفال بال حدود وبالتنسيق مع االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
حيث بدأت الجولة بزيارة كنيسة القيامة والمسجد االقصى المبارك وانتهت في برج اللقلق وتنظيم لقاء كروي مع فريق الموظفين - برج 

اللقلق.
نادي  مع  شراكة  عالقة  وبناء  االخوي  التواصل  لتعزيز  هو  اللقاء  ان  للجمعية  التنفيذي  المدير  ادكيدك  منتصر  قال  االستضافة  وحول 
الجزيرة األردني ومع أكاديمية أطفال بال حدود، وشكرا ادكيدك االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ممثال برئيس االتحاد اللواء جبريل 

الرجوب، واكاديمية أطفال بال حدود على الثقة باستضافة فريق الجزيرة األردني.
من جانبه قدم هشام غيث بجزيل الشكر لجمعية برج اللقلق على االستضافة وتنظيم اللقاء الكروي واكد بان الجزيرة األردني يرحب 

بفريق جمعية برج اللقلق باألردن لتنظيم تبادل كروي اخوي أردني فلسطيني مقدسي.
وبعد اللقاء االخوي ما بين الفريقين قام ادكيدك وكابتن الفريق الجوالني بتقديم كأس تذكاري لكابتن الجزيرة ورئيس البعثة غيث، 

وتبادل الفريقان الهدايا التذكارية.

اشبال برج اللقلق - الموظفين يتحاورون كرويا مع نظرائهم الجزيرة 
االردني



Burj Al Luqluq- Muazafin team meets their peers the 
Jordanian Al-Jazira

Burj Al-Luqluq Social centre Society hosted a friendly football match between Al-Jazira team and Burj Al-Luqluq- Muazafin team 
at its stadium in the Old City of Jerusalem on Sunday.
A delegation from Al-Jazira Academy›s football team headed by the director of Al Jazeera Academy Hisham Ghaith, the directors 
Reda Al Maghraby, Bassam Abu Jamous and coach Ismael Abu Saif particiapted in the visit. They were welcome by the Society›s 
director, Muntaser Edaidek, the sports program coordinator Ahmed Jaber and the coaches Ragheb Abu Sneineh and Ala 
Jamjoom.
This hosting comes as part of Al-Jazira›s team visit to Jerusalem through Children Without Borders Academy and in coordination 
with Palestinian Football Federation. The tour began with a visit to Church of the Holy Sepulcher, Al-Aqsa Mosque and ended 
in Burj Al-Laqlaq.
Muntaser Edkaidek, Executive Director of the Society, said that the meeting is to enhance brotherly communication and build a 
partnership with the Jordanian Al Jazira Club and the Children Without Borders Academy. Then Edaidek thanked the Palestinian 
Football Federation, represented by the Federation President, Jibril Rajoub and the Children Without Borders Academy for their 
trust in the Society›s hospitality.

 From his side, Hisham Ghaith thanked  Burj Al-Luqluq Society for hosting them and organizing the football match. Then he 
confirmed that Al-Jazira welcomes Burj Al-Luqluq Society›s team in Jordan and they›re ready to organize a Jordanian-Palestinian 
friendly match.
After the friendly match between the two teams, Edkaidek and the captain of the team presented a trophy cup to Al-Jazira 
captain and head of the delegation Ghaith. Finally the two teams exchanged souvenirs.



القدس - وكالة بال سبورت/ افتتح االتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الوسط برعاية رابطة االندية المقدسية وبضيافة جمعية برج 
الرابطة  رئيس  بحضور  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  خيمة  في   »C« للمستوى  القدم  بكرة  المصنفة  المدربين  دورة  المجتمعي  اللقلق 
عضو  شعبان  سامية  واالعالمية  الصياد  خالد  الدورة  ومنسق  الوسط   اتحاد  وعضو  بحر  زياد  باالتحاد  الوسط  فرع  ورئيس  سرور  احمد 
اتحاد كرة القدم فرع الوسط والمدرب الدولي المتخصص ومدير الدائرة الفنية باالتحاد الفلسطيني لكرة القدم احمد الحسن ومساعد 
المحاضر حسام يونس ومدير الرابطة جمال غوشة وعضو الرابطة بدر مكي ومدير جمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك ومحاسب الجمعية 

منذر الكسواني والرياضي المقدسي خالد حجازي والمدربين المشاركين بالدورة.
وافتتحت الدورة بكلمة من االعالمي المقدسي بدر مكي الذي رحب بالحضور كافة واكد على اهمية تنظيم هذه الدورة في قلب القدس 
وفي جمعية برج اللقلق على وجه الخصوص وقدم مدير الجمعية منتصر ادكيدك الذي رحب بالحضور كافة واوضح اهمية تنظيم الدورة 
في مدينة القدس وبشكل خاص ان مدينة القدس الوحيدة التي ال تحظى بالمدربين المتخصصين بالشهادات االسيوية والدولية بكرة 

القدم.
واضاف بأن هذه الدورة هي مطلب مقدسي من جميع االندية التي تحتاج للمدربين المصنفين لتطوير الالعبين.

االتحاد  وشكر  المدربين  يمثلها  التي  المقدسية  وباالندية  جميعا  المشاركين  بالمدربين  سرور  احمد  الرابطة  رئيس  رحب  جانبه  من 
الفلسطيني لكرة القدم على تعاونة ومساندة االندية المقدسية بتنظيم هذه الدورة على ارض القدس وفي جمعية برج اللقلق المجتمعي 
والدعم  االمكانيات  كامل  ووفر  القدس  مدينة  في  الدورة  تنظيم  دعم  الذي  ارجوب  جبريل  اللواء  االتحاد  رئيس  من  بالشكر  متقدما 

لتنظيمها.
واضاف بأن رابطة االندية المقدسية ستعمل بشكل مستمر داخل مدينة القدس لتطوير الرياضة المقدسية باالندية وتطوير المدربين، 
وتقدم بجزيل الشكر من جمعية برج اللقلق التي قدمت مالعبها وقاعاتها للدورة، وكذلك تقدم بالشكر من بكدار والبنك االسالمي 

للتنمية على دعمهم للدورة ضمن برنامج تمكين االندية المقدسية.
وفي كلمة احمد الحسن حيى صمود المقدسيين وثباتهم في مدينة وبشكل خاص خالل الفترة االخيرة واكد بأن هذه الدورة ستكون 
نقلة لتطوير المدربين المقدسيين وتعزيز دورهم في تطوير الكرة المقدسية، متمنيا بأن تكون الدورة على قدر توقعاتهم وان تساهم في 

تنمية قدراتهم وتطويرها.
عن  وعبر  الدورة  تنظيم  على  المشرفين  الشركاء  كافة  وشكر  الدورة  افتتاح  في  الرجوب  جبريل  اللواء  تحيات  بحر  زياد  نقل  جانبه  من 
سرورة في تنظيم هذه الدورة في مدينة القدس مضيفا بأن هذه الدورة لن تكون االولى وسيكون هنالك عدد من الدورات حالل الفترة 

القادمة، وتقدم بشكر الرابطة على رعايتها للدورة وبرج اللقلق لالستضافة.
كما يجب االشارة بأن عدد المشاركين في الدورة 27 مشاركا من 15 ناديا مقدسيا ومؤسسة، وفيما يلي اسماء المدربين المشاركين:

احمد  سارة،  ابو  مالك  دلو،  ابو  خالد  كارمي،  لياس  ليل،  ابو  فراس  خويص،  فيفي  جمعة،  ابو  القادر  عبد  سنينة،  ابو  علي  الزعتري،  امجد 
الصباح، عطا عبيد، مروان عثمان، نادي حجازي، فراس سمارة، رجب ابو ميالة، حسام حجازي، محمد ابراهيم العباسي، مأمون صالح، 
محمد شرف، وجدي القمبر، رأفت عياد، محمد جعابيص، سامر هلسة، فادي ابو كف، عبد اهلل درويش، فرج ابو رموز، يوسف داود وليالي 

حمودة.
يذكر ان الدورة تستمر لمدة اسبوعين على مالعب برج اللقلق دون انقطاع بالجانبين العملي والنظري وبمشاركة اطفال القدس من اجل 

تطبيق التدريبات من قبل المدربين المشاركين.

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورابطة االندية يفتتحان دورة المدربين 
المستوى »C« بضيافة جمعية برج اللقلق



The Palestinian Football Union- center branch launched  C Level 
training course for football coaches at Burj Al-Luqluq Society

The training course is under the patronage of  Jerusalem Clubs Association and hosted Burj Al-Luqluq Social Centre Society. 
It was launched in the presence of the President of the Association Ahmed Sorour and the Head of the Central Branch of the 
Union Ziad Bahr, the member of the Central branch of the Union and course coordinator Khaled Sayad, the journalist Samia 
Shaaban, member of the Football Association, the center branch, the international specialized coach and the director of the 
technical department of the Palestinian Football Union Ahmed El Hassan, the assistant coach Hossam Younis, the director 
of the Association Gamal Ghosheh, member of the association Bader Makki, Burj Al-Luqluq director Muntaser Edkaidek and 
Jerusalemite athlete  Khaled Hijazi and the participants trainers.
The training course was opened by a speech by the Jerusalemite Badr Makki, who welcomed all the attendees and confirmed 
the importance of organizing this training in Jerusalem and in the Burj Al-Luqluq Society in particular. Then the director of 
the society, Muntaser Edkaidek welcomed all attendees and explained the importance of organizing the training in Jerusalem 
especially that it lacks any trained coaches with International and Asian certificates in football coaching.
He added that this training is a requirement of all Jerusalemite clubs that need trained coaches to develop players.
On the other hand, the President of the Association Ahmed Sorour welcomed all participating trainers and the clubs represented 
by the coaches. Then he thanked the Palestinian Football Union for the cooperation and support to Jerusalem clubs to organize 
this training in Jerusalem and in the Burj Al-Laqlaq Social Centre Society. He continued to thank the Federation President Jibril 
Arjoub who supported the training course and provided full potentials and support for its organization.
He added that Jerusalem clubs association will work continuously in Jerusalem to develop sports clubs and develop the trainers. 
Finally, He ended thanking Burj Al-Luqluq for providing stadiums and halls for the course and also thanked Bkdar and the 
Islamic Development Bank for funding the course within their program of Jerusalem clubs empowerment.
in his speech, Ahmad Al Hassan appreciated Jerusalemites resistance and their solidity in their city especially during the last 
period. Then he confirmed that this course will be a move toward developing Jerusalemite coaches and to enhance their rule 
in developing Football sport in Jerusalem. He ended hoping that the course will develop their abilities and will match their 
expectations. 
On the other hand, Ziad Bahr conveyed the greetings of the General Jibril Rajoub at the opening of the course and thanked 
all the partners that supervised on arranging the course. He continued expressing his pleasure for arranging such course in 
Jerusalem. Then he added that this course will not be the first and there will be a number of courses during the coming period. 
Finally he thanked the association for 
 sponsoring the course and Burj Al-Luqluq for its hospitality. 
Also it should be noted that 27 coaches from 15 clubs and institutions will be participating in the course. Following the name 
of the participants:
Amjad al-Zaatari, Ali Abu-Sinina, Abdul Qader Abu Jumaa, Fifi Khwis, Firas Abu Lail, Lias Karmi, Khalid Abu Dalo, Malik Abu 
Sara, Ahmed Al-Sabah, Atta Obaid, Marwan Othman, Hijazi Club, Firas Samara, Mohammed Ibrahim Al-Abbasi, Maamoon Salah, 
Mohammed Sharaf, Wajdi Al-Qumber, Raafat Ayyad, Mohammed Ja›abees, Samer Halasah, Fadi Abu Kaf, Abdullah Darwish, 
Faraj Abu Rmoz, Yousef Daoud and Layali Hamouda.
It is worth mentioning that the course will last for two weeks at Burj Al-Luqluq stadiums without interruption in both the 
practical and theoretical aspects and with the participation Jerusalem children in order to implement the exercises by the 
participating trainers.



عاد إلى ارض الوطن طاقم جمعية برج اللقلق المجتمعي من مدينة فسبادن االلمانية بعد زيارة عمل استمرت الربعة ايام لترتيب معسكرا 
خاصا بفتيات الجمعية الذين اعمارهم بين 13 و15 عاما والذين يلتزمون في تدريبات الفتيات بكرة السلة بالجمعية وذلك بالشراكة مع 

قسم االنشطة الشبابية في بلدية فسبادن.
وخالل الزيارة تم ترتيب معسكرا تبادليا للفتيات بحيث يشمل لقاء مجموعة من الفتيات االلمان والتواصل معا لمدة تسعة ايام يشملها 

تدريبات كرة السلة واالشغال اليدوية وجوالل ثقافية وتبادال للثقافات والعديد من الزيارات واالنشطة الترفيهية والثقافية للفتيات.
وسيشارك في المعسكر التدريبي 15 فتاة مقدسية واداريين من جمعية برج اللقلق لالشراف على سير المخيم، حيث سيتم تأمين مبيت 

خاص بالفتيات وباشراف مدربة فريق الفتيات حنين رشق والمربية نمير عابدين والناشطة سندس الرجبي.
من  تعتبر  والتي  االمريكية  بالصالة  تسمى  والتي  فسبادن  في  االكبر  الصالة  على  للفتيات  خاصة  تدريبات  تنظيم  سيتم  المخيم  وضمن 
اهم الصاالت في المنطقة والوحيدة التي تتميز بالمواصفات الدولية للعب، حيث سيتلقى الفتيات التدريبات في هذه الصالة وكذلك 

سيواجهون فريق المنطقة للفتيات من فئتهم العمرية ايضا.
الخارجي  العالم  مع  التواصل  من  الفتيات  تمكين  هو  الزيارة  من  الجمعية  هدف  بأن  ادكيدك  منتصر  الجمعية  مدير  اكد  الزيارة  وحول 
وايجاد المساحة لالحتكلك ولعب كرة السلة، واضاف بأن هذه المشاركة فرصة للفتيات للخروج والتعرف على اصدقاء جدد من العالم 

يمكنهم ان يكونوا سندا للهم وللجمعية في المستقبل.
وختم ادكيدك نأمل ان تكون الزيارة مثمرة للفتيات وتساهم في تطوير ادائهم وفكرهم واكد بأن طاقم الجمعية سيشرف على ان تكون 

المشاركة تمثل القدس واهلها خير تمثيل وان تكون بالمستوى واالسلوب الخاص بالجمعية وطريقتها بالتواصل والعمل. 

ضمن شراكة الجمعية مع قسم االنشطة الشبابية بمدينة فسبادن
برج اللقلق تستعد لتنظيم معسكرا لفتيات الجمعية بالمانيا



As part of the society›s partnership with the youth activities department in the city 

of Wiesbaden

Burj Al-Luqluq is preparing to organize a camp for girls in Germany

The staff of Burj Al-Luqluq Social Centre Society returned home from Wiesbaden in Germany after a four-days working visit. 
The purpose of this visit was to arrange a camp for girls from 13 to15 years old who are committed to the girls› basketball 
training in the society. All of these arrangements were in partnership with the Youth Activities Department of the municipality 
of Wiesbaden.

During the visit, there have been arrangements for organizing exchange camp between the society›s basketball girls and 
German girls for 9 days. And that will include sharing basketball trainings, hand crafts, cultural tours, cultural exchange and 
many cultural and entertainment activities and tours. 

15 girls from Jerusalem will attend the training camp with administrators from Burj Al-Luqluq society to supervise the camp›s 
progress. Accommodation will be provided for the girls under the supervision of the girls› coach Haneen Rishiq, the educator 
Namir Abdeen and the activist Sundos Al-Rajabi.

During the camp, one of the trainings will be organized on the largest hall in Wiesbaden which is called the American Hall. The 
American Hall is considered one of the most important lounges in the region and the only one that has international standards. 
The girls will receive training in this hall and will also face German girls› team from their age group.

«The aim of the visit is to enable girls to connect with the outside world, create space for communication and play basketball,» 
said the director of the society, Muntaser Edkaidek. He added: «This is an opportunity for girls to go out and meet new friends 
from the whole world who could be supporters for them and the society in the future.” 

Edkaidek added: «We hope that the visit will be helpful for the girls and contribute to the development of their performance 
and thought”. He confirmed that the staff of the society will make sure that this participation will be a good representative of 
Jerusalem and its people. Also it’ll be according to the society’s standards, manners and its ways of communication and work. 



استأنف فريق »المرشد الشاب« في نسخته الثالثة، يوم الجمعة الماضي جوالته للتعرف على جغرافيا وتاريخ بالدنا، وكانت جولته هذه 
المرة في أراضي الجوالن السوري ، ومنطقة نهر األردن شمالي فلسطين. وهذه هي الجولة الثانية ضمن برنامج »المرشد الشاب« لهذا 

العام، والذي تنفذه جمعية مركز برج اللقلق المجتمعية في القدس، للعام الثالث على التوالي.
وكان البرنامج قد انطلق في نسخته الحالية في أيار الماضي، مبتدئًا أولى جوالته إلى منطقة حيفا. وبسبب األوضاع السياسية تم تأجيل 

عدد من الجوالت، إلى أن استأنفت أخيرًا األسبوع الماضي.
وقد تعّرف الفريق خالل جولته الثانية على تاريخ وجغرافيا هضبة الجوالن السورية. وشمل ذلك زيارة قلعة النمرود واالطالع على بنائها 
العتيد، وتاريخها الذي يرجعه علماء اآلثار إلى زمن السلطان األيوبي المعظم عيسى. كما تعّرف الفريق قرى الجوالن المتبقية بعد تهجير 
أكثر من 130 قرية في حرب 1967، وهي قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنيا ومسعدة. وقد كانت للفريق خالل زيارته لقرية مجدل شمس 

الفرصة للقاء عدد من الناشطين فيها لالستماع عن قرب عن تاريخ المنطقة وتفاصيل يومياتها تحت االحتالل.
كما شملت زيارة الجوالن التجّول في مواقع أخرى، مثل تل الغرام المطّل على بلدة القنيطرة السورية، والذي يمكن من خالله معاينة 
حدود الجوالن الشمالية والغربية. إضافة إلى ذلك، سار الفريق في مياه نهر بانياس، وتعّرف على منابعه، وعلى الروافد التي تصّب فيه حتى 

يندمج مع نهر الحاصباني، وصواًل إلى نهر األردن.
وأثناء الطريق إلى الجوالن مّر الفريق من مناطق فلسطينية مختلفة كالمثلث والجليل األسفل والجليل األعلى، وتعّرفوا على أهم سماتها 

الجغرافية وبعضًا من تاريخ القرى الموجودة فيها.
المشارك في الجولة عبد العفو الزغير يقول بأن »المرشد الشاب« فرصة ثمينة للشباب للتعّرف على أهم معالم فلسطين ومعرفة تاريخها 
وجغرافيتها، منّوها إلى أن الفائدة المعرفية التي يجنيها من هذا المشروع ال تتوقف عنده، فكل من يشارك فيه سيعمل على نقل هذه 

المعرفة لمن حوله من أصدقاء وأهل.

عن  والتنقيب  األرض  في  التجول  إمكانية  للشباب  يتيح  الشاب  المرشد  »برنامج  إن  بالقول  الزغير  مع  فتتفق  قربي،  سوار  المشاركة  أما 
أسرارها«، مضيفًة أنها في نهاية الجولة تشعر أنها عادت »مبهورة من غنى هذه األرض ومتعطشة لمعرفة المزيد عنها«.

وتقوم فكرة مشروع »المرشد الشاب« على تنظيم 18 جولة مكثفة وتعريفية بتاريخ وجغرافيا بالدنا، تشمل مختلف األراضي الفلسطينية، 
يتم  وشابة،  شابًا   50 التوالي  على  الثالث  للعام  المشروع  هذا  في  يشارك  السوري.  الجوالن  إلى  باإلضافة  والقدس،  والضفة  الداخل  في 
اختيارهم بعد إجراء مقابالت شخصية.  ويغلب على المشروع الطابع الثقفيفي الجدّي، ويعمل من خالله مرشد الجوالت األستاذ خليل 

صبري على تدريب المشاركين على اإلرشاد التاريخي، ويصحبهم في التعّرف على أبرز معالم ومواقع بالدنا.
وقد مول البرنامج في نسختيه األولى والثانية من قبل مؤسسة التعاون، أما هذا العام فهو ممول من VAKT-İ KIRAAT التركية.

»المرشد الشاب« يستأنف جوالته ... هذه المرة في الجوالن



Young Guide 3 resume its tours to Golan Heights

The third version of “Young Guide” team resume its tours that aims to recognize the geography and history of Palestinian lands. 
They went to Syrian Golan lands and Jordan River area north Palestine on Friday. This is the second tour within “ Young Guide” 
project that Burj Al Luqluq social community society execute at Jerusalem for the third year. 
The third version of the project was launched last May starting its first tours to Haifa. But because of the ongoing Political 
situations, several tours have been postponed until last week.
During his second tour, the team learned about the history and geography of the Syrian Golan Heights. This included a visit to 
Nimrod Castle. The team also knew the remaining villages of Golan after the displacement of more than 130 villages in the 1967 
war, the villages of Majdal Shams, Baqata, Ain Qinya and Masada. During his visit to the village of Majdal Shams, the team had 
the opportunity to meet activists to hear closely about the history of the region and the details of its diary under occupation.
The tour also included visits to other sites, such as Tel al-Gharam overlooking the Syrian Quneitra, through which the northern 
and western borders of the Golan could be seen. In addition, the team walked in Banias River, identified its sources, and on the 
tributaries that flowed to merge with the Hasbani River, up to the Jordan River.
On the way to the Golan, the team moved from different Palestinian areas such as the Palestinian Triangle, Upper Galilee and 
Down Galilee. They learned about its  geographical features and the history of some of the villages in the area.
Abdellafo Zughayar, who is one of the participants in the project, said:” The young guide is a great opportunity for youth to 
recognize the most important Palestinian sites and get to know it’s history and geography.” Then he noted that the advantage 
of knowledge the he gains from the project won’t end. He explained: “ Because each of us will make sure to deliver those 
information and knowledge to our family and friends.”
Swar Qurabi agrees with her fellow adding: “ Young Guide project provides youth with the possibility to wander the lands and 
know its secrets.” She ended saying:” at the end of every tour I usually feel amazed from the beauty of our lands and at the same 
time excited to know more about it.”
The project is based on organizing 18  tours to several Palestinian areas such as Jerusalem, West Bank, Syrian Golan and Lands 
that were occupied in 1948 . For the third year, 50 youth aged participates in the project after they’ve been selected in personal 
interviews for each. The project is considered educational and serious, through which the tour guide, Mr. Khalil Sabri, trains the 
participants on historical guidance and accompanies them to learn about the landmarks of our country.
It is worth mentioning that the first and the second version of the project was sponsored by Welfare Association. While this year, 
this version is sponsored by the Turkish VAKT-İ KIRAAT.



نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي عصر يوم الخميس الموافق 2017/8/10 دوري الحارات المقدسية على ارض الجمعية ضمن مشروع 
شبابك يا قدس بتمويل رجل االعمال الفلسطيني منير الكالوتي وإشراف مؤسسة التعاون. 

وقد شارك فريق موظفين برج اللقلق ونادي جبل الزيتون وفريق االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويًا لمواليد 2002، وحصل جبل 
الزيتون على المركز االول واالكاديمية الفلسطينية الوصيف وقد تم تكريم الالعبين المشاركين، حيث فاز فريق جبل الزيتون على فريق 
موظفين برج اللقلق بنتيجة 3-0، فيما تعادل الموظفين برج اللقلق مع األكاديمية الفلسطينية بنتيجة 1-1، وفاز فريق جبل الزيتون على 

فريق األكاديمية بفارق هدف مقابل ال شيء، وقد حكم المباراة المدرب محمد بيضون. 
وقال المدرب عالء جمجوم أن هدف الدوري هو تعزيز الترابط بين الفئات العمرية من مختلف االندية المقدسية وبث الروح التنافسية 

الرياضية بين الالعبين.

برج اللقلق ينظم بطولة دوري الحارات المقدسية

Burj Alluqluq Organizes the Jerusalemite Neighborhood 
Football Tourament

Burj Al-Luqluq community centre society organized the Jerusalemite Neighborhood Football Tournament within Shababek Ya 
Quds project that is funded by the Palestinian businessman Munir Al-Kalouti and supervised by the Welfare Association.

Palestinian Football Talents Academy team, Mount of Olives Club and Muzafeen -Burj AL Luqluq team for the age group 15 
participated in the tournament. And it’s worth mentioning that Mount of Olives club toke the first place and the Palestinian 
Academy toke the second. Players 

“The purpose of the tournament is to build up coloration between the age groups of the various Jerusalemite clubs and to 
broadcast the spirit of competitive sports among the players.” Said Coach Alaa Jamjoum. 




