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Initiatives of the “I am a human” community program and the signing of 9

، اتفاقيات جديدة مع جمعيات٩ مبادرات برنامج «أنا إنسان» المجتمعي وتوقيع

new agreements with various associations, schools, and cooperatives

مدارس وتعاونيات مختلفة

Burj Al-Luqluq signed 9 agreements to support 9 emerging youth initiatives within the “I am a human” program, which is implemented by Burj Al-luqluq within “Forsa” project funded by the United Nations Population Fund UNFPA.

 الذي تنفذه الجمعية،» وذلك ضمن برنامج «أنا إنسان، مبادرات شبابية ناشئة9  اتفاقيات لدعم9 وقعت جمعية برج اللقلق اليوم

While many young men and women within the target age group and the conditions for applicants applied individually, the “Fakho”
initiative with the initiator Samer Al-Sharif, the “Safe Jerusalemite child” initiative with Ms. Afaf Al-Dajani, as well as the initiative of
Captain Rana Obeidat “the table tennis initiative” and the “theater” initiative Dolls” with the initiator Moab Abu Khdeir.
The conditions and specifications focused on the topics of initiatives to direct them, not control them, to ensure positive impact and
equality, in addition to enhancing the capabilities of young people.

The project mainly aims to support these youth initiatives and help young people transfer their creativity and energies to reality by
facilitating their achievement and supporting them financially and morally so that we can jointly contribute to the development of
the local community and deal seriously and practically with the challenges facing the community and youth.

Youth Azm campaign:
An introductory campaign for young women and men enrolled in the Azm Program for Young Leaders, as part of 24 participants
was introduced, and the remaining part of the participants will be published during the next month. This is done by publishing an
introductory paragraph for each participant in the program. This program aims to develop youth capabilities in implementing community initiatives and strengthening youth capabilities as an example of change-making.
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 حيث تم فتح باب التقديم للجمعيات والمدارس والمجموعات،في هذا العام تم اختيار المبادرات التي تركز على الجانب اإلنساني

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

The associations that have advanced many, and among the most prominent pioneering ideas that focus on community service, were
Nabd Al-Hayat Association and “We Meet to Rise” initiative, and the Tigris Association with the “Able to Learn” initiative. As for the
Princess Basma School, it presented the “Better Health” initiative, and among the groups that were signed with it, JAW Cooperative
initiative, the children’s musical initiative, and Abnaa Alqud club, the “I Draw a Basma” initiative.

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

This year, initiatives focused on the humanitarian aspect were selected, as applications were opened for associations, schools, and
youth groups, in addition to individual initiatives.

.UNFPA ضمن مشروع «فرصة» الممول من صندوق األمم المتحدة للسكان

.الشبابية باإلضافة إلى المبادرات الفردية
 جمعية نبض الحياة ومبادرة نلتقي،الجمعيات التي تقدمت كثيرة وكان من أبرز األفكار الريادية والتي تركز على خدمة المجتمع
 ومن،» أما مدرسة األميرة بسمة فقد تقدمت بمبادرة «لصحة أفضل، وجمعية دجلة مع مبادرة قادرون على التعلم،لنرتقي
ُ المجموعات التي تم التوقيع معها تعاونية جو الفنية ومبادرة التفريغ الموسيقي لألطفال ونادي أبناء القدس مبادرة
«أرسم
.»بسمة
فيما تقدم العديد من الشبان والشابات ضمن الفئة العمرية المستهدفة والشروط الخاصة بالمتقدمين بالتقدم بشكل فردي
َ فيما تم اختيار مبادرة
«فخو» مع المبادر سامر الشريف ومبادرة «طفل مقدسي آمن» مع السيدة عفاف الدجاني وكذلك مبادرة
.الكابتن رنا عبيدات «مبادرة تنس الطاولة» ومبادرة «مسرح الدمى» مع المبادر مؤاب ابوخضير
تركزت الشروط والمواصفات على المواضيع الخاصة بالمبادرات في محاولة لتوجيهها وليس التحكم بها لضمان التأثير اإليجابي
.والمساواة إضافة الى تعزيز قدرات الشباب
يهدف المشروع باألساس الى دعم هذه المبادرات الشبابية ومساعدة الشباب في نقل ابداعاتهم وطاقاتهم إلى أرض الواقع
عبر تسهيل تحقيقها ودعمها ماديا ومعنويا لنساهم معا في تطوير المجتمع المحلي والتعامل بشكل جاد وعملي مع التحديات
.التي تواجه المجتمع والشباب
:حملة عزم الشباب
 مشارك وسينشر خالل24  إذ تم التعريف بجزء من،حملة تعريفية الشابات والشبان الملتحقين في برنامج عزم للقيادات الشابة
 والمشاركين التي تم التعريف بهم هم نور ادكيدك ونارمين ابوخضير وتسنيم،الشهر القادم الجزء المتبقي من المشاركين
ابوصبيح وابرار حمور وعائشة ابوغربية وبتول عليان واية عمرو وشدى ابودلو وتم ذلك من خالل نشر فقرة تعريفية عن كل مشارك
 يهدف هذا البرنامج الى تنمية قدرات الشباب في تنفيذ المبادرات المجتمعية وتعزيز قدرات الشباب كمثال لصناعة.في البرنامج
.التغيير
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2021 أنشطة مركز الحموي في شهر تشرين أول

Al-Eizariya Center for Culture and Education - Al-Hamwi
Activities during OCTOBER

 التعليم المساند في مركز العيزرية للثقافةتم تنفيذ مبادرات طالبية خالل حصص المهارات الحياتية بعنوان «تعاونوا» حيث قام الطلبة بعمل مبادرة ترتيب وجمع النفايات
الموجودة في ملعب وحديقة المركز من خالل نشاط تنافسي وتم تقسيم الطلبة الى فريقين وكل فريق لديه مجموعة من
.البطاقات تحتوي على صور ألنواع مختلفة من النفايات عليهم جمع اكبر عدد ممكن منها للفوز

- Supportive education at Al-Eizariya Center for Culture
- Student initiatives were implemented during the life skills classes entitled “Cooperate.” The students took an initiative
to arrange and collect the waste in the center’s playground and garden through a competitive activity. The students
were divided into two teams, and each team had a set of cards containing pictures of different waste. They had to
collect as many of them as possible to win.

- Holding a workshop on important communication and communication skills in the work environment for a group of
university students in the third phase of the Gifted Students Program.
- Extracurricular activities at Al-Eizariya Center for Culture
- Complete the meetings of the English conversation course and the Hebrew language course for beginners
- The start of the “Yalla Masarat” program, which aims to identify different regions in Palestine and learn about the
region and the plants, animals, and birds that live in it.
- Department of Psychological and Social Counseling at Al-Eizariya Center for Culture
- The Guidance Department of the Women’s Club implemented several workshops, namely techniques for dealing with
children who have been subjected to violence, in cooperation with the Rehabilitation and Treatment Center for Victims
of Torture, in addition to a workshop on how to psychologically prepare for the adolescence period.
- A workshop entitled Social Roles and Gender-Based Violence was implemented in cooperation with the Sanad Project
of the Center for Women’s Studies.
- Continuing the workshops with the self-assertion group, the sixth cohort, “With Hope, We Live”.
- Completion of the workshops, Al-Zahraa group of orphans, for the “I can” program.
- The Counseling Department received several individual cases and consultations.
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 برنامج الموهوبين في مركز العيزرية للثقافة:استمرار عقد اللقاءات في اللغة االنجليزية والعلوم لطالب برنامج الطلبة الموهوبين للمرحلتين األولى والثانية حيث
 عقد ورشة عمل في مهارات االتصال والتواصل المهمة في بيئة العمل لمجموعة من طلبة الجامعة في المرحلة الثالثة من.برنامج الطلبة الموهوبين

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

- Continuing to hold meetings in the English language and science for students of the gifted student’s program for the
first and second stages, where:

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

- The Talented Program at Al-Eizariya Center for Culture

 األنشطة الالمنهجية في مركز العيزرية للثقافةاستكمال لقاءات دورة محادثة اللغة االنجليزية ودورة اللغة العبرية للمبتدئين
البدء ببرنامج «يال مسارات» والذي يهدف إلى التعرف على مناطق مختلفة في فلسطين والتعرف على طبيعة المنطقة أنواع
. النباتات والحيوانات والطيور التي تعيش فيها
 قسم االرشاد النفسي واالجتماعي في مركز العيزرية للثقافةنفذ قسم اإلرشاد بالنادي النسوي عدة ورش عمل وهي تقنيات التعامل مع األطفال الذين تعرضوا للعنف وذلك بالتعاون مع
.مركز تأهيل وعالج ضحايا التعذيب باإلضافة لورشة عمل حول كيفية التحضير النفسي لفترة المراهقة
وتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان األدوار االجتماعية والعنف المبني على النوع االجتماعي بالتعاون مع مشروع سند التابع لمركز
.الدراسات النسوي
.» استمرار ورش العمل مع مجموعة توكيد الذات الفوج السادس «باألمل نحيا.» استكمال ورشات العمل مجموعة الزهراء اليتيمات لبرنامج «أنا أستطيع. استقبال قسم اإلرشاد عدد من الحاالت الفردية واالستشارات-
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زيارة رسمية لوكالة بيت مال القدس الشريف إلى جمعية برج اللقلق المجتمعي

وفد من مجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
في زيارة الى جمعية برج اللقلق المجتمعي

Company visit the Burj Al-Luqluq Social Center Society
The Burj Al-Luqluq Society in Jerusalem received a delegation of businessmen, CEO of the Palestinian Telecommunications Group and the Palestinian Cellular Communications Company Ammar Abdel Moneim Al-Aker, Mr. Abdul Majeed
Melhem, General Manager of the Palestinian Cellular Communications Company Jawwal, Mr. Walid Fatiha, General
Manager of Jericho Gate and Mr. Ahmed Abu Alia, Director of the Palestinian Cellular Communications Company. Public
Relations in Communications Group.
The delegation toured the association’s facilities in the presence of the administrative and executive body of the Burj
Al-Luqluq Community Association in Jerusalem, Mr. Nasser Ghaith, chairperson of the Board of Directors, Mr. Imad
Al-Shaloudi, Treasurer, Mr. Nihad Zghair, Sports Activities Officer and Executive Director, Montaser Edkidik, in addition
to a group of business executives friends of the association Mr. Osama Salah, Mr. Walid Al-Hroub, Mr. Dirar Mona, Mr.
Hani Sorour, and the President of the Clubs Association, Mr. Ahmed Sorour.
This visit comes as part of the continuous cooperation between the center and the Palestinian Communications Group
and an affirmation of the importance of the role played by the Palestinian private sector in strengthening and empowering the center, and a renewal of the partnership and annual sponsorship of the Palestinian Communications Group
for Burj Al-Luqluq.
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وتأتي الزيارة في إطار التعاون الحثيث بين الجمعية والوكالة الى جانب تدشين توقيع اتفاقية التعاون المشتركة ضمن المبادرات
.األهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية في القدس
حيث استقبل الدكتور محمد سالم الشرقاوي كل من المدير التنفيذي للجمعية السيد منتصر ادكيدك ومديرة شؤون الموظفين
.السيدة روال نجم
فيما اصطحب طاقم الجمعية الدكتور سالم في جولة على مرافق الجمعية بما فيها المرافق التعليمية مثل روضة جمعية
 ملعب كرة القدم وملعب كرة، والمرافق الرياضية مثل خيمة برج اللقلق،برج اللقلق ومشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق
السلة اضافة الى منارة برج اللقلق القاعة متعددة االستخدامات والتي تضم بانوراما رائعة لساحة قبة الصخرة المشرفة والحرم
.القدسي الشريف

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

A delegation from the Palestinian Communications Group and the Palestinian Cellular Communications

 المدير المكلف بتسيير، زار الدكتور محمد سالم الشرقاوي،في زيارة رسمية إلى جمعية برج اللقلق المجتمعي في القدس
.وكالة بيت مال

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

ً
 الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية،وفدا من رجال األعمال
،استقبلت جمعية برج اللقلق المجتمعي في القدس
وشركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية عمار عبد المنعم العكر والسيد عبد المجيد ملحم المدير العام لشركة االتصاالت الخلوية
. السيد وليد فتيحة مدير عام بوابة أريحا والسيد احمد ابو عليا مدير العالقات العامة في مجموعة االتصاالت،الفلسطينية جوال
،وقام الوفد في جولة على مرافق الجمعية بحضور الهيئة اإلدارية والتنفيذية في جمعية برج اللقلق المجتمعي في القدس
 السيد نهاد زغير مسؤول االنشطة الرياضية والمدير،السيد ناصر غيث رئيس مجلس اإلدارة والسيد عماد الشلودي امين الصندوق
 السيد وليد الحروب، باإلضافة الى مجموعة من أصدقاء الجمعية رجال األعمال السيد اسامة صالح،التنفيذي منتصر ادكيدك
.والسيد ضرار منى والسيد هاني سرور ورئيس رابطة األندية السيد أحمد سرور
ً
وتأكيدا على أهمية الدور الذي يلعبه
تأتي هذه الزيارة ضمن التعاون المستمر بين الجمعية ومجموعة االتصاالت الفلسطينية
ً
وتجديدا للشراكة والرعاية السنوية من مجموعة االتصاالت الفلسطينية
،القطاع الخاص الفلسطيني في تعزيز وتمكين الجمعية
.لجمعية برج اللقلق

An official visit by Bait Mal al-Quds Al-Sharif Agency to Burj Al-Luqluq Social center
society
On an official visit to the Burj Al-Luqluq Community Association in Jerusalem, he visited Dr. Muhammad Saleem AlShargawi, the director in charge of running the Bait Mal Agency.
The visit comes within the framework of the intensive cooperation between the association and the agency, in addition
to the inauguration of the signing of the joint cooperation agreement within the civil initiatives for a sustainable
program for development in Jerusalem.
Where Dr. Muhammad Saleem Al-Shargawi received the Executive Director of the Society, Mr. Montaser Edkidik, and
the Director of Personnel Affairs, Ms. Rola Negm.
While the Society’s staff accompanied Dr. Salem on a tour of the Society’s facilities, including educational facilities such
as the Burj Al-Luqluq Society Kindergarten, Burj Al-Luqluq Pottery Workshop and Training Center, and sports facilities
such as the Burj Al-Luqluq tent, a football field and a basketball court, in addition to the Burj Al-Luqluq Lighthouse, the
multi-use hall, which includes A wonderful panorama of the Dome of the Rock and Al Aqsa.
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مبادرة طالبية ضمن برنامج حوار ومعرفة بالتعاون مع مدرسة رؤى

مشروع ترابط «يال ع البلد» والجولة الثانية من جوالته بالتعاون مع مركز نسوي الثوري
 هذا المشروع الذي يهدف الى تفعيل مدينة،انطلقت ثاني جوالت مشروع ترابط (يال ع البلد) في مدينة القدس وأسواق البلدة القديمة
 حيث استضافت الجولة مجموعة مركز،القدس وتشجيع السياحة فيها والى تفعيل التجار وتنشيط الحركة التجارية والمطاعم في المدينة

 حيث قام الطلبة المتدربون مع طلبة،نفذت جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالتعاون مع مدرسة الرؤى الثانوية مبادرة بعنوان االهتمام بالبيئة

 ومنسقة المشروع من، مشاركة ً باإلضافة الى منسقة المركز النسوي السيدة حنين بزبز والسيدة منار قراعين44 نسوي الثوري وعددهم

.الصف الثاني بزراعة نخيل أمام المدرسة باإلضافة إلى العديد من الفعاليات والتحديات الخاصة بالبيئة

.جمعية برج اللقلق السيد روال نجم

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع نادي الحوار والمعرفة الممول من خالل مؤسسة وقت للقراءة بعد تدريبات مكثفة من خالل المدربة المتميزة

تم االلتقاء في باب العامود بالترحيب بالضيوف وافتتح المرشد المقدسي بشار أبو شمسية جولته بالشرح عن مدينة القدس وباب العامود

.ربى ادريس وتسهيل وتعاون من خالل طاقم وادارة مدرسة الرؤى الثانوية

ومن ثم توجهوا إلى الخانقاه ومنها الى باب الجديد مع الشرح عن أهميته التاريخية وموقعه االستراتيجي والتاريخي ثم تم التوجه الى حارة
ً
.مستعرضا أبو شمسية سبب التسمية ومكانتها التاريخية
الجوالدة

 وجولة ميدانية الى وادي قتلب وقرية دير الشيخ،جانب من تنفيذ برنامج «حوار ومعرفة» في مدرسة رؤى مع المدربة المختصة ربا إدريس

ثم قامت مجموعة سيدات المركز النسوي بزيارة المعمل (معمل البالط) في باب الجديد ثم الى دير األرمن وكنيسة القيامة وشرح عن أهميتها

.مشروع يال على البلد والذي يشمل في فئاته المستفيدة أبناء ونساء القدس باإلضافة إلى أهلنا وأحبتنا في الداخل الفلسطيني
. برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP من الجدير بذكره ان مشروع ترابط ينفذ بتمويل مشكور من

“Yalla Al Balad” project and the second tour of its tours in cooperation with Al-Thuri
Feminist Center
The second round of Tarabut project (Yalla Al Balad) was launched in the city of Jerusalem and the old city markets.
This project aims to activate the city of Jerusalem and encourage tourism there, to activate merchants and revitalize the
commercial movement and restaurants in the city. The tour hosted a group of 44 women, in addition to To the coordinator of the Women’s Center, Mrs. Hanin Bazbaz and Ms. Manar Qara’in, and the project coordinator from Burj Al-Luqluq
Social Center, Mr. Rola Najim.
The meeting took place at Damascus gate, welcoming the guests.
The Jerusalem guide Bashar Abu Shamsia opened his tour by explaining about the city of Jerusalem and Bab el-Amud,
and then they headed to Khanaqah and from there to Bab al-Jadeed with an explanation of its historical importance
and its strategic and historical location.
Then a group of women from the women’s center visited the factory (tile factory) in Bab Al-Jadid, then to the Armenian
Monastery and the Church of the Holy Sepulchre, and explained its religious significance, then to the tanning market
and from there to the Khan.
The tour ended in the family restaurant, where the group had lunch and headed to the buses.
The Coordinator of Al-Thuri Feminist Center expressed their thanks and happiness for this tour, which had a positive
impact on the women. Ms. Rola added about the importance of the Yalla project on the country, which includes in its
beneficiary categories the sons and women of Jerusalem in addition to our family and loved ones inside the Palestinian
territories.
The Tarabat project is being implemented with generous funding from UNDP, the United Nations Development Program.
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.المهجرة

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

.وانتهت الجولة في مطعم العائالت حيث تناولت المجموعة الغداء وتوجهوا الى الباصات
 وأضافت السيدة روال عن أهمية،وأعربت منسقة مركز نسوي الثوري عن شكرهم وسعادتهم لهذه الجولة مما أثر إيجابي على السيدات

A c t i v i t i e s & E v e n t s اﻷﻧـــﺸـﻄـــﺔ واﻟــﻔـﻌــﺎﻟــﻴــﺎت

.الدينية ثم الى سوق الدباغة ومنها الى الخان

ّ
.المجتمعي
وبتنفيذ من جمعية برج اللقلق
،المشروع بتمويل من مؤسسة وقت للقراءة
ٍ

A students initiative within the Dialogue and Knowledge Program in
cooperation with the Rua School
Burj Al-Luqluq Community Society, in cooperation with Al-Rou’a Secondary School, implemented an initiative entitled
Caring for the Environment, where the trainees and second-grade students planted palm trees in front of the school, in
addition to many activities and challenges related to the environment.
This initiative comes within the Dialogue and Knowledge Club project, funded by the Reading Time Foundation,
after intensive training by the distinguished trainer, Ruba Idris, and facilitating and cooperating with the staff and
management of Al-Rou’a Secondary School.
Part of implementing the “Dialogue and Knowledge” program at Roa’a School with the specialized trainer Ruba Idris,
and a field tour to Wadi Qatlib and the abandoned village of Deir al-Sheikh.
The project is funded by the Reading Time Foundation and implemented by the Burj Al-Luqluq Social Center Society.
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»إطالق كتاب وافتتاح معرض «صورة وقصتها القدس
 وبالتعاون مع المصور الصحفي المخضرم محفوظ ابو ترك معرض وإطالق كتاب بعنوان،افتتحت جمعية برج اللقلق المجتمعي
.«صورة وقصتها القدس» في منارة جمعية برج اللقلق المجتمعي
ٌ فيما حضر اإلفتتاح َج
 إلى جانب رئيس الهيئة، االعالمية والرياضية، الثقافية،مع غفير من رجاالت القدس والشخصيات الوطنية
.اإلدارية السيد ناصر غيث والمدير التنفيذي السيد منتصر ادكيدك
 فيما لفت،ألقى غيث كلمة أشاد فيها بدور وجهود المصور الصحفي محفوظ أبو ترك في توثيق معاناة الشعب الفلسطيني
. أشهر من أجل إعداد هذا الكتاب المميز3 المدير التنفيذي الحضور إلى الجهود التي استمرت أكثر من
. ومن بينها اقتحام المدن الفلسطينية وخاصة مخيم جنين،وقطاع غزة
ولفت أبو ترك إلى أنه قام بتوثيق الوجه المشرق من النضال الفلسطيني الشرس الذي كان يتصدى لسياسات القمع والتهجير
.من قبل االحتالل
ً
.وعلى هامش االفتتاح سلمت ادارة الجمعية التنفيذية واالدارية جمعية برج اللقلق للمصور ابو ترك تكريما لجهوده
 تضم صورا ألحداث مدينة القدس خاصة، صورة فوتوغرافية للمصور الصحفي المخضرم محفوظ أبو ترك20 وقد شمل المعرض
. وايضا اعتداء قوات االحتالل على المقدسيين من كبار السن والشبان واعتقاالت وغيرها،هدم المنازل وأحداث المسجد األقصى

Launching a book and inaugurating exhibition “A Picture and Its Story of
Jerusalem”
Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with the photojournalist Mahfouz Abu Turk, inaugurated an
exhibition and the launch of a book entitled “A Picture and Its Story of Jerusalem” at the Burj Al-Luqluq Society’s
lighthouse.
The opening was attended by a large crowd of Jerusalem men and national, cultural, media and sports personalities, as
well as the chairperson of the Administrative Board, Mr. Nasser Ghaith, and the Executive Director, Mr. Montaser Edkidik.
Ghaith delivered a speech in which he praised the role and efforts of photojournalist Mahfouz Abu Turk in documenting
the suffering of the Palestinian people, while the Executive Director drew the audience to the efforts that lasted over
3 months to prepare this exhibition.
Abu Turk talked about his journalistic career, which spanned about 35 years, documenting events in Jerusalem, West
Bank and Gaza Strip, including the storming of Palestinian cities, especially Jenin camp.
Abu Turk pointed out that he documented the bright side of the fierce Palestinian struggle, which was confronting the
policies of oppression and displacement by the occupation.
On the sidelines, the administration of the Executive and Administrative Society handed over Burj Al-Luqluq to the
photographer Abu Turk in honor of his efforts.
The exhibition included 20 photographs by photojournalist Mahfouz Abu Turk, including pictures of the events in the
city of Jerusalem, especially the demolition of homes and the events of Al-Aqsa Mosque, as well as the occupation
forces’ assault on Jerusalemites, elderly and young, and arrests and others.
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 من توثيق أحداث في القدس والضفة الغربية، عاما35 فيما تحدث أبوترك عن مسيرته بالتصوير الصحفي التي امتدت نحو

www.burjalluqluq.org
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