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 باحتفال وافتتاح لمعرض للصور الفوتوغرافية الشبابية
جمعية برج اللقلق تكرم المناضل صبحي غوشة في مقرها بالبلدة القديمة

في  غوشة  صبحي  الدكتور  المقدسي  الفلسطيني  المناضل  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  استقبلت  شبابي  مقدسي  باحتفال 
منارة القدس الثقافية للشباب بقلب جمعية برج اللقلق المجتمعي ليشارك شباب البلدة القديمة في افتتاح معرض الصور 
المناضل  بحضور  التعاون،  مؤسسة  من  الممول  البرج  عيش  مشروع  ضمن  المبتدئة  التصوير  دورة  لطالب  الفوتوغرافية 
ومرشد  بالقدس  المخدرات  لمكافحة  االستشارية  اللجنة  ومقرر  قطيش  أبو  صالح  والمناضل  غيث  اللطيف  عبد  المقدسي 
التربية سمير الطرمان ورجل العشائر والرياضي المقدسي زياد أبو صبيح ورئيس الهيئة اإلدارية للجمعية ناصر غيث ومديرها 
والطلبة  الخريجين  أهالي  من  ومجموعة  الخاروف  مصطفى  التصوير  ومدرب  جابر  احمد  المشروع  ومنسق  ادكيدك  منتصر 

المشاركين.
وافتتح الحفل بقص شريط المعرض الفوتوغرافي من الدكتور الضيف صبحي غوشة الذي تقدمة الطلبة المصورون ليقدموا 
شرحا واضحا عن صورهم التي التقطوها وتم عرضها للحضور، فيما قدم المدرب مصطفى الخاروف توضيحا للدكتور غوشة 

والحضور وصفا عن الدورة والتدريبات التي حصل عليها الطالب خالل الدورة.
ومن بعدها رحب مدير الجمعية ادكيدك بالحضور وشكر الدكتور غوشة على تلبية دعوة الجمعية مؤكدا بأن حضوره لموقع 
الجمعية هو فخر إلدارتها وشبابها والبلدة القديمة، وبشكل خاص انه كان من أوائل المناضلين الفلسطينيين الذين حملوا 

رسالة التطوع والنضال والعمل من اجل القدس والحفاظ على المؤسسات المقدسية.
ومن بعدها قام رئيس مجلس أداة الجمعية غيث بتكريم الدكتور غوشة بدرع القدس وجمعية برج اللقلق تأكيدا ووفاء لدوره 
الكبير الذي قدمه الدكتور غوشة في خدمة المدينة المقدسة وسكانها ومؤسساتها على مدار نصف قرن من العمل المجتمعي 
دعم  اجل  من  العربية  البلدان  جال  مقدسي  فلسطيني  نضالي  تاريخ  الدكتور  بأن  غيث  اكد  كلمته  وفي  الكامل،  التطوعي 
صمود المقدسيين، وهو اول من أسس جمعية المقاصد الخيرية وجمعية يوم القدس والعديد من الجمعيات والمؤسسات في 

فلسطيني والكويت واألردن.
ومن بعدها قدمت اللجنة االستشارية لمكافحة المخدرات بالقدس درعا تكريميا للدكتور غوشة قدمه األستاذ سمير الطرمان 
بمشاركة الحضور وأعضاء اللجنة، حيث عبر الطرمان عن سعادته للقاء الدكتور غوشة بالقدس بعد غياب طويل عنها وعن 

بلدتها القديمة.
وبعد الكلمات والترحيب من الحضور قال الدكتور غوشة كلمة وجهها للشباب المقدسي المشارك باالحتفال، حيث حثهم 
على العمل من اجل القدس، وشجعهم على العلم والثقافة والعطاء في كافة الميادين مؤكدا بأن القدس بحاجة لهم ألنهم 
هم الشعلة التي ستحافظ على القدس والمقدسات في المدينة، واكد بأن العالم يتابعهم يوميا ألنهم هو البوصلة التي تحرك 

الكون ويجب ان يفخروا لوجودهم في القدس وحياتهم فيها. 



Youth Photographical Exhibition Opening Ceremony
Burj Al-Luqluq Honours the Militant Subhi Ghosheh on its Facilities in the 

Old City.
In a Jerusalemite youth ceremony, Burj Al-Luqluq welcomed the Palestinian Militant Dr Subhi Ghosheh in the 
Educational Beacon in Burj Al-Luqluq Social Center Facilities.  Participants from Old City nehiborhoods contributed 
in opening the photography exhibition for photographical course students within Live Al-Burj Project which funded 
by Welfare Association.  
The Jerusalemite Militants Abdul Latif Ghaith and Salah Abu Ktiesh, Consultancy Committee for Combating Drugs 
Addiction in Jerusalem Decision Maker and Educational Advisor Sameer Al-Turman, the Publican and the Gymnastic 
Ziad Abu Sbeih, Burj Al-Luqluq Head Manager Naser Ghaith and its Manager Muntaser Idkaidek, the Project 
Coordinator Ahmad Jaber, Photography Trainer Mustafa Al-Kharouf and  Graduators Parents were the attendance 
for this ceremony. 
The ceremony started in cutting the ribbon of announcing and opening the photography exhibition by the Doctor 
Subhi Ghosheh. And then, the participated students presented a brief explanation on their own captured pictures to 
the crowd and Al-Kharouf presented other brief description on the entire course and on the training sessions given 
for the participated students. 
After that, Muntaser Idkaidek welcomed the crowd and thanked the Dr Subhi Ghosheh for his invitation acceptation 
confirming that his presence to Burj Al-Luqluq Social Center is a Pride for its managers, youth and for the Old City, 
especially after considering Ghosheh as one of the primary Militants who carried the message of volunteering, 
working and fighting for Jerusalem and maintaining Jerusalemite institutions.
Burj Al-Luqluq head manager Ghaith honoured Dr Ghosheh a shield confirming his loyal role in serving Jerusalem 
and its people and associations within a half year period of volunteering activities. Furthermore, Ghaith added that 
Dr Ghosheh militant history covered many Arab countries to support Jerusalem and Jerusalemite Militants and 
Dr Ghosheh, is the founder of Al-Makased Charity , Jerusalem Day Association and many association in Palestine, 
Kuwait and Jordan.  
In addition, Sameer Al-Turman honoured Dr Ghosheh a Shield presented by the Consultancy Committee for 
Combating Drugs in Jerusalem. Sameer expressed his pleasure in meeting Dr Ghosheh after the long absence to 
Jerusalem and to the Old City nehiborhoods. 
Finally, Dr Ghosheh presented a speech to the Jerusalemite participated youth, in which he motivated them to work 
for Jerusalem, encouraged them to move forward in education and volunteering in many social aspects confirming 
that Jerusalem needs them because they are the flame which will maintain Jerusalem and its holy sites. Moreover, 
he confirms that the world is informed daily about them, because they are the compass to the whole world and they 
should be proud of their existence in Jerusalem and living in it. 



بهدف دعم فريق الجمعية المشارك في كأس الدنمارك
جمعية برج اللقلق تنظم بطولة كأس العالم للمؤسسات األجنبية

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بطولة كأس العالم للمؤسسات األجنبية في مدينة القدس لتمويل مشاركة 
فريق الجمعية في بطولة كأس الدنمارك في العاصمة كوبنهاغن خالل الفترة 7/26 – 2016/8/3 بمشاركة 15 

العب مقدسي من أبناء مدينة القدس.
والفرنسية  والدنماركية  اإليطالية  المؤسسات  بفريق  تمثلت  اجنبية  فرق  أربع  بمشاركة  البطولة  وانطلقت 
واألمريكية ومؤسسة Oxfam ومؤسسة NCR النرويجية وفريق برج اللقلق، حيث انطلقت اللقاءات في تمام 
الساعة 3:00 مساء على ملعب الجمعية بحضور مدير الجمعية منتصر ادكيدك ومدير البرنامج الرياضي نهاد 

زغير ومنسقة البطولة اية سبيتان.
وبالتوازي مع تنظيم النشاط الرياضي قام متطوعي الجمعية بتنظيم اكشاك فنية وترفيهية وغذائية وبيع تذاكر 
الستخدام هذه االكشاك لدعم الفريق المشارك في البطولة من الجمعية، حيث تميزت االكشاك بالرسم على 
الوجوه ورسم الحر لألطفال ورسم الجداريات والرسم الشخصي وبيع الحلويات والمكسرات والعاب التسلية 

لألطفال وغيرها من الفعاليات التي استهدفت أبناء المشاركين األجانب بالبطولة.
وانطلقت الفعاليات بمنافسة قوية ما بين الفرق وبروح عالية من التحدي، وانتقل إلى الدور نصف النهائي كال 
من فرق إيطاليا والدنمارك وNCR  وبرج اللقلق، فيما انتقل إلى المباراة النهائية فريقي برج اللقلق مواليد 

1998 وفريق المؤسسات اإليطالية لينتهي اللقاء بفوز فريق برج اللقلق.
برج  فريق  العبي  من  بمبادرة  الفائزة  الفريق  بكأس  اإليطالية  المؤسسات  فريق  تكريم  تم  البطولة  ختام  وفي 

اللقلق وتم تقليد العبي الفريق اإليطالي بالميداليات.
دلو  أبو  خالد  والمدرب  سبيتان  اية  البطولة  ومنسق  جنسن  آن  المتطوعة  ادكيدك  الجمعية  مدير  شكر  كما 
على التنظيم المميز للبطولة ولزوايا البطولة التي تم تصميمها لتغطية نفقات الفريق المشارك من الجمعية 
في بطولة الدنمارك، كما شكر ادكيدك كافة الحضور من المؤسسات األجنبية التي شاركت إلنجاح الحدث 

ودعم فريق الجمعية.



For Burj Al-luqluq Football Team Sponsorship
Burj Al-luqluq Social Center Society Organizes the World International 

Soccer Tournament.

Burj Al-Luqluq Social Center organized a tournament in Jerusalem to support the 15 Jerusalemite 
boys whom are going to participate in the international soccer tournament in Copenhagen- 
Denmark.
The Tournament started with a participation of seven foreign teams which are the Danish, Italian, 
French, American, Oxfam and NCR institutions and the Jerusalemite local Burj Al-Luqluq team.
The Tournament started at 3:00 pm on Burj Al-Luqluq Pitch. The executive manager Muntaser 
Idkaidek, the Sports advisor Nihad Zughaiar and the Project Coordinator Aya Sbitan attended 
the event.  
Burj Al-luqluq volunteers participated in the event and were presenting  entertaining, artistic 
and food services, which were given in exchange of tickets. The services provided were; drawing 
on faces, free drawing activities, selling sweets and nuts, entertaining games for children and 
other services for participated foreign children. 
The Tournament went on with high competition and spirits. The semi-final contained four teams 
including NCR, Burj Al-luqluq, Italy and the Danish Team, and the final match was between the 
Italian team and Burj Al-luqluq team which was ended for Burj Al-luqluq as the champions of this 
tournament. 
At the end of the event, the Italian team was honoured and given the cup and medals as winners 
of this tournament in terms of fair play and respect for hosting them in Burj Al-Luqluq Social 
Center. 
Finally, Muntaser Idkaidek thanked the volunteer Ann Jensen, the tournament coordinator Aya 
Sbitan, the coach Khaled Abu Dalo and the audience for the great coordination of the entire 
event which was designed for covering expenses concerning Burj Al-luqluq team international 
participation in Denmark. 



جذور  مشروع  مشاركين  بتخريج  بالقدس  العامة  البريطانية  والقنصلية  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  احتفلت 
الجمعية  في  للشباب  الثقافية  القدس  منارة  في  األرمن  وحارة  القديمة  والبلدة  حطة  باب  حي  لمجموعتي  الشبابي 
ورئيس  الحسيني  عدنان  المهندس  القدس  شؤون  ووزير  ماكفيل  الستر  بالقدس  العام  البريطاني  القنصل  بحضور 
الجمعية ناصر غيث ومديرها منتصر ادكيدك ومشرفة مجموعة حي األرمن كيانيه ومشرف مجموعة البلدة القديمة 
ومنسق المشروع محمد دويك ومدرب المهارات عبد الرحيم محمود وحشد والشباب المستفيدون ومجموعة من 

موظفين القنصلية البريطانية العام بالقدس وموظفي الجمعية.
وانطلق الحفل بقص شريط معرض الصور الخاصة بالدورة حيث قام الشباب المشاركين بالتدريبات بتقديم شرح 
استعراضها  تم  التي  الصور  التقاط  من  والهدف  القديمة  البلدة  في  األرمن  لحي  التقاطها  تم  التي  الصور  حول  خاص 
ضمن مبادرة المجموعة بالتعرف على الحي األرمني، كما قامت مجموعة البلدة القديمة بالتعاون مع مجموعة صناع 
ذكي  هاتفي  تطبيق  تصميم  على  خاللها  من  العمل  تم  التي  المقدسية  المواصالت  مبادرة  فكرة  باستعراض  الحياة 

لمساعدة المواطنين المقدسيين على استخدام المواصالت العامة بشكل أسهل وبأدوات حديثة.
وبعد استعراض المبادرات تم القاء كلمة القنصل البريطاني العام ماكفيل الذي رحب بالحضور كافة وشكر جمعية 
برج اللقلق على التنفيذ المميز للمشروع وعلى الدور الكبير الذي تلعبه في مساندة األطفال والشباب المقدسيين، 

مؤكد بأن العالقة التي نسجت ما بين القنصلية والجمعية هي عالقة تعاون من اجل القدس والشباب المقدسي.
واكد بأن القنصلية البريطانية العامة بالقدس مستمرة في دعم ومساندة البرامج الخاصة بالجمعية من اجل تعزيز 

دور جمعية برج اللقلق بالبقاء والعمل داخل البلدة القديمة.
وفي كلمة محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني أعرب عن سعادته الحقيقية على الدور الريادي المميز الذي 
تلعبه الجمعية في دعم ومساندة الشباب المقدسي، مشيرا بأن برامج الجمعية تعتبر من البرامج المميزة التي تساهم 

في تطويرهم ورفع قدراتهم وحمايتهم.
التذكارية  الصور  التقاط  وتم  الشهادات  المشروع  من  المستفيدين  كافة  بتسليم  الحضور  كبار  قام  الكلمات  وبعد 

معهم، ومن بعدها تم تناول المأكوالت األرمنية ضمن فعاليات مبادرة التعرف على األرمن.
الفوتوغرافي  والتصوير  والتواصل  االتصال  تدريبات  حول  تركزت  قد  الشبابي  جذور  مشروع  تدريبات  ان  يذكر 
واحيائها  مجتمعاتها  مساندة  على  قادرة  شبابية  مجموعات  بناء  بهدف  االجتماعية  التواصل  مواقع  واستخدامات 

داخل البلدة القديمة وفي محيط المدينة المقدسة. 

بتمويل من القنصلية البريطانية وبحضور قنصلها العام
برج اللقلق تخرج مشاركين برنامج جذور الشبابي الثاني



Funded by the British Council and its General Consul Ceremony Attendance
Burj Al-luqluq Graduates the Participants of the Program ‘Juzur Shabab 2’

Burj Al-Luqluq Social Center and the General British Council celebrated the graduation ceremony for the 
participants of Juzur Al-Shabab program 2 for both groups from Bab Hutta, Old City and the Armenian 
neighbourhood  in the educational Beacon in Burj Al-Luqluq Social Center. The British Consul Dr Alester 
Makvil, Jerusalem affairs minister Adnan Al-Husseini, Burj Al-Luqluq Head Manager Nasser Ghaith, The 
executive manager Muntaser Idkaidek, Armenian’s group supervisor Kianeh, Old City group supervisor, the 
project coordinator Mohammad Dweik,  life skills trainer Dr Abdul Raheem Mahmmoud, Employees from 
the British Council and Burj Al-luqluq and the audience were the attendance of this ceremony.
The ceremony started in cutting the ribbon of announcing and opening photography exhibition of the 
participants in which they presented their own captured photos in Old City neighbourhoods expressing 
the importance of recognizing and identifying the Armenian Neighbourhood. Furthermore,  Old City 
group with the cooperation of Suna’ Al-Hayah presented a show of the Jerusalemite transportation 
initiative in which they designed a smart application for helping citizens to use and to exploit the general 
transportation in an easy and modern methods. 
After presenting initiatives, the General British Consul Makvil welcomed the crowd and thanked Burj Al-
Luqluq Social Center for the well organized implementation of the project and for its role in assisting 
Jerusalemite youth and children. Moreover, he adds two things, the first is that the relationship between 
the General British Council and Burj Al-Luqluq Social Center is considered as a cooperative relationship for 
assisting Jerusalem and Jerusalemite youth and children. The second is his confirmation on the continuous 
sponsorship for Burj Al-Luqluq Social Center activities and programs for reinforcing it’s  existence and 
development. 
Adnan Al-Husseini expressed his pleasure on Burj Al-Luqluq entrepreneurship role in supporting the 
Jerusalemite youth; confirming that Burj Al-Luqluq programs contribute to develop their capabilities and 
secure them from potential dropouts.
And then, participants were honoured by certificates and pictures were taken for the celebration.

Armenian food and cookies were presented within recognizing and identifying Armenians initiative. 
Finally, It’s worth mentioning that the training sessions within Youth Juthur emphasized on communication, 
photography and using social media subjects in the aim of building youth groups for helping their 
communities and neighbourhoods in and outside of the old city.



 50 بمشاركة  المهجرة  لفتا  لقرية  تاريخية  جولة  التاريخ«  »حراس  الحسنة  القدوة  برنامج  ضمن  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
شابا وشابة مقدسيين وبحضور المربي محمد موسى أبو الليل الذي جال معهم القرية متحدثا عن الرواية الفلسطينية حول تاريخ القرية 

والتهجير والنكبة الفلسطينية.
وانطلقت الجولة في تمام الساعة الثامنة صباحا من امام مدرسة الراشيدية نحو رأس قرية لفتا المهجرة، حيث كان في لقاء المجموعة 
المربي محمد موسى أبو الليل الذي رحب بالحضور ومن بعدها قدم لمحة تاريخية سريعة عن القرية للمشاركين من اطاللة توضح كافة 

معالم القرية التاريخية ومنازلها االثرية.
والمنازل  الموقع  وطبيعة  العين  أهمية  الليل  أبو  شرح  حيث  البركة،   - لفتا  عين  منطقة  إلى  الليل  أبو  برفقة  المشاركين  نزل  بعدها  ومن 

المحيطة به وكيف كان يتم استخدامها من قبل السكان، وحدد موقع غرفة االستحمام التي كان يستخدمها الشبان.
وعلى العين عرف أبو الليل المشاركين بأجمل منازل القرية الواقع في منتصف التل على يسار العين »منزل بدر«، الذي بني من الحجارة 
زهرية اللون والتي تمتلك شرفة رائعة بإطاللتها على القرية، ووضح أبو الليل بأن العائلة تعيش اليوم في منطقة الشيخ جراح ومنزلهم 

مهدد بالمصادرة أيضا.
ومن العين توجهت المجموعة صوب مسجد القرية، حيث روى أبو الليل قصة المسجد وشيخ المسجد االزهري الذي دخل القرية في بداية 
القرن العشرين وعمد على تغيير العديد من العادات المجتمعية في القرية وإعادة السكان للعبادات وليس العادات. ومن المسجد إلى 

المعصرة في القرية، حيث وضح أبو الليل للمشاركين اليات استخدامها وطبيعة عملها في تلك الفترة واهميتها.
وخالل الجولة ما بين المنازل التاريخية قام أبو الليل باستعراض الرواية التاريخية حول نزوح سكان من القرية وتوجههم نحو لفتا الفوقة او 
الجديدة  ومنطقة ارض السمار والتلة الفرنسية حاليا، وأشار بأن عدد سكان القرية في تلك المرحلة قد وصل إلى أربعة االف ساكن واليوم 

هم موجودون في األردن ولديهم جمعية خاصة بهم وفي مدينة رام اهلل وفي القدس.
وفي نهاية مسار قرية لفتا تم االطالع على موقع مقبرة القرية واختتمت جولة لفتا مع المعمر أبو الليل.

ومن لفتا توجهت المجموعة صوب قرية سطاف التاريخية المقدسية، حيث سارت المجموعة ما بين األشجار والطبيعة وصوال إلى عين 
األراضي  منطقة  في  المجموعة  تجولت  بعدها  ومن  العين  ومغارة  العين  داخل  إلى  المجموعات  ودخلت  القرية،  منتصف  في  الباقورة 

الزراعية البعلية.
 وبعدها صعدت المجموعة باتجاه عين سطاف حيث قاموا بجولة داخل العين التاريخية وتوجهوا نزوال نحوا وادي الحصا حيث انتقلت 
المجموعة باتجاه قرية عين كارم حيث تم زيارة الكنائس التاريخية في القرية ومسجد ستنا مريم والعين ومن بعدها تناولوا طعام الغداء.

 قدوة القدس »حراس التاريخ« يزور لفتا بحضور المشرف محمد موسى
أبو الليل



Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a tour within the good role model program ‘ 
The Guards of History’ to the depopulated Village Lifta , in a participation of 50 Jerusalemite 
youth. 
Mohammad Abu Al-Leil went with the participants and presented a brief story about the 
Palestinian narrative on Lifta’s history, depopulation and the Palestinian Nakba. 
The tour started at 8 am in front of Al-Rashideyah school straight to the village. Mohammad 
met the participants and welcomed them, he also presented a brief main descriptions of 
the targeted village. 
And then, the participants along with Mohammad went to the eye of Lifta – the Pool, 
Mohammad explained the importance of the eye, its nature, the surrounding houses, how 
the citizens were living in the village and determined the location of bathrooms in these 
houses.  
On the Eye, Mohammad showed the participants the most beautiful house in the village ‘ 
Bader’s house’ which located in the middle of the hill - left side of the Eye. He showed them 
the beauty of the house which was built by pink stones in addition to its beautiful view 
in the middle of the hill. Moreover, he indicated that Bader’s Family is living currently in 
Al-Sheikh Jarah neighborhood and their house is facing restricted procedure for another 
depopulation process.
After the Eye of Lifta, they went to Lifta’s Mosque, Mohammad narrated the story of the 
mosque and Shaikh Al-Azhari Mosque who entered the village in the 20th century and 
aimed to change the traditions of the community and  restoring religions and principles. 
Then they moved to the village’s winepress in which Mohammad expressed its working 
methods and importance before the depopulation issue. 
Within the tour among the historical houses, Mohammad narrated the historical story about 
the residents movement towards the new Lifta, Al-Samar land and the French hill. Moreover, 
he indicates that the population number in that period has reached 4000 residents , and 
today they are living in Jordan and they own associations in Ramallah and Jerusalem. Finally, 
they went to the village’s cemetery and the tour was ended with the company of the citizen 
Mo’amar Abu Al-Leil. 
Furthermore, they moved to the historical Jerusalemite Village ‘ Sataf’, they walked among 
the trees and the nature reaching Al-Bakoura Eye in the middle of the village, they entered 
the eye and saw its cave and then they moved towards the agricultural land in the village.
Finally, they visited Sataf Eye and made a tour inside this historical eye, went to Al-Hasa 
Valley to visit Eien Karem village which have many historical churches, Miss Mariam Mosque 
and the eye, in addition to a dinner meal after the tours. 

Jerusalem Role Model ‘The Guards of History’ visiting Lifta 
Village in the attendance of the advisor Mohammad Mousa 

Abu Al-Leil 



ضمن مشروع عيش البرج الممول من الصندوق العربي
برج اللقلق توقع عشرة مبادرات شبابية مجتمعية جديدة

وقعت جمعية برج اللقلق المجتمعي عشرة مبادرات شبابية مجتمعية ضمن مشروع عيش البرج الممول من الصندوق العربي اإلنمائي 
من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون تهدف لخدمة الشباب المقدسي واألفكار اإلبداعية الشبابية المقدسية، 
حيث وقعت المبادرات في منارة القدس الثقافية في مقر الجمعية بحضور مدير المشروع في مؤسسة التعاون عالء الطرشان ورئيس 

الجمعية ناصر غيث ومديرها منتصر ادكيدك ومنسق المشروع احمد جابر ومجموعة من المبادرين الشباب المقدسيين.
نشر  أهمية  على  التأكيد  وتم  المبادرين  بالحضور  رحب  الذي  ادكيدك  منتصر  الجمعية  مدير  من  ترحيب  بكلمة  التوقيع  حفل  وافتتح 
المبادرات المجتمعية في المدينة مع تركيز في هذه الرزمة من المبادرات على المبادرات المدرسية في محاولة من إدارة الجمعية دعك 

االفكار المدرسية وتأكيد أهمية العمل مع الطالب المقدسيين وداخل الصفوف المدرسية ومع المعلمين.
ومن بعدها أكد عالء الطرشان بأن مؤسسة التعاون تفتخر بالعالقة المميزة التي تربطها بجمعية برج اللقلق المجتمعي التي تعمل دائما 
من اجل مساندة الشباب المقدسي وتطوير االفكار اإلبداعية المقدسية من خالل رعاية المبادرات المجتمعية والشبابية والمدرسية، 
وأضاف بان المشروع هدفة تفعيل أنشطة وفعاليات الجمعية على مدار عام ونصف بتمويل من الصندوق العربي عبر البنك اإلسالمي 

ومؤسسة التعاون التي تشرف على سير المشروع واليات التنفيذ.
وفي كلمة رئيس الجمعية ناصر غيث أكد بأن الجمعية تفتخر بالشراكة الدائمة مع مؤسسة التعاون وتقدم بالشكر من الممول الصندوق 
العربي والبنك اإلسالمي للتنمية، وأضاف بأن رسالة الجمعية مستمرة في الحفاظ على الشباب المقدسي ودعم صموده وعطاءة داخل 

المدينة المقدسة.
ومن بعدها تم توقيع العقود من خالل رئيس مجلس أدارة الجمعية ومدير المشروع والمبادرين، حيث تم توقيع المبادرات التالية:

 - مبادرة ارسم بلدك لنادي سلوان وقع عن النادي محمود بيضون. 
 - مبادرة »الدليل سياحي تفاعلي للمدارس والعائالت« للباحثة التاريخية المقدسية الشابة نور الرجبي.

 - مبادرة »حديقة المرشد /الملعب التعليمي االرشادي« لمدرسة الجيل الجديد بيت حنينا وقع عن المدرسة المرشد محمد ابو حديد.
 - مبادرة »اكتشف ذاتي من خالل هوايتي« لمدرسة الدوحة وقع عنها المربية نادية عيد.

 - مبادرة »دعم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التربية« لقسم التعليم الجامع وقع عنه المرشد احمد عودة.
 - مبادرة من »حقي اللعب... احلى في مدرستي« لمدرسة الشابات المسلمات وقع عنها المربية رنا وحيد هاشم امام.

 - مبادرة »حارة« للمبادرة دينا فتيحة.
 - مبادرة »احياء فن الزخارف اإلسالمية وتمررها للشباب المقدسي« وقعها المدرب ناصر عبد الرازق التميمي.

 - مبادرة »مدرستي صديقتي« لمدرسة الفتاة الالجئة أ وقعها المربية خولة احمد سرور.
 - مبادرة »رمضان في القدس غير« وقع عنها المبادرة الدكتور مجد الهدمي.



Within ‘Live the Burj’ Program Funded by Arab Development Fund
Burj Al-Luqluq Signs 10 New Community Youth Initiatives 

Burj Al-Luqluq social center singed 10 new community youth initiatives within the program ‘Live the Burj’ 
funded by the Arab Development Fund ,through the Islamic Bank and under the supervision of Welfare 
Association. The signed initiatives aim to serve the Jerusalemite youth and their creative ideas, the initiatives 
were signed in the educational beacon in Burj Al-Luqluq Social Center.
The project manager from Welfare Association Ala’ Al-Turshan, The head manager of Burj Al-Luqluq Naser 
Ghaith, The executive manager Muntaser Idkaidek, the project coordinator Ahmad Jaber and a group of 
Jerusalemite youth initiators attended the conference. 
At First, Muntaser Idkaidek welcomed the crowd, confirmed the importance of publishing new community 
initiatives and focused on the important concentration on school initiatives to support students ideas and 
to confirm the importance of working with Jerusalemite students and teachers. 
And then, Ala’ Al-Turshan confirmed that Welfare Association is proud of this beneficial relationship with 
Burj Al-Luqluq Social Center which has been working continuously in helping Jerusalemite youth and 
developing their creative ideas by supporting social, youth and school initiatives. Moreover, he added that 
this program is for activating and reinforcing the association’s activities within a year and a half funding 
process by the Arab Development Fund through the Islamic Bank and under the supervision of Welfare 
Association. 
Burj Al-Luqluq head manager Nasser Ghaith confirmed that the association is proud with the continuous 
partnership with the Welfare Association and thanked the Arab Development Fund and the Islamic Bank. 
Moreover he added that our association will remain preserving and supporting the Jerusalemite youth in 
and out of the Holy City – Jerusalem. 
Finally , contracts were signed through Burj Al-Luqluq Board of Directors, The Project Manager and the 
Initiators. Signed initiatives were as follows: 
-1 Draw your own country initiative for Silwan Club – Signed by Mahmmoud Baidun.
-2 The touristic guidance for schools and families interactions  initiative for the historical Jerusalemite 
researcher Nour Al-Rajabi.
-3 Leader garden/ the educational leadership playground initiative for the New Generation School /Beit 
Hanina- Signed by the school advisor Mohammad Abu Hadid. 
-4 Discover yourself by your own hobby initiative for Al-Dawha School- Signed by Nadia Eid. 
-5 Supporting people with social needs in educational schools initiative for the university education 
department – Signed by the leader Ahmad Odeh.
-6 My right to play… more interesting in my school initiative for Muslim youth school for girls – Signed by 
Waheed Hashem Imam.
-7 Neighborhood initiative for the initiator Dina Fteha.
-8 Reviving the Islamic artistic decorations and delivering it to the Jerusalemite youth initiative – Signed by 
the coach Nasser Abdul Razeq Al-Tamimi.

-9  My school is my friend initiative for woman refugee school – Signed by Khawla Ahmad Srour. 
-10 Ramadan in Jerusalem is different initiative – Signed by the initiator Majd Al-Hidmi.



بطولة يوم االسير المقدسي برعاية سامر نسيبة تنطلق
وتتوج ثالث فرق مقدسية على مالعب برج اللقلق

وسط اجواء من الحماس واالثارة، تّوج فريق نادي بيت حنينا بكأس بطولة يوم االسير المقدسي الدورية -الذي اقيم على مالعب جمعية 
برج اللقلق المجتمعية   بمناسبة يوم االسير الفلسطيني في حارة باب حطة في البلدة القديمة بتنظيم من برج اللقلق بالتعاون مع نادي 
االسرى  وبعض  الرياضية  المؤسسات  من  العديد  ممثلي  بحضور  نسيبة  سامر  المهندس  االعمال  رجل  من  وبرعاية  القدس  في  االسير 

المحررين رغم التهديدات االحتاللية بوقف هذه النشاطات الحيوية. 
واستهل راعي البطولة المهندس نسيبة حفل التتويج بالقول ان تنظيم هنذه البطولة هو اقل لفتة يمكن ان نقدمها السرانا البواسل التي 
لوال تضحياتهم لما كنا هنا اليوم، ونحن بهذه البطولة الرمزية نتذكرهم ونرّسخ في اذهان ابناء شعبنا دورهم في التضحية والفداء ليس 

في هذا اليوم فقط وانما بشكل دائم، فهم ضمير وبوصلة شعبهم نحو الحرية واالستقالل.
وأعرب ناصر قوس رئيس نادي االسير في القدس عن شكره للقائمين على البطولة السنوية خاصا بالذكر المهندس نسيبة وادارة برج 
اللقلق والتي تأتي دعما السرانا االبطال داخل السجون االسرائيلية حتى نوصل رسالة ألطفالنا االحباء عن معاناة االسرى وخصوصا ان 

من بينهم أكثر من 400 طفل فلسطيني يعانون من القهر والتعذيب في اقبية المعتقالت. وتمنى ان تستمر هذه الفعالية كل عام. 
وقال منتصر ادكيدك مدير جمعية برج اللقلق نهدف الى احياء يوم االسير الفلسطيني وقضية االسرى التي هي من القضايا الملحة نحو 
هذه  عن  للتعبير  العالمية  الرياضة  لغة  واستخدمنا  االسرى،  بحق  الالانسانية  ممارساتها  لوقف  السجون  ادارات  على  الضغط  من  مزيد 

القضية المقدسة لدى الشعب الفلسطيني. 
المتحدثين  قدم  كما  المقاييس  بكل  الناجحة  البطولة  هذه  تنظيم  على  اللقلق  برج  في  الرياضة  قسم  مدير  الزغير  نهاد  الحاج  وأشرف 
في حفل التتويج الذي تخلله استالم الميداليات والكؤوس للفرق الفائزة والمشاركة. وانتزع فريق نادي الموظفين-برج اللقلق المرتبة 
الثانية – الوصافة -فيما حل فريق نادي سلوان في المركز الثالث وتسلم كل من الفائزين الثالثة االوائل كؤوسا بمناسبة الفوز. فيما تم 
وابراهيم  العب  كأفضل  الموظفين  نادي  العب  غزالة  ابو  ومعتصم  البطولة  هدّاف  الموظفين  نادي  العب  شريفة  ايهم  الالعب  تكريم 
العباسي افضل حارس مرمى العب نادي بيت حنينا . كمما تم تكريم الالعب عمر العباسي نجل االسير المقدسي عالء العباسي. وحضر 
من االسرى المحررين ناصر عيسى الذي قضى 20 عاما في السجون االسرائيلية وكل من االسرى المحررين محمد الزغير وايهاب الهدرة 
واحمد ابو غزالة كممثلين عن الحركة االسيرة وأمجد ابو عصب مسؤول لجنة اهالي االسرى وعالء الحداد عضو اللجنة. وكانت الفرق 
السبعة المشاركة في البطولة قد انقسمت الى مجموعتين، االولى برج اللقلق، نادي جبل الزيتون، نادي بيت حنينا واكاديمية االقصى 

والمجموعة الثانية نادي الموظفين ونادي سلوان واكاديمية المطران.



Jerusalemite Prisoner’s Day Tournament – sponsored by the 
Businessman Samer Nseibeh

Honoring Three Jerusalemite teams on Burj Al-Luqluq Facilities

Within the strong competition in the tournament, Beit Hanina football team won the cup of Jerusalemite 
Prisoner’s day tournament which was conducted on Burj Al-Luqluq pitches in Bab Hutta neighborhood 
in the Old City. The tournament was organized by Burj Al-Luqluq staff in cooperation with Al-Aseer 
Team in Jerusalem, and was sponsored by the businessman Samer Nseibeh and with the attendance of 
representatives from different sport and political institutions whom were involved in political violations.
The tournament main sponsor Nseibeh said that the coordination of this tournament is the least thing we 
can provide to our brave prisoners confirming that without them there is no indicator for our existence 
in Jerusalem. Moreover, he adds that in this formal tournament, we remember them, we maintain their 
historical achievements in our minds and we revive the idea of scarification for the lands . That’s it, they are 
the compass to freedom and independency. 
Al-Aseer Team head manager, Naser Al-Qous thanked the coordinators of this annual tournament 
mentioning specifically Naser Nseibeh and Burj Al-Luqluq managerial staff that support our brave 
prisoners whom are living currently in the Israelian prisons in order to deliver a message to our children 
about their hard life conditions and specially after the huge number of prisoners including 400 Palestinian 
child suffering from oppression and punishments in these prisoners. Moreover, he emphasized on  the 
importance of  continuous conduction of this tournament due to its positive results on residents and 
participants minds and awareness levels.   
The Executive manager, Muntaser Idkaidek said that we are aiming to revive Jerusalemite Prisoner’s Day 
and prisoners issue in Jerusalem for increasing and strengthening the pressure for reducing the inhumane 
violations practiced by the Israelian prisons managements. Furthermore, he adds that we present our 
political issue of the Palestinian people through using sports methods and events. 
The sports department manager in Burj Al-Luqluq Social Center Society , Nihad Zughaiar supervised the 
coordination of this successful tournament and presented the closing speech of the event which contained 
providing medals and cups for the winners.

Burj Al-Luqluq team took the second place, Silwan Team took the third place and the three teams were 
honored with cups and medals. Moreover, Al-Muwathafeen players Ayham Shriefeh and Mutasem Abu 
Ghazaleh were honored as top scorer and best player respectively. Silwan Players Ibraheem Al-Abbasi 
and Omar Al-Abbasi were honored as the best goalkeeper and Son of the famous prisoner Ala’ Al-Abbasi 
respectively. 
It’s worth mentioning that the attendances were:  the released prisoners who stayed for 20 years  in 
Jewish prisons Naser Issa, Mohammad Zughaiar, Ihab Hidreh and Ahmad Abu Ghazaleh as a committee 
for freed prisoners and  Prisoners Affairs Committee administrator Amjad Abu Asab and the member Ala’ 
Al-Haddad. Finally, seven teams participated in the tournament which were divided into two groups, the 
first contained: Burj Al-Luqluq team, Mount of Olives team, Beit Hanina team and Al-Aqsa Mosque team. 
The second contained Al-muwathafeen team, Silwan team and St Georges academy team. 



فريق برج اللقلق يشارك في ماراثون فلسطين الدولي الرابع في بيت لحم

شارك فريق جمعية برج اللقلق المجتمعي في ماراثون فلسطين الدولي الرابع »الحرية بالحركة« الذي نظم من خالل اللجنة األولمبية 
األجانب  من  مشارك  آالف  أربعة  من  اكثر  بمشاركة  لحم  بيت  مدينة  في  نظم  الدنماركية  بالحركة  الحرية  ومؤسسة  الفلسطينية 
والفلسطينيين، حيث تكون فريق برج اللقلق من 50 العبا من أبناء المدينة المقدسية الذين ارتدوا قميصا خاصا حمل شعارات تذكر 
من  وحوصرت  الفلسطينية  المدن  عن  عزلت  التي  المقدسة  وبالمدينة  »القدس«  األبدية  الفلسطينية  بالعاصمة  بالسباق  المشاركين 

االحتالل.
وشارك من العبي الجمعية 30 العبا في مسافة 21 كم، فيما شارك 20 العبا في مسافة 10 كم، كما شارك في الماراثون مجموعة الدبكة 
المتسابقين  انتهاء  انتظار  فترة  خالل  الماراثون  مسرح  خشبة  على  مميزا  عرضا  قدمن  اللواتي  البرج«  »فراشات  بالجمعية  الخاصة 

ووصولهم لساحة المهد في وسط بيت لحم.
التحركات  كافة  في  القدس  اسم  على  الحفاظ  بهدف  تأتي  المشاركة  بأن  سليم  مروان  اللقلق  برج  فريق  مشرف  اكد  المشاركة  وحول 
الشهر  خالل  للمشاركة  استعد  اللقلق  برج  فريق  بأن  مضيفا  الفلسطينية،  الرسمية  المحال  في  المقدسي  التواجد  وتعزيز  الفلسطينية 
تذكير  بهدف  البوصلة،  والقدس  للقدس«  اروح  و«مشتاق  معزولة«  و«القدس  ببالك«  القدس  »خلي  خاصة  شعارات  وجهز  الماضي 

المشاركين بأن القدس هي العاصمة وهي البوصلة وهي القضية.
وأضاف سليم بأن فريق برج اللقلق سيستمر بالمشاركة والتحدي في كافة النسخ الخاصة بالماراثون وسيعزز التعاون والشراكة مع الجهة 

المنظمة لرفع عدد المشاركين المقدسيين خالل العام القادم.



Burj Al-luqluq Team Participates in the fourth Palestinian 
international Marathon in Bethlehem

Burj Al-Luqluq team participated in the Palestinian international Marathon ‘ Right To Movement’ which was 
been organized by the Palestinian Olympic committee and the Danish Right To Movement institution. The 
event was settled in Bethlehem with a number of 4000 local and foreign participants.
 
Burj Al-Luqluq team contained 50 Jerusalemite players whom were wearing drawn shirts indicating the 
consistency of Jerusalem as the capital of Palestine and of the isolated occupied Jerusalem.
30 player from Burj Al-Luqluq team participated in the 21 Kilometers competitions while 20 of the team 
participated in the 10 Kilometers competitions. Moreover, Burj Al-Luqluq Dabka’s team ‘Burj Butterflies’ 
participated in the event and presented a show for the crowd on the marathon’s stage within waiting the 
participants to finish their competitions. 
Burj Al-Luqluq team supervisor, Marwan Sleem confirmed that this participation came along persevering 
the name of Jerusalem and for reinforcing the Jerusalemite existence in many territories. Furthermore, 
he adds that Burj Al-Luqluq team trained hard for this participation and made 4 slogans which are ‘ Keep 
Jerusalem in your mind’, ‘ Isolated Jerusalem’, ‘ I miss going to Jerusalem’ and ‘ Jerusalem is the Compass’ in 
the aim of reminding participants that Jerusalem is the capital, the compass and the issue. Finally, Marwan 
confirmed that Burj Al-Luqluq will participate continuously in these annual future marathons and will 
reinforce the cooperation with the organizing parties of this marathon in order to raise the number of 
participates in the next year. 
 



برج اللقلق وارض االنسان والتربية يفتتحان جدارية »قدس« وحديقة »ارض 
االنسان« بمدرسة الحسن الثاني

افتتحت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع مؤسسة ارض االنسان اإليطالية جدارية »قدس« وحديقة ارض االنسان في مدرسة 
الحسن الثاني ضمن مشروع عيش البرج المنفذ بإشراف مؤسسة التعاون وبتمويل الصندوق العربي من خالل البنك اإلسالمي للتنمية. 
وحضر حفل افتتاح الجدارية والحديقة مسؤولة العالقات العامة في مديرية التربية سوسن الصفدي ومدير جمعية برج اللقلق منتصر 
ادكيدك وممثلة مؤسسة ارض االنسان االيطالية سلمى الخالدي ومدير مدرسة الحسن الثاني عالء أبو شخيدم ومدربة الفنون سندس 
المنفذين  والطلبة  المدرسة  ومعلمي  الطالب  أهالي  من  وعدد  جابر  احمد  المشروع  ومنسق  الجدارية  رسم  على  أشرفت  التي  الرجبي 

لفكرة المبادرة.

الجدارية  رسم  في  استخدمت  التي  العمل  وآليات  الجدارية  حول  تعريفية  كلمة  بإلقاء  رجبي  سندس  الفنانة  الجدارية  منفذة  وقامت 
وكيفية اشراك طلبة المدرسة في تنفيذ اعمال الدهان والرسم.

ومن بعدها قام منسق المشروع احمد جابر بتقديم لمحة عن المراحل التي تم خاللها إعادة تأهيل الحديقة في ساحة المدرسة موضحا 
كيف كانت بالسابق مكبا للنفايات وكيف تحولت لحديقة مزروعة بالورود والحمضيات داخل ساحة المدرسة.

من جانبها شكرت الصفدي جمعية برج اللقلق وارض االنسان على دورهم الدائم في تنفيذ الفعاليات والمبادرات المدرسية، وأكدت 
بأن العالقة ما بين التربية والتعليم والمؤسسات العاملة هي عالقة تشارك وتعاون من اجل القدس وطلبة القدس.



Burj Al-Luqluq & Terre des Hommes Present “Quds” Mural & “Terre 
des Hommes” Garden

Burj Al-Luqluq Social Center Society in cooperation with Terre des Hommes presented Quds moral and Terre des 
Hommes Garden at Al-Hasan Al-Thani school within Live the Burj project, supervised by the Welfare Association 
and funded by the Arab fund through the Islamic Development Bank. The Public Relations Head of the Ministry of 
Education, Sawsan Al-Safadi, Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, the representative of Terre des 
Hommes, Salma Al-Khalidi, in addition to the Head Master of Al-Hasan Al-Thani school, Alaa Abu Shkheidem, the 
art trainer, Sundos Al-Rajabi and the project coordinator, Ahmad Jaber attended the opening ceremony with the 
participation of a number of parents, teachers and students who achieved this initiative. 
The art trainer who executed and supervised working on the mural gave an introductive speech about the mural 
and how she executed it with the students. 
Moreover, the project coordinator, Ahmad Jaber gave a review of the rehabilitation of the garden, how it used to be 
a landfill and how it was turned into a garden full of flowers and plants. 
Al-Safadi, on her behalf, thanked Burj Al-Luqluq and Terre des Hommes for their important role in executing these 
activities and initiatives and assured that the relationship between the Ministry of Education and working association 
is a relationship of cooperation for Jerusalem and the Jerusalemite students.




