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االولمبية  اللجنة  ورئيس  والرياضة  للشباب  االعلى  الجلس  رئيس  الجمعية  مقر  في  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  ادارة  استقبلت 
الفلسطينية واالتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب في زيارة رمضانية تفقدية لمقر الجمعية وبرامجها.

وكان في استقبال اللواء الرجوب رئيس الهيئة االدارية للجمعية ناصر غيث وامين الصندوق عماد الشلودي وعضو مجلس االدارة اياد 
الفلسطينية  االكاديمية  ورئيس  الخطيب  القادر  عبد  المقدسي  والرياضي  االداري  بحضور  ادكيدك  منتصر  الجمعية  ومدير  الزعتري 

للموهوبين كرويا فراس ابو ميالة ونجل اللواء رامي الرجوب.
وافتتحت الزياة بجولة للواء الرجوب في مرافق الجمعية حيث اطلع على الساحات الخارجية وارض االميم وخيمة البرج ومعمل الخزف 
وروضة االطفال ومنارة القدس التاريخية وحديقة العاب الروضة والمالعب الرئيسية، ومن بعدها اطلع على المكاتب االدارية حيث قام 
مدير الجمعية بتقديم شرح عن عمل الجمعية االداري واطلع اللواء على فلم يلخص البرامج واالنشطة التي تقدمها الجمعية لالطفال 

والشباب والنساء بالموقع.
وخالل الزيارة رحب مجلس االدارة باللواء جبريل الرجوب واكدوا بان برج اللقلق سيبقى محافظا على هويته العربية الفلسطينية، وبان 

هدف الجمعية االول هو الحفاظ على االرض وتعزيز التواجد البشري من خالل تنظيم الفعاليات والنشاطات الرياضية والمجتمعية .
بهذه  القدس  من  القديمة  البلدة  داخل  فلسطيني  شبابي  رياضي  مجمع  لوجود  سعادته  عن  الرجوب  جبريل  اللواء  عبر  الجولة  وخالل 
االمكانيات والصاالت والبرامج والفعاليات، واضاف بأن ادارة الجمعية تستحق االحترام والتقدير على دورها المميز في تطوير الموقع 
والمرافق، وبأن المجلس االعلى للشباب والرياضة لن يتردد في دمج برج اللقلق في كافة الفعاليات واالنشطة الخاصة بالشباب بشكل 

مستمر.

رئيس المجلس االعلى للشباب والرياضة جبريل ارجوب يزور جمعية برج اللقلق المجتمعي

The Head Officer of Higher Council for Youth and Sports ‘Jibreel Rjoub’ 
Visits Burj Al-Luqluq Social Center Society

Burj Al-Luqluq Social Center Society Welcomed the Head Officer of Higher Council for Youth and Sports, Head manager of 
the Palestinian Olympic Committee and Palestinian Union for Football ‘ Jibreel Rjoub’ in a profile visit to Burj Al-luqluq and Its 
facilities.
Head Officer of Burj Al-Luqluq Naser Ghaith, the Treasurer Imad Al-Shaloudi, Board of Directors Member Iyad Al-Za’tari, The 
Executive Manager Muntaser Idkaidek , The Athlete Abdul Qader Al-Khatib and Palestinian Academy for talented footballers 
Head Officer Firas Abu Mayaleh have welcomed and greeted Jibreel and thanked him for his visit.
Mr. Rjoub recognized and looked over Al-Burj facilities, saw the grounds, Al-Amim land, the tent, the ceramic lab, the kindergarten, 
the historical Jerusalemite beacon, the garden and the main sport pitches. Then he looked over the administrative offices, 
Muntaser presented a brief description about Burj Al-luqluq work, goals, achievements and targeted groups through a video 
and a program which highlight in brief Burj Al-Luqluq activities and programs. 
On the visit, Burj board of directors welcomed Mr. Rjoub and confirmed that Burj Al-Luqluq will maintain its Palestinian identity 
and Burj Al-Luqluq main goal is to maintain the lands, and to reinforce the trends on it by implementing useful activities, sport 
and social events.
Mr. Rjoub expressed his pleasure for the existence of a reachable quality place that gathers Palestinian youth inside Old 
City Nehiborhoods and adds that Burj Al-Luqluq deserves all respect and appreciation for its role in developing its facilities 
confirming that Higher Council for Youth and Sports will not hesitate in sharing programs and activities with burj Al-Luqluq 
trends and actions.  



اختتمت المؤسسات المقدسية الفلسطينية فعاليات رمضان بشوارع البلدة القديمة بنشاط خاص باألطفال امام 
على  بالرسم  المهرجين  قام  حيث  وذويهم  األطفال  من  مجموعة  وبحضور  العامود  باب  من  بالقرب  الكتان  مغارة 

الوجوه وتوزيع الباللين والرقص والغناء مع األطفال.
وتعتبر فعاليات رمضان بشوارع البلدة القديمة سلسلة من الفعاليات واألنشطة التي نفذت بجهود شبابية ومؤسساتية 
وبتمويل ذاتي من المؤسسات المقدسية، وهو نتاج لعمل مقدسي مشترك من اجل المساهمة بإحياء شوارع البلدة 
القديمة  والبلدة  القدس  بمدينة  العربي  والوجود  الصمود  وتعزيز  الفضيل،  رمضان  شهر  ايام  القدس  في  القديمة 

خاصة.  
باإلضافة الى تنشيط الحركة التجارية في اسواق البلدة القديمة، كما يهدف البرنامج الى تفعيل المؤسسات الثقافية 
والتاريخية الموجودة في المسارات المحددة انطالقا من باب العامود. وإعطاء الفرصة للجمهور الفلسطيني للتعرف 

عليها وعلى المواقع التاريخية، الثقافية والدينية المختلفة. 
أطفال  فعاليات  رمضانية،  وامسيات  فعاليات  مواقع،  زيارة  تجارية،  جوالت  ثقافية،  جوالت  عن  عبارة  كان  البرنامج 
الفئات  هدفت  التي  المتنوعة  الفقرات  من  والكثير  رمضان،  حكواتي  المهجرة،  للقرى  زيارات  جماعية،  افطارات 

العمرية المختلفة والتي احييت شوارع البلدة القديمة بالتراث وعززت الهوية الفلسطينية فيها.
المؤسسات والشخصيات المقدسية هي: جمعية برج اللقلق المجتمعي، مؤسسة الرؤيا، مؤسسة تاج، جامعة القدس، 
أبو  حسام  المقدسي  الفنان  الشبابية،  ساند  مجموعة  واالجتماعية،  الصحية  الرعاية  دار  اإلفريقية،  الجالية  جمعية 
لإلبداع  أوتار  مركز  الهاشمي،  فندق  مشاوير،  النمساوي،  الهوسبيس  فندق  سلعوم،  أحمد  المقدسي  الفنان  عيشة، 
الفني والثقافي، فرقة الشام، فرقة مزاج، والمهرجين المقدسيين اسامة مخيمر، ممدوح الحلواني، داوود طوطح، 

عزت النتشة.

رمضان بشوارع البلدة القديمة
برنامج رمضاني مقدسي بجهود مؤسساتية وشبابية ذاتية



Ramadan in the Old City Streets
A Jerusalemite Ramadan Program with the efforts of 

Organizations & Youth
The Palestinian Jerusalemite organizations celebrated the ending ceremony of Ramadan in the Old City Streets with 
an event for children in front of Al-Kittan Cave near Damascus Gate. A number of children and their parents attended 
the event as clowns drew on the faces of children, distributed balloons, dance and sang with them.  
The activities of Ramadan in the Old City streets come within a sequence of activities that were self-financed by 
the efforts of youths and organizations. This work aimed to revive the streets of the Old City of Jerusalem during 
Ramadan, in addition to enhancing the Arab existence in Jerusalem, especially the old city. 
In addition to activating the trade in the markets of the old city, this program is aims to trigger the cultural and 
historical organizations located on the way starting from Damascus gate. In addition, it aims to give the Palestinian 
audience the chance to know Jerusalem with its different cultural, historical and religious places.  
The program contained educational, commercial tours, visiting sites, Ramadan events and activities, children 
activities, group breakfasts, visiting depopulated villages, Ramadan storytellers and many diversified activities for 
different ages which revived the heritage of Old City streets in heritage and Palestinian identity reinforcement.  
Jerusalemite characteristics and institutions were as follows : Burj Al-Luqluq Social Center Society, Palvision 
Organization, Tag Institution, social and Health Hospice , Saned Youth Group, Jerusalemite artist Husam Abu A’isheh, 
Jerusalemite artist Ahmad Sal’oum, Hospice Hotel, Mashaweer, Al-Hashimi Hotel, Awtar Center for artistic and 
educational creativity, Al-Sham Group and Jerusalemite Clowns Osama Mukhaymer, Dawoud Totah and Izzat Al-
Natsheh.   



تنفيذ برج اللقلق ورعاية حصرية من جوال
حارة السعدية بطل خماسيات الحارات المقدسية بكرة القدم

فاز فريق حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس بكاس دوري خماسيات الحارات المقدسية  بعد ان تفوق على فريق حارة 
باب حطة بهدفين لهدف على ملعب جمعية برج اللقلق المجتعي برعاية حصرية من شركة جوال وبحضور رياضي رسمي تمثل 
نجم  سمير  المقدسي  الموظفين  نادي  ادارة  وعضور  جبر  ومفيد  فتيحة  يوسف  الرياضية  لالتحادات  قدسنا  تجمع  باعضاء 
وعضو لجنة اهالي االسرى عالء الحداد واالسير المقدسي المحرر مروان تيرو ورئيس مجلس ادارة الجمعية ناصر غيث وامين 
زغير  نهاد  الرياضية  البرامج  ومدير  ادكيدك  منتصر  الجمعية  ومدير  الزعتري  اياد  المجلس  وعضو  الشلودي  عماد  الصندوق 

ومجموعة من الرياضيين وابناء الحارات المقدسية.
وانطلقت المباراة النهائية بين حارتي باب حطة وحارة السعدية في تمام الساعة العاشرة والنصف بصافرة المدرب نهاد زغير 

وبحضور جمهور مساند للفريقين من الحارتين المقدسيتين.
وانطلق الشوق االول بضغط كبير من العبي حارة السعدية على حارة باب حطة حيث تمكن الالعب عبد اهلل دعنا من تسجيل 

الهدف االول معلنا تقدم حارة السعدية بهدف حافظ عليه الالعبين حتى نهاية الشوط االول.
منصور  عمرا  االصغر  الالعب  ليتمكن  التسجيل  على  واصرار  عالية  بروح  حطة  باب  العبي  دخل  الثاني  الشوط  انطالقة  ومع 
سليم من تسجيل هدف التعادل معلنا اشعال المدرجات والجمهور المقدسي المساند للحارات، وارتفعت وتيرة االحتكاك 
في الملعب حتى تمكن العب حارة السعدية عبد اهلل دعنا من تسجيل الهدف الثاني مؤكدا سيطرة حارة السعدية على اجواء 

المباراة ومضيفا هدفا جديدا لرصيدة ليحصد لقب هداف البطولة.
وبعد انتهاء الشوط الثاني اصتف العبو الحارات المقدسية امام المنصة الرئيسية للحضور الرسمي، حيث شكر مدير الجمعية 
منتصر ادكيدك الحضور والالعبين على مشاركة الجمعية والقدس هذه الفعاليات والنشاطات ومن بعدها قدم رئيس الجمعية 
اللقاء كلمة الجمعية ناصر غيث الذي اكد بأن جمعية برج اللقلق المجتمعي تفتخر بتنظيم هذه النشاطات والفعاليات خالل 

الشهر الفضيل للحفاظ على االرض والستقطاب ابناء البلدة القديمة للمشاركة في فعاليات ايجابية في ليالي رمضان.
وشكر غيث شركة جوال ومدير الرعاية الرياضية عبادة سميرة على رعاية خماسيات الحارات المقدسية ومساندة الجمعية 

وتقديم الرعاية السنوية للعالمة التجارية للشركة في ملعب الجمعية.
بعدها  ومن  بالميداليا  الالعبين  وتقليد  الثاني  المركز  بكأس  حطة  باب  فريق  بتكريم  الحضور  كبار  قام  الكلمات  انهاء  وبعد 
تم تكريم فريق حارة السعدية بكأس المركز االول وبالميداليات وتم التقاط الصور التذكارية في ارض الملعب مع الفريقين 

الفائزين بالمراكز االولى من دوري خماسيات الحارات المقدسية.



Implemented by Burj Al-Luqluq and Sponsored by Jawwal
Al-Sa’deiyeh Nehiborhood Team is the Champion of the Five Jerusalemite 

Nehiborhoods Tournament 

Al-Sa’deiyeh team won the tournament of five participated Jerusalemite Nehiborhoods in which they won 
the final match against Bab Hutta Nehiborhood team in a result of 1-2. The tournament was conducted 
on Burj Al-Luqluq pitch and in the presence of Qudsna Gathering members Yousef Fteha and Mufeed 
Jaber, board of directors member of Al-Muwazafeen Team ‘Sameer Nijem’, member of Prisoner’s Parents 
Affairs Committee ‘Ala’ Haddad’, The Jerusalemite prisoner and reporter Marwan Tiro, Head Officer of Burj 
Al-Luqluq Social Center ‘Naser Ghaith’, the Treasurer Imad Shaloudi, committee’s member Iyad Al-Za’tari, 
the executive manager Muntaser Idkaidek, sport advisor and manager ‘Nihad Zughaiar’ and a group of 
athletes and crowds from Jerusalemite nehiborhoods. 
The final match was set off between Bab Hutta and Al-Sa’deiyeh at 10:30 pm under the supervision of 
Nihad Zughaiar and in the presence of fans and administrative staff. 
At the first half, Al-Sa’deiyeh team controlled the game by putting pressures on Bab Hutta players and 
succeeded in scoring a goal by the player ‘Abdallah Da’na’. Things have changed in the second half, Bab 
Hutta players went on with strong incentives and willingness, they succeed in equalizing the score by 
the player Mansour Sleem but Abdallah Da’na respond by scoring the winning goal confirming his team 
distinction and being the top scorer of this championship. 
And then, players stands in front of the podium for professional presence. Muntaser Idkaidek thanked the 
crowd, the players and the administrators for their participation in Burj Al-Luqluq activities and programs. 
Moreover, Naser Ghaith provided a speech and confirmed that Burj Al-Luqluq is proud of organizing 
programs and activities within the precious month ‘ The Blessed Ramadan’ in order to maintain the lands 
and to attract Old City youth and children to participate positively in Ramadan’s nights. Furthermore, Naser 
Ghaith thanked Jawwal company and Obada Sameera ‘the manager of this sponsorship campaign’. 
Finally, Important attendees honored Bab Hutta players with the cup and medals of the second place and 
then Al-Sa’deiyeh players were honored with tournament cup and medals. Photos were taken for players, 
staffs and cups. 



خاصة  عمل  ورشة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت  القدس  أطفال  اجل  من  الدائمة  الشهرية  برامجها  ضمن 
في  بالقدس«  صنع  »فانوسي  بعنوان  رمضان  فانوس  لصناعة  وضواحيها  القدس  من  القديمة  البلدة  أطفال  ألهالي 
معمل الخزف الخاص بالجمعية ومن خالل مشروع »احنا التغيير« الذي ينفذ بدعم من االتحاد األوروبي وبالشراكة 

مع مؤسسة CISP اإليطالية  وتحت اشراف المدرب ادهم حمايل.
وانطلقت الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحا  وحتى الساعة الرابعة عصرا في معمل الخزف بمشاركة عشر 
عائالت مقدسية مع اطفالهم، حيث قامت األمهات واالباء بمعاونة اطفالهم في صناعة الفوانيس الرمضانية من 

الخزف، وعمل االهالي على صناعة الفانوس بالشكل والتصميم الخاص بهم وحسب رغبة أطفالهم.
الشكل  تطوير  على  األهالي  بمساعدة  بالمعمل  المتدربات  الفتيات  مع  بالتعاون  المعمل  مدرب  قام  بعدها  ومن 
قبل  من  الفوانيس  لطالء  األلوان  باختيار  األمهات  قامت  بعدها  ومن  للتجفيف،  خاصة  منطقة  إلى  ونقله  وتهذيبه 

المتدربات في المعمل.
وحول النشاط أكد رئيس الجمعية ناصر غيث بأن برج اللقلق يهدف من هذا النشاط إلى تعزيز فكرة صنع الفانوس 
واحتياجاتهم  بهم  الخاصة  الدمى  بصناعة  األطفال  اشراك  وكذلك  بالمنطقة،  المتوفرة  وبالمواد  القدس  داخل 
األجنبية  الفوانيس  بدل  الفلسطينية  المنتجات  ودعم  اليدوية  الصناعة  تعزيز  في  االليات  من  نوع  لتكون  بأيديهم 

التي غزت القدس.

برج اللقلق تنظم ورشة فانوسي صنع بالقدس 2

Burj Al-Luqluq Organizes “My Lantern is Made in Jerusalem” Workshop 2
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized “My Lantern is Made in Jerusalem” workshop to make Ramadan 
lanterns in the ceramic laboratory as a part of Burj Al-Luqluq monthly activities. This activity came within We’re the 
Change project, executed by Burj Al-Luqluq in partnership with CISP, funded by the European Union, and under the 
supervision of the ceramic trainer, Adham Hamayel. 

The activity started at 10 in the morning until 4 in the evening at Burj Al-Luqluq laboratory. Around 20 Jerusalemite 
families came with their children and worked together on making their own ceramic lanterns for Ramadan with their 
own styles and preferences. 
Moreover, the trainer, in addition to the ceramic students helped the families to improve the shape and choose the 
colors they prefer in order to color it later. 
The Head of Board Members, Naser Gaith, assured on his behalf that this activity aims to support making lanterns 
and other handicrafts inside Jerusalem instead of buying the Israeli Lanterns. Moreover, this is considered as one of 
the mechanisms that support the Palestinian products and not the foreign ones.  



The project ‘ Drugs in the Eye of Jerusalemite Mothers, Wives and Sisters 
is Persistent 

Within the project ‘ Drugs in the Eye of Jerusalemite Mothers, Wives and Sisters’ which implemented by Burj Al-
Luqluq; funded by Kuwaitis Committee for Jerusalem and with the cooperation of Women’s Center in Shu’fat Camp 
and Al-Maqdese for Society Development.
Twenty five full food basket were given to participated women in two phases. The first was granted to women whom 
are living inside the wall territories ‘ Jerusalem and surrounding areas, the second was granted to women whom are 
living outside the wall territories ‘West Bank – Shu’fat Camp’.
It’s worth mentioning that what have been granted to participants come in the aim of helping and reducing the 
financial burden of expenses and supplements within Ramadan and specially for financial faced pressures and 
highly standard of living levels. 
The food baskets contained most of mortal main supplements for participated families and specially what they 
needed for the precious month ‘The Blessed Ramadan’.
Moreover, Ramadan’s event was conducted in Petra Gardens restaurant in Al-Sheikh Jarah on Monday dated in 
2016/06/20. The event contained group breakfast for the participants and their companions and contained also a 
quiz night program with gifts and presents. 

لجنة  من  والممول  اللقلق  برج  جمعية  قبل  من  المنفذ  المقدسيات  واألخوات  والزوجات  االمهات  عيون  في  المخدرات  مشروع  ضمن 
كويتيين من اجل القدس وبالتعاون مع المركز نسوي في مخيم شعفاط ومؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع. تم توزيع خمسة وعشرون 
سلة غذائية للسيدات المستفيدات على قسمين، القسم االول حصلت عليه السيدات المقيمات في المناطق الموجودة داخل الجدار 
الغربية-مخيم  )الضفة  الجدار  خارج  الموجودة  المناطق  في  المقيمات  السيدات  عليه  حصلت  الثاني  والقسم  وضواحيها(  )القدس 

شعفاط(. 
وكمساعدة  الفضيل  الشهر  خالل  والمونة  للمصاريف  المالي  العبء  وتخفيف  المساعدة  بهدف  كان  للسيدات  منحه  تم  ما  ان  يذكر 

ومساندة لهن، وبشكل خاص لما يواجهون من ضغوطات مادية وغالء المعيشة.
الطرود الغذائية احتوت على كافة المواد التموينية الرئيسية للعائالت، كما احتوى الطرد الغذائي على المواد التي يحتاجها االنسان 

خالل الشهر الكريم.
تخللت  جراح.  الشيخ  منطقة  في  جاردينز  البترا  مطعم  مع  بالتنسيق  رمضانية  امسية  اقيمت   2016/06/20 الموافق  االثنين  يوم  وفي 
االمسية فطورا جماعيا لجميع السيدات المستفيدات ومرافقيهن كما وتم عمل مسابقة وعلى اثرها تم توزيع تسعة جوائز قيمة مقدمة 

من لجنتكم القديرة.   

 مشروع المخدرات في عيون االمهات واألخوات المقدسيات مستمر 



السلة  بكرة  للناشئات  القدس  لبطولة  بطاًل  السلة  لكرة  القدس  أكاديمية 
والوصافة للبرج

برعاية مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وتنظيم اكاديمية القدس لكرة السلة
اختتمت على مالعب جمعية الشبان المسيحية مباريات الدور النهائي لبطولة القدس للناشئات حيث حققت اكاديمية القدس اللقب 

بعد فوزها في المباراة النهائية على جمعية برج اللقلق.
وقد جرت المباريات لنطام خروج المغلوب وكانت المباريات على النحو التالي المباراة األولى كانت بين آنسات دالسال القدس وجمعية 
برج اللقلق وانتهت بفوز برج اللقلق 20 / 1٧ . وتأهل برج اللقلق للمباراة النهائية وفي المباراة الثانية استطاعت فتيات اكاديمية القدس 

تجاوز تيراسنطا بفارق كبير وانهاء المباراه ٣0/ 11 والتأهل للمباراة النهائية.
المباراة النهائية بدأت متكافئة في البداية بين اكاديمية القدس وجمعية برج اللقلق اال ان الكلمة كانت للمدرب توفيق رفيدي مدرب 

األكاديمية الذي قام باحداث تغييرات احدثت الفارق وادت لسيطرة االكاديمية على المباراة وانهائها 11/26 والفوز في البطولة .
التتويج

وسط حضور جماهيري جميل قام منتصر ادكيدك بشكر االكاديمية والرؤيا على المجهود الرائع الذي بذلوه إلقامة وانجاح البطولة 
وذكر اهمية تفعيل الرياضة النسوية في القدس كما كانت لألستاذ جمال عديلة كلمته الذي نوه فيها إلى مدى اعجابه بمستوى الفرق 

والروح القتالية لهم وعن حاجة القدس وشبابها الى استمرارية الفعاليات الرياضية ودورها في تعزيز دور الشباب المقدسي.
وفي الختام تم تسليم كابتن فريق اكاديمية القدس سمر وزوز كأس المركز األول، و كابتن برج اللقلق إيمان بدران كأس المركز الثاني، 

فيما تسلم فريق تيراسنطا درع المركز الثالث ودالسال القدس درع الفريق الرابع.
فيما منح فريق اهلي القدس جائزة الفريق المثالي وفتيات الثوري بقيادة المدربة عبير األيوبي جائزة اصغر فريق مشارك.

المتميز  آدائها  بعد  البطولة  في  العبة  افضل  لتكون  القدس  اكاديمية  من  خويص  دنيا  الالعبة  وباإلجماع  الفنية  اللجنة  اختارت  وقد 
ودورها اإليجابي في مساعدة األكاديمية على الفوز بالبطولة .

وقد تم تكريم المدربين المشاركين في البطولة وهم غسان دويك عن اهلي القدس تامر نصراهلل تيراسنطا بيت حنينا سامر الغول بيت 
حنينا وفارس ابو سنينة برج اللقلق وعبير االيوبي فتيات الثوري وتوفيق رفيدي عن اكاديمية القدس و زينب حسين هالل القدس وجون 

ستيفان دالسال القدس واللجنة المنظمة بقيادة سجى جابر وشيماء الشمالي.



Jerusalem Basketball Academy crowns the Championship of the Jerusalem 
Basketball Tournament for Youth & Burj Al-Luqluq Behind them in the Second Place. 

Sponsored by Palvision Organization and Supervised by Jerusalem’s Academy for 
Basketball 

Final matches of the tournament were set off on Y.M.C.A pitches for the female participated youth, in which 
Jerusalem’s Academy for Basketball has won the cup by winning the final match against Burj Al-Luqluq 
team. 
The tournament program was conducted under the system of knockouts of the defeated teams. Moreover, 
the matches were as follows; the first match was between De la salle and Burj Al-luqluq which ended for 
Burj in a score of 17-20 while the second was between Jerusalem’s academy team and Terra sancta and 
ended for Jerusalem’s academy in a score of 11-30. Both teams qualified to final match according to the 
previous results. 
The final match was characterized by high tempo and strong competition between opponents. However, 
the coach of Jerusalem’s academy ‘Tawfiq Rafeidi’ changed the game by his tactics and substitution 
decisions which was reflected positively on Jerusalem’s academy team performance and leaded them to 
won the match in a score of 11-26 and won the tournament. 
On the podium, Muntaser Idkaidek thanked Palvision and Jerusalem’s Academy for the great efforts and 
roles in implementing the tournament. He emphasized also on the importance of activating female sports 
trends in Jerusalem. Furthermore, the coach ‘Jamal Adileh’ expressed his pleasure and appreciation on 
the great high performance of the participants and emphasized on the need of making more persistent 
tournaments due to their role in reinforcing Jerusalemite youth roles in multiple life aspects. 
Finally, The cup for the champions was given to the captain of Jerusalem’s Academy team ‘ Samar Wazouz’, 
second’s place cup was given to the captain of Burj Al-Luqluq team ‘ Iman Badran’,  the third’s place cup was 
given for Terra Sancta team, the fourth’s shield was given for Da Le Salle team and  rewards were given for  
Ahli Al-Quds team as the perfect team in the tournament and for Al-Thouri team coached by Abeer Ayoubi 
as the youngest participated team in the tournament. 
Administrative staffs and coaches were honored also, Ghasan Dweik, Tamer Naser Allah, Samer Al-Ghoul, 
Fares Abu Snieneh, Abeer Ayoubi, Tawfiq Rafeidi, Zainab Hussein, John Stefan and the coordinating 
committee by Saja Jaber and Sahyma Al-Shamali.




