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برج اللقلق/الموظفين الى اسبانيا للمشاركة في بطولة كأس دونستي 

شاركت جمعية برج اللقلق للمشاركة في بطولة كاس دونستي في اسبانيا في اقليم الباسك بالقرب من مدنية 
بلباوي وذلك بالفترة من 1 ال 9 تموز المقبل للفئة العمرية من مواليد ١٩٩٩ و٢٠٠٠ و٢٠٠١ من العبي فريق »الموظفين 

-برج اللقلق«.
ويتكون الفريق من ١٨ العبا واالداري منتصر ادكيدك والمدرب فرج ابو رموز، فيما يغيب مدرب الفريق الحاج 

نهاد الزغير المعتقل في زنازين االحتالل االسرائيلي.
ويشارك في هذه البطولة الدولية الهامة مجموعة من الفرق األوروبية والعالمية المشاركة وِفي الفئة العمرية التي 
تعتبر االقوى ضمن البطولة، وتأتي المشاركة ضمن تهيئة الفريق من الالعبين الناشئين للصعود الى دفة الفريق 
االول وقيادة الدفة بالمستقبل مع زمالئهم من العبي الفريق االول الحاليين وكذلك استعداد للموسم القادم من 

الدوري الفلسطيني الرسمي لكرة القدم. 
وتأهل الفريق الى دور الـ 8 بعد فوزه على نظيره Ekintza KE B بهدف نظيف سجله الالعب سنان أبو شلبك 

في الدقيقة األولى من الشوط الثاني.
استطاع  والذي  اإلسباني   Vasconia CD B فريق ضد  الـ 8  دور  في  أخرى  مباراة  الفريق  لعب  ساعات  وبعد 3 
الفوز على الموظفين برج اللقلق بـ 3 أهداف نظيفة، حيث قدم الفريقين أداء جيد وممتع رغم ارهاق الموظفين 

برج اللقلق بسبب لعبه مباراتين في نفس اليوم وبأقل من 3 ساعات.
فيما عاد فريق الموظفين برج اللقلق الى مدينة بلباو يوم السبت الموافق 2017/7/8 ليغادر منها الى القدس– 

فلسطين يوم االحد الموافق 2017/7/9 رافعًا رأسه واسم فلسطين في المحافل والمالعب الدولية.



Burj Al-Luqluq\ AL-Muazaffin Participates in Donosti 
Cup in Spain

Burj Al-Luqluq Social Center Society participated in Donosti Cup in Spain in Donostia, San 
Sebastian from the 1st to 9th July 2017 for boys born in 2001 ,2000 ,1999.
The mission of 18 players in addition to the Manager Muntaser Edkaidek and the trainer Faraj 
Abu Ramouz went to Spain, however, the the actual trainer of the team Nihad Zughayyer 
could not go as we was jailed. 
Moreover, international and and European teams competed in this Cup as this age group is 
considered the strongest in the tournament. 
Burj Al-Luqluq\ AL-Muazzafin team was qualified to the eighth round after beating Ekintza 
Ke B with a goal scored by Sinan Abu Shalbak. However, the team lost by 3 goals against 
Vasconia CD B Spanish team because Burj team has played two games in a row in less than 
three hours. 
The team came back to Jeruslaem Palestine with pride as the players have presented 
Palestine in international tournaments. 



باشراف التعاون وتمويل رجل االعمال المقدسي منير الكالوتي
برج اللقلق تختتم مشروع »من القدس إلى الخليل« الرياضي

 
 اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي مشروع الدعم الفني والثقافي للشباب الفلسطيني في محافظة الخليل »من 
القدس إلى الخليل« المنفذ من جمعية برج اللقلق باشراف مؤسسة التعاون وتمويل من رجل االعمال المقدسي منير 
الكالوتي وبمشاركة اربع اندية من محافظة الخليل ممثلة بنادي طارق بن زياد، نادي الكرمل يطا، نادي شباب صوريف 
التابع لبلدية الخليل وبحضور مدير المنشئات الرياضية ببلدية  ونادي شباب شيوخ، في قاعة مركز اسعاد الطفولة 

الخليل محمود ابو صبيح ومدير جمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك ومنسق المشروع مروان سليم . 

Burj Al-Luqluq Celebrates the Closing Ceremony of 
from Jerusalem to Hebron Sport project

Burj Al-Luqluq Social Center Society celebrates the closing ceremony of From Jerusalem to Hebron Sport 
project executed by Burj Al-Luqluq, supervised by the Welfare Association and funded by the Jerusalemite 
businessman Munir Kalouti. Four clubs form Hebron participated in the event; Tareq Bin Ziyad, Al-Karmel, 
Shabab Sourif and Shabab Shyoukh. The event took place at Is’aad Al-Tufuleh Hall, in the presence of the 
manager of sports facilities in Hebron Mahmoud Abu Sbeih, Burj Al-Luqluq Executive Manage, Muntaser 
Edkaidek and the project coordinator Marwan Saleem. 



دورة فنون واشغال يدوية للمستفيدين من مشروع ساد
افتتحت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع مؤسسة ارض االنسان دورتين جديدتين لالطفال المستفيدين من نشاطات وبرنامج 
الساد. وتنفذ دورة االشغال اليدوية بمشاركة  ٢5 طالب وطالبة يسعو من خاللها الى اعداد اشغال سهلة وبسيطة وبدون تكاليف وتساعد 
هذه الدورة االطفال على التجربة وايجاد بدائل وافكار جديدة الدوات مستعملة موجود في البيت. اما بخصوص دورة الفنون فيستفيد 

منها ٢٠ طالب وطالبة و يتعلمو من خاللها  خطوات االساسية للفنون والتعرف على الفن التشكيلي.
وينفذ مشروع الساد من قبل جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع ارض االنسان االيطالية وبتمويل االتحاد االوروبي

An Art and Handicraft Training Course for SAD Beneficiaries 

Burj Al-Luqluq Social Center Society opened new courses for children who benefit from SAD activities and 

programs which are supported by TDH

Around 25 male and male children participated in this course in which they make simple and easy items 

through experimenting new ideas and using items from their houses. As for the art course, 20 male and 

female children learn the basics of arts.



ــات  ــا للمخيم ــا رياضي ــس ٢٠١7/٠7/٢7 يومي ــوم الخمي ــي  ي ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي نظم
ــل  ــدس وبتموي ــة الق ــة أندي ــة رابط ــة وبرعاي ــب الجمعي ــى مالع ــة عل ــية الرياضي ــة المقدس الصيفي
ــوم  ــارك بالي ــث ش ــاون، حي ــة التع ــراف مؤسس ــي وإش ــر الكالوت ــي مني ــال المقدس ــل االعم ــن رج م
الرياضــي مخيــم جمعيــة الشــبان المســيحية بالقــدس ومخيــم نــادي هــالل القــدس ومخيــم بــرج 
ــة  ــدة القديم ــول البل ــن دخ ــة م ــي األكاديمي ــع العب ــبب من ــة بس ــق األكاديمي ــذر فري ــق واعت اللقل

ــرة. ــداث االخي ــبب األح ــدة بس ــواب البل ــالق أب ــد اغ ــن بع ــم متأخري ووصوله
وتركــز النشــاط باربعــة ألعــاب رئيســية تمثلــت بكــرة القــدم وكــرة الســلة وكــرة الطاولــة وألعاب 
القــوى ســباق مئــة متــر، حيــث شــارك جميــع المخيمــات بكــرة القــدم وكــرة الســلة وســباق ١٠٠ 

متــر فيــكا شــارك نــادي هــالل القــدس وبــرج اللقلــق بكــرة الطاولــة.
وبعــد التحــدي بااللعــاب األربعــة المختلفــة تمكــن فريــق هالل القــدس مــن الفــوز بالمركزيــن االول 
والثانــي بكــرة الطاولــة فيمــا فــازت فــرق بــرج اللقلــق بكــرة الســلة والقــدم بالمركــز االول وهــالل 

القــدس بالمركــز الثانــي وجمعيــة الشــبان المســيحية بالمركــز الثالــث.
ــز االول  ــق بالمرك ــرج اللقل ــن ب ــي م ــد الجوالن ــب محم ــاز الالع ــوى ف ــاب الق ــات ألع ــي منافس وِف
بــكل جــدارة وحــل العبــي هــالل القــدس بالمركزيــن الثانــي والثالــث مــن بيــن عشــرة متســابقين 

ــاركة. ــات المش ــف المخيم ــن مختل م
وبعــد انتهــاء تــم توزيــع الجوائــز علــى الفائزيــن بالمراكــز االولــى بعــد ان وجــه ادكيــدك كلمــة 
ــم  ــان تنظي ــدا ب ــاركين مؤك ــال المش ــك باالطف ــة وكذل ــي الرابط ــن ممثل ــور م ــا بالحض ــب فيه رح
النشــاط هــو مــن اجــل الحفــاظ علــى ارض بــرج اللقلــق وأحيائهــا بالفعاليــات واالنشــطة بشــكل 

ــتمر. مس

يوم رياضي للمخيمات الصيفية المقدسية



Sport day for Jerusalemite Summer Camps
Burj Al-Luqluq Social Center organized on Thursday 2017/07/27 a sport day for Jerusalemite summer 
camps sponsored by the Jerusalem Clubs Federation, funded by the Jerusalemite businessman 
Munir Kalouti and supervised by the Welfare Association. YMCA, Hilal Al-Quds, in addition to Burj 
Al-Luqluq Center summer camps participated in the sports day; however, the Palestinian Academy 
was not able to enter the Old City of Jerusalem due to the latest problems. 
The event included 4 main games; football, basketball, tennis and strength games.
After the competition, Hilal Al-Quds won the first and second places in table tennis, Burj Al-Luqluq 
came first in basketball and football, while Hilal Al-Quds came second and YMCA came third. In 
strength games Burj Al-Luqluq player Mohammad Joulani cam first while Hilal Al-Quds players 
came second and third. 
After the competitions, the winning teas received prizes after the speech of Burj AL-Luqluq 
Executive Manager Muntaser Edkaidek, who stressed that this kind of events preserves the land of 
Burj Al-Luqluq and revives it. 



ضمــن برنامــج شــبابك يــا قــدس ٢ بتمويــل مــن رجــل االعمــال المقدســي منيــر الكالوتي وباشــراف 
ــات  ــالوالد والفتي ــا ل ــادال رياضي ــي تب ــق المجتمع ــرج اللقل ــة ب ــت جمعي ــاون نظم ــة التع مؤسس
ــتمر  ــروع والمس ــهري للمش ــي الش ــج الرياض ــن البرنام ــا ضم ــل يط ــادي الكرم ــق ون ــرج اللقل ــن ب م
ــرق  ــي الف ــدس والعب ــي الق ــن العب ــا بي ــادل م ــل والتب ــى التواص ــاظ عل ــهر للحف ــبعة اش ــذ س من

ــة. ــطينية المختلف ــدن الفلس ــي الم ــطينية ف الفلس
ــا  ــد ٢٠٠٢ -٢٠٠3 فيم ــن موالي ــدم م ــرة الق ــالوالد بك ــين ل ــتاد الحس ــى اس ــاءات عل ــت اللق ونظم
نظــم اللقــاء الخــاص بالفتيــات مــن مواليــد ٢٠٠٠ علــى صالــة بلديــة الخليــل الرياضيــة، وانطلقــت 
ــي  ــات ومدرب ــور االوالد والفتي ــة بحض ــاعة الرابع ــام الس ــي تم ــة ف ــة الرياضي ــات التبادلي المنافس

ــن. ــن واالداريي الناديي
وانطلــق اللقــاء االول مــن المنافســات علــى ملعــب الحســين لــالوالد بكــرة القــدم والــذي انتهــى 
بالتعــادل االيجابــي بهدفيــن لــكل فريــق وهــذا مــا حــدث فــي صالــة البلــدة فــي لقــاء الفتيــات 
ــوم  ــي الي ــا لينته ــكل منهم ــن ل ــي بهدفي ــادل االيجاب ــى التع ــا إل ــن ايض ــم الفريقي ــث احتك حي

ــة. ــرق الرياضي ــن الف ــا بي ــة م ــادل والمحب ــي بالتع ــي الرياض التبادل

برج اللقلق والكرمل يطا ينظما تبادال رياضيا



Burj Al-Luqluq and Al-Karmel Yatta Organize a Sport 
Exchange 

Burj Al-Luqlulq Social Center Society organized a sport exchange for boys and girls with 
Al-Karmel Yatta Club within Shababek Ya Quds 2 project funded by the Jerusalemite 
businessman Munir Kalouti and supervised by the Welfare Association. This event comes 
within the monthly sport program that is ongoing for 7 months now in order to maintain 
the communication between the Jerusalemite players with other Palestinian players from 
different Palestinian cities. 
The exchange was organized at Al-Hussein Stadium for boys born in 2003-2002 and at 
Hebron Hall for girls born in 2000 in the presence of trainers and managers. 
Both, the boys’ and the girls’ ended with a tie! Moreover, the exchange day ended with 
feelings of love and brotherhood among the participants. 




