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زيارة وفد من االتحاد األوروبي الى القدس

قدم  األوروبي  االتحاد  من  دبلوماسيا  وفدا  2019/11/19م  الموافق  الخميس  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  استقبلت 
لالطالع على ظروف القدس السياسية واالجتماعية.

المجتمع  تنمية  في  تساعد  األوروبي  االتحاد  مشاريع  ان  واكد  بالحضور  للجمعية،  التنفيذي  المدير  ادكيدك،  منتصر  رحب 
الفلسطيني وتدعم صمود الفلسطينيين في القدس.

بدأت الزيارة بمحاضرة تعريفية عن الجمعية وانشطتها في البلدة القديمة في القدس، ثم استكمل النقاش مع مجموعة من 
الشباب المقدسين الذين تحدثوا عن تجاربهم وحياتهم كمقدسين.

وخالل الزيارة نظمت جمعية برج اللقلق العديد من الفعاليات الرياضية عدا عن الفعاليات الفنية.

انتهت الزيارة في معمل السيراميك حيث اطلع الوفد على االعمال الحرفية  التي تنفذها النساء، وقام بشراء بعض منها دعما 
للمعمل.
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European Union Diplomatic Delegation Visits Jerusalem

Burj Al-Luqluq Social Center Society received a diplomatic delegation from the European Union on 
Thursday, 19th November 2019 to review the political and social conditions of Jerusalem.

Executive Manager of BALL Muntaser Edkaidek, welcomed the attendees and stressed that the EU 
projects help develop the Palestinian society and support the steadfastness of the Palestinians in 
Jerusalem.

The visit started with an introductory lecture about the society and its activities in Jerusalem and 
then continued the discussion with a group of young people about their experiences and the 
difficulties they face. During the visit, Burj Al-Luluq organized several sport and artistic activities.

The visit ended at the ceramic lab where the delegation was briefed about the handicrafts carried 
out by the women and bought some of them in support of the lab.
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التربية والتعليم وبرج اللقلق ينظمان بطولة كرة السلة لإلناث 

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم في القدس بطولة كرة السلة لإلناث لمدارس مديرة 
طالبة   100 وبمشاركة  اللقلق  برج  جمعية  ارض  على    2019/11/14 في  المدرسية  الرياضة  تطوير  مشروع  ضمن  والتعليم  التربية 
ومعلمة من عشرة مدارس وهم مدرسة دار الحكمة ودار الطفل والفتاة الثانوية الشاملة والنهضة والفتاة الالجئة األساسية 

العليا  والفتاة الثانوية والروضة الحديثة وبنات عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق والشابات المسلمات.

حيث ابدت  المعلمات ترحيبهن بتنظيم البطولة على ارض الجمعية وداخل مدينة القدس مع العلم ان الجمعية تعمل دائما 
منتخب  اختيار  تم  البطولة  نهاية  في  القدس.   في  المدرسية  للبطوالت  والمادية  اللوجستية  االحتياجات  جميع  توفير  على 

للمشاركة في بطولة كرة السلة الوزارية.
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Jerusalem Directorate of Education & BALL Organize a Basketball 

Tournament for Females

Burj Al-Luqluq Social Center Society in cooperation with the Jerusalem Directorate of Education 
organized a basketball tournament for females for the Jerusalem schools within the “Developing 
School Sports in Jerusalem” project.

The tournament was organized on  14/11/2019 on Burj Al-Luqluq playground  with the participation 
of 100 students and teachers from ten schools; Al-Nhada High School, Dar Al-Hekma, Dar Al-Tifel, 
Othman Ebin Afan, Abu Baker Al-Siddiq, Al- Rawda Al-Hadetha, Al-Shabbat Al- Muslimat and Al-
Fatah Al-Asasyeh.

The teachers welcomed the idea of organizing the tournament at Burj Al-Luqluq society. It is worth 
mentioning that the society always works to provide materials and logistical support for school 
tournaments in Jerusalem.



6

زيارة وفد من المؤسسات الدولية والقنصليات 
لمشاريع اليونسف في القدس

استقبلت جمعية برج اللقلق المجتمعي -  يوم االربعاء الموافق 2019/11/06م وفدا من منظمة اليونيسف باإلضافة الى  عدة مؤسسات 
والممثلية  السويسرية  والممثلية  البريطانية  والقنصلية  الفنلندية  والممثلية  السويدية  الممثلية  وهم  القنصليات  من  وممثلين  دولية 
األوروبي  االتحاد  وممثلية  للتطوير  السويدي  والتعاون  االسباني  الدولي  التطوير  وكالة  الى  باإلضافة  الكندية  والممثلية  المكسيكية 
ومركز  الرؤيا  ومؤسسة  المجتمعي  مدى  مركز   - اللقلق  برج  جمعية  وهم  لليونيسف  الشريكة  والمؤسسات  الفرنسية  التطوير  ووكالة 

تأهيل ضحايا التعذيب ومركز سبافورد باإلضافة الى مؤسسة يد واحدة ومركز جدلة ومركز الرازي.
المشايع  عن  الممولين  تعريف  الى  تهدف  الزيارة  ان  ووضحت  بالحضور  فلسطين  في  اليونسف  منظمة  ممثلة  جينيفيف  السيدة  رحبت 

المنفذة بالقدس من قبل المؤسسات الشريكة والتعرف على المستفيدين من االطفال وتحدث معهم.
ومركز  والتعذيب  ضحايا  تأهيل  ومركز  الرؤيا  ومؤسسة  المجتمعي  مدى  ومركز  اللقلق  برج  جمعية  وهم  الشريكة  المؤسسات  قدمت 
سبافورد، عروض توضيحية وافالم قصيرة توضح المشاريع المنفذة والنتائج التي تحققت، واعطيت فترة للنقاش االسئلة بعد كل عرض. 
في  والمنفذ  وتعلم«  »إلعب  لمشروع  الثالث  المفتوح  اليوم  اليونيسف  منظمة  مع  بالشراكة  اللقلق  برج  جمعية  نظمت  الزيارة  وخالل 
خمس مناطق رئيسة في مدينة القدس وهي: العيساوية وجبل المكبر ومخيم شعفاط وسلوان والبلدة القديمة، وشارك في النشاط ما 

يزيد عن 400 طفل وطفلة من األندية المستفيدة ومن المؤسسات الشريكة من اللجنة التنسيقية مع اليونسف.
وقد شمل اليوم المفتوح العديد من الفعاليات التنشيطية لألطفال في كرة القدم وكرة السلة، وكذلك نفذت فعاليات فنية ومسرحية 

تفاعلية مع مسرح »فناكيش« التفاعلي وفعاليات فنية وعرض دبكة. حيث اطلع الوفد على الفعاليات وتفاعل مع األطفال الحاضرين. 
والترفيهية  والتعليمية  القانونية  النواحي  من  الطفل  في  تهتم  مقدسية  مؤسسات  عدة  تدعم  اليونيسف  مؤسسة  ان  بالذكر  جدير 
واالزدهار  الحياة  قيد  على  البقاء  في  الحق  جميعهم  لألطفال  بأن  اليونيسف  تؤمن  حيث  الفلسطيني.  الطفل  حقوق  على  والمحافظة 

وتحقيق إمكانياتهم من أجل الوصول إلى عالم أفضل.
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International Institutions & Representatives’ Offices
Visits the UNICEF Projects in Jerusalem

Burj Al-Luqluq Social Center Society received a delegation from UNICEF in addition to several international 
institutions and representatives from conulates including the Swedish, Finnish, British, Swiss, Mexican and 
Canadian representatives, as well as the Spanish International Development Agency, Swedish Development 
Cooperation, European Union, French Development Agency, UNICEF›s partner institutions, Burj Al-Luqluq 
Social Center Society, Mada Community Center, Vision Center, Torture Victims Rehabilitation Center and 
Spafford Center, Yad Wahedeh, Gadleh Center and Al-Razi Center. 
Ms. Genevieve, UNICEF Representative in Palestine, welcomed the attendees and explained that the visit 
aims to inform donors about the projects implemented in Jerusalem by the partner institutions and to 
identify the beneficiaries and talk to them.
The partner organizations, Burj Al-Luqluq Social Center Society, Mada Community Center, Vision Foundation, 
Victims and Torture Rehabilitation Center and Spafford Center, made presentations and screened short 
films showing the implemented projects and the results achieved.
During the visit, Burj Al-luqluq Society in partnership with UNICEF organized the third open day within the 
« Learn & Play « project, which was carried out in five main areas in Jerusalem: Isawiya, Jabal Al-Mukaber, 
Shu›fat Camp, Silwan, and the Old City. More than 400 children from beneficiary clubs participated in the 
event as well as partner institutions of the Coordinating Committee with UNICEF.
It is worth mentioning that UNICEF supports several Jerusalem institutions that are interested in children in 
terms of legal, educational, recreational and the protection of Palestinian children›s rights. UNICEF believes 
all children have a right to survive, thrive and fulfill their potential – to the benefit of a better world.
The open day included several activities for children like football and basketball games, as well as interactive 
arts, and play theater with “Fanakesh” interactive theater. The delegation was briefed on the activates and 
interacted with the children.
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التربية والتعليم وبرج اللقلق المجتمعي تعقدان بطولة كرة الطائرة للذكور في 
جامعة القدس

الصالة  في  للذكور  الطائرة  كرة  بطولة  المجتمعي،  اللقلق  برج  جمعية  مع  وبالتعاون  لقدس،  والتعليم  التربية  مديرية  عقدت 
الرياضية الرئيسية في  جامعة القدس. 

وجاءت هذه البطولة المتميزة والتي شارك فيها 7 فرق مدرسية وبمعدل 80 طالب ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في 
مدينة القدس، وتمويل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وبإشراف التعاون.

تهدف  فيما  المشاركون،  الطلبة  أبداها  التي  الشريفة  المنافسة  وروح  والمحبة  التعاون  فائق  رياضي   بجو  البطولة  وتميزت 
من  فسحة  وايجاد  بينهم  فيما  والتعارف  والصداقة  الحب  وتعزيز  الطائرة  بكرة  المشاركين  الطلبة  مستوى  رفع  إلى  البطولة 

الوقت للطلبة للترفيه،  وخصوصًا أن الطلبة المشاركين من الفئات العليا في التعليم .
التربية  مدرسي  وبمساعدة  الطائرة  كرة  في  العالية  الخبرة  ذوي  محكمين  من  تكونت  والتي  التحكيم  لجنة  أعلنت  بدورها 
الرياضية في مدارس القدس أسماء الفرق الفائزة، حيث أعلنت عن الفوز بالمستوى األول مدرسة األمة الثانوية،  وفي المستوى 

الثاني ذكور عمر بن الخطاب الثانوية، وفي المركز الثالث ذكور أم طوبا الثانوية. 
كونها  البطولة  هذه  أهمية  تكمن   « بالقول  ادكيدك،  منتصر  أ.  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  مدير  البطولة  هذه  على  وعلق 
تستهدف الفئة العمرية العليا لطلبة المدارس، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للترفيه والتعاون وصقل الشخصية الرياضية تحت 

ظالل هذه الفعاليات«.
وأشار أ. منتصر ادكيدك أن نجاح الجمعية الدائم يعود لقوة وتواصل  التعاون ما بين مديرية التربية والتعليم - القدس الشريف 
في  الرياضي  التطوير  على  واحدة   بيد  العمل  وهو  التشارك  هذا  من  المنشود  الهدف  النجاح  المجتمعي  اللقلق  برج  وجمعية 
مدارس القدس، وتعزيز قدرات الطلبة  البدنية ومهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي، وبناء الثقة بالنفس من خالل الرياضة 

والبطوالت المتعددة التي يشاركون فيها.
عامة  الفلسطينية  المؤسسات  قبل  من  الثقة  حجم  على  تدلل  القدس  جامعة  في  المنعقدة  البطولة  أن  على  ادكيدك  وأكد 
بتطوير  االهتمام  حجم  على  كذلك  ويدلل  المجتمع،  في  والمؤثر  الهادف  الجمعية  بعمل  الخصوص  وجه  على  والمقدسية 

الرياضية المدرسية في كافة المجاالت وتطوير أداء مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في مدارس القدس.
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Ministry of Education & BALL  Holds the Male Volleyball 
Tournament at Al-Quds University

The Jerusalem Directorate of Education, in cooperation with Burj Al-luluq Social Center Society, held a 
male volleyball tournament at the main sports hall at Al-Quds University.

The tournament, which was attended by 7 school teams and an average of 80 students, was part of the 
project of developing school sports in Jerusalem and funded by the Arab Fund for Economic and Social 
Development, under the supervision of Taawon (Welfare Association).

The tournament was characterized by cooperation and competition, while the aim of the tournament 
to raise the level of students participating in sports and promote love, friendship, meet new people and 
create space for students to entertain, especially for the higher education students.

Commented on the tournament Executive Manager of BALL Muntaser Edkaidek. «This tournament is 
important because it is targeting the high school students, so there is a great opportunity to entertain, 
collaborate and refine the sports personality under of these activities.»

Edkaidek pointed out that the success of the BALL society is due to the strength and continued cooperation 
between the Directorate of Education and BALL for the success of the desired goal that It is one-
handed action to develop sports in Jerusalem schools, enhance students› physical abilities and skills in 
communication and teamwork, and build self-confidence through the sport and the various tournaments.
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برج اللقلق تنظم عرض مسرح بعنوان »قهوة زعترة«

نظمت جمعية برج اللقلق بالتعاون مع الممثل المسرحي حسام أبو عيشة عرض مسرحي بعنوان قهوة زعترة  لسيدات البلدة 
القديمة بالقدس حيث حضر المسرحية اكثر من 40 شخص، امتدت المسرحية لساعة كاملة، بعد انتهاء العرض شارك الجميع 

في فطور فلسطيني.
اختار الفنان المسرحي الفلسطيني حسام أبو عيشة جانبًا من حياته العائلية ليروي لجمهور مسرحيته الجديدة »قهوة زعترة« 
جزءًا من تاريخ مدينة القدس بين عامي 1938 و1979.والمسرحية من تأليف أبوعيشة وبناء درامي وإخراج الفلسطيني كامل 

الباشا.
وقال قبل أن يبدأ العرض: »يمكنني القول إنني تجرأت بعد 41 عامًا من العمل في المسرح أن أقدم مونودراما.. أنت تحكي عن 

21 شخصية أي 21 كائنًا قائمًا بذاته«.
وأضاف أبوعيشة: »أن تجمع 21 شخصية في عمل واحد هذا يحتاج جهدًا جبارًا وهذا كان بالنسبة لي تحديًا«.

المسلمين  بين  التعايش  قصص  وعن   1967 المقدسة  المدينة  احتالل  وعن   1948 عام  النكبة  عن  تفاصيل  المسرحية  وتروي 
والمسيحيين في مواجهة مصيرهم المشترك بسبب االحتالل.

Burj Al-Luqluq Organizes a Theater Show «Zaatara Coffee»

In cooperation with the actor Hussam Abu Eisheh, Burj Al-luluq Social Center Society organized 
a play theater entitled «Coffee Zaatara» for the women in the Old City of Jerusalem, where more 
than 40 people attended the play.
The Palestinian playwright Hossam Abu Eisha chose a part of his family life to tell the audience of 
his new play «Coffee Zaatara» part of the history of the Jerusalem city between 1938 and 1979. The 
play is written by Abu Eisha and drama construction and directed by Kamel Al Basha.
Before the show began, he said: «I can say that after 41 years working in the theater, I dared to 
present a monodrama, within 21 characters.»
Abu Aisha added that gathering 21 personalities in one work requires a tremendous effort and this 
was a challenge for me.
The play tells the details of the Nakba in 1948 and the occupation of Jerusalem in 1967 and the 
stories of coexistence between Muslims and Christians in the face of their common destiny because 
of the occupation.
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برج اللقلق تنظم حملة صحية توعوية ألطفال القدس والبلدة القديمة
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع حماية الطفل بالتعاون مع مؤسسة ارض االنسان اإليطالية وبدعم من كنيسة الفلديز 

اتوبرميل حملة صحية توعوية ألطفال القدس والبلدة القديمة، والتي استهدفت )120( طفاًل وطفلة في الفئة العمرية من )4-13( سنة..

باستخدام  مسحية  سمع  فحوصات  الصحية  الحملة  وتضمنت  والسمع،  واللغة  والنطق  االتصال  أخصائية  نابلسي  صباح  عليها  وأشرف 
OAE، وتقييم القدرات االتصالية لدى األطفال مثل: مشاكل اضطرابات النطق، التأخر اللغوي، اضطرابات  أحدث األجهزة السمعية 
التأتأة ومشاكل الصوت، وتوعية األطفال وذويهم حول أهمية الكشف المبكر عن مشاكل السمع واالتصال، وتوفير العالج المستعجل 
الحسي  السمع  لضعف  صحية  معينات  وتركيب  والحنجرة  واألذن  األنف  أخصائي  ومراجعة  اللغة  أو  السمع  في  مشاكل  وجود  حال  في 
وعاطفًيا  ولغوًيا  اجتماعًيا  تطورهم  فرص  من  يزيد  األطفال  لدى  السمعية  للصعوبات  المبكر  والتشخيص  الكشف  أن  حيث  العصبي، 

ونفسًيا، ويقلل من المشاكل المتعلقة بتعلمهم.

BALL Organizes Health Awareness Campaign for Children of 
Jerusalem

The Burj Al-Laqlaq Society organized within the framework of the Child Protection Project in cooperation 
with Terre des Hommes Italia in Giordania and funded by Otto per mille valdese a health awareness 
campaign for the children of Jerusalem, which targeted 120 children in the age group (13-4) years old.
Campaign supervised by Sabah Nabulsi, Communication Specialist, Speech, Language, and Hearing, the 
health campaign included screening tests using the latest OAE audio devices, evaluating the communication 
capabilities of children such as: speech problems, linguistic delays, stuttering and sound problems, and 
sensitizing children and their families about the importance of early detection of problems.
Providing urgent treatment in case of hearing or language problems, reviewing the otolaryngologist and 
installing health aids for neurosensory hearing impairment, as early detection and diagnosis of hearing 
difficulties in children increases their chances of social development and Linguistically, emotionally and 
psychologically, and reduces the problems related to their learning.
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فريق الموظفين برج اللقلق ينظم بطولة المولد النبوي الشريف
 ،2009 لمواليد   24 الـ  الشريف  النبوي  المولد  بطولة  القدس،  من  القديمة  بالبلدة  اللقلق  برج  جمعية  ملعب  على  انطلقت 

بإشراف اتحاد كرة القدم »فرع الوسط«، وبرعاية مدرب المالكمة سعيد مسك.
وتأهلت فرق جبل المكبر ونادي العاصمة وسلوان ونادي شعفاط وهالل القدس واكاديمية الحياة للدور ربع النهائي للبطولة، 

على النحو التالي:
المجموعة االولى: جبل المكبر ونادي العاصمة.

المجموعة الثانية: سلوان ونادي شعفاط.
المجموعة الثالثة: هالل القدس وأكاديمية الحياة.

Burj AL-Luqluq  Organizes the Tournament of the Prophet›s 
birthday

The 24th Mawlid Al Nabawi tournament was held at Burj Al-Luqluq Social Center Society playground 
in the Old City of Jerusalem, under the supervision of the Football Association  and organized by 
the BALL Staff team.
The teams of Jabal Al Mukaber, Al Asimah, Silwan, Shufat, Al Hilal Al Quds and Al Hayat Academy 
qualified for the quarterfinals of the tournament as follows:
Group A: Jabal Mukaber and Al Asima Club.
Group B: Silwan and Shuafat Club.
Group C: , Al Hilal Al Quds and Al Hayat Academy Club.
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العبي جودو برج اللقلق يشاركون في معسكر دولي في اثينا
شاركت بعثة النوادي المقدسية للجودو في معسكر التدريب الدولي الذي اقيم خالل الفترة 7 وحتى 13 تشرين ثاني بمدينة 
جمعية  مع  بالتنسيق  للجودو  سنتر  بودو  مركز  في  والمدربين  الالعبين  مهارات  ولتطوير  الدولية  لبطوالت  استعدادا  أثينا، 

الفلسطينية للجودو.

بدأ في مدينة اثينا اليونانية معسكر إعداد االعبين صغار السن للجودو استعدادا للمشاركة في بطوالت الدولية، حيث يشارك 
بالمعسكر العديد من الالعبين حول العالم في مركز بودو سنتر للجودو.

سامر  اللقلق،  وبرج  الموظفين  نادي  مدرب  النتشة  ثائر  هم:  مدربين  ثالثة  الى  باإلضافة  العبا،   11 بواقع  فردا   1٥ البعثة  وتضم 
عميرة مدرب نادي األقصى صور باهر ونضال أبو كف مدرب مدرسة جودوكان والمنسق االداري.

النتشة  المعطي  وعبد  مسودة  وجهاد  بهاء  ومحمود  اللطيف  عبد  عمر  النتشة  ونور  االشهم  إيهاب  خالد   « هم:  والالعبون 
الداخلية  للمشاركات  استعدادا  الجودو  العبي  قدرات  تطوير  الى  يهدف  المعسكر  أن  بالذكر  جدير  النتشة«.  ياسر  ومحمد 

والخارجية ولتنمية القدرات من خالل فعاليات متنوعة تستهدف المدربين واالعبين على مدار األسبوع.

وأشرف على المعسكر ودورة المدربين خبير الجودو اليوناني جورج بونتاكس الذي زار القدس قبل ثالثة شهور وأشرف على 
دورة مدربين متقدمة في القدس وبيت لحم.
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Burj Al-Luqluq Judo Club Prticipates in Athens Camp

Jerusalem Judo Clubs participated in the international training camp which was held during the period 
from 7 to 13 November in Athens, in preparation for international championships and to develop the skills 
of players and coaches at the Bodo Center for Judo in coordination with the Palestinian Judo Association.
The mission consists of 11 players, in addition to three coaches: Thaer Al-Natsheh, Burj Al-Luqluq staff team 
coach, Samer Amira, Al-Aqsa club coach, Nidal Abu Kaff, Judokan school coach and the administrative 
coordinator.

The players are: «Khaled Ehab al-Ashham, Noor al-Natsheh Omar Abdel-Latif, Mahmoud Baha, Jihad 
Maswadeh, Abdul-Muti al-Natsheh and Mohammed Yasser Natsheh.» 

It is worth mentioning that the camp aimed to develop the capabilities of judo players in preparation 
for internal and external participation and to develop the abilities through various activities targeting 
coaches and players.

The camp and the course was supervised by Greek judo expert George Pontax, who visited 
Jerusalem three months ago and supervised an advanced course of trainers in Jerusalem and 
Bethlehem.
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رئيسة CISP اللجنة الدولية لتنمية الشعوب تزور برج اللقلق
زارت رئيسة CISP ، السيدة مورا فيزولي ، جمعية برج اللقلق االجتماعي يوم الخميس ، 7 نوفمبر 2019 لتعرف على المزيد من 
أنشطة الجمعية وخاصة تلك التي ُنفذت في إطار مشروع »نحن التغيير ونغيرنا« الذي تنفذه جمعية برج اللقلق بالشراكة مع 

CISP وبتمويل من االتحاد األوروبي.

خياط  وأحمد  سبيتان  وآية  إدكيدك  ومنتصر   ،  CISP من  كانودياز  وسيلفيا  رامبالدي  كيارا  قبل  من  مورا  السيدة  استقبلت 
وصالح التميمي من برج اللقلق ،حيث تم تقديمهما إلى الموظفين، وقاموا بجولة قصيرة حول مرافق الجمعية لتكتمل الزيارة  

في جولة قصيرة حول مدينة القدس القديمة تحدثوا خاللها عن التحديات في القدس ، وتحديدًا البلدة القديمة.
انتهت الزيارة في مطعم يقدم الطعام الفلسطيني في ازقة البلدة القديمة وفي الحديث الشيق عن مدينة القدس وأهميتها 

وحياة الفلسطينيين في القدس من قبل المدير التنفيذي منتصر ادكيدك.

CISP President Visits Burj Al-Luqluq
CISP president, Ms. Maura Viezzoli, visited Burj Al-Luqluq Social Center Society on Thursday, 7th 
November 2019 to learn more about Burj activities especially the ones executed under the “We’re 
the Change and We Changed – Fostering socio-economic empowerment and protection of 
vulnerable Palestinian communities in East Jerusalem- Phase II” Project implemented by BALL in 
partnership with CISP and funded by the European Union.
Ms. Maura, accompanied by Chiara Rambaldi and Silvia Cano Diaz from CISP, and Muntaser 
Edkaidek, Aya Sbitan, Ahmad Khayyat and Saleh Tamimi from Burj Al-Luqluq, was introduced to 
the staff of Burj and took a short tour around BALL facilities. The group then went for a short tour 
around the Old City of Jerusalem during which they talked about the challenges in Jerusalem, 
specifically the Old City. 
The visit ended with a nice Palestinian brunch which the group and enjoyed as they completed 
their talk about the city. 




