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القدس – وكالة بال سبورت/ على مدى السنوات الثالث الماضية، ضاعف مركز برج اللقلق المجتمعي على عدد الفلسطينيين المشاركين في أنشطته المقدمة 
جميع  من  جديدة  عائالت  جذب  إلى  للجمهور  تقدم  التي  الخدمات  جودة  في  الكبير  التحسن  ساهم  حيث  بالقدس،  القديمة  المدينة  في  حطة  باب  حي  في 
المجتمعات  وحماية  واالقتصادي  االجتماعي  التمكين  تعزيز  مشروع  بفضل  النجاح  هذا  تحقق  وقد  الجمعية.  وانشطة  فعاليات  في  للمشاركة  القدس  أنحاء 
 Comitato Internazionale per الفلسطينية الضعيفة في القدس )نيسان 2015 - تموز 2018(، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية

lo Sviluppo dei Popoli  )CISP(  وشارك في تمويله االتحاد األوروبي.
وبعد المخيم الصيفي الذي يعقد لمدة ثالثة اسابيع كل عام ويعتبر من أكثر األنشطة الشعبية، تعلم ما مجموعه 591 طفاًل من األوالد والبنات كيفية العمل 
بداية  في  مشارًكا  بـ 450  متوقعة  كانت  التي  المستهدفة  العينية  تخطى  العدد  وهذا  مجتمعهم.  في  اجتماعي  تغيير  إحداث  إلى  يهدف  مشروع  لوضع  مًعا 
المشروع. وحول هذا قالت ختام وهي أم لولدين وفتاة من باب حطة، أحد أفقر أحياء المدينة القديمة وأكثرها إهمااًل: »لقد اكتسب أطفالي الثقة بالنفس 

وأصبحوا قادة أفضل مع أصدقائهم«.
وفي 18 تموز، وفي الحفل الختامي للمخيم الصيفي تلقى 25 متطوًعا شهادة تقديرًا إلشراكهم في المخيم الصيفي الرابع خالل حفل ختام المشروع، نصفهم 
يعيشون خارج البلدة القديمة من القدس، وحول المشروع قال نائب رئيس الجمعية زياد زغير: »ان المقدسيين من شعفاط وعناتا وبيت حنينا يقدمون الى برج 
اللقلق للمشاركة في األنشطة والفعاليات والمخيم الصيفي النهم يشعرون بأن الجمعية تساعد وتساهم في الحفاظ على الطابع الفلسطيني للمدينة القديمة 

وحيويتها، خاصة في سياق االحتالل اإلسرائيلي«.
كما انشأت جمعية برج اللقلق ورشة سيراميك فريدة من نوعها داحل اسوار البلدة القديمة من القدس، حيث لم تعمل فقط على تطوير النساء بالمهارات 
من  التدرب.  في  فلسطينيات  نساء  عشر  وشاركت  الصغيرة.  التجارية  األعمال  إدارة  كيفية  أيضًا  تعلمن  بل  التقليدي،  الفلسطيني  السيراميك  لصنع  الالزمة 
بينهم عال البلبيسي والتي كانت المسؤولة عن هذا العمل وهي ام لثالثة أوالد من جبل الزيتون والتي عبرت عن فخرها بمسؤولياتها الجديدة بالقول: »مع هذا 

النشاط، قمت بتحسين وضعي االقتصادي وكذلك اصبحت ذو شأن بين زميالتي«.
وتقدم الجمعية مجموعة واسعة من الخدمات لألطفال والكبار، مثل الدعم النفسي واالجتماعي، ودورات تعليم ومحو األمية، ومختبرات الرسم، واألنشطة 
الرياضية واالجتماعية والثقافية، ورياض األطفال، وتطوير األعمال التجارية الصغيرة. واستفاد ما مجموعه 1689 مقدسيا، معظمهم من األطفال والشباب 

والنساء، من هذه الخدمات منذ نيسان 2015.
االتحاد  دعم  بفضل  تحقيقها  تم  التي  الخدمات  هذه  لجودة  العالي  المستوى  على  للحفاظ  استراتيجية  تطوير  هو  اللقلق  برج  يواجه  الذي  التحدي  ان  واآلن، 
األوروبي وأمواله. منذ عام 1991، يضطلع المركز المجتمعي بدور حاسم في تعزيز الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية للفلسطينيين في مدينة القدس 
القديمة والى ابعد من ذلك ايضا. تعمل منظمة CISP اإليطالية غير الحكومية مع برج اللقلق على مدى 4 سنوات، ونفذت أكثر من 42 مشروًعا في األراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1997.

برج اللقلق يعزز وجوده بقوة في الحياة اليومية لفلسطيني القدس

جميع برج اللقلق تختتم مشروع احنا التغيير ومخيمها الصيفي »صيفنا 
مقدسي 3« بمشاركة 250 طفال مقدسيا
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Burj al-Luqluq has strongly bolstered its presence in the daily life 
of Palestinians from East Jerusalem

Over the last 3 years, Burj al-Luqluq Community Center has at least doubled the number of Palestinians participating in its 
activities offered in Bab Hutta neighborhood in Jerusalem’s old city. A major improvement in the quality of the services has even 
attracted new families from all over East Jerusalem. This success was made possible with the project Fostering Socio-Economic 
Empowerment and Protection of Vulnerable Palestinian Communities in East Jerusalem (April 2015 - July 2018), implemented 
in partnership with the NGO Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) and co-funded by the European Union.

One of the most popular activities is the 3/2 weeks Summer Camp held every year. Since 2015, a total of 591 children, boys 
and girls, have learned how to work together to elaborate a project that aims to create social change in their community. It is 
much more than the 450 participants expected at the beginning of the initiative. «My children gained self-confidence and they 
became better leaders with their friends», said Khitam, a mother of two boys and one girl from Bab Hutta, one of the poorest 
and most neglected neighborhood of the old city. 

On July 18th, 25 volunteers received a diploma to acknowledge their involvement in the 4th Summer Camp during the closing 
ceremony of the project. Half of them live outside the old city. «The fact that people from Shuafat, Anata or Beit Hanina are 
coming at Burj al-Luqluq helps to preserve the Palestinian character of the old city and its vitality, especially in the context of 
the Israeli occupation», explains the vice-president of the community center Zyad Zughayar.

Burj al-Luqluq has also created a unique ceramic workshop. Not only women developed the skills in making traditional 
Palestinian ceramics, but they also learned how to manage a small-scale business. Ten Palestinian women participated in the 
trainings. Among them, Ola Bilbeisi is in charge of the business. The mother of three boys, from Mount of Olives, takes a lot of 
pride in her new responsibilities: «With this activity, I improved my economic situation and I am getting recognition from my 
peers».

The community center offers a wide array of services to children and adults, such as psychosocial support, schooling and literacy 
courses, painting labs, sport and sociocultural activities, kindergarten and small-scale business development. In total, 1689 
Palestinians, mostly children, youths and women, have benefitted from these services since April 2015.

Now, the challenge for Burj al-Luqluq is to develop a strategy to sustain the high level of quality of these services achieved also 
thanks to the European Union support and funds. Since 1991, the community center has a crucial role in enhancing the social, 
cultural and economic life of Palestinians in the old city of Jerusalem and beyond. The Italian NGO CISP has been working with 
Burj al-Luqluq for 4 years and has implemented more than 42 projects in the Occupied Palestinian Territories since 1997. 
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بالشراكة مع اليونيسف
جمعية برج اللقلق توقع مع ثالثة أندية مقدسية برنامج )العب وتعلم(

“العب  مشروع  ضمن  مقدسية  أندية  ثالثة  مع  وشراكة  تعاون  اتفاقيات  ثالث  الثالثاء  أمس  يوم  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  وقعت 
في  وشارك  شعفاط«،  ومخيم  المكبر،  وجبل  »العيساوية،  القدس  ضواحي  في  مقدسي  طفل  ثالثمائة  من  أكثر  يستهدف  الذي  وتعلم” 
حفل توقيع االتفاقيات كال من منتصر ادكيدك المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق، وهاني الديك ممثل منظمة اليونيسف، ومنسق 

المشروع 
أحمد جابر، وبحضور رؤساء األندية المقدسية نادي جبل المكبر ممثال برئيس النادي محمد السلحوت، ونادي العيساوية ممثال برئيس 

النادي عزيز عبيد، ومركز الشباب االجتماعي في مخيم شعفاط ممثال برئيس المركز محمد البحري.
وافتتح حفل التوقيع بكلمة مدير جمعية برج   اللقلق منتصر ادكيدك، الذي رحب بدوره بالحضور من رؤساء األندية والمدربين

 مؤكدا بأن العالقة التي تربط الجمعية باألندية هي عالقة مميزة تستند إلى العمل والتعاون من أجل أطفال القدس وتطوير مهاراتهم 
الرياضية والتعليمية

وأضاف ادكيدك بأن هذه الفكرة انطلقت في العام ٢٠١٢ في جمعية برج اللقلق وتطورت خالل السنوات الماضية لتتسع وتصل اليوم إلى 
ثالثة أندية خارج إطار الجمعية.

ومن بعده تقدم ممثل اليونيسف هاني الديك بكلمة وضح فيها حجم العمل الذي تقوم به منظمة اليونيسف في مدينة القدس خالل 
الفترة األخيرة، مشيرا إلى أهمية تعاون األندية بالعمل المنظم إلنجاح المشروع والحفاظ على استمراريته، ووصول الفائدة والمهارة 

لألطفال الذين يحتاجونها بصدق، والتي أيضا ستشكل فارقا بحياتهم األكاديمية والرياضية واالجتماعية.
ورعايتهم  المقدسيين  األطفال  على  الحفاظ  بهدف  القدس  مدينة  في  المؤسسات  من  عدد  مع  تعمل  المنظمة  بأن  الديك  وأضاف 
في  العمل  يكون  أن  وتريد  شيء،  أي  قبل  الطفل  مصلحة  عن  تبحث  ألنها  بالتنفيذ  الخاصة  التفاصيل  كافة  ستتابع  وبأنها  ومساندتهم، 

المستوى المطلوب لتعم الفائدة 
وتصل بالشكل الصحيح. 

ويستهدف المشروع ثالثة مواقع رئيسية في هذه المرحلة، وهي مخيم شعفاط وقرية العيساوية وحي جبل المكبر، ويعمل المشروع على 
ثالث مهارات رئيسية هي: الرياضة، التعليم، وحقوق الطفل.

وسيستفيد من المشروع بشكل مباشر ٣٠٠ طفل وطفلة، و١٢ مدربا رياضيا، و٩ مدرسين أكاديميين، ومدرب حقوقي متخصص بحقوق 
األطفال، ويستمر المشروع على مدار سته أشهر، أي حتى نهاية العام الحالي، وخالل هذه المدة ستتبين آليات العمل وكيفية تطويرها 

بشكل يخدم أكبر عدد من األندية واألطفال في مدينة القدس في المرحلة القادمة.
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In partnership with UNICEF
Burj Al-Luluq Signs Learn & Play project with three clubs in 

Jerusalem 
Burj Al-Luqluq Social Center society signed three contracts in partnership with three clubs within Learn 
and Play project which serves 300 children in Jerusalem (Esiwaiyeh, Jabal AL-Mukabber and Shufat Camp). 

This people shared an expected party (Muntaser Edkaidek, Burj Executive Manager, Hanyi Al-Dik from 
UNICEF, the project coordinator Ahmad Jaber and clubs managers in Jerusalem.

 Expected party started from Burj alluqluq manager Muntaser Edkaidek speech, and he was very happy 
from sport clubs managers.
And he said: the relationship between Burj alluqluq association and clubs it’s a special relationship because 
its works from Jerusalem children.
And he said (Burj alluqluq association manager): this program idea started from 2012 in Burj alluqluq 
association, and there is evaluation for these years, and today to three clubs to outside Burj alluqluq. 

  And next started UNICEF worker Hani Al-Dik and he talk about UNICEF work size in Jerusalem city in 
the last years, and talk about impotent good work between clubs in Jerusalem to success program and 
continue. 
And he said (hany aldek): UNICEF working with company numbers in Jerusalem city to save Jerusalem 
children and help them, and its will work about every details because it’s searching for interest children 
before everything. And want to be the work very good and success.

The program targets are three locations in Jerusalem in this mission, its shufat camp and asawiah and jabal 
almokaber.
And the program working about three important skills: sport, education, children wrights.
And will feel good from program (play and study) 300 children in Jerusalem, and 12 couth sport clubs, and 
9 academy teacher, and legal couth about children wrights.
The program will continue for 6 month (to last this year), and in this time will work and service numbers of 
clubs and children in Jerusalem city next level.          
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تباداًل  بعد  القدس  مدينة  إلى  يصل  اللقلق  برج   - الموظفين  فريق 
رياضيًا وثقافيًا في اسطنبول

اللقلق  برج   - الموظفين  لفريق  نظمته  الذي  والثقافي  الرياضي  التبادل  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  اختتمت 
حيث  الرسمية،  واللقاءات  التاريخية  والزيارات  والرياضية  الثقافية  الفعاليات  من  أسبوع  بعد  القدم  بكرة  الناشئين 
اختتمت الزيارة بلقاء عمدة منطقة اسكدار التركية مراد سيفا دمريوريك الذي استقبل وفد الفريق المقدسي في 
مكتبة في مقر الحكومة بمشاركة رئيس جمعية برج اللقلق ناصر غيث وامين سرها موسى حجازي ومديرها منتصر 

ادكيدك والمدربين راغب أبو سنينة ومحمود السمان والالعبين.
ورحب العمدة ديمريوريك بالوفد المقدسي مؤكدا على انه يتشرف بحضور الوفد لمكتبه في منطقة اسكدار وان كل 
اإلمكانيات المتوفرة لدى المقاطعة هي في خدمة الشباب المقدسي والفريق الضيف، مضيفا بأنهم يحاولون دوما 
مساندة المؤسسات المقدسية والوقوف إلى جانبها وبشكل خاص في ظل الهجمات الكبيرة التي تتعرض لها المدينة 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
سلم  على  الفلسطينية  القضية  وان  بالدم  له  اخ  هو  الفلسطيني  الشعب  بان  دوما  يشعر  التركي  الشعب  أن  وأضاف 

أولويات الحكومة التركية وبانها ستبقى دوما تساندها حكومتا وشعبا وتقف إلي جانبها.
من جانبه شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر غيث العمدة على االستضافة واكد بأن ما قدم للفريق المقدسي 
كان باألمر الكبير والمميز من قبل بلدية مدينة إسطنبول ومن قبل إدارة منطقة اسكدار، وأضاف بأن جمعية برج 
اللقلق تتقدم بجزيل الشكر من العمدة مراد ومن كل من ساهم في استقبال الوفد المقدسي ووقف إلى جانبه من اجل 
الوصول والحصول على هذه الفرصة الكبيرة للشباب الناشئ الذي يحتاج لهذه التوعية الثقافية والرياضية التي تحمل 

المعلومة الثقافية والتاريخية واالحتكاك الرياضي.
وخالل نهار اليوم األخير قام الفريق بزيارة مؤسسة صدقاتاش التي استقبلت الوفد المقدسي وقامت بتغطية نفقات 
خالل  الفلسطيني  للشعب  بتقديمها  تقوم  التي  البرامج  وطبيعة  عملها  على  لالطالع  بالمشاركين  الخاصة  السفر 

السنوات األخيرة، وتم تقديم وجبه خاصة للوفد خالل زيارتهم للمقرد.
أسبوع  مدار  على  امتدت  جولة  بعد   ٢٠١8/7/١٩ الخميس  مساء  الوطن  ارض  إلى  وصل  المقدسي  الوفد  ان  يذكر 
توعية  في  الكبير  الدور  لها  وكان  الشبابية  والقاءات  والتاريخ  والرياضة  الثقافة  حملت  التركية  إسطنبول  مدينة  في 

وتثقيف الشباب المقدسي ونقل واقعة للشباب التركي.
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Burj El-luqluq Stuff Team – Arrived to Jerusalem after sport and 
Cultural exchange in Istanbul

Burj El-luqluq  Has Conclusion Sport and Cultural exchange events  which has been organized for stuff 

team Football youth Team , after a week of Cultural and sport events and official meeting With Mr. Murad 

Sefa Dmryrek, Mayor Of Askadar District,  who have greeting The Jerusalemite Team In Government  Office, 

The meeting have included Burj El-luqluq administration  team.

Mayor Demoyrek has greeting the Jerusalemite team in Askadar and he Grantee All The possibility to Serve 

The Jerusalem Youth and the team, he has added That They Will Always Stay standing With The originations 

in Jerusalem and The Community in Jerusalem Specially, In These Situations. Under The Israeli occupation.

He added, the People of Turkey will always stand with their brothers in Palestine, and the Palestieans Case 

Will be always On the top of The Turkish Government and residents Priorities.

In Other Side Mr. Naser Geith –Burj El-Luqluq Board of Directors Has Thanks the Mayor for The Worm 

Hosting, and What Provided by Istanbul municipality and Askdar District, was a great Step from their side, 

and Actions like this will give the Jerusalem youth a chance to get a better life and a good experience in 

many sides.

In The last day. Burj El-luqluq team had visited SIDEQTASH Organization, Which covered the financial Travel 

expenses For the Team, and shows their air Programs for the Palestiean People, The Visit included Launch. 

 Burj El-luqluq Team Has Arrived Home Land Thursday evening, 2019/07/19 after a week in Istanbul witch 

added in many sides For The team, Forwarding For more Cultural and Sport exchanges With Turkish 

originations. 



8

بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بالقدس
جمعية برج اللقلق المجتمعي تختتم مشروع طفل مقدسي مبادر 2

اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي يوم الثالثاء ٢٠١8/7/٢4، مشروع طفل مقدسي مبادر في خيمة برج اللقلق 

المجتمعي بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر غيث ومديرها منتصر ادكيدك ومدير التربية والتعليم سمير 

والطرمان ومدراء المدارس التي نفذ فيها المشروع حشد من الطالبات المشاركات بالمشروع.

ويهدف المشروع الى تحقيق اهداف تنموية توعوية مجتمعية من خالل ٣ محاور رئيسية تشتمل على تمكين الطالب 

بالمهارات الحياتية، تعزيز روح المبادرة الشبابية من خالل المبادرات المجتمعية وتعزيز روح المبادرة الشبابية من 

خالل المبادرات المجتمعية وتعزيز الهوية الفلسطينية من خالل جوالت تاريخية وثقافية، والذي استهدف ١5٠ طالبا 

وطالبة من مدارس القدس التابعة لمديرية التربية والتعليم وبدعم من مؤسسة وقت القراءة التركية

توزيع  تم  بعدها  ومن  القدس.  نادي   - القدس  شموع  فرقة  وشابات  شباب  قدمتها  للدبكة  عرض  الحفل  وتخلل 

الشهادات على المدارس المشاركة في المشروع وهي: مدرسة الشابات الشاملة الثانوية، االيتام الثانوية، االيتام أ، 

ومدرسة االيتام الثوري.

من  تكنولوجي  عشر  الحادي  الصف  لطالبات  للتقدم«  “قدم..  مبادرة  المبادرات  في  الفائزين  على  الجوائز  ووزعت 

مدرسة الشابات الشاملة الثانوية، ومبادرة »خلي بصمتك خير« لطالب الصف العاشر من مدرسة االيتام الثوري في 

المرتبة الثانية ومبادرة »الشباب قدوة« لطالب الصف العاشر من مدرسة االيتام أ في المرتبة الثالثة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالب المميزين من المدارس المستهدفة في المشروع، ووزعت على الطالب محمد 

العجلوني من االيتام أ، وعلي ابو قلبين وامير الطويل من مدرسة االيتام -الثوري، والطالبة شدى ابو دلو ونور ادكيدك 

من مدرسة الشابات الثانوية الشاملة دروع تقديرا لحصولهم على لقب الطالب المميزين بسبب تميزهم بالتدريبات 

وتنفيذ المبادرات المجتمعية.
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Burj Al Luqluq Celebrates the End of the Jerusalemite 
Initiator Child

 On Tuesday 24th July 2018   Burj al alqlq organization with the ministry of education in 
Jerusalem , celebrated the end of «initiator Jerusalem  child» project   in a burj al laqala 
camp. 
the directors of burj al laqlaq Montsir Dkaidik ,  headmaster boarde Nasir ghaith  and Sameir 
Turman director of ministry of education  and the headmasters of the participates schools 
and numbering of students  whom participate in the project  was there  

The main goals of the» initiator child « project built on the three axiss  Ability of community 
of initiatives Develop the student›s skills  Strengthen the Palestinian ID in the students mind 
through the Historical and educate tours 
The project work on the 150 students male and female from Jerusalem schools and with 
support from  Turkish organization its name (time to read ) .

Jerusalem candles team from Jerusalem club produced  through the party warp up project 
al dabkah ( a folklore dance )   and after that , the participates students take  the certificate 
and awards were distributed      
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بدعم من ابن القدس منير الكالوتي
اللجنة الفنية لدوري العائالت المقدسية تعقد اجتماعها االول وتقر الالئحة الداخلية
مقر  في  وذلك  االول،  اجتماعها  القدم  بكرة  الثاني  المقدسية  العائالت  لدوري  الفنية  اللجنة  الثالثاء  مساء  عقدت 
جمعية برج اللقلق و بحضور المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك، وكل من  االخوة خميس ادكيدك 
، محمد ترياقي، ياسين الرازم، عماد قراعين ، خالد الصياد ونادي حجازي واعتذر عن الحضور عضو اللجنة االخ عبد 

السالم كاشور، وذلك ضمن مشروع شبابك يا قدس الممول من رجل االعمال الكالوتي وبإشراف مؤسسة التعاون.
     بدوره اشار المدير التنفيذي للجمعية منتصر ادكيدك ان ادارة الجمعية  تنظم هذا الدوري للعام الثاني على التوالي 
وان   ، المبارك  االضحى  عيد  عطلة  بعد  وينطلق  الكالوتي  منير  االعمال  رجل  من  وبدعم  التعاون  مؤسسة  بإشراف   
الجمعية  بصدد تشكيل اللجان االخرى لضمان نجاح الدوري وذلك على ضوء االجتماع االول الذي عقدته اللجنة 
المركزية لدوري العائالت السبت الماضي ، واضاف ان الجمعية  ستقدم وجبة عشاء تقشفية لكل فريقين يلتقيان فور 
انتهاء اللقاء في الدور األول فقط، وسيتم اقامة حفل كبير الختتام الدوري وتكريم جميع العائالت المشاركة الى 

جانب اصحاب المراكز االربعة االولى، مؤكدة بالوقت نفسه بأن تفرز كل عائلة مشاركة مندوبًا عنها للتواصل معه.
    من جهتها ناقشت اللجنة الفنية الالئحة الداخلية للدوري في العام الماضي وقررت ادخال بعض التعديالت عليها 

واقرتها بشكلها النهائي وذلك على النحو االتي:
       يلعب الدوري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وزمن المباراة ٣٠ دقيقة مقسمة على شوطين ١5 دقيقة للشوط 
الواحد، وعدد الالعبين في كشف المباراة )١5( وفي الملعب )6( ويكون التبديل مفتوحًا والالعب المستبدل يحق 
له العودة للملعب، ويتم اللجوء لفارق الركالت الترجيحية )٣( لكل فريق في حالة التعادل في زمن المباراة، ويطلب 
من كل فريق ارتداء زيًا رياضيًا موحدًا والحضور ألرض الملعب قبل نصف ساعة من زمن المباراة، كما وقررت اللجنة 
عدم السماح لجميع الالعبين المسجلين في االندية بالمشاركة في البطولة واكدت على ان يكون جميع الالعبين من 

نفس العائلة.
     اخيرًا حددت اللجنة فترة فتح باب التسجيل امام العائالت المقدسية الراغبة بالمشاركة ما بين ٢٠-٢٠١8/7/٢5وسيتم 
تحديد موعد سحب القرعة الحقَا، و قررت اضافة كل من االخوين ناصر الساليمة وعالء جمجوم للجنة ، وتسمية االخ 

ياسين الرازم مقررا للجنة.
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Supported by Jerusalems son Muniir Kaloti 
Technical committee For Jerusalems families held her first 

meeting

The technical committee for Jerusalem›s families for football, held her first meeting at Tuesday›s evening, 

in Burj Alluqluq society, by the headmaster of the society Muntaser Idkiedek, with Khamis Idkiedek, 

Mohammad Teryaqi, Yasiin Razem, Imad Qarain, Khaled Sayyad, Nadi Hijazi, and apologizing by Mr. Abd 

Alsalam Kashur, included the project Youth of Jerusalem which is supporting the business man Kaloti and 

by Tawun organization.

  The headmaster of the society Muntaser Idkiedek said that management of the society was doing this 

program for the second year, and it is by Tawun  organization and supporting by the business man Munir 

Kaloti, and it will be after the holiday of Eid Al-Adha. Then he talked about that the society will format 

another commission to being sure that the program about the football will success, and it was building on 

the first meeting that was held last Saturday by the centering commission on the families. He added that 

the society will making a small dinner for every team meet after the end of the first meet only, and there 

will be a big party at the end.

The commission organized the program that the football game will be just for 30 minutes, 15 minutes for 

the two levels. And there will be 15 players, 6 of them in the game. Every team must wear the same t-shirt 

for all the players and being at the playground before 30 minutes of the game. And all the players must be 

from the same family.

Finally the commission put a limited time to the families that wants to sign up for the game between -20

2018/7/25 and decided to add Mr. Naser Salaymeh and Alaa› Jamjoom to her and Mr. Yasin Razem will be 

the head of the commission.
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القدس - وكالة بال سبورت/ استقبلت جمعية برج اللقلق المجتمعي اليوم في مقر الجمعية نائب القنصل التركي ارمان توبسو في زيارة 
في  وثقافي  رياضي  تبادل  في  الحالي  الشهر  منتصف  التركية  إسطنبول  مدينة  في  المشارك  اللقلق  برج   - الموظفين  فريق  لوداع  خاصة 

المدينة بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات التركية التي كانت في زيارة للجمعية نهاية الشهر الماضي.
ومحمود  سنينة  أبو  راغب  الفريق  ومدربي  ادكيدك  منتصر  الجمعية  مدير  حالي  بأعماله  والقائم  التركي  القنصل  نائب  باستقبال  وكان 
السمان والالعبين المشاركين في البعثة، حيث افتتح االجتماع بكلمة ترحيب من ادكيدك أكد فيها مدى العالقة المميزة التي تربط 
الفترة  خالل  للجمعية  قدمتها  التي  والمساندة  الدعم  على  القنصلية  ادكيدك  وشكر  بالقدس،  التركية  بالقنصلية  اللقلق  برج  جمعية 

الماضية ومساندتهم لألطفال والشباب بالجمعية.
ومن بعدها قدم ادكيدك نائب القنصل التركي ارمان إللقاء كلمة أكد فيها بأن القنصلية التركية سعيدة جدا بتنظيم ومساندة الشباب 
المقدسي للمشاركة في تبادل رياضي وثقافي في تركيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التركية ومؤسسة صدقاتاش التركية، وبأنهم 
عالقة  فقط  ليس  هي  اللقلق  برج  جمعية  في  تربطهم  التي  العالقة  وبأن  المقدسيين  واألطفال  الشباب  مساندة  اجل  من  دوما  يعملون 
البلدة  اسوار  داخل  الجمعية  به  تقوم  الذي  المميز  للدور  احتراما  وكذلك  الجمعية  على  للقائمين  واحترام  محبة  عالقة  هي  بل  رسمية 

القديمة من القدس.
إسطنبول  في  سيزورونها  التي  وبالجامعات  بالتعليم  االهتمام  على  بالعثة  المشاركين  الالعبين  ارمان  القنصل  نائب  حث  بعدها  ومن 

واالستفادة من التخصصات التي تدرس فيها والعمل للحصول على المنح بالمستقبل وخول هذه الجامعات.
وقدم ادكيدك مجموعة من اللوحات الخاصة بأبواب القدس لنائب القنصل التركي ومساعدة ليتم تعليقها في مقر القنصلية بالقدس، 

والتي تحمل أبواب المدينة السبعة الرئيسية في لوحات خاصة، ومن بعدها تم التقاط الصور التذكارية مع الالعبين.
مدينة  في  وثقافي  رياضي  تبادل  في   ،٢٠١8/7/١٣-١٩ من  الفترة  خالل  سيشارك  اللقلق«  برج   - »الموظفين  الناشئين  فريق  ان  يذكر 

إسطنبول التركية، حيث ستضم البعثة ١8 العبا ومدربين وادريين من جمعية برج اللقلق المجتمعي.

القائم بأعمال القنصل التركي ارمان توبسو في زيارة لجمعية برج اللقلق

تحدث لالعبين المشاركين في التبادل الرياضي بإسطنبول وحثهم على 
التعليم
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Players Talk About Their Participation in the Istanbul 
Sport Exchange 

Jerusalem,palsport /today received  Burj Allaqlaq sociaty association in the headquarter the 
Turkish consol  in private visit for staf the team of the employees who  participant in Istanbul city 
in turkya in the mid of this month for sporting and in the city with  many of students of the Turkish 
university  were in visit for the association last month.
 
In the reception of Turkish consol was the manger of the soociation Muntser Idkiedk and the 
team›s coachs  Rageb Abu-Snenih and Mahmoud Al-Saman and the participants in the mission 
. the meeting start with a word from Idkediek, he spoke about the special relationship between 
Burj Allaqlq  association and the Turkish consoul, he said thanks for the support and helping that 
provided to the association  during the past period and the helps for the children and guys in 
association.

After that presented Idkiedk the consoul ARMAN  for speech that the Turkish consol very happy for 
helping for Jerusalemites and for Participate in a sport exchange . that always working for helping 
children . and the relationship will don’t  be friendly.
After that  ARMAN the players to studing and the universities which visit hem in Istanbul .and 
working on have study   in the future.
 After that presented Idkadeik  many of drawing about Jerusalem doors to the Turkish consol  and 
help for put it in the headquarter of the Turkish consol in Jerusalem which putting the seven doors 
for city in special pictures. Afer that taken a memoris picture with the players.

remember thar the team of  employees in Burj Allaqlq will  __ during the period between -13
2018/7/19 . in sport exchange in Istanbul city in Turkia. Will be 18/ players and manegers and 
coachs from burj Allaqlaq Association. 




