كلمة الجمعية
برج اللقلق تحتفل بيوبيلها الفضي
 25عامًا من العطاء من أجل أطفال القدس
نعــم فــي هــذا العــام  2016تحتفــل جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي باليوبيــل الفضــي
لتأسيســها فــي العــام  ،1991متحدية الحصــار والقيــود ،والتهويــد ،واالســتيطان علــى
أرضهــا بمســاندة أبنــاء القــدس وشــبانها ورجالهــا األوفيــاء،الــذين قاومــوا بالعمــل
الميدانــــي الحقيقــــي ليبقــى بــرج اللقلــق منــارة مقدســية لهــــا احترامهــا وكيانهــا
وهويتهــا الفلســطينية العربيــة.
إنّنــــا فــــي بــــرج اللقلــــق وبعــــد مــــرور هــــذه األعــــوام ّ
تمكنــــا بحمــــد اللــــه أن نضــع
الجمعيــــة وبرامجهـــا علـــى خارطـــة المؤسســـات الدوليـــة والعربيـــة والمحليـــة ،وبشـكل
خـــاص بعـــد فـوز الجمعيـــة بجائـزة األثـــر العالميـة ”ســـتارز فاونديشـــن“ كأفضـل مؤسسـة
حقـــقت األثـــر وخدمـــت األطفــــال فــــي منطقــــة الشــــرق األوســــط ،هــــذه الجائــــزة
العينيــــة والماديــــة كان لهــــا مــن األثــر مــا ســــاهم بتعزيــز دور العمــــل المؤسســاتي
الفلســــطينية ليتصــــدر العالميــــة ،ويكــــون لهــــا شــــأن عربــــي ودولــي.
وبــــرج اللقلــــق وخــــال األعــوام األربعــــة األخيــرة حصــــل علــى جائزتيــــن محليتيــن ،كان
أولهــــا جائــــزة اإلنجــــاز التــي نالتها بــكل جــــدارة ،عندمــا أحدثــــت التغييــر فــي تطويــر
النظــــام اإلداري والمالــــي واإلعالمــــي فــــي الجمعيــــة خــــال ذلــك العــــام  ،وتوجــت
بجائــــزة اإلنجــــاز مـن مؤسسـة التعـــاون الفلسـطينية “جائـزة المرحـــوم راغـب الكالوتـي –
للقـــدس نعمـــل” كأفضــــل مؤسســة مقدســية خدمــــت األطفــال والشــــباب والنســاء.
وفـــي العـــام التالـــي  2013نالت جمعيـة بـرج اللقلـــق المجتمعي جائـزة ملتقـى المثقفين
المقدســــيين ضمــن برامجهــــا السنوية المســتمرة بتكريــــم المؤسســات الفلســطينية
والمقدســــية علــــى وجــــه الخصــــوص ،حيث كانت جائــــزة أنشــــط مؤسســــة مقدســية
ـاطا ومعــ ً
مــن نصيــب الجمعيـــة بعــد تنظيمهــا أكثـــر مـــن  150نشــ ً
ـرضا ومهرجـــان وبطولـــة
فـي قلـــب الجمعيـة ،وداخـل البلـــدة القديمـة مـن القـدس.
ولــــم نكــــن لنكتفي بهذه الجوائــــز فنتوقــــف عــن العمــــل أو نبطئ فيه ...بــل كانــت لنا
حافزا للتحدي والسعي للوصول إلــــى العالميــــة ،ومــــا هــــو أفضــــل في المســــتقبل
ولهــــذا نعــــد جمهورنــــا المقدســــي وأبنــــاء القــدس بـأن بـــرج اللقلـق ســـتبقى قلعـة
فلســـطينية صامـدة فـــي قلـب القـدس،رغـــم كل المعوقات والتحديـات.
ً
سويا
لنحتفل هذا العام باليوبيل الفضي
والله من وراء القصد

ناصر غيث
رئيس مجلس االدارة
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Burj Al-Luq Luq
Burj Al-Luqluq Celebrates its Silver Jubilee
25 Year of assisting Jerusalemite Children
Yes, we are celebrating in the year of 2016 our Silver Jubilee since Burj Al-Luqluq was
established in 1991 emphasizing our land protection processes against Israelian restrictions,
violations and settlements with the assistance of Jerusalemite residents, youth and men who
present the activist role to maintain Burj Al-Luqluq as a Jerusalemite educational beacon
having its value its Palestinian identity.
Through the years and counting, we succeeded to set our association in the international,
Arabian and local map especially after winning the Stars Foundation Award as the best
association in the Middle East for serving and developing children. This award contributed to
reinforce the Palestinian institutional role to be ranked as the first and to have the international
and Arabian role in the Middle East.
And Burj Al-Luqluq through the last 4 years was rewarded two local awards. The first was about
our achievement in developing the managerial, financial, and media system in the association,
and the second was about our achievement which was provided by the Palestinian Welfare
Association ‘ the deceased Ragheb Al-Kaloti award – for Jerusalem we work’ as the best
Jerusalemite institution for children, women and youth development.
In the second year -2013-, Burj Al-luqluq Social Center was rewarded in Jerusalemite educated
gathering and within its annual projects honoring Palestinian and Jerusalemite institutions by
obtaining the most activist Jerusalemite association award in which by the year 2013, Burj AlLuqluq social center organized more than 150 activity, exhibitions and competitions in Al-Burj
and inside the old city neighborhood.
These awards doesn’t mean that we will stop working, it encourages new challenge to move
forward globally and what is the best in the future. So we are promising our Jerusalemite
crowd and youth that our association will remain the Palestinian castle inside the heart of
Jerusalem despite all the challenges and obstacles.
So let’s celebrates our Silver Jubilee together.
God is the reason for our success
Naser Ghaith
The Head of Board of Directors

2

3

تاريخ الجمعية
أسسـت جمعيـة مركـز بـرج اللقلـق المجتمعـي فـي عـام  ،1991ومنـذ ذلـك الحيـن
ً
عــاما وهــي تعمــــل علــى خدمــــة المقدسيين داخــل أســوار
ولمــــا يقــــارب 25
البلــــدة القديمــــة ،وتلبيــــة االحتياجات المختلفــة لهم .
وجــــاءت تســمية الجمعيــة نسـبة إلـــى الحاكـم المملوكـي لقلـق ،وهـي قائمـة
علـــى مســـاحة تصـــل إلـــى  9دونمــات تملكهــــا عائلتــــان فلســــطينيتان .وفـي
عـــام  1989تعـــرض البـــرج لتهديـــد الهجمـــات اإلســـرائيلية االســـتيطانية ،ولكـــن
جهود مجموعـــة مـــن سـكان البلـــدة القديمـة الغيوريـن علـــى القـدس حالـت دون
سقوطها في أيديهم  .وتعــــد الجمعيــــة المتنفــــس والمــــكان اآلمــــن الوحيــــد
ً
ً
نـاديا
أيضا .وشـكل السـكان لجنـة قامـت باإلعالن عن المـكان
لألطفــــال و للبالغيـــن
ً
ـيا واجتماعــ ً
رياضــ ً
ـيا  ،باشــر مهمـــاته ونشــاطاته فـــورا .ولهـــذا أصبحـــت الجمعيـــة
ً
مهما في مجتمـــع فـــي حـــي يسـمى بـاب ُحطـــةّ .
وتـم تســـجيل الجمعيـة
جـــزءا
ً
قانونيـــا في الجمعيــــات الخيريــــة فــــي القــدس.
وتع ّد جمعيـــة مركـــز بـرج اللقلـق للعمـل المجتمعـــي مؤسسـة وطنيـة غيـر ربحيـة
تقــــوم بخدمــــة ســــكان البلــــدة القديمــــة بشــــكل عــــام و أهالــــي حــــي بــاب
حطــــة بشــــكل خــاص ،حيــــث يعيــش داخــل أســــوار البلــدة القديمــــة مــا يزيــد
عــــن  50000فلســــطيني منهــــم  10000آالف فــــي حــــي بــاب حطــة.
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The History of Our Society
Burj Al-Luqluq Social Center Society was established in the year 1991 and has
been servicing the Jerusalem community within the Old City Walls for almost
25th years. It is named after the governor Luqluq from the Mamluk period
and is built on almost 9 acres of land owned by two Palestinian families.
In 1989, this area was threatened by Israeli presence with the desire to build a
new settlement on the site. The inhabitants of the Old City were determined
not to allow this to occur. This was the only open space inside the Old City
which was safe for children and adults. They formed a committee which
declared the area as a sports and social club upon which activities started
immediately. Therefore, our Center has remained an integral part of a society
in a neighborhood called Bab Hutta. The Center is registered both with the
Union of Charitable Organizations in Jerusalem.
Burj Al Luq Luq is a non-profit society which serves the Old City community,
especially Bab Hutta residents. More than 50000 Palestinians reside the Old
City of Jerusalem, 10000 of which are Bab Hutta residents.
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أهدافنا

Our Goals

 إنشــــاء بيئــــة لعــب آمنــــة وصحيــة لألطفــال والشــباب فــــي منطقــة البلــدةالقديمــــة مــن القــدس.
ـ توفيـــر فرصـــة التقـاط األنفـــاس للبالغيـن الذيـــن يعيشـون فـي وحـــدات سـكنية
مكتظـــة ومزدحمـة.
ـ تطويـــر البرامـج التربويـة والثقافيـة والتعليميـــة والصحيـة والنفسـية والرياضيـة
والترفيهيــــة للشــــباب المقيميــن فــي البلــدة القديمة.
حمايـة األرض مـن أي نـوع مـن االسـتيطان أو المصـادرة في المسـتقبل ،وضمانأنهـــا سـتبقى موجـودة ومتاحة للســـكان المقيميـن في البلـدة القديمة.

- To create a safe and healthy play environment for the children and youth
of the Old City of Jerusalem.
- To provide a breathing space for adults who live in small and crowded
housing units.
- To develop educational, cultural, psychological, health, sport and
entertainment
programs
for the youth and adults of the Old City.
-To protect the land from any kind of future settlement or confiscation and
to ensure it
remains open and accessible to Old City residents.

500
منتفعًا يوميًا من مرافق الجمعية
Beneficiaries of Burj Al-Luqluq facilities
on a daily basis

7

توجه جمعية برج اللقلق االستراتيجي
الرسالة

نحـن جمعيـة تنمويـة غير ربحيـة تعمل لتحسـين الواقـع النفسـي االجتماعي
والفكـري لألطفـال والشـباب في البلـدة القديمـة من مدينـة القدس.

الرؤيا

شــــباب وأطفــــال عميقــــو االنتمــــاء ،يتميــــزون بســــلوك إيجابــــي
،ويؤمنــــون بالمـــوروث الفكـري والثقافـي لمجتمعهـــم ،ويسـهمون في
قيادتـه ونهضته.

القيم والمبادئ

فــي ســعيها الــدؤوب لتحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا ،تلتــزم الجمعيــة بالعمــل
علــى تكريــس مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم األساســية فــي جميــع نظــم
عملهــا المؤسســاتية والهيكليــة والتنظيمية تتلخــص باآلتي:
 -1المشاركة والشراكة
 -2التراث والنضال الوطني
 -3التطوع
 -4حقوق اإلنسان
 -5النزاهة  
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Burj Al-luqluq Social Center Society
Strategic Orientation
Message
We are a non-profitable developmental association which works to
improve psycho-social reality and intellectual development of children
and youth in the Old City of Jerusalem.

Vision
Youth and children with positive behavior and deep affiliation who
believe in the intellectual and cultural heritage of their community
and contribute to its leadership.

Values and Principles
Through its strive to achieve its vision and objectives, the society is
committed to work on devoting a set of basic principles and values in
all of its institutional, structural and organizational working systems
summarized as follow:
1- Participation and partnership
2- Heritage and national struggle
3- Voluntary
4- Human rights
5- Integrity
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المانحون

Donors

جامعة القدس

القنصلية البريطانية

Al-Quds University

British Counsel

Comitato Internazionale Per
LO Sviluppo Dei Popoli

مؤسسة التعاون
Welfare Association

برنامج اصدقاء
برج اللقلق
Burj Al-luqluq
Friends Program

جمعية أرض االنسان االيطالية

القدس- البعثة الباباوية

كويتيون ألجل القدس

القنصلية الفرنسية

Terre des Hommes

Pontifical Mission- Jerusalem

Kuwaities For Jerusalem

French Consulate

برنامج األمم المتحدة االنمائي

صندوق التضامن اإلسالمي

البنك اإلسالمي للتنمية

االتحاد االوروبي

UNDP

The Islamic Solidarity Fund

Islamic Development Bank (IDB)

European Union

ستارز فاونديشن

البنك الدولي

Stars Foundation

World Bank

صندوق األمم
المتحدة للسكان
UNFPA

المركز العربي للتطوير الزراعي

الصندوق العربي

Arab Center for Agriculture
Development

Arab Fund

CRDP

اليونسكو

القنصلية السويدية

UNESCO

Embassy of Sweden

مركز تطوير المؤسسات
NDC االهلية

المجلس األعلى
للشباب والرياضة
higher council for NGO Development Center
(NDC)
youth & sports

برنامج تنمية وصمود
المجتمع في القدس
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Partners

الشركاء

- Directorate of Education - jerusalem
- Ministry of Jerusalem Affairs
- Jerusalem Governorate
- Pal Vision Institute
- MA’AN Development Center
- Al-Saraya Institution
- Ministry of Education – Jerusalem
- African Committee Association
- Union of the Charitable Societies Jerusalem
- PFPPA
- Sharek Youth Forum
- Faisal Husseini Foundation
- Early Childhood Resource Center
- Tamer Institute for Community Education
- Youth Development Department
- Save the Children
- Al-Maqdisi for Society Development
- Jerusalem Day Association – Jordan
- Qudsuna Gathering for Sports Federations
- Jerusalem Clubs Association.
- YWCA
- Palestine Counseling Center
- Palsport Network
- Al-Meethaq for Human Rights
- Palestinian Talent Football Academy
- De La Salle - Jerusalem
- Fasayel Club
- Alquds Club
-Hilal Al-Quds Club
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 القدس-  مديرية التربية والتعليم وزارة شؤون القدس محافظة القدس مؤسسة الرؤيا الفلسطينية مركز معا للتنمية المجتمعية مؤسسة السرايا القدس-  مديرية التربية والتعليم جمعية الجالية االفريقية اتحاد الجمعيات الخيرية جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية منتدى شارك الشبابي مؤسسة فيصل الحسيني مركز مصادر الطفولة المبكرة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي دائرة تنمية الشباب مؤسسة انقاذ الطفل مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمعاألردن- جمعية يوم القدس تجمع قدسنا لالتحادات الرياضية رابطة األندية المقدسية القدس-  جمعية الشابات المسيحية مركز االرشاد الفلسطيني شبكة ووكالة بال سبورت مؤسسة الميثاق االكاديمية الفلسطينية للموهوبين كرويا القدس-  نادي دالسالنادي فصايل نادي القدس نادي هالل القدس-

Board of Directors
Naser Gaith
Head Of Board of Directors

Zeiad Zughier
Vice President

مجلس االدارة
ناصر غيث

رئيس الهيئة االدارية

زياد زغير
نائب الرئيس

Mousa Hijazi موسى حجازي
Secrety General

أمين السر

Emad Shalodi عماد الشلودي
Treasure

أمين الصندوق

Jasem Aljubeh جاسم الجعبة
Boards of Directors Members

Dirar Muna
Boards of Directors Members

عضو مجلس ادراة

ضرار منى
عضو مجلس ادارة

Iyad Zatari
Boards of Directors Members

اياد الزعتري
عضو مجلس ادراة
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Burj Al-Luq Luq Staff طاقم برج اللقلق
Muntaser Edkedik منتصر ادكيدك
Excutive Manager

المدير التنفيذي

Rula Joulani

روال الجوالني
مساعدة ادارية

Assitant Administration

Munther kiswani منذر الكسواني
ادارة حسابات

Administrative Accountat

Ali Jafar
Projects Accountant

Public Realtions

عالقات عامة

Nader Sabagh

نادر صباغ

Project Coordneer

منسق مشاريع

Mohamad Dweik

محمد دويك

تصميم جرافيك وسوشيال ميديا

Ahmad Jaber
Head of Youth Department
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محاسب مشاريع

اية سبيتان

Aya Sbitan

Designer & Social Media

علي جعفر

أحمد جابر
مدير قسم الشباب

فرح ابو زنط

Farah Abu Zant

Head of Psychosocial Department مديرة قسم االرشاد االجتماعي

Marwan saleem مروان سليم
Psychosocial Assitant

مرشد اجتماعي

Tamam Nofal

تمام نوفل

Psychosocial Assitant

مدربة ارشاد

Adham Abd alhade ادهم عبد الهادي
مدرب الخزف

Ceramic Trainer

Sundos Rajbe

سندس الرجبي
مدربة الفنون

Art Trainer

Basima Joulani باسمة الجوالني
مديرة الروضة

Kindergarten Manager

Namir Abdeen

نمير عابدين

Kindergaren Teacher

معلمة في روضة البرج

Suher Mousa سهير موسى
Kindergaren Teacher

معلمة في روضة البرج
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Nehad Zughaier
Physical Education Department Director

نهاد زغير
مدير قسم الرياضية

Fares Abu Sneneh فارس ابو سنينة
مدرب كرة سلة

Basketball Trainer

Khaled Abu Dalu خالد ابو دلو
مدرب كرة قدم

Football Trainer

Haneen Risheq

حنين الرشق
مدربة كرة سلة

Basketball Trainer

عالء جمجوم

Alaa Jamjom

مدرب كرة قدم

Football Trainer

Ragheb Abu Snenah راغب ابو سنينة
مدرب كرة قدم

Football Trainer

Basem Zughaier

باسم زغير
صيانة

Maintenance

Alaa Alrazim عالء الرازم
Guard
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حراسة
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الجوائز

Awards

جائزة “ستارز ايمباكت” ستارز فاونديشن
للعام 2015
تســلمت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي جائــزة (ســتارس ايمباكــت) لعــام ، 2015التــي تقدمهــا
ً
ســنويا للمؤسســات الخيريــة حــول العالــم ،وقــد فــازت
مؤسســة ســتارس فاونديشــن ”الدبــاغ“
جمعيــة بــرج اللقلــق بالجائــزة لمــا لهــا مــن تأثيــر وإنجــاز واضــح فــي تقديــم الخدمــات والفــرص
التعليميــــة والثقافيــــة والنفســية والصحيــــة والرياضيــــة والترفيهيــة لألطفــال .وتســــلم الجائــزة
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة ناصــر غيــث ومديرهــا منتصــر ادكيــدك علــى منصــة التقديــم فــي
المنتــــدى الخــاص بريــــادة أعمــال اإلحســــان ” “Philanthropreneurship Forumوالــذي يحمل عنوان
”اآلفــاق الجديــدة لإلحســـان“ والذي عقد يوم أمس في قصر فرســـاي للمؤتمــرات ،في باريس في ١٢
ديسمبر .وكجـزء مـن مجمـل الجائـزة ،ستسـتلم جمعيـة بـرج اللقلـق  ٥٠ألـف دوالر أمريكـي مـن التمويـل
المرن  ،ودعم خاص ببناء القدرات لتطوير خطة المؤسســـة وآليات عملها وطاقمها  .وقدمـــت ســـتارس
هـــذه الســـنة جوائـــز ألربـع وعشـرين منظمـــة قادمـة مـن مختلـــف دول العالم كفلسـطين وكولومبيـا
والعـــراق وغيرها  ،لعملهـــا مع األطفـــال المحرومين .وقد تأسســـت جمعيـــة بـــرج اللقلـــق عـــام ،١٩٩١
ً
متنفسا للحي
وتع ّد المركـــزالذي يمتـــد علـــى مســـاحة  ٩دونمـــات للحفاظ على أرض البرجالتي تعتبر
المكتــظ  ،حيــــث يتــــم توفيــــر التعليــــم والرياضــــة لهذا الحــي ،الثقافة والفنون للشــباب .
وتقـدم الجمعيـة لألطفـال الصغـار منطقة لعـب آمنة وصحيـة ،ولألمهات ورشـات عمل خاصة الكتسـاب
المهـــارات وتعلم مبادئ التربية لكي يستفيد الشباب على المدى الطويل .
وتعتبـــر الرياضـــة فـــي جمعية بـــرج اللقلـــق العامل الرئيســـي لصحـــة األطفال النفســـية والجسـدية.
حيث يتلقـــى  400طفـــل مقدســـي التدريبـــات والرعايـــة اليوميـــة مــن مثل كـــرة القـــدم ،والتايكوندو
،والباركـــور ،وكـــرة اليـــد ،ومدة هذه التدريبـــات ثالثة أيـــام من األســبوع  ،وتتلقـــى  70فتـــاة تدريبـــات
علـــى رياضـــة كـــرة السـلة والتايكونـــدو .وضمـت جمعيـــة بـرج اللقلـــق أكثر مـــن  1200عضو فـي عـام
 2014بينهــم  500طفـــل.
وتقــول منــى وهبــة المديــرة التنفيذيــة لمؤسســة ســتارس” :مــرة آخــرى لقــد أظهــر الفائــزون
بجائـزة إيمباكـت لهـذه السـنة قـدرة علـى تقديـم عمل متفـوق يسـتجيب الحتياجـات األطفـال ،ويظهر
مواطن القوة في ممارســـاتهم اإلدارية والمؤسســـاتية .وسيســـمح التمويل المرن لتلك المؤسسـات
ً
محليا وبشـــكل جيـــد  ،أن تقـرر كيـف ســـيتم صرف هـذه الجائـزة بشـكل يعزز مـن العمـل الهام
التي تدار
الـذي تقـوم بـه ،فنحـن سـعداء بـأن نقـدم ،هـذه السـنة ،الجائـزة لعـدد واسـع مـن الـدول وصـل إلـى
 12دولــة “.
مــــن جانبــــه أهــــدى رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــــة غيــث الجائــزة إلــى الطاقــــم اإلداري وجميــع
الموظفيـــن العامليـــن فــي الجمعية والمتطوعيــن وأصدقاء البرج ومجلـــس اإلدارة الذيــن يعملون بكل
ما لديهـم مـن قـدرات وطاقـات مـن أجـل الحفـاظ علـى أرض بـرج اللقلـق بطابعهـا وهويتهـا العربيـة.
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“Stars Impact” Starts Foundation For 2015
Burj Al-Luqluq Social Center Society received Stars Impact award, for the year of
2015, which is yearly offered by Stars Foundation “Al Dabbagh” to the charitable
organizations around the world. Burj Al-Luqluq won this award due to its great
effects and achievements in offering services, in addition to educational, cultural,
psychosocial, health, sports and recreational opportunities for children. On the 12th
December 2015, in the Palace of Versailles for conventions in Paris, Burj Al-Luluq Head
of Board Members, Nasser Gaith, and its Executive Manager, Muntaser Edkaidek,
received the award on the presentation stage for Philanthropreneurship Forum
entitled “The New Prospects of Charity” As a part of the award, Burj Al-Luqluq will
receive 50 thousand US Dollars of flexible funds, in addition to a special support for
capacity building in order to develop the plan of the organization, its work mechanism
and its staff. Moreover, Stars Foundation has given this award to 24 organization
from different countries including Palestine, Colombia, Iraq and others, as they work
with disadvantaged children. Burj Al-Luqluq Social Center Society was established
in 1991. The center, 9 acres in space, is considered an open space for the crowded
neighborhood, as it provides them, especially youths, with education, sports, culture
and arts. The center provides little children with safe and healthy area to play. In
addition, it arranges special workshops for mothers which focuses on gaining skills
form which the youth can benefit on the long term. Sports in Burj Al-Luqluq Center
is considered a main factor of children’s physical and psychological health. Around
400 Jerusalemite male children participate daily in Football, Taekwondo, Parkour and
Handball trainings. On the other hand, around 70 girls participate in basketball and
taekwondo trainings. It is worth mentioning that Burj Al-Luqluq members reached
1200 in the year of 2014, among which there were 500 children. Muna Wahbeh, Stars
Foundation Executive Manager said, “Once again the Starts Impact Award winners
this year have shown their abilities to perform an excellent work that meets up with
the needs of children, as well as showing the strength points of their managerial
and organizational actions. Now, the flexible fund will allow those organizations,
managed locally, to determine how it will use this fund to nhance the quality work
it does. This year, we are happy to give this award to a wide range of countries
that reached 12 countries” On his behalf, Burj Al-Luqluq Head of Board Members,
Naser Gaith, had dedicated the award to the administrative staff, all other staff and
volunteers, in addition to the Board Members, who work together and do their best
to maintain the Arabic and Palestinian Identity of Burj Al-Luqluq.
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روضة برج اللقلق المجتمعي
ً
تأهيـال ســ ً
ـليما لاللتحاق بمرحلة المدرسة ،حتــى ال
تســـعى روضـــة بـرج اللقلـق إلـى تأهيـل األطفـال
يشــعر الطفــل باالنتقــال المفاجــئ مــن البيــت إلــى المدرســة  ،فتتــرك لــه في مرحلة التأهيل
هذه الحريــــة التامـــة فـي ممارسـة نشـاطاته واكتشـاف قدراتـه وميولـه وإمكاناتـه  ،ويكتسب فيها
مهـــارات وخبـــرات جديـدة ،وتتـراوح أعمـــار األطفـال فـي الروضـة مـا بيـن الثالثـــة والخامسـة .وبمــا
إن الطفــــل هــــو محــور العمليــــة التربويــة النمائيــــة فــإن برنامجنــا يهــــدف لدعم نمــو الطفــل
المتكامــــل فــــي جميــــع المجــــاالت الحســــية والحركيــــة واالنفعاليــــة واالجتماعيــــة والمعرفيــــة
,ويتــــم التخطيط لهذه العملية بشــــكل هــــادف ليضمــــن التــــوازن بيــــن أنــــواع النشــــاطات ،ويتم
تعــــريض الطفــــل لخبــرات أساســـية فـــي مجــاالت اللغـــة العربيــة ،والرياضيـــات ،واللغـــة االنجليزيـــة
والفـــن ،واالشـــطة الحركيـــة ،والموســـيقى ،والخيـــال مـــن خـــال توفيـــر فتـــرات زمنيـــة متنوعـــة
ومتزنـــة ضمـــن برنامـج ثابـــت يعطـي فرصة للطفـــل للتعلـم مـن خالل اللعـــب والتفاعـل مـع المـواد
المختلفـــة  .وقــد تــم عمــــل العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة الهادفــة فــي الروضــة ،حســب
الخطــــة الســــنوية وضمـن الوحـدات والبرامـــج المعـدة لهـذه الفئـة العمريـــة ،ففـي موسـم الحـج
قـــام أطفـــال الروضـــة بتأديــة شــعائر الحــــج فــي الروضــة مــــن خــالل تنظيــم يــــوم كامــل مــن
الفعاليــــات الخاصــــة بتعليــم األطفــال شــــعائر موســم الحــج الكاملــــة وتطبيقهــا عمليــا  ،وكان
هذا مــن خــالل تصميــم مجســم للكعبــة المشــرفة طــاف األطفــال حــوله فــي ســاحة الروضــة
وجمعيــة بــرج اللقلــق ،بحضــور عــدد مــن األهالي الذيــن كانــوا ســعداء بتعليــم ابنائهــم لهــذه
ً
اســتقباال للعيــد .وقـام أطفـال الروضـة أيضـا
الشــعائر ،وإدخــال الفرحــة والســرور إلــى قلوبهــم
بصناعـــة حلويـات العيـــد ،فصنعوا الكعـك المعمـول بأيديهـم وبمسـاعدة المربيـات وبعـض األهالـي
الذيـــن حضـــروا للتطوع والمســـاعدة .ومـــن الفعاليـــات التـــي تـــم القيام بها مـــع األطفـــال نشـــاط
الزيتـــون ،إذ قـــام األطفـــال بـــرص الزيتــون وتخليلــه  ،وكذلك فعاليــــة فصــــل الخريــــف فقــــد قــــام
األطفــال بالتقــاط أوراق الخريــف الصفــراء مــن أراضــي الجمعيـة الواسـعة وعمـلوا فعاليـة فصـل
الخريـــف بشـــكل فـــردي وبشـكل جماعـي ،وتـــم تعليق أعمالهم الفنية علـى جــــدران الروضــة  ،أما
فــــي فصــــل الشــــتاء فتــــم عمــــل العديــــد مــــن األنشــــطة المتعلقة بهذا الفصل ،منها مالبــس
الشــــتاء ،ووســــائل التدفئــة  ،والتعرف على التغيــر فــي حالــــة الطقــس للتعــرف علــى فصــول
الســــنة  ،وكذلــــك تــم العمـــل علـى وحـدة الحيوانـات ووحـدة المهـن ووحـــدة وسـائل النقـل البريـة
والبحريـــة والجويـــة  .وتثابـــر روضـــة الجمعيـــة على العمـــل لتنميـــة وتطويـــر األطفـــال فـــي البلـدة
القديمـــة مـــن القـــدس وســـكان حـــي بـاب حطـة علـــى وجـــه الخصـوص ،حيـــث يتـم تنظيـــم العديـد
مـــن الفعاليـــات والنشـاطات المختلفـة ألطفـال روضـــة الجمعيـة بمـا يسـاهم فـي تطويـر قدراتهـم
وتعليمهـــم مهـــارات الحيـــاة ،ومهــــارات التعلــــم األكاديميــــة المختلفــة ،ورفــــع إمكاناتهم فــي
الدقــــة وليونــــة حركــــة األصابع واأللعـاب الحركيـة التـــي تسـاعدهم فـي الكتابـــة والتركيـز الحركـي
والبصـــري .وقــــد تــــم تخريــج الفــــوج الســادس عشــر مــــن أطفــال الروضــة بحفــــل مميــز  ،تــم
فــــي خيمــــة جمعيــــة بــرج اللقلــــق بحضــور أوليــاء امــــورهم وإدارة الجمعيــــة  ،فقد تــم تخريــج
 20طفـــ ً
ـا مــــن ابنــــاء الروضـــة وأبنـاء البلـــدة القديمـة مـــن مدينـة القـدس  ،وقـــام األطفـال خـالل
الحفـــل الختامـــي بتقديـــم مجموعـــة مـــن الرقصـــات الفنيـــة وااألناشـيد التـــي تعلموهـــا ،وقامـوا
بتـــاوة القـــرآن الكريـــم واألحاديـث الشـريفة ،وفـــي النهايـة تـم توزيـع الشـــهادات علـيهم وتقديـم
الحلويـــات لهــم وألوليائهــم .
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Burj Al-Luqluq Kindergarten
At Burj Al-Luqluq kindergarten adopt a strategy that comprehensively focuses on the
growth and development of the child as the core of the developmental educational process
Our program aims to strengthen the whole growth of the child in sense, motion, and
emotion, social and cognitive areas. It plans purposefully to strike a balance between
activities and assures that children acquire the basic experiences in Arabic & English languages, Math, Arts, In addition to Music and imagination. This works through fixing a
couple of periods within a program which gives the child the chance to learn through
playing and interacting.
The new school year at Burj Al-Luqluq started by the continuation of the partnership between Burj Al-Luqluq Society and the Italian organization Terre des Hommes. This organization has a huge impact on supporting the kindergarten of the society and its teachers
with a number of services especially after the crisis the kindergarten has gone through
last year. However, the unique initiative by Terre des Hommes resulted in increasing the
number of children to reach 35 from the Old City and Bab Hutta, in addition to the participation of children of Al Dom tribe which resides the area.
A number of important activities were organized in the kindergarten following the occasions. For example, during pilgrimage season, children performed Hajj rituals within
a day full special activities and practices. Moreover, a figure of al Kaa’ba was designed
around which students moved in circles in the sight of their delighted parents. Moreover,
children cooked hand-made Eid sweets with the assistance of their teachers and parents.
Students also did a number of different activities like olive pressing and pickling, in addition to the autumn activity in which they collected the yellow leaves from the field
of the society and hang it on the walls of the kindergarten. On the other hand, winter
activities taught children about winter clothes, heating methods and climate changes
like snowfalls.
The kindergarten in the society works hard on the development of children in the Old
City of Jerusalem, especially Bab Hutta residence. A number of activities are organized for
kindergarten students which help in improving their abilities and capabilities to acquire
the life skills in addition to the different educational skills. It also helps in increasing their
level of concentration and writing ability.
In 5-2015, Burj Al-Luqluq society celebrated the graduation of the 16th group of kindergarten students in the presence of their parents and the society staff. The number of
graduated kindergarten students that year was 20 of the Old City children. During the
graduation ceremony, children performed some dances and recited Quran and Hadith.
And at the end of the ceremony, children received certificates and sweets which they
enjoyed with their parents.
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الحاضنة المجتمعية
للعـــام الرابـــع علـــى التوالـــي تســـتمر فعاليـــات مشـــروع الحاضنـــة المجتمعيـــة
فـــي مكتبــــة جمعيــــة بــــرج اللقلــق بدعــــم مــن القنصليــــة الفرنســــية العامــة
بالقــــدس ،حيــــث تناولــــت نشــــاطات الحاضنــــة المجتمعيــــة العــــام  2015زوايــــا
حياتيــــة مختلفــــة ،شملت الحاســــوب والدبكــــة والدرامــا والفنــــون التشــكيلية،
وتميــــزت نشــــاطات المكتبــــة باختالفــات البرامــــج وتوحيدهــا الهــــدف  ،وهــــو
تفعيــــل األطفــــال وتنميــــة مهاراتهــــم الحياتيــــة والتعليميــــة والثقافيــــة.
زاوية الفنون التشكيلية :
تـــم إعطـــاء خطـــة ممنهجـــة لطالبـات الفنـــون المشـــاركات  ،تناولـــت أساسـيات
الرســـم  ،ابتــداء مـــن أساســـيات رســـم المجســـمات الســـاكنة ،وكيفيـــة رســـم
تفاصيـــل الوجـــة باجزائــه ورســم جســــم اإلنســان وفــق المقاســــات الصحيحــة.
وتخلل اللقــــاءات اســــتخدام شاشــة العــرض ،وتــــم تعليمهــم أســس التظليــل
ً
أشـغاال يدويـة مختلفـة،
باســتخدام األدوات الالزمـة ،وأيضـا تضمنـت دورة الفنـون
منهـــا الحفـر علـــى الجبصيــــن والفسيفســاء.
زاوية الدراما :
تـــم إعطـــاء زاويـة الدرامـا فعاليـات عدة ،مـن ضمنهـــا تماريـن اإلحمـاء والتعـارف،
وتماريــــن االســــترخاء ،واألصــــوات الخارجيــــة ،وتمرينــــات اللعــــب الدرامــــي،
وتمرينــــات العمــــل المشـــهدي ،وتمرينـــات اللعـــب الدرامـــي  ،وقـــراءة قصـــة
وتجســـيدها ،واللمـس الزقطـة ،وتماريـن التمثيـل ،وعمل تمريـن التمثيـل المرتجـل
لمـــدة معينـــة مـــن الدقائـق وكان يحضر فـــي كل لقـاء مجموعـة مـــن المشـاركين
والمشـاركات.
زاوية الحاسوب :
وتهــــدف هــــذه الزاويــــة الــــى تنميــة مهاراتهــــم فـي اســــتخدامه والتعامــل
معــــه بطـرق ســـليمة وأيضـا األساســـيات المناسـبة لهـــم والتدريب علـى برنامج
 ،Microsoft Officeوعمـــل الجـــداول عليـه ،وعلـى برنامـــج الرسـام وكيفيـة اإلفادة
منه بمــــا يتناســــب مــــع أعمارهم.
زاوية الدبكة :
أهــــم إنجــــازات هــــذه الزاويــــة هــو تشــــكيل فرقتيــــن للدبكــــة ألعمــار مختلفــة
 ،وتـــم تزويدهــم بــزي موحــــد وخــــاص برقصــــات الدبكــــة ،وقــد شــاركوا فــي
مهرجــان يعــود لبــرج اللقلــق ،وعــرضوا رقصتيــن ،كل واحــدة منهــما تتناســب
مــــع أعمار فريقهــــا .
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دراما
فنون جميلة
حاسوب

the Community Incubator Project
For the fourth year respectively, The activities of Burj Al- Luqluq library
(Faisal Al-Hussein) continued and were sponsored by the general
Consulate in Jerusalem. The library contained different corners like
computer, Dabkeh, Drama and arts, and these activities aimed to
activate children and develop their life, educational and cultural skills.
Life Corners (Extracurricular)
Arts:
The art courses had well-structured plans for the participant females. They
focused on the basics of drawing still objects, in addition to drawing the facial
and the human body details with the correct measurements. During the
course, the LCD projector was used to teach the participants the essentials
of drawing shades using the needed tools. Moreover, the art course included
handicrafts like mosaic and drilling on the gypsum.
Drama:
Special exercises were given to participants of drama classes including
breaking the ice, warming up, relaxation, improvise acting, running after one
another and acting upon hearing a story. The interaction of participants was
excellent.
Computer Course:
Around 20 male and female children from the Old City participate in the
computer course within the Community Incubator project. This course aims
to develop the children’s computer skills, the basics and safe ways of using
it, in addition to training on Microsoft office and Paint. The participants aged
between 7 to 10 and they interacted positively with this course.
Traditional Dabkeh Corner:
Its most important achievements are; special outfit was designed for them
and they were divided into two age groups which trained on different dances
so as to perform during Burj Al-Luqluq Ceremonies.

15
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25
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Drama
Arts
Computer
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جامعة القدس
بعــــد مــرور ثالثــة أعــوام مــن العمــل اإلداري والفنــي اليومــي فــي جمعيــة
بــرج اللقلـق المجتمعية ،تمكنـت الجامعـة والجمعيـة مـن نسـج عالقـة مميـزة في
العمـــل التشــاركي لتطويــر أول برنامــج تربيــــة رياضيــة داخــل البلــدة القديمــة
مــــن مدينــــة القــــدس ،حيــث انطلــــق البرنامــج بســــبعة عشــر طالبـــً
ـا  ،ليصــل
اليوم عــــدد الطلبــــة الذيــن يحصلــــون علــى حصصهــم الدراســــية في الجامعة
إلــــى  100طالــــب مــــن ابنــــاء مدينــة القــــدس المهتميــــن بالتربيــــة الرياضيــة
وبرامجها  ،وبهـــذه الشـــراكة الرياضيـة الفلســـطينية المقدسـية تمكنـت الجامعـة
مـــن بنـــاء أول بنـك مـن مدربـي األندية المقدسـية للفئـات العمريـة الناشـئة فـي
مختلـــف األلعــــاب الرياضيــــة  ،وعلــــى رأســــها رياضــــات كــــرة القــــدم والســلة
واليــــد والباركــــور والتايكونــــدو ،حيــث باتــــت جمعيــة بــرج اللقلــــق المجتمعــية
مــــن األندية المميــــزة فــي هــذه األلعــــاب الرياضيــة علــى مســتوى الوطــن.

Al-Quds University
After 3 years of continuous technical and managerial work at Burj Al-Luqluq,
the center and Al-Quds University have created a network of mutual work
in order to develop the firs physical education program inside the Old City
of Jerusalem. The program started with 17 Jerusalemite students who are
interested in the sports programs.
With this Palestinian Jerusalemite sports partnership, the university was
able to establish the first group of Jerusalemite trainers for teenagers in
different sport games, especially football, basketball, handball, Parkour and
taekwondo. Burj Al-Luqluq now competes in these games on the national
level.
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دورة اإلعالم واإلدارة الرياضية لطلبة جامعة القدس
اختتمــــت جمعيــــة بــــرج اللقلــــق المجتمعــــي ووكالــــة بــــال ســــبورت ”جمعيــة
الرياضــة فــي فلســطين“ دورة اإلعالم واإلدارة الرياضيــة الثانيــة التــي أقيمــت
برعايــــة تجمــــع قدســــنا لالتحــــادات الرياضيــــة فــي مقــــر الجمعيــــة ،وامتــدت
الــــدورة لعشــــرة أيــــام بمعــــدل  24ســــاعة تدريبيــــة ،وخصصــــت لطــــاب كليــة
التربيــة الرياضيــة فــي جامعـة القـدس و،عـدد مـن الناطقيـن اإلعالمييـن باألنديـة
المقدســـية واالتحـــادات الرياضيــة ،واشــــتملت الــدورة علــــى أساســيات اإلعالم
الرياضــي بــكل أشــكاله ومكوناتـه ”المكتـوب والمقـروء والمرئـي وااللكترونـي،
واإلدارة الرياضيـــة ،وقـــد حاضــــر فــي الــــدورة المحاضــران منيــــر الغــول لإلعالم
الرياضــــي ،ومنتصــــر ادكيــــدك لإلدارة الرياضيــة.

Media and Sport Management Course for Al-Quds
University Students
Burj Al-Luqluq and Palsport ended the course in media and sports
management, sponsored by Sharek Youth Forum, at Burj Al-Luqluq society.
The course lasted for 10 days of a total of 24 hours and it targeted Physical
Education Students in Al-Quds University, in addition to a number of media
reporters for clubs in Jerusalem and sports federations.
The course included the basics of written, visual and electronic sports
reporting in addition to sports management. Both Munir Al Ghoul and
Muntaser Edkaidek gave lectures in sports management.

20
مشارك

Participants
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مشروع العب وتعلم

Learn & Play Project

يعتبـــر مشـــروع العـــب وتعلـــم مـــن أهـــم البرامـــج  ،بل العمـــود الفقـــري الـــذي تســـتند
عليـــه البرامــــج كافــة ،الثقافيــــة واالجتماعيــــة واإلرشــــادية وغيرهــا فــــي الجمعيــــة،
ً
مشــتركا ومشــــتركة مــن أبنــــاء مدينــة
حيــــث يســــتفيد مــــن البرنامــــج أكثــر مــــن 120
القــــدس والبلــدة القديمــة منهــا  ،يحضــــرون إلــى بــرج اللقلــق الســتمتاع بالمرافــق
الرياضيــــة والبرامــــج األكاديميــة والترفيهيـــة المنفـذه فـي الجمعيـة مـــن خـالل األلعـاب
الرياضيـــة التاليـــة :كـرة القـدم ،كـرة السـلة ،كـرة الطاولـة ،كـرة الطائـرة ،وينفـذ المشـروع
مـــن قبـــل الجمعيـــة وبتمويـل مـن البعثــــة البابويــة فــي القــدس .وخــــال العــام 2015
تــــم تنفيــذ سلســلة مــن الفعاليــــات والنشــاطات ضمــن مشــروع العــب وتعلــم ،وكان
أهمهــــا تنظيــم ثالثــة أيــام مفتوحــة لألطفــــال المقدســيين  ،شــملت لقــاءات كرويــة
وترفيهيــــة وتوزيــــع جوائــز ،وتنظيــم معســــكرين تدريبييــن لفريــق كــــرة القــدم وكــرة
الســــلة بالجمعيــــة لتطويــــر مهاراتهــــم الكرويــــة،و تنظيـم دورات لتطويـــر مدربـي كـرة
القـدم فـي مدينـة القـدس بالتعـاون والشـراكة مـع األكاديميـة الفلسـطينية للموهوبيـن
كرويـــا ،وتنظيــــم جملــــة مــن اللقــــاءات الكرويــــة والسـّـليّة مــــع األنديــــة واألكاديميــة
الكرويــة المقدســــية والفلســطينية.
Learn & Play project is one of the most important programs on which all the cultural,
social and guidance programs rely. Around 120 male and female participants benefit from this project. This project has many activities including football, basketball,
handball and volleyball, in addition to other academic programs. The project is executed by Burj Al-Luqluq and funded by the Pontifical Mission in Jerusalem.
Within the year 2015, multiple activities were implemented among Play & Learn Project:
1- Organizing three open days for Jerusalemite Children which involved football
matches, entertaining activities and rewarding winners.
2- Organizing two camps for football and basketball team members for improving
and developing their skills.
3- Organizing courses to develop football coaches in Jerusalem with a cooperation
and partnership with Palestinian academy for talented footballers.
4- Organizing multiple basketball and football matches with Jerusalemite clubs and
academies.

120
منتفع

Beneficiaries
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»كيف ادير وقتي«
هـــدف اللقـــاء إلـــى توفيـــر قاعـــدة أساســـية تســـاعد المنتفعيـــن علـــى اكتساب
مهـــارة إدارة الوقــــت ومعرفــة أهميته  ،ومــــدى إحساســهم بالوقــت ،إضافــة
الــــى التعــــرف علــى معوقــــات اســتغالله .

”“How to Manage My Time
This meeting included time management skills for beneficiaries, which aimed
to provide a base that helps beneficiaries manage their times, know the value
of time, their sense of time, in addition to know what hinders the right use
of time.

»المادة االعالمية«
هــــدف اللقــــاء إلــــى مالحظــــة أهــم مــــا يميــز البرامــــج والمــــواد المقــروءة
التــــي يفضلونهــــا  ،وتحديــــد أهــــم الرســــائل التــــي يعتقــــدون أن المــــادة
اإلعالميــة تحــــاول إيصالهــا لهـــم  ،ومالحظة كيفيـــة اختالف األشــخاص فــي إدراك
نفـــس الرســـائل اإلعالميـة.

”“The Media Material
This sessions aims to identify the program and written materials and pinpoint
the most important messages that the media is trying to deliver to them, in
addition to noticing the difference between people in terms of understanding
the same messages.
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يوم مفتوح« :احالمنا كبيرة»
اســـتهدف اليـــوم  120طالــ ً
ـبا وطالبـــة مـن أطفـــال القـدس .وشـــملت النشـاطات
زوايا مختلفـــة منهـــا زاويـــة ”س ج“ التـــي تناولـت أســـئلة عامة ،وزاويـة األشـغال
اليدويـــة ،التـــي صنـــع مـــن خاللهـــا األطفـــال دمـــى ،وزاويـــة األلعـاب الشـــعبية ،
وزاويـة جداريـة الرســم ،وزاويــة األلعــاب (التلـي ماتــش) التــي تنافســت فيهــا
المــــدارس بألعاب ممتعـــة.

“Our Dreams Are Big” Open Day
It targeted 120 male & female Jerusalemite students. It included different
corners like questions & answers, handicrafts, traditional games, drawing and
telematch.
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قصة نجاح
قصة نجاح بالل ...العب ومتطوع رغم اإلعاقة
لــــم يكــــن برنامــــج العــب وتعلــــم برنامجــــا أكاديميــــا رياضيــا فقــــط ،بــل هــو
برنامــــج يهتـــم بالجانـــب النفســـي االجتماعـــي ألطفـــال البلـــدة القديمـــة ،وكان
بـــه جانـــب مـــن دمـــج فئـــة ذوي االحتياجـــات الخاصـــة مـــع غيرهــم مــن األطفـــال
األصحــاء المســـتفيدين مــن البرنامــج  ،فتميـــز البرنامــــج بتقبــــل األطفــــال ألحــــد
الشــــباب مــــن ذوي االحتياجــــات الخاصــــة ،والملقــــب ”بلبــول“ ،والــــذي التــزم
فــــي تدريبــــات فريــــق الناشــــئين ،والقــى تقبـــ ً
ـا مــــن األطفــــال ليشــاركهم
فـــي جميـــع النشـاطات التـي يقدمهـــا المشـروع مـن التدريبـــات الرياضيــة إلــى
لقــــاءات الدعــم النفســي واالجتماعــي والمهــــارات الحياتيــة .ولــم يكتف بـالل
بالمشــــاركة فــــي النشــــاطات والتدريبــــات الرياضيــة الخاصــة فــــي المشــروع
،بــــل شــارك فــي األعمــال التطوعيــــة التــي تنفذهــا الجمعيــة فــي القــدس
والبلــــدة القديمــة.

Bilal … A player & a Volunteer despite the
Disability
Bilal … A player & a Volunteer despite the Disability
Learn & Play program is not only an academic and sport program, it also
focusses on the psycho-social aspect of children in the Old City. It also
integrates people with special needs with other beneficiary children, like
“Balbul”. “Balbul” is a young man with special needs, he attends all football
trainings with the junior team and all team members are happy with his
participation. He participates in all the activities by this project which
includes sports activities, psycho-social support and life skills. Bilal did not
only participate in this project and sports training, he also participated in the
volunteer work done by the society in Jerusalem and the Old City.
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برنامج المرأة

Woman program

ّ
فــإن المــرأة تعتبــر مــن الفئات
ضمــن الخطــة االســتراتيجية الخاصــة بالجمعيــة
الرئيســـية التـــي يتـــم اسـتهدافها لتطويـــر األسـرة المقدســـية وتنميتها  ،ومنها
األطفـــال المقدســــيين علــى وجــه الخصــوص ،حيــث تقــــوم الجمعيــة بتنظيــم
اللقــــاءات األســــبوعية والشــــهرية لألمهــــات مــــن نســــاء حــــي بــــاب حطــــة
ّ
لتطويرهـن فـي المجـال الفكـــري ،والثقافـي
والبلــــدة القديمــــة مـن القـــدس،
،واالجتماعـــي مـــن أجـــل تنميــــة وتطويــر المجتمــــع المحلــي فــــي المنطقــة،
وخـــال العــــام  2015شملت نشــــاطات المجموعــــة الفعاليــــات اآلتيــة:
Within Burj Al-Luqluq strategic plan to improve and develop Jerusalemite
families and children, Burj Al-Luqluq arranges weekly and monthly sessions
for the mothers of the Old City, especially Bab Hutta, in order to empower
them socially, culturally and intellectually. During 2015 the woman program
included the following activities:

300
امرأة مقدسية
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مشروع تمكين سيدات البلدة القديمة
تـم توقيـع اتفاقيـة بيـن جمعيـة بـرج اللقلـق المجتمعـي والمركـز العربـي للتطوير الزراعــي
الممــــول مــــن االتحــاد األوروبــــي وبالشــراكة مــع مؤسســة (هنــــرش بــول) األلمانيــة
ضمــن ”مشــروع النهــوض بحقــوق النســاء واألطفــال الفلســطينيين المهمشـين فـي
القـــدس الشـــرقية“ ،وباشـــرت الجمعيـــة بتنفيـــذ أول دورة مهارات حياتيــــة للمســتفيدات
مــن المشــروع ،التــي ســتعمل علــى تنميــة المهــارات الحياتيــة األساســية ،باإلضافــة
الــــى الدعــــم النفســــي في أثناء العمل لخــــروج بأفــــكار للمشــــاريع الصغيــــرة ،التــي
ســــتعمل الســــيدات علــــى تنفيذهــــا .وممــا يذكــــر أن هــــذه الــــدورة تتكــون مــن ســبع
لقــــاءات ّ
تتم في شــــهرين ونصــــف .وفـــي نهايـــة التدريـــب ســـيتم العمـــل علـــى تنفيذ
ّ
تطويــرهن ،
مشـــاريع تمكيـــن خاصة بالســـيدات ،حيــث ستســاهم هــذه المشــــاريع فــي
ّ
أسرهن وتطويرهـا .
وفتــــح فــــرص عمــل خاصـة بهـن لمســـاندة
Burj Al-Luqluq Social Center Society signed an agreement with the Arab Center for
Agricultural Development which is funded by the European Union, in cooperation
with Heinrich Boll Foundation, within “Promoting the Rights of Marginalized
Palestinian Children and Women in East Jerusalem” Project. The society implemented
the first Life Skills course for the project’s beneficiaries, which aims to develop
the basic life skills, in addition to the psychological support during the process of
brainstorming the ideas of small projects which will be implemented by the women.
This course will be implemented in 7 meetings for 2 months and a half.

100

20

امرأة مشاركة Participant Women

إحتفال ديني لسيدات القدس والبلدة القديمة
نظمــــت جمعيــــة بــــرج اللقلــــق المجتمعــــي احتفـــ ً
ـاال خاصـــً
ـا بســــيدات البلــــدة
ـاء لذكـرى المولـد النبـــوي الشـريف ،وأحيـا اللقـــاء فرقـة النسـائم
القديمــــة إحيــ ً
البيضـــاء النســــوية المقدســية فــي خيمــة الجمعيــة ،بمشــــاركة أكثــر مــن 80
ســــيدة مــــن نســــاء حــي بــــاب حطــــة ،وتــــم توزيــع الحلــــوى الهدايــــا علــى
نســــاء الحــي.

Religious ceremony for the ladies of Jerusalem
Burj Al-Luqluq organized on Thursday, January 22nd a religious ceremony to
celebrate the birthday of the prophet Muhammad peace be upon him. AlNasa’im Al-Bayda’ performed several chants for the ladies.

70
امرأة مشاركة
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مجموعة المرأة مستمرة في الجمعية بالتعاون مع مركز «اكاد»
نظمـــت جمعيـة بـــرج اللقلـق المجتمعـي بالشـراكة مـع مركـــز أكاد ضمـن مشـروع
تعزيـــز حقـــوق اإلنسـان مـن النسـاء واألطفـال والشـباب المهمشـين فـي القدس
لقـــاءات أوليـــة لشـهر شـباط لتعريـف الفئـات المســـتهدفة بأهـم األهـداف التـي
يســـعى المشـروع إلـــى تحقيقهـا خـالل السـنوات القادمـــة .وفـي تلك اللقـاءات
قامت النســـاء بتعبئـــة اسـتمارات ”فحـص احتيـاج“ بأهـــم االحتياجـات التـي تسـهم
فــي التمكيــــن االقتصــــادي للمشــــاريع النســــوية  ،وتتضمــــن بنــــاء القــــدرات
وتقديــــم الدعـــم إلنشـاء أعمـال تجاريـة خاصـة بهـــن تسـهل وصول أعمالهن إلـى
الســـوق المحلي .ومـــن خـالل المشـــروع تـم تنظيـم جولـة تعريفيـــة للنسـاء إلـى
مناطـق سبسـطية ،وطمـون ،وطولكـرم ،للتعـرف إلـى الجمعيـات التعاونيـة فـي
هـذه المناطـــق وآليـه عمـل ّ
كل جمعيـة.

Burj Al-Luqluq Women Group Continues in
Cooperation with ACAD
In cooperation with ACAD within “Enhancing Human Rights for Marginalized
Women, Children & Youths in Jerusalem” project, Burj Al-Luqluq Social Center
Society organized initial meetings for February to inform target groups about
the main goals that the project aims to achieve in the upcoming years. During
the meetings, women filled “necessities check” forms and mentioned their
most important needs. This aims to empower women’s projects economically
through building capacities in addition to providing them with support to
create their own businesses and facilitate their access to the local market.
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ّ
( الدنيا ّ
واألم
أم ) احتفالية يوم األرض
نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي احتفاليــة بمناســبة يــوم ّ
األم واألرض
بمشــــاركة عــــدد مــن األمهــات المقدســيات اللواتــــي سررن بتنــوع الفعاليــات
واألنشــــطة الثقافيــة واالجتماعيــة فــي هــذا اليــــوم .وعرضــت فرقــة ســنابل
مســــرحية “أحلــــى عيلــة“ ،التــــي تناولــت حيــاة العائلــــة المقدســية اليوميــة،
ثــــم عرضــت فرقــة شــموع القــدس ثالث وصــالت غنائيــة من إبداعها  .وقدمــت
طفلتان مــن مدرســة النهضــة فقرة شــعرية حــول األم  .وفــي نهايــة اللقــاء
قــدم أطفــال روضــة البــرج فقــرة غنائيــة تــدور حــول األم ،وتــم توزيــع هدايــا
رمزيــة لجميــع األمهــات المشــاركات.

“The World is a Mother” Mother’s & Land Days
Burj Al Luq Luq Social Center Society organized a celebration in the occasion
of Mother’s and Land days with the participation of a number of Jerusalemite
mothers who were happy to see the different cultural and social activities.
Sanbel theater performed a sketch called “Ahla Aila” which tackled the daily
life of Jerusalemite families. This was followed by a 3 Dabkeh performances
by Shumu’ band. Moreover, two girls from Al Nahda School said a poem
about mothers. At the end of the celebration, kindergarten students did a
singing performance about mothers which was followed by giving symbolic
gifts to mothers.

100
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يوم مفتوح بعنوان وجبة صحيّة بطعم ألذ
تـــم عمـــل يـــوم مفتـــوح لســـيدات البلـــدة القديمـــة ضمـــن مشـــروع (بنوعـــي
بمجتمعنـــا) بالتعـــاون مـــع وكالـة الغـوث لتشـغيل الالجئيــــن  ، UNRWAأعطيت فيه
محاضــرة عــــن مــرض الســــكري ومخاطــــره وكيفيــــة مواجهتــه  ،وحضــره عدد من
الممرضــات قمــن بعمـــل فحوصـــات للضغـــط والســـكري للســـيدات المشـــاركات،
وفــي نفس اللقاء تم إحضار اختصاصيّـــة تغذيـــة بالتعـــاون مـــع الجمعيـــة الصحيـــة
لرعايـــة األســـرة المقدســـية  ،وقـــد أعربـــت الســيدات اللواتــي حضــرن عــن بالــغ
ّ
ّ
تقديرهــن لمثـــل هـــذه المواضيــع
ســعادتهن بهــذا االنشــاط الصحــي  ،وأبديــن
الصحيــة الضروريّــة .

”An Open Day titled “A Healthy Meal with A Better Taste
Burj Al-Luluq organized an open day for the women of the Old City within
“We Aware our Community” project. The open day included lectures by
a number of nurses who came from the United Nations Relief and Works
Agency. They lectured them about diabetes, its risks, and how we can control
the sugar level in our blood. Moreover, the women had their blood pressure
and sugar levels checked. In addition, a dietician came, in cooperation with
the Jerusalem Health Association for Family Welfare. The participants were
really happy and satisfied.

50
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لقاء للتوعية حول المخدرات بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات
نفــــذت جمعيــــة بــــرج اللقلــــق المجتمعــــي بالشــــراكة مــــع جمعيــــة تنظيــــم
وحمايــــة األســــرة الفلســــطينية لقــــاء توعــــوي ألطفــــال البلــــدة القديمــــة
وأهاليها  .شــــمل اللقــــاء مواضيــــع عــدة فــي مجــال األمــــراض والســلوكيات
الســــلبية  ،تناولتهــا المثقفـــة أميـــرة الصفـــدي فــي ثنايــا حديثهــا حـــول هـــذه
ً
أيضا توعيـــة هـــذه الفئـــة بـــاألدوات واالســـتخدامات
الظاهـــرة .واستهدف اللقـــاء
الخطـــرة للظاهــرة .ثـــم ُقدّمــت مجموعة من الفعاليات المســـاندة ،التـــي تســـاعد
فـــي ترســـيخ المفهـــوم بشـــكل أكبـــر لــدى األطفـــال .ومــن هــذه الفعاليــات
المتنوعــة ( :ســــكتش) مســــرحي حــــول المــــرض ،ومنهـــا مــن تناول أثرأصدقـــاء
الســـوء في انتشار هذه اآلفة ،ومنهـــا (ســـكتش) حـــول عــــدم العبــــث بــــاألدوات
الخطــرة وعبــوات األشــربة الملقــاة فــــي الشــــوارع والطرقــات  .و انتهــــى
اللقــــاء بتقيـيـــم الميسر لهذا العمل  ،واالســــتماع إلــــى تقيـيـــم مجموعــة مــن
األطفــــال  ،وكانت جميعهــــا إيجابيــــة ومحفــزة الستكمال العمــــل مــع األطفــال
فــي لقــــاءات قريبــة ومتقدمــــة.

“The World is a Mother” Mother’s & Land Days
Burj Al-Luqluq Social Center Society, in cooperation with PFPPA, organized
an awareness session for the children of the Old City. The session, given
by Amira Al-Safadi, included a number of subjects related to diseases and
negative behaviours. It aim to inform this group about the tools and dangers
of those behaviours. Al-Safadi then moved to the activities that help children
understand the concept more clearly. The children were divided into
groups; some of them performed a sketch about diseases, some presented
an awareness campaign about the pressure of bad friends, while others
performed a sketch about not playing with dangerous tools and bottles
thrown in the streets. At the end of the meeting the facilitator evaluated the
session and listened to the evaluation of a group of children. All the results
were positive and encouraging for future continuation with the children.
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لقاءات توعوية لألمهات المستفيدات من برامج الجمعية
تسـعى الجمعيـة ضمـن مشـروع ”خفـض العنـف المبنـي علـى النـوع االجتماعـي“
المنفـذ مـن خاللهـا وبالشـراكة مـع جمعيـة تنظيـم األسـرة الفلسـطينية وحمايتها
إلــى توعيــة أكبــر عــدد ممكــن مــن األمهات  ،وبخاصــة فــي البلــدة القديمــة
،بقضيــة العنــف المترتبــة علــى المشـــاكل االجتماعيـــة التـــي تســود المنطقـــة.
ففي شـــهر كانـــون األول من عام  2015قامت الميســــرة أميــــرة الصفــدي بعقد
لقاءات عدة تناولت فيها موضــوع العنــف والنــوع االجتماعــي ،استهدفــت مــن
هــــذه اللقــــاءات تعريــف األمهــــات بالمفاهيــم األساســــية المرتبطــة بالتميـيـز
،والعنــــف المبنــــي علــــى اســاس النــــوع االجتماعــــي  ،لتســــاعد المشــاركين
علــــى التفريق بيــن الجنــــس والنــوع االجتماعــي .

Awareness Sessions for Mothers
Burj Al-Luqluq, in cooperation with The Palestinian Family Planning and
Protection Association (PFPPA), aims to raise awareness among the mothers
of Jerusalem, especially in the Old City of Jerusalem due to the social
problems in that area. During the month of January, the facilitator Amira
Al-Safadi tackled violence and gender issues. Those sessions introduced the
concepts for mothers in order to distinguish between the different topics
related to them.
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مشروع (بنوعي بمجتمعنا) لسيدات حي باب حطة
يعـ ّد مشـــروع (بنوعـــي بمجتمعنـــا) الممـــول مـــن مـــن الوكالـــة الســـويدية مـــن
خـــال اليونســــكو وبإشــــراف مؤسســــة التعــــاون -مكتــب القــــدس ـ يع ّد فكــرة
جديــــدة للتغيـيـر داخـل حـي بـاب حطـة مـن خـالل سـيدات الحـي ”األمهـات“ لتغييـر
أســـاليب الحيـــاة اليوميــــة المحيطــــة بمنازلهــــن  ،ولتغيــرالبيئــــة المحيطــــة ،
ورفــع درجــة الوعــي حــول نظافـة الحـي وتنظيـم األمـور الحياتيـة بيـن السـكان،
واســــتهدف المشــــروع حوالــي عشرين ســــيدة مــن ســيدات البلــــدة القديمــة
وبخاصة منطقـــة بـــاب حطـــة  ،حيـث تـم عمـل لقـاءات توعويـــة  ،بواقـع لقـاء واحد
اســـبوعيًّا بالتعـــاون مـــع األسـتاذ عبـد الرحيـــم محمـود مـدرب المهـــارات الحياتيـة،
تناول المشـــاكل التـــي تواجـــه الســـيدات فـــي حياتهـــن اليوميـــة ،مـــن مثل تربيـة
ّ
الحي،ومهـــارات حياتيـــة أخــرى  ،وقــد تـــمت مناقشـــة موضـــوع
األوالد  ،ونظافــة
التفكيـــر الراقـي وكيفيـة تأثيـره علـــى األوالد والعائلـة وكيفيـة تربيـة األبناء  ،وقـد
أبـــدت الســـيدات إعجابهـــن بهــذا المشــروع وأبديــن التفاعــل الكبيــر معــه  ،كمــــا
تــــم اصطحــاب الســــيدات لمدينــة ســــخنين ،بتاريــــخ  ،17/11/2015لزيــارة مركــز
المحافظــــة علــــى البيئــــة  ،وهناك تــــم لقــــاء توعــــوي وإرشــــادي للســيدات
المســتفيدات مــن المشــروع  ،أكــدت فيه مديــرة المركــز علــى أهميــة دور األم
ً
ً
فعــاال وقـــ ً
ـويا فــي التربيــة
عنصــرا
فــــي المحافظــــة علــى البيئــة  ،لكونهــــا
ثـ ّ
ـم اتجهنــا لعمــل جولــة ثقافيــة وســياحية فــي
األسريّة وتنشئة األوالد  ،و مــن َ
مدينــــة طبريــــا  ،فزرنا أهـم المعالـم الدينيـة والتاريخيـــة مثـل كنيسـة الطابغـة ،و
عيـــون المـــاء  ،وقمنــا أيضـً
ـا بجولـــة ترفيهيـــه فــي المدينــة انتهــت بتنــاول وجبــة
ـم توجهنــا إلى مدينــــة القدس،وقــــد أعربــــت
غــداء فــي أحــد مطاعمهــا  ،ومن َثــ َّ
المشــــاركات عــــن بالــغ ســـعادتهن مـــن تلــك الجولـــة ومــا فيهــا مــن فائــدة كبيرة
 ،وطالبــن بمزيد من هـــذه الجـــوالت ،ذلــك لما تركته هذه الجولة من أثــــر ايجابــــي
ّ
أنفسهن .وفي جولة أخرى توجهـــت الســـيدات إلـــى مدينـــة النقـــب  ،بدئت
في
باســـتراحة فطـــور فـي منطقة العسـلوج  ،وشـرح علـــى مطلـة البركـة  ،ومن ثـم
توجهن إلى ظاهـــرة األجـــران الجـرن الكبير  ،وعمـل مطلـة هنـاك  ،ثـم النـزول إلـى
ظاهـــرة الرمـــل الملـــون لعمـــل فعاليـــة الرمـــل الملـــون ومن هناك توجهن إلـــى
مســـار عيـــن بوقيـــق لعمـل مسـار مائـــي  ،ثـم توجهنـــا الـى مدينـــة القمـر أريحـا
لتنـــاول طعـــام الغـــداء ،ومــن هنــاك كانــت العــودة إلــى مدينــة القـــدس ،وبعيــد
هذه الجولة عبـــرت المسـتفيدات عـن ســـعادتهن بالجولـة  .ونظمــت جمعيــة بــرج
اللقلــــق المجتمعــي يــــوم  31/1/2016الحفــل الختامــي.
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“We Aware Our Community” Project for Bab
Hutta Women
“We Aware Our Community” project, funded by the Welfare Association –
Jerusalem, is a new idea for change in Bab Hutta neighborhood, as mothers
of Bab Hutta neighborhood try to change their daily lifestyles, environment
and routines through increasing awareness about keeping the neighborhood
clean and organized by the residence of the neighborhood.
The project targeted 20 women from the Old City, especially Bab Hutta area.
The life skills trainer, Abdul Rahim Mahmoud, gave a number awareness
meetings on a weekly basis. These lectures tackled the problems faced by
women in their daily lives including raising children, neighborhood cleaning
and other life skills. The women showed their interest in the selected topics,
especially classy thinking and how it affects children and family.
Caltural Tour to Tiberias Within “We Aware Our Community” Project for
Women of the Old City Women went to Sakhnin on the 17th November 2015,
to visit a center for environment protection. There, the women participated in
an awareness and a guidance session. The manager of the center stressed, on
her behalf, on the role of mothers in protecting the environment, as mother
are a very essential part of the family. Then the group went on a cultural and
touristic tour to Tiberias. There, they visited historical and religious places
like Al-Tabigha church and natural water fountains. Then, they went to a
restaurant for lunch before they come back to Jerusalem. The participants
expressed their delight and satisfaction as they enjoyed and benefited from
this tour.
The tour guide Khalil Sabri accompanied the group to Al-Naqab and gave
them detailed geographical information about the visited location. During
the tour, the women went to the big Jurn to see the colorful sand. Moreover,
they filled it in glass bottles and made beautiful drawings with the sand.
Then the group went to a Ein Jedi water path to walk between the foothills
opposite to the Dead Sea, in addition to see the rocks, waterfalls, animals and
plants in the area. They women were really happy about this trip. .
The center organized the closing ceremony of “We Aware our Community”.
Initiatives Training
Communication Skills
Training

تدريب مبادرات
تدريب اتصال وتواصل
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مشروع عيش البرج
هـو مشـروع تنمـوي توعـوي مقدسـي ،تبلـورت فكرتـه مـن حاجـة وأهميـة الحفـاظ علـى
أرض بـــرج اللقلـــق الصامـــدة والتقليـل مـن اآلثـار المترتبـة علـــى السياسـات اإلسـرائيلية،
وذلــــك مــــن خــــال تحســــين الخدمــــات المقدمــــة لألطفــــال والشــــباب المقدســــيين
والتــــي تشــــمل :التدريبــات الرياضيــة ،الورشــات الفنيــة ،المهــــارات الحياتيــة ،الدعــم
والتمكيــن ،التبـادالت الثقافيـة والرياضيـة ومعـارض فنيـة .فالمشـروع يسـتهدف حوالـي
 500طفـــل وشـــاب وامـــرأة الذيـــن يقصـــدون بـــرج اللقلـــق علـــى التوالـــي دون توقـــف
ليسـتفيدوا مـن البرامـج المقدمـة بكافـة مجاالتهـا .وهـو ممـول مـن الصنـدوق اإلنمائـي
العربـــي مـــن خــالل البنــك اإلســــامي للتنميــة وبإشــــراف مؤسســة التعــاون.

الدبكة :تــــم تشــــكيل فرقــــة دبكــــة شــــعبية مــــن عشــــرين فتــاة مــــن فتيــات
ً
أســــبوعيا،
البلــــدة القديمــــة ،ويتــــم تدريبهــــن بواقــــع وجبتيــــن تدريبيتيــــن
وتســــتعد الفرقــــة بالوقـت الحالـي لعمـل عـروض محليـة ،حيـــث تـم توفيـر الـزي
الرســـمي للفرقتيـن ”الفراشـات والـوردات“ وتســـتعد مدربـة الدبكـة تمـام نوافـل
وفتياتهـــا لعـــرض كبيـر باســـم الجمعيـة.
التايكوندو :يتـــدرب  60شــ ً
ـابا وفتـاة فـي لعبـــة التايكونـدوا مرتيـن أسـبوعيا حيـث
بــــدئ التدريــــب ،وهــذه لعبــة حديثــة العهــد فــــي جمعيــة بــرج اللقلــق حيــث
قامــــت الجمعيـة بتوفيـــر الـزي الكامـل لجميـع المشـاركين ووفـرت جميـع األدوات
الالزمـة للتدريـب ،وشـارك فريـــق التايكونـدو ببطولتيـن محليتيـن.
الباركور :يتـــدرب اليـــوم أكثـــر مـــن  100شـــاب علـــى لعبـــة الباركـــور وهـــي لعبـــة
حديثة العهــــد فــي البــاد وهنــاك إقبــال شــــديد مــن أطفــال وشــباب البلــدة
القديمــــة علـــى هـــذه اللعبـة وانطالقـا مـــن مراعـاة هـذه الرغبـــة قامـت جمعيـة
بـــرج اللقلـــق بتبنـي فريـــق باركـور القـدس بجميـــع نشـاطاته.
المهارات الحياتية :والتــــي تشــمل تدريبــات لتعلــم مهــارات التصويــر والرســم
ألكثــــر مــــن  60طالبــــا مقدســــيا علــــى مــــدار عــــام ونصــــف مــــن التدريبــــات
المبتدئــــة والمتقدمــة فــــي المهارتيــن.
المعــارض الفنيــة :ســــيتم تنظيــــم معــــارض فنيــــة علــــى مــــدار عــــام ونصــــف
فــــي منـارة القـــدس الثقافيـة للشـــباب تســـتهدف الفنانيـن الخريجيـــن والهـواة
المبتدئيــن لتشــــجيعهم وتطويــــر مهاراتهــــم وتعزيــــز قدراتهــــم.
المبــادرات المجتمعيــة :ســــيتم تبنــــي عشــــرة مبــــادرات مجتمعيــــة إبداعيــــة
تخــــدم المجتمــــع المقدســــي والشــــباب المقدســــيين وتســــاهم فــــي تغييــر
واقــــع الحيــــاة اليوميــــة التــــي يعيشــونها.

1

القيــادة اإليجابيــة :ســـيتم خـــال المشـــروع تدريـــب مجموعــة مــن الشـــباب
المقدســـي علــــى مهــارات القيــــادة اإليجابيــة علــى يــــد مدربيــن متخصصيــن
ليكونــــوا مبادريــــن مغيريـــن فـــي مجتمعاتهـــم.
التبادالت الرياضية :علــــى مــــدار عــــام ونصــف ســيتم تنظيــــم تبــادالت رياضيــة
شـــهرية لمختلـــف األلعـاب الرياضيـة التـي يتـم تدريبهـــا فـي جمعيـة بـرج اللقلـق
المجتمعــــي ،بحيــــث تنظــــم التبــــادالت مــــع أنديــــة فلســطينية فــــي الضفــة
الغربيــــة واألراضــــي الفلســطينية المحتلــة فــــي العــام .1948
برنامــج المرشــد الشــاب : 2
شــــارك  50شـــ ً
ـابا وفتــــاة مقدســــيين علــــى مــــدار عــــام كامــل فــــي برنامــج
المرشــد الشــاب الفلســطيني ،حيــث جــاب المشــاركون فلسـطين التارخيـة فـي
 12جولـــة ،معظمهـــا تركـزت فـي المـدن المحتلـة عـام  48وهـي النقـب ،الجـوالن،
طبريـــا ،يافـــا ،عـــكا ،قـــرى القـــدس المهجـــرة ،صفـــد وجبـــال الجرمـــق ،الجليـــل
األعلـــى ،الجليـــل األدنـــى ،منطقـــة األغـــوار ،حيفـــا ،راس الناقـورة .وفـــي نهايـة
الجـــوالت التاريخيـــة التعليميـــة حصـــل المشـــاركون علـى شـهادات فـــي اإلرشــاد
المبتــــدئ مــــن خــالل شــــركة عشــتار وجمعيــــة بــرج اللقلــــق المجتمعــي.
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مرشدًا شابًا
متدربًا على مهارات القيادة الشابة
العب باركور
العب تايكواندو
العب كرة يد
معارض فنية
متدربة في الدبكة الشعبية
دورات رسم وتصوير

Live the Burj Project
This project was considered as a project for development and awareness .
The idea came among the need of maintaining Burj Al-luqluq social center
lands and reducing violating Israeli-an procedures. And this can be achieved
through improving the services provided to Jerusalemite youth and children
such as: training sessions, art workshops, life skills, development sessions,
educational and sports exchanges and Art exhibitions.
The project targets 500 children and adults which are continuously visiting
and participating in burj Al-Luqluq Social Center beneficial activities.
Moreover, It’s worth mentioning that the project was financed by Arab
Development Fund trough the Islamic Bank and under the supervision of
Welfare Association.
Dabkeh: 20 girls train twice a week on Dabkeh dance. This group is currently
preparing to participate in local performances with their formal uniform.
Taekwondo: 60 young males and females attend the taekwondo training
twice a week. This is a new sport in Burj Al-Luqluq Social Center and Burj AlLuqluq provided them with all uniforms and equipment needed for training.
Moreover, the taekwondo team participated in two local tournaments.
Parkour: More than 100 male youths attend the Parkour training. Parkour
is a new sport in this country and the children and youths in the Old City of
Jerusalem are really interested in. Upon their interest, Burj Al-Luqluq decided
to cover all the activities of the Parkour team.
Life Skills: Involves training sessions for teaching photographical and drawing
skills for more than 60 Jerusalemite student for a period of one year and a
half.
Art Exhibitions: Many art exhibitions will be organized for a period of one
year and a half at the Jerusalem Cultural Beacon for Jerusalemite youth
graduates and beginners to encourage their work, skills and capabilities.
Community initiatives: 10 creative community initiatives will be adopted to

3

serve Jerusalemite community and youth , and contributes to change their
daily lifestyle.
Positive Leadership: Within the project, a group of Jerusalemite youth will
be trained on leadership skills under the supervision of specialists for making
these participants a community initiators.
Sport Exchanges: Many sport exchanges will be organized monthly for
a period of one year and a half for different sport activities which will be
practiced in Burj Al-luqluq Social Center Society. The exchanges will be
organized with Palestinian clubs from West bank and with the occupied
Palestinian lands in 1948.
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Young Guide
Leadership
Parkour player
Taekwondo player
Handball player
Art exhibitions
Girl in Dabkeh training
Art and photography courses
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مجموعات مقدسية
قامـت جمعيـة بـرج اللقلق المجتمعـي بالشـراكة مع مؤسسـة الرؤيا الفلسـطينية
وبإشـــراف المجلـس األعلـى للشـباب والرياضـة وبدعـم مـن صنـدوق سـكان األمـم
 مبـادرة مجتمعيـة بالتعـاون مـع المجموعـات الشـبابية11  بتبنـي وتنفيـذ،المتحـــدة
 وهدفـت المبـادرات إلـــى تفعيـل دور الشـباب وإحيـاء،والمجتمعيـــة فـي القـدس
وإنقــاذه مــن التهويــــد والطمــس خاصــة فــي مدينــة، التــــراث الفلســــطيني
 وهدفـت بعـض هـذه المبـادرات لترسـيخ فكـرة التعـاون بيـن ابناء الشـعب.القـدس
.الفلســـطيني بغـــض النظـر عـن انتماءاتهـــم السياسـية وتقســـيمهم الجغرافـي
، طموحــات مقدســية، (القونا فــي النبــي صموئيــل:وكانــــت المبــادرات هــــي
، فرقــة مــزاج، جولــة ثقافيــــة، يــــوم فــرح ومــرح،تجميــــل مدخــــل قريــة جبــع
.) اجنــدة،إعــــداد دورة فــي ســينما ســي

Jerusalemit Groups
Pal Vision, in partnership with Burj Al-Luqluq Social Center Society, supervised
by the Higher Council for Youths & Sports and funded by the UNFPA executed
11 community initiatives in cooperation with the youth and community
groups in Jerusalem. These initiatives aim to activate the role of youth, in
addition to revive the Palestinian heritage and protect it from Judaization
especially in Jerusalem. Some of these initiatives aimed to solidify the idea of
cooperation among the Palestinian community regardless of their political
affiliation and geographical division.
The initiatives are: Meet us at Al-Nabi Samuel, Jerusalemite Ambitions,
Redecorate the entrance of Jaba’ village, A fun day, a cultural tour, Mazaj
musical group, A course in Cinema C, in addition to an agenda.

مبادرات مجتمعية وثقافية

Community & Cultural Initiatives
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مشروع شبابك يا قدس
يهــــدف المشــــروع إلــــى تنميــــة الشــــباب ودعمهــــم مــــن أجــــل المســــاهمة
الفعالــة فــي المجتمــع وتعزيــز المـوـروث الثقافــي والفكــري لــدى الشــباب
المقدســــي ،مـــن خـالل مجموعـــة مـن المهـــارات والفعاليـــات واألنشـطة التـي
تـــم دعمهـــا من خالل رجــــل االعمــــال المقدســــي منيــــر الكالوتــــي مــــن خــــال
مؤسســــة التعــــاون المشــــرفة علــى تنفيــــذ المشــروع.
This project aimed for developing and improving Jerusalemite youth for
strengthen their social role and for reinforcing their cultural and ideal
heritage. This works by involving them in multiple skills and activities
which were sponsored by the Jerusalemite business man Muneer AlKaloti through the supervision of Welfare Association.
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المبادرات :
نفــــذت جمعيــــة بــــرج اللقلــــق المجتمعــــي عـــ ً
ـددا مــــن المبــــادرات الشــــبابية
المميــــزة ضمــــن مشــــروع شــــبابك يــــا قــــدس  ،بهــــدف مســــاندة الشــــباب
المقدســي لتنفيــذ أفكارهـم وطموحاتهـم  ،و تميـزت هـذه المبـادرات بنوعيتهـا
وأهميتهمـــا  ،وبلـــغ عددهـــا  8مبـــادرات ،وهـــي :إرشـــيف المســـجد األقصـــى
المبـــارك ،البيئـة الصحيـــة الجميلــة لمدرســة األيتــام الثــــوري ،مبــادرة مدرســة
األقبــاط  ،مبــادرة ســبيل بــرج اللقلـق ،مبـادرة مدرسـة الحسـن الثانـي ،النـادي
البيئـــي ،مبـــادرة إســـعاف البـرج ،مبـادرة اعـــرف طريقـك مـــن المسـجد األقصـى.
Initiatives:
Eight youth initiatives were executed within Shababek Ya Quds project
in 2015. The initiatives are: Al-Aqsa Mosque Archive, The Beautiful Healthy
Environment – Al-Aytam School\ Al-Thory, Al-Aqbat School initiative, Burj AlLuqluq Fountain initiative, Al-Hasan Al-Thani, The Environmental Club, FirstAid initiative and The Way to Al-Aqsa Mosque Initiative.
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مبادرات شبابية

Youth initiatives
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: دوري الحارات المقدسية
عملـت جمعيـة بـرج اللقلـق المجتمعـي اليـوم علـى تنظيـم أربـع دوريـات للحـارات
 وحــارة، والــــواد، المقدســــية بكــــرة القــــدم وكــرة الســلة وهــــي بــاب حطــة
 وكانـت تقـام مباريـات بكـرة القـــدم للفتيـان وبكـرة،وحـــارة النصـــارى، الســــعدية
. علـــى مـدار يـوم كامـل، الســـلة للفتيـات
Jerusalemite Neighborhoods Tournament:
Four basketball and football Jerusalemite neighborhood tournaments were
arranged during the year of 2015. The participant neighborhoods are Bab
Hutta, Haret Al-Sa’diyeh and Haret Al-Nasara. Football matches for boys and
basketball matches for girls used to take full days.
العبًا ضمن دوري الحارات المقدسية

200

Player participating in the Jerusalemite Neighborhoods Tournament

10

دوري المدارس المقدسية :
ً
ً
وأربعا
أربعا منها بكــــرة القــــدم للذكــــور
تــــم تدريــــب وتجهيــــز ثماني مــــدارس،
بكــرة الســلة لإلنــاث ،وقدم تــم تدريــب فــرق المــدارس بواقــع وجبــة تدريبيــة
أســــبوعية واحدة لــكل مدرســة ،وكانــت المــدارس تلتقــي فــي الجمعيــة كل 3
شــهور للمشــاركة فــي دوري المــدارس المقدســية .و المــدارس المســتفيدة
مــــن المشــــروع هــــي :األيتــــام الثــــوري ،األيتــــام ،مدرســــة الحســـن الثانـــي،
شـــرفات الثانويـــة ،الفتـاة (أ) ،الفتـاة الشـــاملة ،الشـابات ،واد الجوز.
Jerusalemite Schools Tournament:
8 schools were trained and prepared; 4 schools for football for males and 4
schools for basketball for females. The trainings were scheduled once a week
for each school.
A meeting was scheduled for each school once every three months. The
participant schools are: Al-Aytam Al-Thory, Al-Aytam, Al-Hasan Al-Thani,
Sharafat, Al-Fatah A, Al-Fatah Al-Shameleh, Al-Shabat, Wadi Al-Joz.
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العبًا ضمن دوري المدارس المقدسية

Players participating in the Schools Tournament
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التبادالت الرياضية:
مــــن خــــال المشــــروع (شــــبابك يــــا قــــدس) تــم تشــــكيل منتخــــب مــن دوري
الحــــارات المقدســــية بكــــرة القــــدم وكــــرة الســــلة ،ومنتخــــب مــــن المــدارس
المقدســية بكــرة القــدم وكــرة الســلة  ،وشــارك فريــق الحــارات فــي العديــد
مــــن التبــــادالت فــي مـدن الضفـة الغربيـة حيـث تـم تنظيـم تبـادالت رياضيـة فـي
المـــدن التاليـــة :أريحـــا ،الخليـــل ،نابلـــس ،بيـــت لحـم  ،وشـــاركت منتخبـــات الحـارات
المقدســـية فـــي ثمانــي تبـــادالت رياضية .
Sports exchanges: Throughout Shababek Ya Quds project, a number of
teams were chosen to participate in the basketball and football sports
exchanges. The teams were formed from the Jerusalemite neighborhoods and
Jerusalemite schools tournaments. The neighborhoods team participated in
8 sports exchanges including Jericho, Hebron, Nablus and Bethlehem.
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تبادالت رياضية مع اندية فلسطينية

Players participating in the Schools Tournament
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برنامج المرشد الشاب : 1
شـــارك  50شــ ً
ـابا وفتـــاة مقدسـيين علـى مـــدار عـام كامـل فـــي برنامـج المرشـد
الشــــاب الفلســــطيني ،حيــــث تجــول المشــــاركون فــي فلســــطين التارخيــــة
فــــي  12جولــــة ،معظمهــــا تركــــزت فــــي المــــدن المحتلــــة عــــام ، 48وهــــي
النقــب ،الجــوالن ،طبريــا ،يافــا ،عــكا ،قــرى القــدس المهجــرة ،صفــد وجبــال
الجرمــــق ،الجليــــل األعلــــى ،الجليــــل األدنــــى ،منطقــــة األغــــوار ،حيفــــا ،راس
الناقــــورة .وفــــي نهايــة الجــوالت التاريخيـــة التعليميـة حصـل المشـاركون علـى
شـــهادات فـــي اإلرشـــاد المبتـــدئ مـــن خــــال شــــركة (عشــــتار )وجمعيــــة بــرج
اللقلــــق المجتمعــي.
The Young Guide 1:
Fifty males and females participated in the Young Guide 1 for the whole year
of 2015. They went on twelve tours around the cities occupied in the 1948
including Al-Naqab, Al-Julan, Tiberias, Jafa, Acre, the displaced villages of
Jerusalem, Safad, Al-Jarmaq Mountain, Galilee, Ghour areas, Haifa and Ras
Al-Naqura.
مشاركًا ضمن برنامج المرشد الشاب

50

Participant in the young Guide program
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دورة التصوير المبتدئة :
شــــارك  20شــــابا وفتــــاة علــــى مــــدار ثالثــــة أشــــهر فــــي دورة التصويــــر
المبتدئــــة ،حيــــث تدربــــوا خاللهــــا علــــى اســــتخدام الكاميــــرات الفوتوغرافيــة
،وكيفيــــة التقــــاط الصـور الفنيـــة االحترافيـة وبنـاء القصـــص ،ونظـم المشـاركون
فـــي نهايـــة الـــدورة معرضــــا خاصــــا بصورهــم.
دورة التصوير المتقدمة :
شــــارك  15شـــ ً
ـابا وشــــابة فــــي دورة التصويــــر وامتــــدت ثالثة أشــهر ،و اعتمـــد
التدريـــب علـــى تطويـــر مهــارات المشـــاركين فـــي التقـــاط الصـــور الفوتوغرافية
وبنـــاء القصـــص والتحقيقـــات الفوتوغرافيـــة.
Beginner photography course:
20 males and females participated in the photography courses in 2015. They
learned how to use the camera and take pictures. Each course lasted for 3
months. At the end of the course they organized an exhibition of their photos.
Advanced photography course:
15 males and females participated in this course for 3 months. This course
worked on improving their photography skills.
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دورة الفنون المبتدئة  :شـــارك فـــي الـــدورة  20طفــ ً
ـا وطفلـة مـــن ابنـاء البلـدة
القديمـــة علـــى مـدار  3أشهر ،تدربـــوا خاللهـا علـى مهـــارات الرسـم األساسـية.
دورة الفنون المتقدمة :
شـــارك بالـــدورة  15طفــ ً
ـا وطفلـــة علـــى مـــدار  3شـــهور ،تدربـــوا خاللهـــا علـــى
مهــارات الرســـم واألشـــغال اليدويــة.
Beginner art course:
20 children of the Old City participated in the art courses for 3 months and
learned the basics of drawing.
Advanced art course:
15 male and female children participated in this course for 3 months and
learned drawing skills, in addition to handcrafts.

15

المعارض :
تـــم تنظيـــم  8معـارض خـالل عـام  2015لعـدد من الفنانيـن الفلسـطينين المبتدئيـن
وخريجي الفنـــون مـــن الجامعـات الفلســـطينية  ،لتشـــجيعهم وتطويـر إمكاناتهـم
،وهـــم حنيـــن نــــزال ،هنــــادي عطيــة ،ميســــاء أبــو الحــــاوة ،ســــونا الطويــل،
والمصــــور هشــــام الرجبــــي ،معــــرض لطــــاب دورة التصويــــر وكان المــــدرب
مصطفــــى الخــــاروف  ،معــــرض لطـــاب دورة الفنـــون وكانــت المدربـــة ســـندس
الرجبـــي ،معـــرض سـلوان بيـــن الماضـــي والحاضــر لطــــاب الماجســتير.
Exhibition:
8 exhibitions were arranged in 2015 for different Palestinian artists; Hanin
Nazzal, Hanadi Attiyeh, Maysa Abu Al-Halaweh, Suna Tawil, Hisham AlRajabi, in addition to an exhibition for the photography students with the
photographer Mustafa Al-Kharuf, an exhibition for the art students with the
artist Sundos Al-Rajabi and “Silwan between the Past & Present Exhibition” for
Masters students.
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القمة الشبابية الرابعة Jerusalem Youth Summit 4
اختتمــــت جمعيــة بــــرج اللقلــق المجتمعــــي ومؤسســة الرؤيــــا الفلســطينية،
قمــــة القــدس الشــــبابية الرابعــة بعنــــوان ”الثقافــة والهويــــة“ فــي فنــدق
النوتــــردام – ،بــاب الجديــد ـ وذلــك انطالقـ ً
ـا مـــن ايمانهمـــا بالعمـــل الجماعـــي
والشـــراكة الحقيقية والمســــؤولية الجماعيــة مــن أجــــل خدمــة أبنــاء القــدس،
حيــــث أقيمــــت القمــــة بشــــراكة فاعلــــة بينهمــــا وبيــــن المجلــــس األعلــــى
للشــــباب والرياضــــة ،وجامعــــة القــــدس ،والمجلــــس الثقافــــي البريطانــــي،
ودائــــرة تنميــــة الشــباب ،وبمســاندة مــــن المجموعــات الشــــبابية المقدســية
الممثلــــة بمجموعــــة ســــاند ،تــــك ميديــــا ،صنــــاع الحيــــاة ومجموعــــة لســــا
مــــش عارفيــــن ،وبتمويــل مــن مؤسســة التعــاون وصنــــدوق األمــم المتحــدة
للســــكان ..UNFPA
و تتلخـص فكـرة إقامـة القمـة الشـبابية التـي حضرهـا أكثـر مـن  300طالـب وطالبـة
وعـــدد مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي ،فـــي الســـعي لتوفيـــر منبـــر يجمـع
ً
أطيافا مختلفــــة وواســــعة مــــن الشـــباب المقدســي والمجموعــــات الشــبابية
المقدســــية ،لمناقشــــة قضاياهــــم واحتياجاتهــــم وطموحاتهــــم وخبراتهــــم،
بهــدف أن يســهم ذلـك فـي تحسـين الواقـع المعـاش بيـن الشـباب وتوجيههـم
إلـى أفضـل السـبل اإليجابيــة والمجديــة لالســتثمار واالســتفادة مــن طاقاتهــم
ومهاراتهــم فــي تعزيــز الهويــة الفلســطينية المقدســية ،وتوطيــد الثقافــة
الفلســــطينية فــي عاصمـة الثقافـــة العربيـة الدائمـة.
وفـــي نهايـــة القمـــة خرجــت المجموعـــات الطالبيـــة الشـــبابية بمجموعــة مـــن
التوصيات فــــي مواضيــــع االعتقــــال والهويــة والتربيــة والبطالــــة والمخــدرات
واإلســــكان  ،مــــن أهمهــــا :تنفيــــذ حمــــاات توعويــــة ألهالـــي المعتقليــــن
بحقوقهــــم أثنــــاء ومــــا بعــــد االعتقـــال ،تنشـــيط وتقويـــة روابـــط المؤسسـات
األهليـــة فـــي القـدس ،المطالبـــة بوضــع رقابــــة علــى التجــــار الذيــن يروجــون
للمخــــدرات ،إضافــــة الــــى وضــــع خطــــة وطنيـــة متكاملـــة مـــن أجـــل النهـوض
بواقـــع الشـــباب المقدســـي.
Burj Al-Luqluq Social Center Society and Pal-Vision celebrated the closing
”ceremony of the 4rth Jerusalem Youth Summit titled “Culture & Identity
in the Notre Dame, the New Gate, as they believe in cooperation and real
partnership and responsibility towards serving the Jerusalemites. The
Summit was organized with spirited cooperation between both partners, in
addition to the Higher Council for Youths and Sports, Al-Quds University, The
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British Council, and Youth Development Department, with the support of a
number of youth groups including Saned, Tick Media, Sunaa’ Al-Hayah and
Lessa Mish Arfeen, funded by the Welfare Association and the UNFPA.
The Youth Summit, attended by around 300 male and female students and a
number of community organizations, aims to provide a platform for a wide
and different groups of Jerusalemite youths and youth groups to discuss their
issues, needs, ambitions and experiences, in order to improve their situation
and direct them to positive ways from which they can benefit from their skills
to enhance the Palestinian and Jerusalemite identity and culture.
In the end of the summit, the youth groups came up with a number of
recommendations about imprisonment, identity, education, unemployment,
drugs and housing, such as executing awareness campaigns for the families
of detainees about their rights during and after imprisonment, activate the
links between organization in Jerusalem, demanding a supervision system
over drug dealers, in addition to putting a national coherent plan in order to
develop the Jerusalemite youth.
مشارك من طلبة الجامعات المقدسية

300

Players participating in the Schools Tournament
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سفراء القدس
مشـــروع ســـفراء القـــدس ،هـــو مشـــروع تنمـــوي توعـــوي مقدســـي ،تكونـــت
فكرتـــه بتكاتــــف ثالثــ مؤسســات مقدســية تعمــل مــــن قلــب القــدس والبلــدة
القديمــة ،تؤمـن بـدور مؤسسـات المجتمـع المحلـي التكاملـي وبضـرورة تضاعـف
الجهـــود العاملــــة للتقليــــل مــــن اآلثــــار المترتبــــة عــــن المخاطــــر والصعوبــات
التــي يتعــرض لهــا األطفــال فــي هــذه المرحلــة العمريــة ،لذلــك يســتهدف
المشــــروع  300طالـــب مقدســـي مـــن عمـــر ( 12-16عـــام )و 300مـــن أهاليهـــم،
ً
تهميشا فــــي القــــدس وهــــي البلــــدة القديمــــة ،بيــــت
فـــي أكثـــر المناطـــق
صفافــــا ،العيســــوية ،جبــــل المكبـــر ،فـــي محاولـــة لمنحهـــم فرصـــة نحـــو بنـاء
واكتشـــاف ذواتهـم وإشـــراكهم فـي عمليـة التنميـــة المجتمعيـة ،وللعمـل علـى
حمايـــة مســـتقبلهم فـي القـدس عبــر تطويــر مهاراتهــــم الحياتيــة والمهنيــة،
والتأكيــــد علــى إنتمائهــم وهويتهــم مــن خــــال زيــادة معرفتهــم بواقعهــم
المعــــاش باإلضافــة إلــى تعزيــز أهميــة التطــوع والبــذل فــي ســبيل التغييــر
المجتمعــــي المنشــود.
يهـــدف المشـــروع إلـــى تحقيـق أهـــداف تنمويـة توعويـة مـن خـــال ثالثـة محـاور
رئيســــية ،تشــتمل علــى التوعيــة االجتماعيــــة ،السياســية ،االقتصاديــة ،تعزيــز
روح التطـــوع والمبـــادرات المجتمعيـــة ،تعزيـز القـدرة علـى االختيـــار المهنـي مـن
خـــال اإلرشــــاد والتوجيــه المهنــي وتطويــر المهــــارات الحياتيــة ،وفي ما يأي
أهــم المبــادرات التــي نفــذت الســنة ااألولــى مــن تنفيــذ المشــروع:
 مبــادرة “ كمشــة تغيــر” لطالبــات الصــف العاشــر  -مدرســة الروضــة الحديثــة.هـــي مبـادرة نوعيـة هادفـــة تسـعى الـى تغيـر وتوعيـة في العديـد مـن القضايـا
المختلفـة التـي تهـم الطالبـات فـي المجتمـع المدرسـي .وقـام بتنفـذ نشـاطات
المبــــادرة الطالبــــات المبــــادرات بتشــــكيل خمســــة زوايــــا لقضايــــا هامــــة
لألطفــــال .وهـــي زاويـة إراشـــادية حـول الســـامة المروريـة ،زاويـــة صحيـة حـول
األكل الصحـي ،زاويـة توعويـة حـول مفهـوم النظافـة ،زاويـة فنيـة برسـم جداريـة
تعليميــــة ثقافية،وزاويــة رياضيــة حــول اهميــــة ممارســة التمرينــات الرياضيــة
بشـكل يومـي.
ـ مبادرة ”علوم الحياة“ لطالب الصف الثامن -مدرسة العيساوية:
وهـــي مبـــادرة تعليميةهدفهـــا تبســـيط وصـول واكتســـاب الطالـــب للمعلومـات
خـــارج الغــرف الصفيــة .ففكــرة المبــادرة هــي بنــاء وتركيــب الجــدول الــدوري
للعناصــر الكيمائيـة فـي المدرسـة .نبعـت فكـرة المبـادرة مـن كـون الطـالب يريدون

20

تغيـــر طريقــــة التعليــــم المنهجيــــة فــــي المــــدارس فــــي المــــواد التعليميــة
التــي تعتبــر صعبــة االســتيعاب والفهــم للطالــب .فمــن خــالل هــذه المبــادرة
ســــيتم مشــــاركة الحصــة الكيمائيــــة خــارج إطــار الصــــف المنهجــي وبطريقــة
غيــر منهجيــــة لجميــع طــالب المدرســة.
مبادرة ”مدرستي حديقتي“ الصف التاسع ب مدرسة األيتام أ:تقــــوم فكــــرة المبــــادرة علــــى اســــتغالل وإحيــــاء الســــاحة العلويــــة فــــي
المدرســــة ،التــــي تعتبــــر غيــــر مســــتغلة مــــن قبــــل المدرســــة والطــــاب
بتشــــجيرها وزراعتهــــا ،واعــادة اســتهالك األدوات البالســــتيكية للحفــاظ علــى
نظافــــة وجــــودة البيئــــة .
مبادرة ”بنكبر فيها“ الصف التاسع -مدرسة شرفات:وهدفـــت هـذه المبـادرة الـــى تعزيـز اليـات االتصـال والتواصـل بيـن األهـل واألبنـاء
باإلضافــــة الــــى تشــــكيل مجلــــس طلبــــة .وقــــدم المبــــادرون نشــــاطات الــا
منهجيــــة للمدرســـة سـاهمت فـي تفريـغ الطاقـات وبـث الحماسـة لـدى الطـالب
واألهـل– .
ـ مبادرة لغتي عربية  %100لطالب الصف العاشر ب  -مدرسة الروضة الحديثة:
هــــي مبــــادرة ثقافيــــة توعويــــة شــــبابية حــــول االســــتعمار اللغــــوي مــــن
القــــدس .وهدفــــت هــــذه المبــــادرة الــــى توعيــــة المجتمــــع الفلســــطيني
والمقدســي بالتحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة و تتمثــل بهيمينــة اللغــة
العبريــــة ،التــي تتجلــى بالتداخــل اللغــــوي العبــري فــي اللغــة العربية لــدى
المجتمــــع الفلســــطيني بشــــكل عــــام ،والمجتمــع المقدســــي بشــكل خــاص.
وتطرقــــوا الــى الجانــــب اإللكترونــي في التوعيــة بحملــــة ”بنقــول بالعربــي“
والتــي هدفــت الــى تعريـف المقدسـين باسـماء المناطـق والمصطلحـات العربيـة
البديلـــة عـــن العبريـــة المتدولــة فــي الشــــارع والمكتــب والحــــي العربــي. .
ـ مبــادرة ”جســور وأمــل لطــاب الصــف الثامــن -مدرســة األيتــام ب  :هدفــــت
المبــــادرة الــى دعــم األطفــال المصابيــن بالكلــى والســرطان،ودعم أهاليهــم
ً
نفســ ً
واجتماعيـا وترفيهيـا بوسـائل ونشـــاطات وورشـات ترفـع مـن معنوياتهـم
ـيا
وتزيدهــــم طاقــــة وقــــوة لقضــــاء وقــــت الفــــراغ بشــــيء هــــادف ومفيــــد،
وبشــــكل خــاص بعــــد انقطاعهــم عــــن التعليــــم الدراســي.
مبادرة ”شبابنا أمل بكرا“الصف التاسع أ مدرسة األيتام أ:وهدفــــت الــــى إعطــــاء مســــاحة للطــالب لممارســــة أنشــــتطهم الالمنهجيــة
الهادفــة.
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مبادرة ”أفكاري تزين مدرستي“:وهدفهـــا تحســـين الســـاحة الخارجيـــة للمدرســـة مـــن خـــال رسـم بعـــض األلعـاب
علـــى أرضيـــة الســـاحة ،وطـــاء الجـــدران وحديـــد الحمايـــة بألـــوان مائية جميلـــة ،
ووضـــع ســـياج علــــى مدخــــل المدرســــة  ،ووضــع مقاعــــد حديــــده ثابتــة فــي
ســــاحة المدرســــة  ،حيــــث رغـــب الطـــاب بـان تكـــون ســـاحتهم جميلـة .
 مبادرة“زوايـــا القـــدس عبـق التاريـخ“ لطـالب الصـــف التاسع-مدرسـة األيتـام ب:هـي مبـادرة تاريخيـة ثقافيـة هدفت الـى تعريـف المجتمـع العربي والفلسـطيني
بوجـة الخصـوص علـى المعالـم االسـامية فـي القـدس.
مبادرة“من صنعي“ لطالب الصف العاشر مدرسة بيت صفافا:وهدفهــــا تمجيــــد تاريــــخ المدرســــة مــن قبــل طــــاب المدرســــة عــن طريــق
فليــــم قصيــر.

300
7
14
7
300
300
300
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طالبًا مدرسيًا
مدارس تربية وحكومية

School students
Governmental & Ministry of Education schools

مبادرة مجتمعية مدرسية
جوالت ضمن برنامج المرشد السفير
تدريبات مهارات حياتية
تدريبات تعزيز الهوية
ارشاد مهني

School community initiatives
Tours for Al-Murshid Al-Safir
Life skills trainings
Promoting Identity training
Vocational guidance

جوالت مقدسية لألماكن الدينية والتاريخية األثريّة في القدس.
نظمـــت جمعيـــة بـــرج اللقلـــق المجتمعــي ســبع جـــوالت للطـــاب والطالبــات
المســـتفيدات ،وتهـــدف الـــى زيـــادة معرفـــة المســـتفيدات بتفاصيــل مواقـــع
المدينــة المقدســــة التاريخيــــة والدينيــــة . .ويترافــــق مــــع كل جولــــة لقــــاء
إرشــــادي بالقضايــــا الثقافيــــة واالقتصاديــــة واالجتماعيــــة لمدينــــة القــدس .
برنامج المرشد السفير ..برنامج جديد بفكر جديد
يعتبــــر برنامــج المرشــد الســفير واحــد مــن األفــكار اإلبداعيــة لطاقــم جمعيــة
بــــرج اللقلـــق الـــذي عمـــل علـــى تنظيـــم برنامجـــا متكامـــا لخمسين طالبــً
ـا مـــن
مـــدارس القــــدس  ،ليتدربــــوا علــــى مهــــارات اإلرشــــاد الســــياحي والتاريخــي
لزمالئهــم فــي المــدارس خــالل الجــوالت التــي تنظمهــا مدارســهم ،وكذلــك
خــالل الجــوالت العائليــة .ويحتـوي البرنامـج علـى  6جـوالت رئيسـية ،يجـوب خاللهـا
المرشـــد الســـفير كافـــة المناطــق الفلســــطينية التاريخيــة التــــي احتلــت فــي
العــــام  ،1948ويتعرف علــــى التاريخــــي الفلســــطيني والروايــــة الفلســــطينية
المتعلقــــة بالقــــرى والبلــــدات الفلســــطينية المختلفــــة ليكــون هــــو المرشــد
والســفير الــــذي يــروي التاريــخ الفلســــطيني للموقــع.
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Jerusalemite Ambassadors Project
This project was for raising awareness and for sustainable encouragement, its
idea was about conducting a strong cooperation between three Jerusalemite
institutions working on improving Old city and other neighborhoods
situations, believing in institutional role towards society and emphasizing on
the need for collaborative work between more than one institution to reduce
the negative effects on children’s living. Therefore, this project aimed to
attract 300 participants in the ages between 16-12 and 300 parents member
in the most vulnerable Jerusalemite areas such as Old City, Beit Safafa, AlEsaweyah and Jabal Al-Mokkaber in addition to grant these participants the
chance towards self development and discovering and to involve them in
community development, working on securing their future path, confirming
their loyalty to their country, reinforcing initiations and social works and
finally, reinforcing the ability to make personal decisions concerning
academic choice.
The Most Important Implemented Initiatives Within the First Year of
Implementing the Project:
- Kamshet Taghyeer initiative for the 10th grade students from modern
kindergarten school for girls:
It’s a qualitative initiative that emphasizes on changing and raising the
awareness concerning the needs of Jerusalemite students. The initiative was
implemented by students by forming five children related concepts in five
corners. The first corner was about leadership session of transportation safety,
the second was about healthy food, the third was about raising awareness
towards hygiene concept, the fourth was about drawing on walls in an artistic
and educational way. The final one was about sports by emphasizing on the
importance of practicing sports every day.
- Life sciences initiative for the 8th grad students from Al-Esaweyah
school for boys:
It’s an educational initiative that aims to simplify the acquisition of important
information beyond being in classes and schools. Furthermore, the initiative
idea was about establishing and forming chemical elements schedule in
schools.

This initiative started from students need to change their learning methods
in schools which they found it difficult to understand and success, so by this
idea, chemical course sessions will be conducted in methods other than
school practiced methods.
- My school is my garden initiative for 9th grade students from Al-Aytam
School A’ for boys :
The idea emphasizes on using and benefiting neglected ground in the
school by foresting and planting plants and trees instead of putting plastic
tools on it in order to protect and save the environment.
- Bnikbar Fiha Initiative for 9th grade students from Sharafat school for
girls:
this initiative aimed to reinforce communication methods between kids
and parents in addition to forming dean of students. Furthermore, the
participants presented diversified activities which contributed to motivating
kids and parents capabilities and enthusiasm towards missions presented.
- My language is Arabic for %100 initiative for 10th grade students from
modern kindergarten school:
It’s an educational initiative that emphasizes on raising awareness level
towards Arabic linguistic colonization in Jerusalem by facing the challenges
practiced towards our language including Hebrew language interaction and
interception which practiced by most Palestinian people and specially by the
Jerusalemite community. The participants conducted an online campaign
called -Binkoul Bil-Arabi- which aimed to recognize Jerusalemite people in
areas official names and Arabic concepts instead of using Hebrew language
words everywhere.
- Bridges and hopes initiative for 8th grade students from Al-Aytam B
school for boys:
This initiative aimed to support injured children in cancer and kidney and
their parents by presenting social, entertaining and physiological activities
which raised their spirits, energy and made them exploit their time in an
useful way specially in holidays.
-Shababuna Amal Bokra initiative for 9th grade students from Al-Aytam
A school for boys:
Aimed to granting the chances for students to practice their own useful
activities.

- My ideas decorates my school initiative :
Aimed to improve school fields by drawing sketches on grounds, painting on
walls and ironic poles in aqua beautiful colors, putting fens on school entrance
and putting new ironic sitting chairs concerning the desire of students.
- Jerusalem corners through history initiative for 9th grade from AlAytam B school for boys:
Its and historical and educational initiative which aimed to recognize the
Palestinian community on the Islamic historical archaeologies.
- My own creation initiative for 10th grade from Beit Safafa school for
boys:
Aimed to reinforce the school history in students minds by presenting a short
film.
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Tours to Islamic and Historical Jerusalemite Sites:
Burj Al-luqluq social center society has organized 7 tours for students.
The tours were for reinforcing the knowledge of Jerusalemite Islamic and
historical sites. Each tour contained a lecture on educational, economical,
social issues of Jerusalem city.
Youth Ambassador Program, a New Program in a New Idea:
This program was considered as one of the most creative ideas for burj alluqluq staff which worked on organizing a pure program with 50 student
to be trained on touristic guiding skills to benefit their colleagues by tours
presented in and off the program.
The program contained 6 main tours in which participants visited most
occupied Palestinian sites at1948. These tours were for strengthen and
reinforcing students knowledge towards Palestinian history and the
Palestinian novel concerning different Palestinian villages and towns in
order to represent the suitable touristic guide which tells the real history of
Palestine.
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جذور الشبابي Juthur Project for Youth
هــــو مشــــروع شــــبابي تنمــــوي ممــــول مــــن القنصليــــة البريطانيــــة فــــي
القــــدس ،يســــتهدف فئــــة الطالئــــع للمرحلــــة العمريــــة ( (14-17عــ ً
ـاما ،ممـــا
يســـاهم فـــي بنـــاء جيـل مـن الشـــباب المقدســـي الريـادي اإليجابـــي مــن أجــل
المســــاهمة فــــي الحفــــاظ علــــى الهويــــة الفلســــطينية فــــي مناطــــق
القــــدس ،وحــــارات البلــــدة القديمــــة وأحيائها  .كمــا يســــاهم المشــروع فــي
تعزيــــز مهـــارات االتصـال والتواصـــل لبنـاء وتعزيـــز روح التعـــاون اإليجابيـة مـا بيـن
الشـــباب المقدســــي ،وبنــــاء جســور مــــن العالقــــات االجتماعيــة داخــــل أحيــاء
البلــــدة القديمــة واألحيــاء المحيطــة .وخــالل المشــروع تــم تدريبهــم وتطويــر
قدراتهــــم المهنيــــة مــــن خــالل تدريبــــات التصويــــر الفوتوغرافــــي ،وتدريبــات
اســــتخدام مواقــــع التواصــــل االجتماعيــــة بشــــكل إبداعــــي هــــادف مــن أجــل
نقــــل وتوثيــــق االنتهــــاكات والممارســــات والسياســات التــــي يتعرضــون لهــا
فــــي المدينــة.
Juthur project is a developmental project for youth, funded by the British
Consulate General in Jerusalem. This project targets youths aged between
17 & 14 years old. It aims to building a positive and leading generation of
Jerusalemite youths that contribute in maintaining the Palestinian identity in
the Jerusalemite areas and the neighborhoods of the Old City. This project also
aims to enhance the communication skills in order to build the cooperation
spirit among the Jerusalemite youths, in addition to create a connection of
social relationships in the Old City of Jerusalem and the surrounding villages
and neighborhoods.
During this project, the participants received a good training which improved
their professional abilities through the photography courses, in addition to
train them to use the social media websites creatively, in order to document
the violations, practices and polices they go through in Jerusalem.

50
50
50

متدربًا على مهارات االتصال والتواصل
Trainees on communication skills

متدربًا على اساليب استخدام مواقع التواصل االجتماعي
Trainees on using social media websites

متدربًا على مهارات التصوير
Trainees on photography skills
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احنا التغيير

We’re the Change

احنـا التغييـر هـو مشـروع ينفـذه بـرج اللقلـق و CISPبتمويـل مـن االتحـاد األوروبـي
يهـدف إلـى المسـاهمة في تعزيـز صمود سـكان القدس الشـرقية الفلسـطينيين
،والمحافظـــة علـــى الطابـــع الفلســـطيني فــي المدينـــة ،والتعزيــز والتمكيـــن
االجتماعي واالقتصـادي للمجتمعـات المهمشـة والفئـات المسـتضعفة (األطفـال
والشـباب والنسـاء) فـي البلـدة القديمـة فـي القـدس .ويشـتمل المشـروع علـى
عـــدد مـــن النشـــاطات والفعاليـــات األكاديميـــة والرياضيــة والفنيــة بمــا في ذلـــك
كــرة القــدم وكــرة الســـلة ودورات اللغـــة العربيــة واإلنجليزيــة والعبريــة والرياضيات
والحاســـوب والرســـم ،باإلضافــة لجلســات توعيــة نفســية واجتماعيــة وفعاليــات
المخيمــات الصيفيــة ومدرســة الخــزف والروضــة.
We’re the Change is a project executed by Burj Al-Luqluq & CISP, and funded
by the EU. This project aims to enhancing the resilience of the residents of the
Old City of Jerusalem and maintaining the Palestinian identity, in addition to
enhancing the social, economic and political circumstances for vulnerable
communities (Children, youth and women) in the Old City of Jerusalem.
The activities include Arabic, English, Math and Hebrew language courses,
computer courses, psychosocial sessions, football and basketball training,
in addition to the kindergarten, ceramic laboratory, drawing courses and
summer camps.

120
120
375
100
100
100
100
15
240

العب كرة قدم

Football player

العب كرة سلة
مستفيدًا من االرشاد النفسي

Basketball player

Beneficiaries of psychosocial sessions

مشتركًا في مهارات اللغة العبرية

Participant in the English course

مشتركًا في مهارات اللغة العربية

Participants in the Math course

مشتركًا في مهارات اللغة االنجليزية

Participant in the ceramic workshop

مشتركًا في مهارات الرياضيات

Participant in the computer course

مشتركًا في مدرسة الخزف

Participants in the Hebrew course

مشتركًا في تدريبات الحاسوب

Participants in the Arabic course
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مؤتمــر «دور الشــباب فــي تعزيــز المصالحــة الوطنية»
يوصــي بإنهــاء االنقســام ويشــكل منتــدى حــوار
وطنــي ولجنــة للمتابعــة
بمبـــادرة مـــن صنـدوق األمـم المتحـدة للسـكان وجمعيـــة بـرج اللقلـق المجتمعـي
وعـــدد مـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـي ،التـــأم فـــي مدينتـي رام اللـــه وغـزة
معــً
ـا مؤتمــــر رفــع ”صــــوت الشــــباب“ إلنهــاء االنقســــام وتحقيــــق المصالحــة
ً
ً
ً
ً
ً
ً
واحدا“ وأشــارت
علـما
واحـدا،
شـعبا
واحـدا،
وطـنا
تحــــت شــــعار ”الشـباب يريـدون
اللجنــــة التحضيريــــة للمؤتمــــر فــــي بيانهــــا الختامــــي إلــــى أن عقــــد هــــذا
المؤتمــر الواســع الحضــور والتمثيــل الشــبابي مــن كافــة األطــر والقطاعــات
الشــــبابية فــــي الضفــــة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة والداخــــل الفلســــطيني
،وبمباركتهــــم فــــي أماكــن التواجــد فــي مخيمــــات اللجــوء وبلــدان الشــتات،
يأتــــي فــي إطــار تأكيــــد مشــاركة الشــباب فــي الحيــــاة العامــة ،السياســية
والمجتمعيــــة ،وتجســــيد دورهـــم الريـــادي والتاريخـــي فـي المشـــاركة الفاعلـة
فــي النضـــال الوطنـــي التحـــرري ضـــد االســـتعمار االســـتيطاني اإلســـرائيلي
لألراضـــي الفلســـطينية المحتلـة ،وكذلـــك تجسـيد دورهـم الوطنـــي فـي الحفاظ
علـــى وحـدة الشـــعب العربي الفلسـطيني .وناقــش المشــــاركون والمشــاركات
فــــي جلســات عامــــة ومتخصصــة ،مخاطــــر اسـتمرار االنقســـام علـى المجتمـع
الفلســـطيني ونضالـــه الوطنـــي ،مؤكديـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه وحدانيـــة تمثيـــل
منظمـــة التحريـــر الفلسـطينية للشـــعب الفلسـطيني فـي كافـــة أماكـن تواجـده.
وقـــرر المؤتمـر ،الدعـوة إلـى تشـكيل منتـدى حـوار وطنـي ،يضـم جميـع مكونـات
الشــــعب الفلســــطيني ،وفــــي صلبهــا الحركــــة الشــبابية بمختلــــف تنوعاتهــا
ومشــــاربها الفكريــــة والسياســــية ،وتشــــكيل لجنــــة تنبثــــق عــــن المؤتمــــر
لمتابعــــة تنفيــــذ توصياتــه.
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“The Role of Youth in Enhancing National Reconciliation”
Recommend to End up the Division & Form a National
Discussion Blog & a follow up Committee
As an initiation of the UNFPA, Burj Al-Luqluq Social Center Society and a
number of community organizations, “The Youth Voice” conference took
place in Ramallah and Gaza in sync to end up the division accomplish
reconciliation under the motto “The youth want one homeland, one nation
& one flag”
The preparation committee for the conference pointed in its last speech that
holding this conference attended by people from different parties and sectors
in the West-Bank, Gaza and Palestinians in the occupied lands, in addition
to the blessings of refugees in camps and diaspora, comes within the frame
of ensuring the participation of youth in life of its aspects, strengthen their
historical role in active participation in national resistance against the Israeli
Occupation of the Palestinian lands, and to reinforce their national role in
maintaining the Arab Palestinian unity.
The participants discussed, in general and specific sessions, the drawbacks of
the continuous division among the Palestinian community and its national
resistance, confirming the unified PLO representation of the Palestinians
whenever they exist.
The conference called for forming a national discussion blog that contains all
the elements of the Palestinian nation, centered in the youth movement with
its different political and ideal views, in addition to create a committee that
follows-up the implementation of the conference recommendations.
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مشــروع تمكيــن الشــباب فــي مواجهــة سياســات التهجيــر
القســري فــي مدينــة القــدس
مشــــروع تمكيــــن الشــــباب فــــي مواجهــــة التهجيــــر القســــري مــن مدينــــة
القــــدس بتنفيــــذ مــــن مركــز بديــــل مــع جمعيــة بــــرج اللقلــق بالشــــراكة مــع
عــــدة مؤسســــات مقدســـية ،حيـــث يهـــدف المشـــروع إلـى رفع مســـتوى وعي
المشـــاركين بسياســـات التهجيـــر القسـري فـــي القـدس باإلضافـــة الـى معرفـة
الحقـــوق وتطويـــر ثقافـــة المقاومـــة الذاتيـــة وســـبل المناصـــرة ،وسيســـتمر
المشـــروع حتـــى نهايـــة شـــهر اذار  .2016وقــــد تــــم النقــــاش فــــي اللقــــاءات
حــــول مصطلحــــات القانــــون العــــام والقانــــون الدولــــي وتعريــــف المحاكــــم
بأنواعهــــا المختلفــــة وتعريــــف الحــــق ،باإلضافــة الــى النقـــاش حـول موضـوع
االســـتعمار والجرائـم واألسـباب المؤديـة للصـراع .وتســـتمر اللقـاءات بواقـع ثالثـة
لقـاءات شـهرية باإلضافـة الـى التدريـب الميدانـي وتوثيـق معلومــات ذات صلــة
 ،وتقديــــم تقاريــــر حــــول عــــدة قضايــــا أهمهــــا التصاريــــح للبنــــاء واإلقامــــة
والعمــــل والمعالجــة.

Policies to Empower Youths against Forced Migration
in Jerusalem
Policies to Empower Youths against Forced Migration in Jerusalem is a
project executed by Badil Center and Burj Al-Luqluq Social Center Society in
partnership with a number of Jerusalemite organizations. The project aims to
increase the awareness of participants about the forced migration policies in
Jerusalem, in addition to know their rights and develop a resist culture. This
project will continue until the end of February 2016.
The initial meetings included terms of the General Law, International Law
and courts of all types. They also discussed the topic of occupation and
the causes leading to struggle. The meetings take place 3 times a month in
addition to the field training. This includes citing related information and
submitting reports about a number of issues like building permits, residency,
employment and therapy.
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مبادرة «انا وحقوقي»
مبــادرة انــا وحقوقــي هــي مبــادرة خــرج بفكرتهــا طــالب الخدمــة االجتماعيــة
فــــي جامعــــة القــــدس ضمــن مشــــروع ”تمكيــــن النشــــطاء المجتمعيــن مــن
أجــل تحقيــق الســالم العــادل والمســاوة بيــن الجنســين“ ،حيــث هدفــت هــذه
المبــــادرة الــــى توعيــة النســاء المقدســيات بأهميــة مشــاركتهن فــي اتخــاذ
القــرار فــي المجتمـع المقدسـي .وتنوعـت انشـطة وفعاليـات المبـادرة بدورتيـن
ســـيكو درامـا وتنميــة بشــرية  ،حيــث تحــدثت عــن أهميــة وصــول المــراة فــي
البدايــــة الــى حالــة مــن االســتقرار النفســي والعائلــي ،وكذلــك تحدثــت عــن
أهميــــة تعزيــــز المهــارات الحياتيــة لفئــــة النســاء حتــى يتكمــــن مــن تحقيــق
حقوقهــــن والمطالبــــة بهــــا .وفـــي نهايـــة المبـــادرة تـــم تنظيـــم حفـــل تخريـج
للمســـتفيدين الذيـن شـــاركوا فـي تنفيــذ المبــادرة ،والــــذي دعــم مــن طاقــم
شــــؤون المــــراة  .وتضمنــــت نشــــاطات تنفيــــذ المبــــادرة دورتيــــن همــــا دورة
الســيكو درامــا ودورة تنميــة بشــرية .وشــارك فــي نشــاطات تنفيــذ المبــادرة
ً
شــابا وصبيــة.
22

“Me & My Rights” Initiative
“Me & My Rights” is an initiative implement by Social Work Students in Al-Quds
University within “Enabling Community Activists in to Achieve a Just Peace
and Gender Equality” Project. This initiative aimed to increase the awareness of
Jerusalemite mothers about the importance of their participation in decision
making in the Jerusalemite society. The initiative included different activities
which tackled the importance for a woman to reach a state of psychological
and family stability. It also tackled the importance of enhancing life skills for
women in a way that protects their rights. It is worth mentioning that around
22 young males and females participated in this initiative.
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الرياضة
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اتفاقيــات بــرج اللقلــق مــع المؤسســات فــي
مجــال الرياضــة لعــام 2015
 وقعــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي اتفاقية شــراكة مع الفدرالية الفرنســيةللرياضــة العماليــة فــي مقــر الجمعيــة بالبلــدة القديمــة مــن القــدس ،وتأتــي
االتفاقيــة ضمــن اهتمامــات الجمعيــة فــي بنــاء شــراكات مــن التعــاون والتواصــل
مــع المؤسســات الرياضيــة العالميــة لتطويــر قــدرات المدربيــن والعامليــن فــي
مجــال التدريبــات الرياضيــة فــي الجمعيــة.
 كمــا وقعــت جمعيــة بــرج اللقلــق وشــركة جــوال اتفاقيــة رعايــة الفــرق الرياضيــةالناشــئة بكــرة اليــد والســلة بالجمعيــة ،وجــددت اتفاقيــة العالمــة التجاريــة فــي
مالعــب الجمعيــة للعــام .2015
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Agreements Between Burj Al-Luqluq Social Center
and Sport Institutions For the Year 2015

- Burj Al-Luqluq signed a partnership contract with the French Federal
Union for global sports in burj A-Luqluq center. The agreement came
among burj al-luqluq intention in building relationships concerning
sports development with foreign sports unions and institutions.
- Burj Al-Luqluq also signed an agreement with Jawwal for the
sponsorship of youth in basketball and volley, the center also renewed
the trademark agreement in the center’s playground in 2015.
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نشاطات كرة القدم

Football Activities

تعتبــر جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي مــن المؤسســات المقدســية التــي تعمــل
علــى صناعــة الالعبيــن وتنميــة وتطويــر مهاراتهــم الكرويــة مــن خــال طاقــم مميــز
مــن المدربيــن المقدســيين المتخصصيــن فــي تدريبــات كــرة القــدم وعلــى رأســهم
المــدرب المتخصــص باللعبــة نهــاد زغيــر ومســاعدوه :خالــد ابو دلــو ،وعــاء جمجوم،
وراغــب ابــو ســنينة ،واحمــد حمــو .ويلتــزم بتدريبــات كــرة القــدم فــي الجمعيــة أكثــر
مــن  250طفـ ً
ـيا مــن عمــر  17 – 6عامـً
ـا مقدسـ ً
ـا ،مقســمين علــى ســت مجموعــات،
ويحصلــون علــى وجبتيــن تدريبيتيــن أســبوعيا لــكل فئــة عمريــة.
اهم فعاليات كرة القدم بالجمعية خالل العام :2015

Burj Al-Luqluq Social Center Society is one of the Jerusalemite centers that
works on bringing up football players and develop their football skills by the
qualified Jerusalemite trainers especially Nihad Zughayyar and his assistance
Khaled Abu Dalu, Alaa Jamjum, Ragheb Abu Sneineh and Ahmad Hamu.
Moreover, around 250 Jerusalemite children aged between 17 – 6 years are
committed to the football training for 2 session a week for each group.
Significant football activities in 2015:

42

تنظيم دورة الفئات المساندة بكرة القدم بإشراف الخبير الدولي عزت حمزة:
نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق واألكاديميــة الفلســطينية للموهوبيــن كرويــا دورة
تدريبيــة لمدربــي الفئــات المســاندة بكــرة القــدم بإشــراف المحاضــر الدولــي عــزت
حمــزة ،حيــث نظمــت الــدورة علــى مــدار ثالثة أيــام علــى مالعــب الجمعية بمشــاركة
 20مدربــا مقدســيا مــن مدربــي األنديــة واألكاديميــات الرياضيــة المقدســية.
Organizing courses- sessions for football support categories under the
supervision of the international expert ‘ Izzat Hamzeh’.
Burj Al-Luqluq Social Center Society and Palestinian Academy for Talented
Footballers have ended a football training course for trainers, under the
supervision of the Asian and the Arabian expert Izzat Hamzeh. The course
was settled in a period of 3 days on Burj Al-Luqluq facilities.
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فريــق بــاب العامــود بطــل لبطولــة “مــش خايفيــن” لطلبــة جامعــة القــدس  -بــرج
اللقلــق
نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بطولــة “مــش خايفيــن” لطبلــة جامعــة
القــدس مــن طــاب التربيــة الرياضيــة لفــرع بــرج اللقلــق وبمشــاركة فــرق مــن
طــاب الكليــة فــرع أبــو ديــس ،حيــث شــارك فــي البطولــة أربــع فــرق ،ســمي
كل فريــق باســم أبــواب مدينــة القــدس الرئيســية ،التــي يتعــرض أبنــاء القــدس
عندهــا للتفتيــش وتنتهــك فيهــا حرياتهــم الشــخصية ،وســمي الفريــق األول بــاب
العامــود  ،والثانــي بــاب الســاهرة  ،والثالــث بــاب األســباط والرابــع بــاب الخليــل.

The champions of (We’re not afraid) championship for Al-Quds University
students –Bab Ala’mod Team
Burj Al Luqluq social center Society has organized a championship – we’re
not afraid – for Al-Quds University students from physical education faculty.
Four teams have participated; each team was named in one of the 7 main
gates of Jerusalem in which restricted Israelian procedures were practiced on
enter-exit point for Palestinians. The chosen names were: Bab Ala’mod, Bab
Alsahera, Bab ALasbat and Bab AL-Khaleel.
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محافظ ستراسبورغ الفرنسية في ضيافة فريق كرة القدم ببرج اللقلق
قــام محافــظ ستراســبورغ الفرنســية بزيــارة تدريبــات فريــق كــرة القــدم األول فــي
جمعيــة بــرج اللقلــق ،حيــث اطلــع المحافــظ خــال الزيــارة علــى آخــر التطــورات فــي
الموقــع ،وعلــى ســير برنامــج الحاضنــة االجتماعيــة المنفــذ فــي الجمعيــة منــذ
أربــع ســنوات بدعــم مــن القنصليــة الفرنســية العامــة بالقــدس.

Burj Al-Luqluq Football team Hosts Strasburg Mayor
The Mayor of Strasburg visited Burj Al-luqluq social center to watch the
football training sessions of the first team. Moreover he recognized the
developed facilities which were funded and supported from the French
Consulate during the four current years.
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غــزة الرياضــي ونــادي موظفــي القــدس فــي مبــاراة كأس قدســنا “لوحــدة
الوطــن”
علــى ملعــب جمعيــة بــرج اللقلــق بالبلــدة القديمــة مــن القــدس ألتقــى فريقيــن
مــن العبــي البــرج يحمــان اســم “عميــد األنديــة الفلســطينية” غــزة الرياضــي الذي
تأســس فــي العــام  ،1934وعميــد األنديــة المقدســية الموظفيــن المقدســي
الــذي تأســس فــي العــام  ،1955وذلــك فــي حــوار كــروي علــى الــكأس المقــدم
ـا وتأييـ ً
ـدا للحملــة الشــعبية لوحــدة الوطــن ورفضـً
مــن تجمــع قدســنا دعمـً
ـا للدولــة
المؤقتــة التــي أطلقهــا د .جمــال الجواريــش.

Gaza Al-Riyadi team & Al-Muazzafin team meet in Qudsuna Tournament
’in the title ‘ For Country’s unity
A football math between 2 teams of Burj Al-Luqluq players took place on
the football field of Burj Al-Luqluq center. The match was between the Dean
of Palestinian Clubs Gaza Al-Riyadi, established in 1934 and the Dean of
Jerusalemite Clubs Al Muazzafin, established in 1955. Both teams competed
to win the cup of Qudsuna Gathering as a support for solidarity and unity
of the land and as a refusal of the temporary state initiated by Dr. Jamal AlJawarish.
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مدرب برج اللقلق خالد ابو دلو ينهي دورة تدريبية في تركيا

شــارك مــدرب جمعيــة بــرج اللقلــق بكــرة القــدم خالــد أبــو دلــو بــدورة تدريبيــة مكثفــة
فــي أنطاليــا التركيــة بتنظيــم مــن المجلــس العالمــي للعلــوم الرياضيــة فــي الســويد
 ،وبالتعــاون مــع األكاديميــة الســويدية لكــرة القــدم فــي مدينــة أنطاليــا فــي تركيــا
واســتمرت لمــدة اســبوع.
وقــد أشــاد كبيــر مدربــي بــرج اللقلــق ومســئول الفــرق الرياضيــة نهــاد الزغيــر بالمــدرب
أبــو دلــو مؤكـ ً
ـدا ّ
أن البــرج يســعى دائمــا لتطويــر أداء مدربيــه ،وإلحاقهــم بــدورات تدريبيــة
ً
ً
وتحكيــم متقدمــة فــي الخــارج ،مشــيرا إلــى أن المــدرب أبــا دلــو كان مميــزا فــي هــذه
الــدورة التــي حاضــر فيهــا محاضــران دوليــان همــا :الدكتــور ماركــوس ويكســتروم  ،ودافيــد
هولــم كريــن.
ويشــار الــى ان المــدرب أبــا دلــو وخمســة مدربيــن مــن األكاديميــة الفلســطينية للموهوبين
ـا شــاركوا فــي هــذه الــدورة ،إلــى جانــب  20مدربـً
كرويـً
ـا مــن العالــم العربــي.

Burj Al-luqluq Social Center Society Coach ‘ Khaled Abu Dalo’ ends
training course in Turkey

Burj Al-Luqluq football trainer, Khaled Abu Dalu, participated in an extensive training
course in Antalya, Turkey, organized by the Global Council of Sport Science, in
cooperation with the Swedish Football Academy in Antalya, and this training lasted
for a week.
Burj Al-Luqluq Sport Program Manager, Nihad Zughayyar, talked positively about
Abu Dalu, and added that Burj Al-Luqluq always tries to improve the performance
of its trainers through enrolling them into advanced trainings abroad. Moreover, he
noted that Abu Dalu’s performance in that training was remarkable. The training was
attended by 2 international lecturers; Marcos Wikstrom and David Holm Krein.
It is worth mentioning that Abdu Dalu and other five trainers from the Palestinian
Academy for Talented Footballers, participated in this training alongside with 20
trainers from the Arab world.
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تســتمر تدريبــات كــرة الســلة فــي جميعــة بــرج اللقلــق بمشــاركة  50العبــة مــن
فتيــات البلــدة القديمــة وضواحــي القــدس مــن الفئــات العمريــة  13 7-عامـ ً
ـا و14-
ً
عامــا ،حيــث يشــرف علــى تدريبــات الفئــات العمريــة الصغيــرة المدربــة حنيــن
17
الرشــق ،فيمــا يشــرف علــى تدريبــات الفئــات العمريــة الكبيــرة المــدرب فــارس ابــو
ســنينة.
وتتلقــى الفتيــات وجبتيــن تدريبيتيــن أســبوعيا علــى مالعــب الجمعيــة وعلــى مــدار
العــام دون انقطــاع وبمتابعــة مــن المرشــدة االجتماعيــة بالجمعيــة األســتاذة فــرح
أبــو زنــط.
وخــال العــام الماضــي قامــت فتيــات الجمعيــة بمجموعــة مــن االنشــط
والفعاليــات:
 اســتقبلت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي فــي مقرهــا القنصــل البريطانــيالعــام بالقــدس د.الســتير ماكفيــل والوفــد المرافــق لــه مــن القنصليــة ،للمشــاركة
فــي متابعــة اللقــاء الكــروي والسـ ّ
ـلى الــذي ُنظــم بيــن فتيــات بــرج اللقلــق بكــرة
الســلة وفتيــات العيســوية بكــرة القــدم.
 بــرج اللقلــق والتضامــن الرياضــي العالمــي ينظمــان تدريبــات خاصــة لرياضــةالرغبــي فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس وبمشــاركة  20فتــاة مقدســية مــن
العبــات كــرة الســلة مــن جمعيــة بــرج اللقلــق  ،بإشــراف مدربيــن متخصصيــن باللعبــة
قادميــن مــن مدينــة هونــغ كونــغ الصينيــة.
 تنظيــم لقــاء ودي بيــن فتيــات الجمعيــة وفتيــات مركــز إســعاد الطفولــة ضمــنمعســكر “كلنــا فلســطين” حيــث تمكــن فتيــات الخليــل مــن الفــوز علــى فتيــات
جمعيــة بــرج اللقلــق بنتيجــة  17نقطــة مقابــل  13لفتيــات البــرج.
 تنظيــم لقــاء سـ ّـلي مــا بيــن فــرق الجمعيــة ومركــز العمــل الكاثوليكــي ضمــن
معســكر “كلنــا فلســطين” علــى صالــة العمــل الرئيســية  ،و انتهــى بتعــادل
الفريقيــن.
 تنظيــم فعاليــات دوري الحــارات المقدســية الــذي تخطــى الحــارات ليصــل إلــىاألحيــاء والبلــدات المجــاورة التــي لديهــا فــرق فتيــات تمــارس لعبــة كــرة الســلة،
حيــث شــارك فــي نســخ الــدوري فريــق حــي بيــت حنينــا وجبــل الزيتــون والثــوري،
علمــا ّ
بــأن الجمعيــة قــد نظمــت  4نســخ مــن دوري الحــارات واألحيــاء المقدســية
بكــرة الســلة للفتيــات.
 نظمــت جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي بالشــراكة والتعــاون مــع مديريــة التربيــةوالتعليــم فــي مدينــة القــدس التصفيــات النهائيــة لــدوري المــدارس المقدســية
لكــرة الســلة للفتيــات ،ونجحــت فتيــات مدرســة الفتــاة “أ” بالفــوز علــى فتيــات
مدرســة شــابات واد الجــوز بالمبــاراة النهائيــة ليحصلــوا علــى المركــز االول عــن
ً
علمــا ّ
بــأن الجمعيــة قــد قامــت خــال العــام  2015بتنظيــم 4
جــدارة واســتحقاق
نســخ مــن دوري المــدارس بكــرة الســلة للفتيــات.
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يعتبــر فريــق بــرج اللقلــق لكــرة اليــد هــو أول فريــق فــي القــدس يشــارك فــي
المنافســات الفلســطينية خــال الســنوات الخمســة األخيــرة حيــث قامــت جمعيــة
بــرج اللقلــق بالعمــل علــى اســتقطاب عــدد مــن الشــباب الجامعــي المقدســي مــن
محبــي اللعبــة لتأســيس فريــق كــرة يــد بالقــدس بعــد انقطــاع اللعبــة عــن المدينــة
المقدســة ألكثــر مــن عشــر ســنوات ،كمــا قامــت الجمعيــة بتأســيس فريــق مســاند
للفريــق األول يتلقــى تدريباتــه فــي الجمعيــة بشــكل اســبوعي.
البــرج يتحالــف مــع النجــاح فــي لقــاء مقدســي -نابلســي ســاخن فــي جبــل النــاراســتعدادا لبطولــة الــكأس لكــرة اليــد
التقــى فــي الصالــة الرياضيــة لكليــة التربيــة الرياضيــة فــي جامعــة النجــاح فريقــا
جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي وجامعــة النجــاح الوطنيــة  -نابلــس لكــرة اليــد فــي
لقــاء تدريبــي ودي اســتعدادا لخــوض منافســات بطولــة الــكاس  ،التــي ســتنطلق
نهايــة األســبوع الحالــي بمشــاركة فريــق بــرج اللقلــق المجتمعــي فــي اللقــاء
االفتتاحــي أمــام نــادي شــباب الخليــل فــي مدينــة الخليــل.
 جمعية برج اللقلق تلتقي فريق نادي شباب الخليل ضمن كأس فلسطينشــاركت جمعيــة بــرج اللقلــق فــي منافســات كأس فلســطين خــال شــهر تشــرين
الثانــي الماضــي ،حيــث لعــب فريــق الجمعيــة أمــام فريــق شــباب الخليــل فــي صالــة
الخليــل الرياضيــة ،وتميــز اللقــاء بالمنافســة العاليــة مــا بيــن العبــي الجمعيــة الذيــن
قدمــوا ّ
كل مــا لديهــم الثبــات مكانتهــم علــى خارطــة كــرة اليــد الفلســطينية ،وبعــد
منافســة طويلــة وقويــة خســر فريــق بــرج اللقلــق فــي لقائــه األول أمــام البطــل
شــباب الخليــل وخــرج مــن منافســات البطولــة.
 جمعية برج اللقلق تطلق تدريبات الفريق المساند بكرة اليدضمــن برامــج جمعيــة بــرج اللقلــق المجتمعــي لتطويــر لعبــة كــرة اليــد فــي مدينــة
القــدس أطلقــت الجمعيــة تدريبــات الفــرق المســاندة لكــرة اليــد بإشــراف المــدرب
محمــد عبيــدات العــب فريــق الجمعيــة األول ،حيــث بوشــرت التدريبــات علــى مالعــب
الجمعيــة بدايــة كانــون األول بإشــراف المــدرب األول لفريــق الجمعيــة إيــاد المحتســب
ومديــر الفريــق حمــزة عبــده.
ً
ويشــارك فــي تدريبــات الفريــق  15العبــا مــن أبنــاء مدينــة القــدس والبلــدة القديمــة،
الذيــن لديهــم رغبــة وحــب بممارســة لعبــة كــرة اليــد التــي تعتبــر اللعبــة المفقــودة
فــي المدينــة منــذ عقــود ،وأعيــد احياؤهــا مــن خــال تأســيس الفريــق األول فــي
الجمعيــة الــذي شــارك فــي كأس فلســطين ألول مــرة تشــرين الثانــي الماضــي.
وتســعى الجمعيــة مــن إطالقهــا تدريبــات الفئــات المســاندة إلــى تأســيس فريــق
مســاند للفريــق األول ،ليكــون مهيئـ ً
ـا للمشــاركة فــي البطــوالت المحليــة والدوليــة
لبقــاء اللعبــة واســتمرارها فــي الجمعيــة والمدينــة.
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Burj Al-Luqluq Handball team is the first team in Jerusalem that participated
in the Palestinian competitions through the last five years. Many university
students whom are engaged in handball sports were attracted to conduct
Handball team in Jerusalem , especially after the limited trends number
towards this type of sports. However, Burj Al-luqluq social center conducted
second youth team for supporting the first team in which they are taking
trainings sessions in Burj Al-luqluq pitches on a weekly basis.
Burj Al-Luqluq partners with Al-Najah University handball team in a
friendly match:
Both teams met in the education hall at the university. The aim of this match
was getting ready to compete in the championship which will be conducted
in the week-end.
The first match for Burj Al-Luqluq team will be against Hebron youth team in
Hebron.
Burj Al-Luqluq team meets Hebron youth team within the championship
The match was set off in December in Hebron sports hall. The match was
characterized by high competition between both teams who played hard
stay in domination. After a long high tempo in the game, Burj Al-Luqluq
team lost and was knocked out of the championship.
Burj Al-Luqluq sets training sessions for youth handball team:
Within Burj Al-Luqluq programs for handball self-development, the
association set training sessions to strengthen and develop players under
the supervision of the first team player Mohammad Obeidat. Moreover, the
sessions were programmed to start on December under the supervision of
the first team coach Iyad Al-Muhtaseb and the manager Hamzeh Abdo.
Around 15 Jerusalemite players were involved in the training sessions.
These boys had the desire and enthusiasm for this game which is really rare
in Jerusalem. Finally, the association started giving attention to this game,
participating in handball tournaments and develop the new generation for
the game.

Jerusalemite Players
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كان طاقــم إســعاف بــرج اللقلــق دومـً
ـا علــى أهبــة االســتعداد لمواجهــة الظــروف الصعبــة
التــي تعيشــها مدينــة القــدس ،ويضــم هــذا الطاقــم مجموعــة مــن الشــباب المقدســين
ً
معــا لمســاعدة النــاس وتقديــم الخدمــات لهــم .وقــد قامــت وحــدة
الذيــن يعملــون
اإلســعاف فــي بــرج اللقلــق بعــدة نشــاطات خــال العــام  2015كان أهمهــا:
• تخريــج الفــوج الثانــي مــن متطوعــي دورة الدفــاع المدنــي المبتدئــة فــي مدينــة
القــدس.
• زيــارة لمستشــفيات المقاصــد والمطلــع والهــال األحمــر للــوالدة فــي القــدس بمناســبة
عيــد األضحــى المبــارك.
• حملة السالمة المرورية في شوارع القدس.
• المشــاركة فــي فعاليــات المولــد النبــوي واألعيــاد المختلفــة فــي المدينــة خــال
مســيرات الكشــافة.
• تشكيل غرفة طوارئ خاصة خالل العواصف الثلجية.
• خدمــة المصليــن داخــل المســجد األقصــى المبــارك أيــام الجمعــة وخــال شــهر رمضــان
الفضيــل.
وتســتمر وحــدة اإلســعاف فــي جمعيــة بــرج اللقلــق بتقديــم خدماتهــا للمقدســين ،وبخاصــة
ســكان بــاب حطــة والبلــدة القديمــة فــي األوقــات الصعبــة ،وسيســتمر الطاقــم بعملــه
فــي اإلســعاف وتضميــد الجــراح ،وأداء رســالته اإلنســانية وأعمالــه التطوعيــة وفعالياتــه
االجتماعيــة ،وســيبقى شــعلة فــي النشــاط والتضحيــة للقــدس واألقصــى ولفلســطين.
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Burj Al-Luqluq First Aid Unit
Burj Al-Luqluq first aid unit is always ready to face the difficult circumstances. A
group of Jerusalemite youth work together in order to help people and provide them
with services. Moreover, Burj Al-Luqluq first aid unit carried out a number of activities
including the following:
• Graduation of the second volunteering group of civil defense at Burj Al-Luqluq in
Jerusalem.
• Visit to Al-Maqased, Austa Victoria and Red Crescent Hospital in Jerusalem in the
occasion of Eid Al-Adha.
• Launching “Traffic Safety” campaign in the streets of Jerusalem.
• Participation in Al-Mawlid Al-Nabawi and special emergency rooms during snow
storms.
• Forming a special emergency room during snow storms.
• Serving Al-Aqsa Mosque worshipers during Ramadan and Friday’s gathering days.
Bur Al-Luqluq first aid unit continues to provide Jerusalemite people, especially Bab
Hutta and the Old City residents, with the services they need during the times of
need.
The team will continue its work and humanitarian mission to aid people in addition
to doing volunteer work and social activities. It will always encourage people to do
their best towards Jerusalem, Al- Aqsa mosque and Palestine.

Volunteers
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