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انطالق المعرض التفاعلي »حجرلوجيا« لمجسمات ثالثية االبعاد ألهم معالم القدس 
المعمارية قدمه روبوت فلسطيني

افتتحت جمعية برج اللقلق ومؤسسة النيزك معرض التوثيق المعماري التكنولوجي للحفاظ على الموروث الثقافي التاريخي 
عن البلدة القديمة في القدس والذي يحمل عنوان »حجرلوجيا« وذلك في بيت العلوم والتكنولوجيا - مؤسسة النيزك في 

بيرزيت بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المحلية والحكومية وعدد من الفنانين الفلسطينيين.
حضر حفل االفتتاح وكيل وزارة الثقافة محمد عياد ومدير مديرية التربية والتعليم رام هلل باسم عريقات ورئيس بلدية بيرزيت 
ابراهيم سعد مدير عام االدارة والمالية في المجلس االعلى لإلبداع والتميز زياد طعمه ورئيس مجلس إدارة النيزك المهندس 
عارف الحسيني ومديرة بيت العلوم والتكنولوجيا االستاذة روان فرحات والفنان المقدسي عبد الجليل الرازم معد المجسمات 

ورئيس جمعية برج اللقلق المجتمعي ناصر غيث وعماد الشلودي أمين صندوق الجمعية والمدير التنفيذي منتصر ادكيدك.
بدأ عريف الحفل االعالمي أحمد البديري بالترحيب بالحضور والشخصيات والمؤسسات، وعبر رئيس مجلس إدارة النيزك 
المهندس عارف الحسيني عن سعادته بالشراكة مع جمعية برج اللقلق إلنجاز هذا العمل الفريد من نوعه في مجال التكنولوجيا 
وشكر  ترحيبية  كلمة  اللقلق  برج  جمعية  رئيس  وقدم  القدس.  مدينة  في  الثقافي  الموروث  على  الحفاظ  أجل  من  وتوظيفها 

الحضور والعاملين على المشروع الذي استغرق اكثر من سنة من الجهد والعمل المكثف حتى وصل الى هذه النتيجة. 
وخالل كلمته عبر وكيل وزارة الثقافة محمد عايد عن امتنانه على هذا العمل الجاد وأوضح أن المشروع ليس فقط مجسمات 

أثرية ثقافية إنما هو عبق القدس عاصمة فلسطين االبدية. 
وعبر مدير مديرية التربية والتعليم رام هلل باسم عريقات على اهمية هذا العمل وخاصة لألطفال المحرومين من دخول القدس 

والتعرف على المعالم المقدسية وشكر من جانبه جمعية برج اللقلق ومؤسسة النيزك على هذا العمل.
يتكون المعرض من مجسمات ثالثية االبعاد لمواقع تاريخية وأثرية هي األشهر داخل البلدة القديمة في القدس تعطي صورة 
زاوية   وايضا  مجسم  كل  عن  يشرح  الي  روبوت  مع  نفسها  للمباني  مصغرة  لكن  حقيقة  شبه  هندسية  بمقاييس  االبعاد  ثالثية 
لعرض االعمال التكنولوجية  وزاوية لتقنية VR 360 لتعرف على القدس وزاوية  اخرى لعرض التطبيقات الثقافية والتعليمية 

التي صممتها جمعية برج اللقلق المجتمعي. 
جدير بالذكر ان المعرض من تنفيذ جمعية برج اللقلق المجتمعي وبالشراكة مع مؤسسة النيزك وبإشراف مؤسسة التعاون 

وبدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
سيتم عرضه عبر معارض تفاعلية خاصة بالمدارس في الضفة الغربية لتعريف الطالب بالمعالم الدينية واالثرية األشهر داخل 
البلدة القديمة من القدس. المعرض نفسه جزء من رسالة وفكرة متكاملة لدمج الماضي بالحاضر وبرؤية المستقبل فالراوي 

روبوت والمروية هي مجسمات ثالثية االبعاد ألهم مباني القدس االثرية ذات الطراز المعماري المتميز في معرض تفاعلي. 
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Burj Al-Luqluq Launches «Hajar-Logya» Interactive 3D Exhibition for 
the Most Important Architectural Features in Jerusalem

Burj Al-Luqluq Social Center Society opened, on Sunday 2019/9/29  the «Architectural Documentation 
Technology and Preserving the Architectural Cultural Heritage in the Old City of Jerusalem Project”  
Exhibition  in partnership with Al Nayzak  at the House of Science and Technology - Al-Nayzak Foundation 
in Birzeit, in the presence of representatives of ministries, local and governmental institutions in addition 
to Palestinian artists.
The opening ceremony was attended by Undersecretary of the Ministry of Culture Mohammed Ayyad, 
Director of the Directorate of Education Ramallah Basem Erekat, Ibrahim Al Saad, Mayor of Birzeit, Director 
General of Administration and Finance at the Higher Council for Innovation & Excellence Ziad Tohme, Eng. 
Aref Husseini, Chairman of Al Nayzak, The artist Abdul Al-Jaleel Al-Razem who prepared the figures, BALL 
Head of Board Members, Nasser Gaith, Emad al-Shaloudi, the treasurer of BALL, and Executive Manager of 
BALL, Muntasir Edkeidik.
The ceremony›s curator, Ahmed Al-Budairi, started welcoming the attendees, personalities and institutions. 
After that,  Eng. Aref Husseini, Chairman of Al Nayzak expressed his delight in partnering with BALL to 
accomplish this unique work in the field of technology and use it in order to preserve the cultural heritage 
in Jerusalem.
 BALL Head of Board Members, Nasser Gaith gave a welcoming speech and thanked the staff who worked 
in this project, which took more than a year of effort and intensive work to reach this result.
In his speech, Undersecretary of the Ministry of Culture Mohammad Ayed expressed his gratitude for this 
serious work and explained that the project is not only cultural archaeological objects but also the aroma 
of Jerusalem, the eternal capital of Palestine.
The exhibition consists of 3D figures of the most famous historical and archaeological sites within the 
Old City of Jerusalem. It gives a 3D picture of geometrical scales semi-real but miniature of the buildings 
themselves with a robot that explains about each model and also a corner of technological works and VR 
360 booth to learn about Jerusalem and another booth to view the cultural and educational applications 
designed by the BALL.
It is worth mentioning that the exhibition was implemented by Burj Al-Luqluq Social Center Society in 
partnership with Al Nayzak Organization under the supervision of the Welfare Association and funded by 
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بدعم من االتحاد االوروبي
برج اللقلق تنظم أمسية رسم على السيراميك

ومطعم  مقهى  في   ٢0١٩/ الموافق 0٩/٢٢  األحد  يوم  السيراميك«  على  رسم  »امسية  المجتمعي   اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
بوردرالين في القدس. يأتي هذا النشاط ضمن مشروع »احنا التغيير وتغيرنا - تعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي وحماية 
المجتمعات الفلسطينية الضعيفة في القدس الشرقية - المرحلة الثانية« التي تنفذها جمعية برج اللقلق المجتمعي بالشراكة 
الخاص  الخزف  يقدمهامعمل  التي  االنشطة  من  جزء  االمسية  أن  بالذكر  الجدير  من  األوروبي،  االتحاد  من  وبتمويل   CISP مع 

بالجمعية.
صغيًرا  تجارًيا  نشاًطا  باعتباره  المشروع،  من  السابقة  المرحلة  إطار  في   CISP مع  بالشراكة  الجمعية  مقر  في  إنشاءالمعمل  تم 
السيراميك  على  المهني  التدريب  ويوفر  وُمرّحًبا  بالكامل  مجهًزا  مكاًنا  اآلن  أصبح  كما  الخزفية،  العناصر  وتصنيع  لتصميم 

للمجتمع المحلي.
واللوجستيات.  للترويج  ودعمه  حديقته  في  الحدث  استضافة  الذي   ، بوردرالين  مطعم  في  شخًصا   50 حوالي  االمسية  حضر 
وبدأت فترة ما بعد الظهر بتقديم عرض تقديمي قصير للمختبر وعرض لبعض االعمال الفنية ، ثم اختار كل مشارك قطعتين 
صغيرتين من الخزف على لرسمها وتلوينها ، مع االستمتاع للموسيقى وتعزيز العالقات وتعارف ،وتم  توجيه المشاركين من 
السكان  من   ، واألطفال  البالغين  بالحدث  شارك  اللقلق.  برج  في  السيراميك  مدرب  سرطاوي  نمر  المتخصص   الفنان  خالل 

المحليين والدوليين.
قطع  رسم  بعضهم  وطلب  باألمسية  استمتاهم  عن  المشاركين  عبر  حيث  كببر,  بشكل  ناجحا  كان  الحدث  أن  بالذكر  جدير 
إضافية ألنهم أحبوا النشاط، وأظهر المشاركون اآلخرون اهتمامهم بمعرفة المزيد عن استديو السيراميك الخاص بالجمعية 
والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية واألحداث المشابهة المتعلقة بالسيراميك والتي من المقرر أن تبدأ في األشهر 

القادمة.
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Funded by the EU

Burj AL-Luqluq Organizes a Ceramic Paint Party

Burj Al-Luqluq organized a “Ceramic Paint Party” on Sunday 22nd September 2019, at the Borderline 
Café & Restaurant in Jerusalem. The activity comes within the “We’re the Change and We Changed 
– Fostering socio-economic empowerment and protection of vulnerable Palestinian communities 
in East Jerusalem- Phase II” Project implemented by BALL in partnership with CISP and funded 
by the European Union, and it was meant as a visibility event to promote the work of the BALL’ 
ceramic laboratory. 
The lab was set-up thanks to the partnership of BALL and CISP under the previous phase of the 
project, as a small-business activity for design and handcrafting ceramic items, and it is now also 
a fully-equipped and welcoming space offering long-term professional training on ceramic to the 
local community. 
Around 50 people attended the event in Borderline, that kindly offered to host the event in 
its garden and supported for the promotion and logistics. The afternoon started with a short 
presentation of the lab and a show of some of its artworks, and then every participant chose 2 
bisque pieces to paint on and then color, while enjoying nice music, chatting and meeting each 
other, and learning from the guidance of Nimer, the ceramic lab’ trainer, and an artist himself. The 
participants included both adults and children, both locals and internationals. 
The event was a success! All the participants enjoyed the evening and some of them asked for 
extra pieces to paint because they liked the activity. Other participants showed their interest in 
learning more about the BALL lab and being part in our ceramic intensive workshops, courses, and 
similar events related to ceramic that are planned to start in the upcoming months.
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جمعية برج اللقلق تختتم مشروع الحاضنة المجتمعية

اختتمت جمعية برج اللقلق مشروع الحاضنة المجتمعية يوم الخميس الموافق ٢0١٩/0٩/١8 بمسرح الحكواتي بحضور مدير التعاون 
من  دوسيو  جولي  الالمركزي  التعاون  ومسؤولة  طبطب  ليديا  السيدة  واالجتماعي  اإلنساني  التعاون  ومسؤولة  روبرت  ويليم  الفرنسي 

القنصلية الفرنسية بالقدس ومدير التنفيذي منتصر ادكيدك وأهالي المشاركين والمشاركات.
وافتتح الحفل بكلمة المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق منتصر ادكيدك الذي رحب بالحضور واكد على رسالة البرج في خدمة شباب 
القدس وتمكينهم وتعزيز دورهم الريادي في خدمة المجتمعات المحلية التي يعيشون فيها، وشكر مدير التعاون من القنصلية الفرنسية 

على التعاون في إنجاح المشاريع. 
يعشه  الذي  الواقع  عكست  التي  الباكي  الضاحك  مسرحية  الطالب  عرض  ثم  ومن  الفنية  اللوحات  معرض  الختامي  الحفل  تضمن 

المقدسين في استحضار شخصيات من الماضي ومعيشتها للواقع.
وأوضح ادكيدك ان المشروع يهدف إلى تمكين دور الشباب رياديًا ومهنيا ليكونوا فعالين في المجتمع الفلسطيني من خالل تدريبات 

الدراما والفن التشكيلي. وبالنهاية اختتم الحفل في تخريج المتدربين وتوزيع الشهادات والهدايا عليهم.
واكد مدير التعاون للقنصلية الفرنسية على دعم جمعية برج اللقلق في ظل الظروف الحالية، حيث تتدهور الظروف المعيشية لسكان 
البلدة  في  السكان  لدعم  تقدمها  التي  المشاريع  واهمية  اللقلق  برج  جمعية  أنشطة  وأهمية  الشباب،  وخاصة  الفلسطينيين  القدس 

القديمة.
ــة  ـّ يذكر أنه للعــام السابع علــى التوالــي تســتمّر فعالّيــات مشــروع الحاضنــة المجتمعّيــة فــي جمعي
تناولـــت  حيـــث  القـــدس،  في  العاّمــة  الفرنســـّية  القنصلّيـــة  مــن  بدعـــم  اللقلــق  بـــرج 
والفنون  الدراما  شملت  مختلفـــة  حياتّيـــة  زوايـــا    ٢0١٩ العـــام  المجتمعّيـــة  الحاضنـــة  نشـــاطات 
التشكيلّية، ويهدف هذا المشروع الى االهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وإتاحة اإلمكانيات والفرص المختلفة لنمّو مواهبهم في 

إطار البرامج العاّمة في زاويتين هما الدراما والفنون، وكذلك وضع برامج تفي باحتياجاتهم وتتطّور بتطّورها
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Burj al-Luqluq Ends the «Community Incubator» Project for 2019

Burj al-Luqluq social center society ended the Community Incubator project on Thursday 2019/09/18 at Al-
Hakawati Theater in the presence of French Cooperation Director William Robert, Humanitarian and Social 
Co-operation Officer Ms. Lydia Tabtab, Decentralized Cooperation Officer Julie Dosio from the French 
Consulate in Jerusalem,  Executive Manager of BALL, Muntasir Edkeidik and the parents of the participants.
The ceremony was inaugurated by the Executive Director of Executive Manager of BALL, Muntasir Edkeidik, 
who welcomed the audience and stressed the Burj›s mission to serve the youth of Jerusalem and empower 
them and enhance their leadership role in serving the communities in which they live. He thanked the 
Director of Cooperation from the French Consulate for the cooperation in the success of the projects.
The closing ceremony included painting exhibition and a play theater «Laughing & Crying», which simulates 
reality by reviving characters from the past at the present time, thus, showing Palestinian society in terms 
of culture, humanity and sarcastically criticizes social reality.
The Director of Cooperation for the French Consulate affirmed the support of the BALL under the current 
circumstances, where the living conditions of the Palestinian residents of Jerusalem, especially the youth, 
are deteriorating, the importance of the activities BALL and the importance of its projects to support the 
residents in the Old City.
It is worth mentioning that for the seventh consecutive year, the activities of the community incubator 
project in BALL continued with the support of the French Consulate General in Jerusalem.
The activities of the community incubator for 2019 were about different life perspectives, including drama 
and art. The aim of this project is to focus on discovering and nurturing talented people and providing 
different possibilities and opportunities for the growth of their talents within the general programs in two 
angles: drama and arts, as well as developing programs that meet their needs.
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بالشراكة مع منظمة اليونيسف العالمية
جمعية برج اللقلق تنظم يوما مفتوحا الطفال مشروع العب وتعلم

خمس  في  والمنفذ  وتعلم  العب  لمشروع  مفتوح  يوم  العالمية  اليونيسف  منظمة   مع  بالشراكة  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
النشاط  في  وشارك  القديمة  والبلدة  سلوان  شعفاط،  ومخيم  المكبر  جبل  العيساوية،  وهي  القدس  مدينة  في  رئيسة  مناطق 

حوالي 500 طفل وطفلة من األندية المستفيدة ومن جمعية برج اللقلق المجتمعي.
وقد شمل اليوم المفتوح العديد من الفعاليات التنشيطية لالطفال في كرة القدم وكرة السلة - كذلك نفذت  فعاليات فنية 

ورسم جدارية بطول خمسة امتار باالشتراك مع السيد عبد الجليل الرازم .كذلك شهد اليوم مسابقات وتوعية قانونية .
وقد أصر االطفال على الحضوروالمشاركة في اليوم المفتوح وقد ظهرت روح التحدي بين االطفال الظهار افضل ما عندهم 
والكؤؤس  بالميداليات  المشاركين  األطفال  كافة  تكريم  تم  المفتوح  اليوم  نهاية  في   . فريق  لكل  االفضل  المستوى  وتحديد 

لتشجعيهم على االستمرار بالتقدم .

Burj al-Luqluq Organized the Final Open Day for Children

Burj al-Luqluq social center society in partnership with UNICEF organized an open day within Play and 
Learn project, which was carried out in five main areas in Jerusalem: Al-Issawiya, Jabal Al-Mukaber, Shu›fat 
Camp, Silwan and the Old City.
The open day included many activities for children, including football and basketball, as well as artistic 
activities and painting mural length of five meters with the artist Abdul Al-Jalil Al-Razem, as well as 
competitions and legal awareness activities. 
The children insisted on attending and participating in the open day and the spirit of challenge emerged 
among the children to show their best and determine the best level for each team.
In conclusion, all children were honored with medals and cups to encourage them to continue to progress.
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بدعم من االتحاد األوروبي وبالتعاون مع شاشات 

برج اللقلق تنظم عروض افالم - » يال نشوف فيلم«

نظمت جمعية برج اللقلق منذ بداية )أيلول( ٢0١٩ عروض سينمائية لعشرين فيلما تمتد حتى شهر نوفمبر من خالل مشروع »ياّل نشوف 
فيلم!«، بالتعاون مع »شاشات سينما المرأة« وبالشراكة مع »جمعية الخريجات الجامعيات« في غزة ومؤسسة »عباد الشمس لحماية 
االنسان والبيئة«، وهو مشروع ثقافي-مجتمعي ممتد على ثالث سنوات بتمويل رئيسي من االتحاد األوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة 

CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين.  
حيث أنتهت جمعية برج اللقلق من عرض خمسة أفالم من اصل عشرين فيلما وهم فيلم »الراعية«، من إخراج فداء عطايا وفيلم »سرد« 
للمخرجة زينة رمضان و فيلم »ورق دوالي« للمخرجة دينا أمين، وفيلم »أرض ميتة« للمخرجة أمجاد هب الريح، وأخيرًا في فيلم »انا 
فلسطينية« للمخرجة فداء نصر. حيث استهدفت عروض األفالم لهذا الشهر المجموعات الشبابية الذين أبدو بدورهم التفاعل الكبير 

من خالل النقاشات التي لحقت عروض األفالم من خالل مسيرين محترفين في المواضيع التي طرحتها األفالم.
وخالل نقاش فيلم ورق دوالي مع الميسر بشار أبو شمسية, طرح النقاش حول جملة موجودة في الفيلم توضح انه اذا لم تتعاون معهم 
في صنع الطبيخ لن تجد ما تاكله :وقد وضح بعض المشاركين ان جملة خال زوجها توضح الواقع في داخل مدينة القدس او أن المعيشة 
في داخل المدينة صعبة ويجب أن يتشارك جميع افراد االسرة في جلب الخبز لكي يستمروا بالعيش ضمن الطبقات المتوسطة، بينما 
عبرت مجموعة اخرى من الحاضرين ان التعايش يبدا من االختالط وثم االندماج مع المجتمع الجديد الذي تريد ان تنتمي اليه باالضافة 

الى تعبير بعضهم بانها قالت ذلك للذكريات الجميلة التي كانت تسود مجتمعنا المقدسي.
وفي نقاش فيلم الراعية طلب المشاركين إعادة تشغيل الفيلم مرة أخرى وبعدها تم مناقشة من يستطيع ان يعبر عن قضيته بالرقص 
التعبيري فكان  عدد من المشاركون ضد الفكرة والباقي مع فكرة التعبير بالرقص التعبيري وجزء من المشاركات كانوا مع التعبير بتلك 

الطريقة ولكن بعيدا عن مجتمعاتهم ليطرح المشاركين ارائهم كيف يمكن استغالل الرقص لتعبير عن قضية مجتمعية.
في معظم النقاشات كان المشاركين يتطرقون الى مواضيع العنف االسري وحرية التعبير التي يسنها القانون ولكن ال تنفذ على ارض 
الواقع - والعادات والتقاليد التي اصبحت تشوه المجتمع مع العلم ان المشاركون من خالل النقاش كانو يايدون العديد من العادات 
على  والعمل  بالمجتمع  دورها  وتعزيز  المرأة  موضوع  المشركون  وطرح  الخر.  جيل  من  وتورثها  السطينية  الهوية  تحمي  التي  والتقاليد 

توعية مؤسسات المرأة نسها التي اصبحت تعمل بشكل روتيني باالونة االخيرة.
وتشكل أفالم »انا فلسطينية« جزء من مشروع »ياّل نشوف فيلم!« وهو مشروع ثقافي-مجتمعي ممتد على ثالث سنوات، حيث يعبرعن 
المودة والديناميكية والمشاركة التي تشمل إنتاج عشرة أفالم، وإعطاء ستون منحة صغيرة لعروض سينمائية ثم مناقشتها لمجموعات 
فيلم،  كل  عن  واحدة  تلفزيونية  برامج  و١0  مفتوحة،  أخرى  سينمائي  ونقاش  عرض   600 إلى  باإلضافة  المشاركين،  من  مختلفة  مجتمعية 

وحمالت إعالمية مستمرة على مدة المشروع.
 ويستهدف »ياَل نشوف فيلم!« جمهور واسع وفئات مجتمعية مختلفة، ويسعى من خالل هذه األنشطة الثقافية السينمائية إلى تطوير 
والمسؤولية  والسلم  والتسامح  التعبير  حرية  تعزيز  بهدف  وذلك  المتبادل،  والتفاعل  النقاش  على  المختلفة  المجتمعية  الفئات  قدرة 
يحترم  ديمقراطي  مجتمع  بناء  في  الفعالة  المساهمة  على  قادرة  الفئات  تلك  يجعل  وبشكل  االجتماعي،  النسيج  وتماسك  المجتمعية 

التنوع وحقوق اإلنسان، ويشارك بفاعلية في تحديد أولويات التنمية.
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Burj Al-Luqluq Organized Film Screenings -“Yalla nshouf film!”

Burj al-Luqluq social center society organized cinema screenings for 20 films through «Yalla Neshof Film!» project, 
from the beginning of September until November 2019, In cooperation with “Shashat Women Cinema” and in 
partnership with the “Society of Women Graduates” and “Sunflower Association for the Protection of the Human 
Being and the Environment and funded in a major part by the European Union, with additional support by CFD a 
feminist peace organization and the Representative Office of the Republic of Poland to Palestine.
Burj al-Luqluq completed the five films screening out of twenty films: «The Shepherd», directed by Fidaa Attaya, 
«Sard» by Zina Ramadan, «Waraq Dawali» by Dina Amin, and «Dead Land» by Emjad Hubb «Al Raeeh». and «I am 
Palestinian» by Fida Nasir.
Film screenings this month targeted youth groups who, in turn, seemed to be highly engaged during the discussions 
that followed the screenings through professional facilitator.
During the discussion of the film «Waraq Dawali» with the facilitator Bashar Abu Shamsia, some of the discussion 
was about a small scene shows that if the lady does not help them in cooking she will find nothing to eat.
Some participants explained that the scene of her husband›s relative illustrates the reality inside the city of Jerusalem 
or that living in the city is difficult and all family members must be working in order to continue living in a good life. 
Another group expressed that coexistence starts from mixing and then integrating with the new society she wants 
to belong to. In addition the other audiences explained that lady said that to the beautiful memories that prevailed 
in our Jerusalem community.
During the discussion of «Al Raeeh» film, the participants asked to rerun the film again and they discussed who can 
the girl express her case through expressive dance, a number of participants against the idea and the rest with the 
expressive dance and part of the participants were with the expression in this way but away from their communities 
how they can find a space away from their communities judgments.

The project targets a diverse constituency of cultural centers, civil society organizations, community-based 
organizations, refugee camps and universities in the Jerusalem area, the West Bank and the Gaza Strip, as well as 
informal groups applying under the umbrella of a registered organization.  It aims at promoting governance and 
participatory citizenship in Palestine by providing communities with cinematic activities that encourage free speech 
and engages them in discussions of human rights and civic responsibility.
These community dialogues fostering social cohesion and tolerance can more effectively contribute to the formation 
of a democratic society based on rule-of-law and where communities can participate more effectively in defining 
their development needs and priorities.
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مشروع العب وتعلم الممول من اليونسيف
برج اللقلق يطلق فريق لكرة السلة لذوي الهمم في القدس

الفريق  مدرب  أقام  حيث  الهمم،  لذوي  القدس  مدينة  في  مرة  ألول  السلة  لكرة  فريق  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  شكلت 
التدريب األول للفريق على صالة إبسا التابعة لبلدية رام اهلل بالتعاون مع فريق المجد في مدينة رام اهلل.

وبمواهبهم  بهم  اللقلق  برج  جمعية  إلهتمام  الهمم  ذوي  على  السعادة  وظهرت  التدريب  أجواء  والتفائل  الجدية  وسادت 
وتمنوا اإلستمرار والتطور، وتمثيل القدس في المنافسات المحلية ووجهوا دعوة ألقرانهم من ذوي الهمم لإِلْنِضمام لفريق 
العاصمة فهي تجربة تستحق التقدير وشكر مدرب الفريق معتز ابو دية السيدة أماني سمارة على اإلستضافة والضيافة الكريمة 

التي قدمتها للطاقم والفريق.

Burj al-Luqluq Established a Basketball Team for the Disabled 
in Jerusalem

Burj al-Luqluq social center society established a basketball team for disabled for the first time in 
Jerusalem. The coach held the first training for the team at the Ebsa Hall in Ramallah municipality 
in cooperation with Al-Majd team.
The training was full of energy as the players showed happiness because the Burj Al-Stork took care 
of them as they wished to continue and develop and representing Jerusalem in local competitions 
and inviting the other disabled to join the capital team.
In the end coach, Moataz Abu Dayyeh thanked Ms. Amani Samara for the hospitality and generous 
hospitality extended to the crew and the team.
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جمعية برج اللقلق تنظم لقاء  ترفيهي لالطفال ذوي االعاقة 
ضمن مشروع العب وتعلم

قامت  القدس  ونادي   )TRC( التعذيب  ضحايا  تاهيل  مركز  مع  وبالتعاون  العاليمة  اليونسيف   منظمة  مع  بالشراكة 
جمعية برج اللقلق بتنظيم لقاء  ترفيهي لالطفال ذوي االعاقة ضمن مشروع العب وتعلم ,حيث شارك حوالي 30طفل 

مع اهاليهم باللقاء الترفيهي الذي اشتمل على عدة فعاليات ترفيهة وفعاليات كسر حواجز وتدريب تنس طاولة .
وقد جاء تنظيم هذا اليوم ضمن التعاون المشترك مع المؤسسات الشريكة مع اليونسيف والذي يهدف  الى دمج 
ذوي  االطفال  من  سلة  كرة  فريق  اول  أنشاء  على  والعمل  المختلفة  االنشطة  في  واشراكهم  االعاقة  ذوي  االطفال 

االعاقة في القدس 0٩/١8/٢0١٩.

Burj al-Luqluq organizes an entertainment meeting for 
children with disabilities within the project Play and Learn

In partnership with UNICEF, in cooperation with the Treatment and Rehabilitation Center for Victims 
of Torture (TRC) and Al-Quds Club, Burj al-Luqluq social center society organized an entertainment 
meeting for children with disabilities within the Play and Learn project, where about 30 children 
participated with their parents in the recreational meeting, which included several entertainment 
activities and training table tennis.
The event was organized in cooperation with UNICEF›s partner institutions, which aims to integrate 
children with disabilities and involve them in various activities and to establish the first basketball 
team of children with disabilities in Jerusalem 2019/09/18.
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بتمول الصندوق العربي واشراف التعاون

ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية 
جمعية برج اللقلق تنظيم دورة متخصصة بمهارات كرة اليد لمعلمي التربية في القدس

والمدارس  والتعليم  التربية  لمدرسي  في  اللعبة  وقانون  اليد  كرة  بمهارات  خاصة  تدريبية  دورة  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  نظمت 
في  والتعليم  التربية  مديرية  مع  بالشراكة  الجمعية  قبل  من  المنفذ  المدرسية  الرياضة  تطوير  مشروع  ضمن  القدس  مدينة  في  الخاصة 

القدس وبإشراف مؤسسة التعاون وتمويل الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي.
مكثفة  تدريبات  بتقديم  قام  الذي  الغلبان  حسن  والمدرب  الخبير  مع  المكثفة  التدريبات  من  ايام  ثالثة  مدار  على  الدورة  واستمرت 
واهم  اللعبة  قانون  على  التركيز  إلى  باالضافة  للعبة،  التكتيكية  المهارات  إلى  باالضافة  واالولية  الرئيسية  المهارات  حول  للمدرسين 

التطورات على القانون الدولي للعبة.
المهارات  ليشكل  الثاني  باليوم  التدريب  استمر  بعدها  ومن  اليد  كرة  للعبة  والقانونية  االساسية  المهارات  بتعلم  التدريبات  وانطلقت 

االكثر تطورا ودقة في ممارسة اللعبة وفي اليوم الثالث عززت التدريبات بتعلم المهارات التكتيكية الخاصة باللعبة.
مديرية  عليها  تشرف  التي  القدس  مدينة  في  الخاصة  والمدارس  والتعليم  التربية  مدارس  من  ومعلمة  معلما   3٢ التدريبات  في  وشارك 
التربية  ومشرف  صري  ايمان  لالناث  الرياضية  التربية  ومشرفة  جابر  احمد  المشروع  منسق  التدريبات  في  شارك  كما  والتعليم،  التربية 

الرياضية للذكور باسم عمران
وحول الدورة اكد منسق المشروع احمد جابر بأن مشروع تطوير الرياضة المدرسية في مدارس القدس ساهم في تطوير الحصة الرياضية 
داخل المدارس بشكل ملحوظ حيث قامت جمعية برج اللقلق من خالل المشروع بتوفير الزي الرياضي واالدوات الرياضية لـ 53 مدرسة 

داخل مدينة القدس، كما ساهم المشروع في اعادة تأهيل ١0 مالعب مدرسية في مدارس التربية في المدينة.
وكذلك ساهم المشروع في تدريب معلمي التربية الرياضية داخل المدارس على مهارات االلعاب الجماعية المختلفة مثل كرة السلة، 
التي  المدارس  داخل  رياضية  تعليمية  حصة  افضل  جائزة  اطالق  تم  المشروع  خالل  وكذلك  الطاولة،  وكرة  الجمباز  الطائرة،  اليد، 
استهدفت جميع المدارس التابعة للمديرية في مدينة القدس وكانت نتائجها مميزة وحثت المدرسين على االهتمام بالحصة الرياضية 

وتنظيمها بشكل يتوافق مع االسسس الرياضية والعلمية.
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Burj al-Luqluq Organized a Specialized Course in Handball 
skills for Teachers of Education in Jerusalem

Burj al-Luqluq social center society organized a training course in handball skills and game law for teachers 

and private schools in Jerusalem, as part of Developing School Sports project, in partnership with the 

Directorate of Education in Jerusalem, supervised under Welfare Association and funded by the Arab Fund 

for Economic and Social Development.

The course lasted for three days of intensive training with expert coach Hassan Al-Ghalban who provided 

intensive training for teachers on the main and primary skills in addition to the tactical skills of the game, 

focusing on the game law and the most important developments in the international law.

Thirty-two teachers from Jerusalem schools, which are supervised by the Directorate of Education, 

participated in the training, also Project coordinator Ahmed Jaber, female sports education supervisor 

Iman Sari and male physical education supervisor Basim Omran participated in the training.

Project coordinator Ahmed Jaber said that the Developing School Sports project in Jerusalem schools 

contributed to the development of the sports class inside schools significantly. Developing School Sports 

project Developing School Sports project. Through the project, Burj al-Luqluq society provided sports 

uniforms and sports equipment to 53 schools in Jerusalem and contributed to the rehabilitation of ten 

playgrounds in Jerusalem schools.

The project also contributed to the training of sports teachers in schools on the skills of various games 

such as basketball, hand, volleyball, gymnastics and table tennis. During the project, the award of the best 

sports education class was launched within the schools, which targeted all the schools of the directorate 

in the city of Jerusalem. The results were distinguished and urged teachers to pay attention to the sports 

class and organize it in line with the mathematical and scientific bases.
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شبكة تثقيف االقران في القدس تنفذ مبادرة »اسمع هل خراف«
القدس - نفذت شبكة تثقيف االقران في القدس يوم الخميس  الموافقة ٢0١٩/٩/5، في قاعة مركز يبوس الثقافي بالقدس 
مبادرة مجتمعية تحت عنوان »اسمع هل خراف«، حيث هدفت هذه المبادرة الى عرض قصص نجاح مجموعة من الشباب 

المقدسين الملهمين. 
التصوير  عاشقة  العباسي  اية  وهم:  لهم  ملهمة  تجارب  قصص  بعرض  قاموا  مقدسين  اشخاص  خمسة  الفعالية  في  وشارك 
وصناعة االفالم، عمر الشرباتي عاشق لالمور الجنونية كاللعب في النار، سجى ابو عيشة التي تسلقت قمة كلمنجاروا ارارت 
على  اثر  نادر  مرض  من  يعاني  الذي  الكسواني  وخضر  المشي،  من   منعها  سير  لحادث  تعرضت  التي  ابوغوش  حنين  والبروس، 

عينيه بشكل مباشر. 
وشارك في حضور المبادرة ١00 مشارك من القدس، والمهتمين، وبعد عرض التجارب من قبل الشباب الملهمين، قدمت شبكة 

تثقيف االقران مسرحية ناقشت فيها المعيقات ودورها في التقليل من قدرات الشباب وكيفية مواجهتها.

YPEER Education Network in Jerusalem implemented «Esma›a 
Halk Khuraf» Hear-a-Story initiative

YPEER Education Network in Jerusalem, at the Yabous Cultural Center Hall in Jerusalem, 
implemented a community initiative «Esma›a Halk Khuraf» Hear-a-Story. This initiative aimed to 
present the success stories of a group of inspired young Jerusalemites on Thursday 2019/9/5.
Five people from Jerusalem shared inspirational stories: Ayat Al-Abbasi a filmmaker, Omar al-
Sharabati a hobbyist for crazy games like playing in wih fire, and Khader  Kiswani who suffers from 
a rare disease has affected on his eyes badly.
More than 100 participants was attended the initiative from Jerusalem, and after presenting the 
experiences by inspiring youth, YPEER presented a play about obstacles and their role in minimizing 
the capabilities of young people and how to face these obstacles.
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ضمن مشروع فرصة
بدعم من صندوق االمم المتحدة للسكان 

جمعية برج اللقلق تنظم المعسكر التدريبي الثاني للمجموعات الشبابية المقدسية

القدس - اريحا/ نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي معكسرا تدريبيا شبابيا للمجموعات الشبابية المقدسية في قرية أريحا 
من  مجموعة  عبر  الشبابية  المجموعات  قدرات  رفع  الى  المعسكر  هدف  حيث   ،٢0١٩/٩/٢8-٢6 من  الفترة  خالل  السياحية 

المهارات العملية منها: ادارة المجموعات، االولويات، الذات، التفويض، وحمالت الضغط والمناصرة. 
مجموعة  المقدسية،  الحياة  صناع  مجموعة  وهي:  المشاركة  المقدسية  المجموعات  من  وشابة  شابا   ٢5 التدريب  في  وشارك 
ساند الشبابية، مجموعة شبكة تثقيف االقران YPEER، مجموعة الباب السابع، مجموعة لسا مش عارفين ومجموعة بصمة 

شباب.
 يذكر ان المعكسر التدريبي قد نفذ ضمن مشروع فرصة - مشروع المبادرات المجتمعية المقدسية الممول من خالل صندوق 

االمم المتحدة للسكان UNFPA، وبتنفيذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي.
وحول المعسكر اكدت منسقة المشروع فرح ابو زنط بان جمعية برج اللقلق مستمرة بعملها اليومي مع الشباب المقدسي 

والمجموعات الشبابية المقدسية بهدف رفع قدراتهم وامكانياتهم بالعمل الميداني والمتابعة الميدانية اليومية.
وبأن الجمعية تهدف من خالل مشروع فرصة لمنح الشباب فرصة حقيقية من العمل والتغيير المجتمعي بعيدا عن الشعارات 

وهدر المال العام بمبادرات غير فاعلة وشكلية.
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Burj al-Luqluq Organized the Second Training Camp for 
Jerusalem Youth Groups

Burj al-Luqluq social center society organized a youth training camp for Jerusalem youth groups 
in Jericho Resort Village from 2019/9 / 28-26, where the camp aimed to raise the capabilities of 
youth groups through a range of practical skills, including: Managing groups, priorities, lobbying 
and advocacy campaigns.
The training was attended by 25 young men and women from Jerusalem groups: Suna›a Alhaya 
group, Sanid Youth group, YPEER Education Network group, Albab Alsabe› group, Lesh Mesh Arefin 
group and Basmet Sshbab group.
Project coordinator Farah Abu Zant said that the Burj al-Luqluq continues its daily work with 
Jerusalem youth and Jerusalem youth groups in order to raise their abilities and possibilities in the 
field work and follow-up daily field.
She added that the society aims through the project «Forsa» to give young people a real opportunity 
to work and social change away from slogans and waste public money through ineffective and 
formal initiatives.
It is worth mentioning that the training camp was implemented as part of the Forsa Project - the 
Jerusalem Community Initiatives Project funded by the United Nations Population Fund (UNFPA) 
and implemented by Burj al-Luqluq society.
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برج اللقلق تنظم بطولة كرة اليد لالناث ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بمشاركة مع مديرية التربية والتعليم في القدس بطولة كرة اليد لالناث لمدارس مديرة 
التربية والتعليم ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية - يوم الثالثاء الموافق ٢0١٩/٩/٢4 الساعة التاسعه صباحا على ارض 
الشاملة  والفتاة  للبنات  وشمدت  الثانوية  النهضة  وهم  مدارس  سبعة  من  ومعلمة  طالبة   ١00 وبمشاركة  اللقلق  برج  جمعية 

والروضة الحديثة ودارالطفل العربي والشبات المسلمات والفتاة األساسية.
حيث ابدوا المعلمات ترحيبهم لتنظيم البطولة على ارض الجمعية وداخل مدينة القدس مع العلم ان الجمعية تعمل داما 

على توفر جميع اإلمكانيات الوستية والمادية للبطوالت المدرسية في القدس.
وكانت النتائ البطولة كتالي:

المركز األول : الشميدت للبنات 
المركز الثاني : النهضة الثانوية 

المركز الثالث: دار الطفل العربي

Burj Al-Luqluq Organized female handball championship 
within Developing School Sports Project

Burj al-Luqluq social center society in cooperation with the Jerusalem Directorate of Education organized 
a female handball championship for Jerusalem schools within Developing School Sports project.
Championship  was organized on Tuesday, 2019/9/24 on Burj al-Luqluq facilities, with the participation 
of 100 students and teachers from seven schools, Al-Nhada high school , Schmidt School, Alfatah Al-
Shameleh school, Al-Rawdah school,  Al-hadetha school, Dar Al-Tafil Al-Arabi school, Muslim girls school  
and Al-fatah Al-Asasyeh school.
The teachers expressed their welcome to this kind of activities in Burj Al-Luqluq society. It is worth 
mentioning that the society is always working to provide all the material and logistical capabilities of the 
school tournaments in Jerusalem.
The tournament results were as follows:
First place: Schmidt School
Second place: Al-Nhada high school
Third place: Dar Al-Tafil Al-Arabi school
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UNFPA بتمويل من صندوق االمم المتحدة للسكان
ابواب الفرح.. مبادرة لتعزيز الهوية في حي القرمي بالبلدة القديمة

نفذت جمعية برج اللقلق المجتمعي مباردة »ابواب الفرح« للفنانين محمد مهلوس وسارة عبد اللطيف باالضافة لمجموعة 
.UNFPA من الفنانين المقدسيين ضمن مشروع فرصة الممول من صندوق االمم المتحدة للسكان

خالل  من  القدس  من  القديمة  البلدة  اخل  العام  للمشهد  فلسطينية  فنية  لمسة  اضافة  الى  الفرح«  ابواب  »مبادرة  وهدفت 
زخرفة ابواب المنازل بالزخارف الفلسطينية في حي القرمي. وتم زخرفة ٢5 بابا داخل الحي، وقام الفنانين باختيار حي القرمي 

للتأكيد بان هوية الحي ستبقى عربية وفلسطينية الهوية.
وحول المبادرة اكد الفنان المقدسي محمد مهلوس ان ابواب الفرحة هي فكرة لتأكيد هوية المدينة وعراقتها باسلوب فني 

مقدسي بسيط، واضاف بان ابواب القرمي جاهزة ويطمح ان تتحول جميع ابواب المدينة بنفس الفكرة ونفس اآلليه.
واشار الفنان مهلوس بأن فكرة االبواب في حي القرمي هي البداية وبأن العمل الفني الهادف مستمر في مدينة القدس من اجل 

الحفاظ على المدينة وبصماتها وعملها على مر التاريخ واالجيال.
للسكان،  المتحدة  االمم  صندوق  من  بتمويل  اللقلق  برج  جمعية  في  التوالي  على  الثالث  للعام  ينفذ  فرصة  مشروع  ان  يذكر 
وفي هذه المرحلة الثالثة يتم تنفذ ١3 مبادرة مقدسية من خالل الشباب المقدسي داخل البلدة القديمة وفي محيط المدينة، 

وسيتبع تنفيذ المبادرات ملتقى الشباب المقدسي االول ومتلقى القدس التكنولوجي الثالث وبازار السيدات الرياديات.
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Bawabet Al-Farah… An initiative to strengthen identity in Al-
Qarmi neighborhood in the Old City

JERUSALEM - Burj al-Luqluq social center society organized «Bawabet Al-Farah» initiative by the 
artists Mohamed Mahlous and Sarah Abdel-Latif, as well as a group of Jerusalemite artists as part 
of Forsa project funded by UNFPA.
«Bawabet Al-Farah» initiative aimed to add a Palestinian artistic touch to the public scene 
throughout the Old City of Jerusalem by decorating houses doors by Palestinian artist in Al- Qarmi 
neighborhood. 
Twenty-five doors were decorated inside the neighborhood, and artists chose Al-Qarmi 
neighborhood to show that the identity of the neighborhood remain Arab and Palestinian.
Jerusalem artist Mohamed Mahlous said that the doors of joy are an idea to confirm the identity of 
the city and its heritage in a simple Jerusalem artistic style.
 He added that the doors of Al-Qarmi neighborhood are ready and i wish paint all the doors in the 
old city with the same idea.
In this third phase, 13 Jerusalem initiatives are implemented through youth within the Old City 
and in the vicinity of the city; the implementation of the initiatives will be followed by the First 
Jerusalem Youth, the Third Jerusalem Technology Forum and women Bazaar.
Forsa project is being implemented for the third year by Burj al-Luqluq and funded by the United 
Nations Population Fund UNFPA.
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Burj Al-Luqluq Organized the Second Swimming 
Championship within Developing School Sports Project

Burj al-Luqluq social center society organized with the participation of the Palestinian Swimming 
and Water Sports Federation the swimming championship within the Developing School Sports 
in Jerusalem schools project, on Thursday 2019/9/19 at 9:00 am in Beit Sahour Christian Youth 
Association.
The tournament, which is held for the second time more than 30 schools and more than 100 male 
and female swimmers, participated.
The tournament was co-organized by Ahmed Jaber, Project Coordinator, Head of Activities 
Department, Raeda Erekat, Supervisor of Male Sports Activity Moataz Sawan, Supervisor of Female 
Sports Activity Rana Obeidat, President of the Palestinian Swimming and Water Sports Federation, 
Jaber Ameera, and Technical Committee Supervisor Majed Abu Rmeileh.

برج اللقلق تنظم بطولة السباحة الثانية ضمن مشروع تطوير الرياضة المدرسية
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بمشاركة االتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية  بطولة السباحة الثانية. شارك 
بالتنظيم رئيس قسم النشاطات رائدة عريقات ومشرف النشاط الرياضي للذكور معتز صوان ومشرفة النشاط الرياضي لإلناث 
رنا عبيدات ورئيس االاتحاد جبر عميرة ومشرف اللجنة الفنية في االتحاد ماجد أبو رميلة، وذلك ضمن مشروع تطوير الرياضة 
المدرسية في مدارس القدس، وذلك يوم الخميس الموافق ٢0١٩/٩/١٩ في جمعية الشبان المسيحية ، حيث شارك بالبطولة 

والتي تعقد للمرة الثانية اكثر من 30 مدرسة ووصل عدد السباحيين المشاركين ألكثر من ١00 مشارك ومشاركة .




