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انهيار جدار حديقة األطفال في برج اللقلق مرة ُأخرى 
وبشكل كامل

تتراوح  حيث  القديمة  البلدة  ٔاسوار  داخل  في  الواسعة  القليلة  المساحات  من  اللقلق  برج  جمعية  حديقة 
مساحتها قرابة ٦٠٠ متر مربع، وتعتبر مساحة خدمت على مر األعوام الماضية االالف من ٔابناء البلدة القديمة 

سوٓاءًا الستضافة المناسبات الخاصة او العامة لسكان البلدة القديمة.
قبل ٔاربعة ٔاعوام ٔاقدمت بلدية االحتالل على ٕاغالقها بالكامل من خالل ما يسمى بقسم المباني الخطرة 
الموازية لها  األرض  بين حاكورة  بينها وما  الفاصلة ما  لألرض  الغربي  الجدار  انهيار  بعد  االحتالل  بلدية  في 

والمتعارف عليها تاريخيًا باسم حاكورة ٔارض المسكوب او ارض البطة.
يبلغ ارتفاع الجدار المتصدع ٨-١٢ مترًا اما طول الجدار فهو ٔاكثر من ٣٢ مترًا على اقل تقدير.

مع  تحديدا  شيكل  ٢مليون  من  بٔاكثر  فتقدر  االساسات  ووضع  الحفر  اعمال  مع  التقديرية  البناء  تكلفة  اما 
تعقيدات العمل داخل البلدة القديمة بما يصاحبه من عرقلة بطريقة ممنهجه من عناصر ما يسمى بوزارة 

االثار وبلدية االحتالل.
ندعوكم جميعا للتفكير بخطوات بناءة من اجل الحفاظ على األرض وٕاعادة الحياة للحديقة...!

األرض باتت اليوم تشكل منطقة عازلة ما بين الجمعية واألرض التي يحاول االحتالل جاهدًا مصادرتها!
العام ٢٠١٦ وقامت بلدية االحتالل بإغالق الحديقة كمنطقة مباني  علما ان هذا السور انهار جزء منه في 

خطرة ومنع دخولها بالكامل وعلقت الفتة منع الدخول مع تأكيد مخالفة كل من يستخدم المنطقة.
توجهت الجمعية  لكل الجهات الممولة العادة بناء السور إال أن هناك تخوف من انشاءه ومن تكلفة البناء 

التي تصل ألكثر من ٢ مليون شيكل.
اليوم انهار السور بالكامل فمن يقوم باعادة بنائه...

The wall of the children›s garden in Burj Al-Luqluq collapsed 

again and completely

Burj Alluqluq Social Center Society Garden is one of the few public spaces within the walls of the 
Old City, with an approximately 600 square meters area. It is an area that over the past years has 
served thousands of people from the Old City as a host to special or public events for residents of 
the Old City.
Four years ago, the occupation municipality closed it completely through the so-called “dangerous 
buildings department” in the “municipality of occupation” after the collapse of the western wall of 
the land separating the garden from the parallel land that is historically known as Hakurah al-Mi-
skub.
Rift wall height is 8-12 meters, while wall length is more than 32 meters at least.
As for the estimated construction cost, along with excavation and laying of foundations, it is es-
timated at more than 2 million shekels, in particular, with the complexities of work inside the old 
town, with its systematic obstruction of elements of the so-called “Ministry of Tourism and Antiqui-
ties” and the municipality of the occupation.
We invite you all to think about constructive steps in order to preserve the land and restore life to 
the garden ...!
Today, the land is a buffer zone between the center and the land that the occupation is trying to 
confiscate!
Note that part of this wall collapsed in 2016, and the occupation municipality closed the park as a 
dangerous building area.
And completely banned its entry, and suspended the entry ban sign, confirming the violation of 
everyone who uses the area. 
The center went to all the funding agencies to rebuild the wall, but there are concerns about its 
construction and the construction cost, which amounts to more than 2 million shekels.
 Today the wall has completely collapsed. Who will rebuild it? 
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احنا التغيير مشروع مهم يؤكد أن التغيير ممكٌن

بدوره  القدس والذي يساهم    - القديمة  البلدة  الجمعية بشكل مباشر في  تنفذها  التي  المشاريع  التغيير من أهم  إحنا  يعتبر 
في تعزيز صمود المقدسيين والمحافظة على الطابع الفلسطيني من خالل التمكين االجتماعي واالقتصادي للمجتمع بفئاته 

المهمة والعظمى الثالث وهم األطفال والشباب والنساء. 
بتقديم  المشروع  المحافظة على استمرارية  أجل  القدس ومن  التام في مدينة  اإلغالق  الطوارىء بفعل استمرار  ضمن خطة 
خدماته المتعددة، استطاع طاقم المشروع، من خالل التواصل والتعاون مع الشركاء في اللجنة الدولية لتنمية الشعوب والمانحين 
في االتحاد األوروبي، تنفيذ الخطة البديلة بالعمل عن بعد واضعة نصب عينيها استمرار الجمعية بتقديم خدمات التعزيز االجتماعي 
مع  للمستفيدين  العامة  الصحة  على  الحفاظ  يركز  و  يشمل  بما  وايضا  المشروع  يغطيها  التي  المناحي  بشتى  واالقتصادي 

االلتزام بمعايير السالمة.

في  المشروع  يقدمه  الذي  األكاديمي  الدعم  تقديم  بمواصلة  فورا  الجمعية  قامت  الواقع  أرض  على  الطوارئ  لخطة  ترجمة 
مادة الرياضيات مع تحويل الحصص االسبوعية و الدورات إلى حصص إلكترونية أسبوعية سواءا من خالل برامج التواصل متعددة 
الوسائط مثل زووم و الهانج اوت او حتى من خالل المتابعة اليومية واوراق العمل من خالل المجموعات الخاصة على تطبيق 

الواتس آب.
الحصص  بتنفيذ  الروضة  اللقلق مع تمديد اإلغالق مرة بعد مرة تستمر  برج  الحرص على طالبات وطالب روضة جمعية  باب  ومن 
اليومية من خالل الزووم عدا عن التواصل اليومي بين ادارة ومعلمات الروضة وأولياء أمور الطالب و من جانب آخر فقد تم تصميم 
فيديوهات خاصة من خالل معلمة الفنون رنيم الرازم التي استطاعت وبطريقة تجذب األطفال عمل فيديوهات تتضمن وسائل 
تعليمية يستطيع األطفال تنفيذها من المنزل وشاركت معلمة الفنون مع معلمات الروضة في حصص فنية لتنفيذ الفعاليات مع 

اطفال الروضة من منازلهم مباشرة مما كان له األثر اإليجابي عليهم.

فيما يستمر العمل بين طالبات معمل الخزف وأستاذهّن الفنان نمر سرطاوي في سعيه للتركيز على أهمية التصاميم الفنية 
وربطها بالواقع باإلضافة الى تزويد الطالبات بالتغذية الراجعة المناسبة بهدف الوصول إلى أفضل نتيجة فنية مرجوة ،ذلك من 
خالل استمرار الدوام األسبوعي ايضا بحصص اونالين من خالل تطبيق زووم مع متابعة فردية مع جميع الطالبات وكانت األجواء 
الحماسية سيدة الموقف بعد تنفيذ مسابقة ابتكار التصميم الخاص وهي مسابقة رسم تصميم فني ُمبتكر يحمل فكرة فنية 
لتنفيذه فيما بعد من خالل الرسم على البالط أو النحت الجداري أو أي من أشكال الخزف التي تتعلمها الطالبات في مشغل 

ومركز تدريب خزف برج اللقلق.
وقد اشاد المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك باهمية استمرار تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن 
التكنولوجيا  تعتمد على  بدائل  إيجاد  الجماعي  اليومي  والعمل  الجهد  بمزيد من  الممكن  والتي من  المقدسي بشكل مباشر 
النتائج المرجوة تحديدا في مواضيع مهمة وأساسية تساهم في تعزيز صمود المواطن  واإلنترنت وتؤدي الى الوصول الى 

المقدسي أثناء األزمات السيما التمكين االجتماعي واالقتصادي للمجتمع.

We are the Change and alternative plans confirm that the change 
is possible

The “Fostering Socio-Economic Empowerment and Protection of Vulnerable Palestinian Communities in East Jerusa-
lem” Project, shortly known by the community as “We Are Change” project, implemented by Burj Alluqluq Social Center 
Society in cooperation with The International Committee for the Development of Peoples (CISP), and co-funded by the 
European Union is one of the most important projects that the association implements directly in the Old City - Jerusa-
lem, which in turn contributes to strengthening the steadfastness of Jerusalemites and preserving the Palestinian char-
acter through the social and economic empowerment of the community with its three important and great groups, 
children, youth and women.
With  the continuation of the Covid19-related restrictive measures and lockdown in the city of Jerusalem throughout all 
autumn and winter, and in order to maintain the continuity of the project’ services, the project team was able, through 
communication and cooperation of all stakeholders, to create and implement an alternative plan by working remotely, 
continuing the social and economic services in all aspects covered by the project, as well as including and focuses on 
maintaining the public health of the beneficiaries while adhering to safety standards.
The translation of the emergency plan on the ground immediately continued to provide the academic support provid-
ed by the project in the subject of mathematics with converting the weekly classes and courses into weekly electronic 
classes, whether through multimedia communication programs such as Zoom and Hangout, or even through daily 
follow-up and working papers from During private groups on the WhatsApp application.
Out of concern for the students of Burj Al-Luqluq  Kindergarten, with the extension of the closure time after time, the 
kindergarten continues to implement the daily classes through the zoom, apart from the daily communication be-
tween the administration and the kindergarten teachers and the students’ parents. 
The art teacher Raneem Al-Razem was able, in a way to attract children, to make videos that include educational meth-
ods that children can implement from home. The art teacher participated with kindergarten teachers in art classes to 
implement activities with kindergarten children directly from their homes, which had a positive impact on them.

While the work continues between the students of the ceramic laboratory and the trainer, Nimer Sartawi, in his endeav-
or to focus on the importance of artistic designs and link them to reality, in addition to providing the students with 
appropriate feedback in order to reach the best desired artistic result, through the continuation of the weekly work also 
with online classes through the Zoom app with follow-up Individual with all the students.
Also, the team implemented a special “design innovation competition” for the BALL ceramic vocational training stu-
dents, which is an innovative artistic design drawing competition that carries an artistic idea to be implemented later 
through painting on tiles, wall sculpture, or any of the ceramic items.
The Executive Director of Burj Al-Luqluq Community Society, Montaser Idkadek, praised the importance of continuing 
to implement projects that directly serve the Jerusalemite citizen, which can be done with more effort and daily col-
lective work to find alternatives that depend on technology and the Internet and lead to reaching the desired results 
specifically in important and basic issues that contribute to strengthening The steadfastness of the Jerusalemite citizen 
during crises, especially the social and economic empowerment of the community.
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»وسائل التواصل االجتماعي و اثرها على العائلة« 
 الحلقة الخامسة من برنامج المجتمع و لطيفة

أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي خالل شهر كانون الثاني الحلقة الخامسة من برنامج المجتمع و لطيفة بعنوان 
» أثر وسائل التواصل االجتماعي على الحياة األسرية للعائالت« وتطرقت هذه الحلقة إلى تأثير التكنولوجيا واالنترنت 
االلكترونية،  األلعاب  التطبيقات و  لفترات طويلة على  تواجد األطفال   إثر  تحديدا مع  العالقات قديما  وحديثا،  على 

باالضافة الى نصائح بكيفية التوزيع العادل لالستخدام خالل اليوم.
  وتم استضافة الخبير في وسائل التواصل المجتمعية المقدسي احمد بركات لالجابة  واعطاء النصائح للمشاهدين، 

ووصل عدد المشاهدين للحلقة ما يقارب ٤٧٠٠ مشاهدة.
كبرنامج   ٢٠٢٠ عام  في  ولطيفة  المجتمع  برنامج  أطلقت  المجتمعي   اللقلق  برج  جمعية  أن  هنا  بالذكر  الجدير  من 
إجتماعي ثقافي يهدف الى نشر التوعية وتسليط الضوء على مجموعة من القضايا و المواضيع المجتمعية التي 
تهم أفراد المجتمع من خالل أخذ رأي الشارع في المواضيع المطروحة و استضافة مختصين للحديث عن الموضوع 

من وجه نظر متخصصة. 
هذا البرنامج الذي ينفذ من خالل حلقات تبث على صفحات التواصل االجتماعي مسلطًا الضوء على سلوكيات وعادات 
للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  من  الممول  فرصة  مشروع  من  كجزء  يأتي  تغيرها  الى  نسعى  موروثة  مجتمعية 

 .UNFPA

وعن المنتدى أوضح محمد صالح المنسق العام للمنتدى أن المنتدى تطرق إلى مجموعة من المواضيع كالشركات 
السنة  خالل  عليها  للعمل  التوصيات  من  بالعديد  المنتدى  أثرى  مما  وغيرهم،  التعليمي  القطاع  و  واالبتكار  الناشئة 
الرياديين  تجارب  في  أكثر  لالنخراط  التكنولوجيا  قطاع  في  العاملين  للرياديين  صحية  بيئة  إنشاء  ومحاولة  القادمة، 
واالستفادة منها، والعمل على نطاق واسع وشامل يجعل من القطاع التكنولوجي أولوية تبنى من أجله السياسات 

والقوانين الالزمة لتسهيل عمله، وتوفير البنية التحتية لتسريع تنمية هذا القطاع.

المنتدى نفذ من خالل مجموعة من المؤسسات وهي مؤسسة آيتك، جمعية برج اللقلق المجتمعي، جامعة القدس 
من خالل مركز القدس للتكنولوجيا وريادة األعمال، مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي، المجلس األعلى 
لإلبداع والتمييز، مؤسسة تنمية قدرات الشباب التركية، مركز حملة، جمعية الشبان المسيحية - القدس، صندوق األمم 

المتحدة للسكان.

«Social media and its impact on the family»

 The fifth episode of the community program and Latifa

Burj Al-Luqluq social center Society launched, during the month of January, the fifth episode of the 
Community and Latifa program entitled “The Impact of Social Media on the Family Life of Families.” 
This episode dealt with the impact of technology and the Internet on relationships, in the past and 
present, especially with children for long periods on applications and games. Electronic products, 
as well as advice on how to distribute fair use during the day.

 And the expert in social media, Ahmed Barakat, was hosted to answer and give advice to viewers, 
and the number of viewers for the episode reached nearly 4,700 views.

It is worth noting here that Burj Al-Luqluq Community Association launched the Community and 
Latifa Program in 2020 as a socio-cultural program aimed at spreading awareness and highlighting a 
range of societal issues and topics of interest to community members by taking the street’s opinion 
on the topics raised and hosting specialists to talk about the topic From a specialist point of view.

This program, which is implemented through episodes broadcast on social media, highlighting 
inherited societal behaviors and customs that we seek to change, comes as part of the Forsa project 
funded by the United Nations Population Fund (UNFPA).
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برج اللقلق يطلق حلقات رقمية لألطفال بعنوان كيو-روبوت 

Q شخصية مقدسية رقمية تنفذ من خالل مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان 
.UNFPA

كيو روبوت شخصية رقمية مقدسية تستهدف األطفال في الفئة العمرية ما بين ٧ الى ١٢ سنة وتهدف 
إلى تعليم األطفال أساسيات األمان الرقمي واإللكتروني بثقة وأمان.

والتي  المجتمعي  اللقلق  برج  تنظمها جمعية  التي  االلكترونية  التدريبات  بعد مجموعة من  وخرجت فكرة 
تستهدف االطفال المقدسيين في مجال األمن الرقمي. وينفذ هذا البرنامج من خالل حلقات الكترونية تبث 
التنفيذ، وتتضمن  5 مغامرات، كل  التواصل االجتماعي للجمعية ومجموعة من الشركاء في  عبر صفحات 
مغامرة تتمحور حول أساسيات الحماية الرقمية لألطفال ومواجه ما يتعرضون له عبر المواقع االلكترونية 
بما  صحيح،  بشكل  استخدامها  بكيفية  والتوعية  الذكية،  واألجهزة  االجتماعي  التواصل  وسائل  وتطبيقات 

يضمن لهم السالمة الرقمية في المنزل و المجتمع المدرسي.

: Q عنوان الحلقات التي تطرق إليها
· حلقة تعريفية ل Q  ما الهدف منه.

· الذكاء في استخدام االنترنت...الحفاظ على المعلومات الشخصية.
· الثقة والحذر.... من التواصل مع أشخاص غرباء.

· اللطافة.....  االستخدام االنترنت بشكل لطيف... »ال للتنمر«
· الشجاعة... طلب المساعدة وقت الحاجة. 

Burj Al-Luqluq launches a digital series for children 
entitled Q-Robot 

Q-robot, a Jerusalemite digital character, implemented through Fursa project, funded by UNFPA
 
Q is a Jerusalemite digital character targeting children between 7 to 12 years old. The character 
aims to teach children the basics of digital and electronic confidence and safety.
 
The idea of this character emerged as a result of multiple electronic exercises organized by the Burj 
Al-Luqluq Social Center Society targeting Jerusalemite children in the field of digital safety.
 
This program is implemented through broadcasting online episodes on the association’s social 
networking pages and a group of implementing partners. The episodes include five adventures 
where each adventure revolves around the basics of digital protection for children and what they 
might be exposed to on the internet, social media applications and smart devices. In addition, the 
episodes aim to raise awareness on the correct manners of using social media to ensure their digital 
safety both at home and at school. The episodes received large interaction on the social networking 
pages reaching around 10,000 views.
 
The titles of the episodes covered by Q:
•           An introductory episode for Q and his purpose.
•           Intelligence in using the Internet and preserving personal information.
•           Confidence and caution when communicating with strangers.
•           Using the internet nicely, “No bullying”
•           Courage and asking for help when needed.
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رغم ظروف اإلغالق برج اللقلق يبدأ تنفيذ مشروع 
الرياضة حقي

اليوم عدا عن  الماضي وحتى  العام  نهاية  الشامل منذ  اإلغالق  توالي  القدس من  بها مدينة  تمر  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة بدأت جمعية برج اللقلق المجتمعي تنفيذ مشروع الرياضة حق للجميع. 

واألطفال  والشابات  الشبان  ارفاد  بهدف  الصغيرة  العمرية  للفئات  المختلفة  الرياضية  باالنشطة  يختص  والذي  المشروع  هذا 
المشاركين في المشروع المهارات الرياضية والحياتية االساسية.

وبالفعل بدأت التدريبات الرياضية ضمن مشروع تعزيز االنشطة الرياضية للشباب المقدسي«الرياضة حقي« بعدة رياضات ومن 
خالل التعليم عن بعد الى حين عودة التدريبات الى ارض الجمعية بعد انتهاء اإلغالق.

حيث يشارك في التدريبات باقة من أفضل المدربين على مستوى المدينة 
رياضة  ابوسنينة،  فارس  والمدرب  صبيح  ابو  تسنيم  والمدربة  ادكيدك  نور  والمدربة  الرشق  حنين  المدربة  مع  السلة  كرة  رياضة 
جودة  ابراهيم  المدرب  مع  التايكوندو  ورياضة  النتشة  ثائر  المدرب  مع  الجودو  ورياضة  هدوان  ابو  سلطان  المدرب  مع  الكابويرا 

ورياضة الباركور مع المدرب سامي البطش. 
 .UNDP هذا المشروع بتمويل مشكور من برنامج االمم المتحدة االنمائي

Despite the closing conditions, Burj Al-Luqluq start 
implementing the project 

«Sport is my right»
Despite the difficult conditions that the city of Jerusalem is going through from the succession of total closure since 
the end of last year until today, in addition to the difficult political and economic conditions, the Burj Al-Luqluq social 
center society started implementing the sports project, a right for all.
This project, which deals with various sports activities for young age groups, aims to provide young men, women, and 
children participating in the project with basic sports and life skills.
Indeed, sports exercises began within the project to enhance sports activities for Jerusalemite youth, «Sports is my 
right», in several sports and through distance education until the training returns to the centers headquarter after the 
closure ends.
A group of the best coaches in the city will participate in the training, the sport of basketball with coach Haneen Al-
Rishq, trainer Nour Idkidak, coach Tasnim Abu Sabih, and coach Faris Abu Sneh, sport capoeira with coach Sultan Abu 
Haddwan, judo with coach Thaer Al-Natshe, taekwondo with coach Ibrahim Judeh, and parkour sport with coach Sami 
Al-Batsh.
This project is kindly funded by the United Nations Development Program (UNDP).

فريق برج اللقلق - الموظفين يحتفي 
بأبو هالل وابو ميالة

القدس - وكالة بال سبورت/ كرم فريق الموظفين - برج اللقلق يوم امس االحد مساء االخوة امين عام اإلتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم الصديق المحامي فراس أبو هالل وعضو االتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس ابو ميالة في امسية جميلة من ادارة 

الفريق وذلك بعد توليهم المناصب الجديدة في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
جاء التكريم بحضور المدير التنفيذي في جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك والمشرف الرياضي لنادي هالل القدس 
عدنان حجازي ومدرب فريق الموظفين برج اللقلق نهاد الزغير واالداريين فرج ابو رموز وحمدي الزغير وكابتن الموظفين - برج 

اللقلق نادي حجازي.
حيث تقدم مدرب فريق الموظفين - برج اللقلق نهاد زغير بكلمة في بداية الجلسة شكر فيها االخوة فراس أبو هالل وفراس ابو 
ميالة على كل ما يقدمونه في خدمة كرة القدم الفلسطينية والمقدسية، وأضاف بأن العالقة التي تربطنا بالفراسين هي عالقة 

أخوة ومحبة انطلقت منذ أكثر من ٢5 عاما واستمرت بالمالعب واتفقت على حب القدس والعمل للقدس.
من جانبه رحب ادكيدك بالحضور كافة في منزلة، وأكد بأن العالقة التي تربط فريق الموظفين - برج اللقلق باالتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم هي عالقة مميزة مبنية على التعاون والعمل لخدمة الشباب المقدسيين بالتحديد، حيث كان التكريم بحضور فريق كرة 

القدم األول لفريق الموظفين برج اللقلق الذين شاركوا جميعا في تكريم الزمالء فراس ابو ميالة وفراس ابو هالل.

Burj Al-Luqluq-Almuazfeen team Celebrate with Abu Hilal and Abu 

Mayala
Jerusalem - Pal Sport Agency 
Al-muazfeen team - Burj Al-Luqluq, honored the Secretary-General of the Palestinian Football Association,  lawyer Firas 
Abu Hilal, and the member of the Palestinian Football Association, Firas Abu Mayala, on a beautiful evening from the 
team’s management, after they assumed new positions in the Palestinian Federation for football.
The honor came in the presence of the Executive Director of the Burj Al-Luqluq, Montaser Idkadek, the Sports 
Supervisor of the Hilal Al-Quds Club, Adnan Hijazi, the coach of Al-muazfeen team, Burj Al-Luqluq, Nihad Al-Zughayer, 
the administrators Faraj Abu Ramooz, Hamdi Al-Zughayer, and the staff captain - Burj Al-Luqluq Nadi Hijazi.
Where the coach of the staff team - Burj Al-Luqluq, Nihad Zughayer, gave a speech at the beginning of the session in 
which he thanked the brothers Firas Abu Hilal and Firas Abu Mayala for all that they provide in the service of Palestinian 
and Jerusalem football, and added that the relationship that binds us with the two firas,s is a relationship of brotherhood 
and love that started more than 25 years ago She continued the stadiums and agreed to love Jerusalem and work for 
Jerusalem.
For his part, Idkidk welcomed all the attendees of the same status and affirmed that the relationship between Al-
muazfeen team - Burj Al-Luqluq with the Palestinian Football Association is a distinguished relationship based on 
cooperation and work to serve the Jerusalemite youth in particular, as the honor was attended by the presence of the 
first football team of the Burj Al-Luqluq staff team whom all participated In honoring colleagues Firas Abu Mayala and 
Firas Abu Hilal.
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