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برج اللقلق يطلق اإلصدار الثاني من تطبيق لعبة حارس 
المسجد األقصى

لعبة افتراضية تواجه التهويد وتوصل العالم للقدس
أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي في القدس يوم األمس االثنين اإلصدار الثاني من التطبيق االلكتروني لعبة حارس المسجد 
األقصى بتمويل من مؤّسسة »وقت القراءة« التركّية، هذا التطبيق الذي حاز على اهتمام واسع جدا في النسخة األولى منه 
نظام  على  المحمولة  األجهزة  على  الجمعّية  أطلقتها  افتراضّية،  فيديو  لعبة  عن  عبارة  التطبيق  هذا  تحميل،  ٣٠٠الف  من  بأكثر 

.IOSآندرويد و
اإلسرائيلّية  المحاوالت  لمواجهة  والعربّية  الفلسطينّية  هوّيته  على  للمحافظة  األقصى  بالمسجد  التعريف  الى  اللعبة  تهدف 
تعتبر  والتي  اللعبة  على  الجديدة  والمواقع  والشخصيات  اللغات  ادخال  مع  العدد  هذا  تزيد  ان  الجمعية  تسعى  حيث  لتهويده 

كوسيلة عابرة للقارات والدول. 
بدأ الحفل السيد إيهاب الجالد الباحث التاريخي المختص بالمعلومات المهمة واألساسية حول المسجد األقصى المبارك وصناعة 
المسارات التي تتضمن أسئلة حيثية داخل اللعبة حيث عبر السيد إيهاب عن مدى سعادته في هذا اإلقبال الشديد، وبالحديث أكثر 
حول أهمية التعديالت الجديدة الخاصة افاد المبادر محمد صالح منسق مشروع لعبة حارس المسجد األقصى ومطور فكرته، حيث 

يشمل اإلصدار الجديد ادخال لغات جديدة مثل اللغة العربية اللغة التركية، واضافة شخصية الفتاة باإلضافة الى شخصية الزائر.
األثرية  المناطق  يزور  حيث  »زائر«  مثل  األولى  بالمرحلة  الالعب  فيها  يكون  مراحل،  عدة  من  تتكون  اللعبة  أن  إلى  صالح  ويشير 
والتاريخية كافة داخل المسجد األقصى ومحيطه، كقبة الصخرة والمصلى المرواني وحائط البراق، وباب العمود، ليتجول فيها 

افتراضيًا، بحثًا عن »الكنز المفقود«
وأضاف عالء عالء الدين من شركة انتر تيك الشركة المطورة للتطبيق في اإلصدار الثاني ان في نهاية كل مرحلة ُيطلب من الالعب 
أن يجيب عن أسئلة تتعلق بالمسجد األقصى؛ تاريخه وحاضره، وفي حال كانت إجاباته صحيحة يمكن أن يترقى الالعب ليكون )حارسًا 
للمسجد األقصى(، لتوكل إليه مهام أخرى وجديدة تشويقية وهادفة وهذا من األهداف الرئيسية لإلصدار الثاني من التطبيق«. 

وأضاف السيد منتصر ادكيدك المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق المجتمعي في نهاية حفل اإلطالق أن الجمعية، صاحبة فكرة 
اللعبة، قد فتحت المجال للموجودين خارج القدس من الضفة وغزة والعالم العربي وبقية الدول األوروبية لدخول اللعبة بصورة 
جغرافية  أو  سياسية  ألسباب  دخوله  من  ُحرموا  أن  بعد  ومحيطه  باألقصى  يوجد  ما  منها  يشاهدون  جديدة  نافذة  لتكون  سلسة، 

مختتمًا حديثه باننا وجدنا لكي نبقى. 
من  مجموعة  بمشاركة  فعالية  بتنظيم  الحفل  هامش  وعلى  الجمعية  قامت  الثاني  اإلصدار  إطالق  وبعد  بانه  بالذكر  الجدير  من 
بالمشروع  الخاصة  التابليت  أجهزة  على  اللعبة  لعب  تنفيذ  خالل  من  وذلك  التابليت  عبر  قصتي  مشروع  في  المشاركين  األطفال 
واختبار اإلصدار الجديد من اللعبة حيث قالت منسقة المشروع دينا زغير »ان إطالق النسخة الجديدة من التطبيق التفاعلي يصب 

في اهداف تنفيذ المشاريع التعليمية التي تستهدف األطفال في جمعية برج اللقلق المجتمعي. 

Burj Al-Luqluq launches the second version of the Al-Aqsa 

Mosque Guard game application

Burj Al-Luqluq Social Center Society in Jerusalem launched the second version of the digital application, Al-Aqsa 
Mosque Guard game, funded by the Turkish Foundation “Time for Reading”. 
This application received very wide attention in the first version with more than 300,000 downloads, this application is 
a virtual video, launched by Al-Burj on mobile devices, Android, and IOS systems.
The game aims to introduce  Al-Aqsa Mosque to preserve its Palestinian and Arab identity to confront the Israeli at-
tempts to Judaize it, as the center seeks to increase this number with the introduction of new languages, personalities, 
and sites on the game, which are considered as a means crossing continents and countries.
The ceremony began with Mr. Ihab Al-Jallad, a historical researcher specializing in important and basic information 
about the blessed Aqsa Mosque and making tracks that include substantive questions within the game, as Mr. Ihab 
expressed his happiness at this high turnout, and by talking more about the importance of the new modifications, the 
initiator Mohamed Salah, the coordinator project of Al-Aqsa Mosque game and the developer of its idea, as the new 
version includes the introduction of new languages   such as Arabic, Turkish, and the addition of the girl’s personality in 
addition to the visitor’s personality.
Salah notes that the game consists of several stages, in which the player is in the first stage, such as a “visitor”, where 
he visits all archaeological and historical areas inside and around  Al-Aqsa Mosque, such as the Dome of the Rock, Al 
Marwani Mosque,  Al-Buraq Wall, and the Column Gate, to wander through virtually, searching for the “lost treasure.”
Alaa Aladdin from Inter-Tech company that developed the application in the second version, added that at the end of 
each stage, the player is asked to answer questions related to Al-Aqsa Mosque. 
At the end of the ceremony, Mr. Muntasser Idkedek, Executive Director of Burj Al-Luqluq, added that the center, the 
owner of the idea of   the game, has opened the way for those outside Jerusalem from the West Bank, Gaza, the Arab 
world, and the rest of European countries to enter the game smoothly, to be a new window from which they can see 
what is in Al-Aqsa and its surroundings after That they were denied entry for political or geographical reasons, conclud-
ing that we were here to stay.
It is noteworthy that after the launch of the second edition, the center and on the sidelines of the ceremony organized 
an event with the participation of a group of children participating in My Story via tablet project through the imple-
mentation of playing the game on the project’s tablet devices and testing the new version of the game. 
The new version of the interactive application aims at implementing educational projects targeting children in Burj 
Al-Luqluq social center society.
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هل للّتكنولوجيا باع وذراع في تعزيز القراءة عند األطفال؟
قصتي عبر التابلت مشروع ثري يجيب على هذا التساؤل

القدس وتحديدا في  الُمجتمعّي في  الّلقلق  برج  تنفيذه على أرض جمعية  يتم  الّتابلت والذي  مشروع قّصتي عبر 

البلدة القديمة منها ُيجيب عن ذلك.

هذا المشروع الُممّول من مؤسسة وقت القراءة الّتركّية واّلذي يسعى إلى قراءة القصص عبر األجهزة الُمحوسبة 

توظيف  فكرة  على  والّتأكيد  األطفال،  عند  القراءة  فكرة  تعزيز  في  صغير  بشكل  ولو  ُيساهم  »الّتابليت«،  الّصغيرة 

ليست وليدة  الّتكنولوجيا هي فكرة  الّتعّلم عن طريق  آٍن مًعا، فكرة  الّتكنولوجيا فيما هو مفيد وقّيم وممتع في 

العصر بل فكرة موجودة لكْن هذه المّرة كان ارتكازها الّرئيس يتمحور حول بناء جيٍل  واٍع بأهّمية فهم ذاته من خالل 

الكتب وقراءة القصص.

 األمر اّلذي استدعى إلى وجود ُمدّربة يومين خالل األسبوع ُتخّصص فيه ساعتان لغرض تسيير وتيسير هذه العملّية، 

لذلك اسُتعين بالمدّربة الحكواتّية سجى مشعل إلدارة هذه العملّية، حيث ُتبدأ الّلقاءات ِبتفريغ نفسّي بسيط، وتمارين 

صوتّية ليستطيع الّطالب الُمتدّربون الّتحّكم بأصواتهم بشكل أفضل، إضافة الى تمارين حركّية لكسر حاجز الخوف بين 

بعضهم البعض، ثم تقرأ المدّربة القّصة الُمقّررة في ذلك اليوم والُمرفقة ُمسبًقا على أجهزة األطفال.

تقرأ الحكواتية من  الّتابليت أّواًل ُمراعية شروط ومواصفات كّل شخصّية داخل القصة ،ُموائمة صوتها وحركات وجهها 

القراءة على ذات المنوال ُمحاولين قدر استطاعتهم، وتتوّزع األدوار في  ِبدورهم بعدها  ِلُيتابعوا  َدْوٍر منها  مع كّل 

مجموعة  لكل  طالب  عشر  وطالبة،  طالًبا  عشرين  من  الُمكّونة  المجموعة  داخل  للجميع  ليتسّنى  بالّتساوي  القراءة 

حول  األسئلة  بعض  ُتناقش  ذلك  وبعد  األخطاء،  تصحيح  وفرصة  القرائّية  األدوار  ممارسة  في  حّقهم  على  ليحصلوا 

القّصة ألجل الوصول إلى مغزاها. وأحياًنا تستخدم المدّربة بعض تمرينات الدراما قبل أو بعد القّصة وتدريب مهارة 

الّتخّيل عند األطفال ليدخلوا في جّو القّصة القادمة، األمر اّلذي يدفعهم إلى الّشعور بالفضول حول القّصة القادمة 

حتى يتم قراءتها بشغف.

Is technology leveraged in promoting reading in children?

My story through the tablet is a project that answers this question

My Story via Tablet project, which is being implemented in the headquarter of Burj Al-Luqluq social center 
society in Jerusalem, specifically in the Old City, answers this question.
This project, funded by the Turkish Reading Time Foundation, which seeks to read stories through small 
computer devices »tablet«, contributes, even in a small way, to promoting the idea of reading among 
children, and emphasizing the idea of employing technology in what is useful, valuable and enjoyable at 
the same time, the idea of learning through Technology is an idea that is not a newborn, but an existing 
idea, but this time its main focus is on building a generation aware of the importance of understanding itself 
through books and reading stories.
This necessitated the presence of a trainer two days during the week in which two hours are devoted to the 
purpose of facilitating this process, so the storyteller trainer Saja Mashaal was hired to manage this process, 
where the meetings begin with a simple psychological discharge, and vocal exercises so that the trained 
students can better control their voices, in addition to their movements. Removing the fear barrier between 
each other, then the coach reads the story decided on that day and attached in advance to the children›s 
devices.
The storyteller first reads from the tablet, taking into account the conditions and specifications of each 
character within the story, matching her voice and facial movements with each of them, so that they follow 
in their turn the reading, in the same manner, trying as much as they can, and the roles in reading are 
distributed equally so that everyone within the group consisting of twenty students for every student can 
follow in their turn. 
To obtain their right to play the reading roles and the opportunity to correct mistakes, and then discuss some 
questions about the story to reach its significance. And sometimes the trainer uses some drama exercises 
before or after the story and exercises the skill of imagination in children to enter the atmosphere of the next 
story, which leads them to feel curious about the next story so that it is read with passion.
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برج اللقلق يستكمل تنفيذ مشروع الرياضة حقي 

الشهر  الماضي وحتى مطلع  العام  نهاية  الشامل منذ  اإلغالق  توالي  القدس من  بها مدينة  تمر  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
الماضي شباط باستثناء الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة فقد استأنفت جمعية برج اللقلق المجتمعي وبعد التخفيف من 

إجراءات اإلغالق العام بفعل فيروس كوفيد١٩ تنفيذ مشروع الرياضة حق للجميع. 
هذا المشروع يختص باالنشطة الرياضية المختلفة للفئات العمرية الصغيرة بهدف ارفاد الشبان والشابات واألطفال المشاركين 

في المشروع المهارات الرياضية والحياتية االساسية.
وبالفعل بدأت التدريبات الرياضية ضمن مشروع تعزيز االنشطة الرياضية للشباب المقدسي«الرياضة حقي« بعدة رياضات بالعودة 

الى التدريبات الوجاهية بشكل أسبوعي وضمن اإلجراءات الصحية المتبعة للتدريبات الرياضية داخل القاعات.
المشاركة  استمارات  على  كبير  إقبال  هناك  كان  حيث  المدينة  مستوى  على  المدربين  أفضل  من  باقة  التدريبات  في  يشارك 

والتسجيل في الدورات الرياضية المختلفة ضمن مشروع الرياضة حقي.
اهم االنشطة الرياضية التي عادت تحيي خيمة برج اللقلق /قاعة رياضية ، رياضة الكابويرا مع المدرب سلطان ابو هدوان ورياضة 

الجودو مع المدرب ثائر النتشة ورياضة التايكوندو مع المدرب ابراهيم جودة ورياضة الباركور مع المدرب سامي البطش. 
أما رياضة كرة السلة والتي تتخذ من ملعب كرة السلة في الجمعية موقعا لتنفيذ تدريباتها لفرق وفئات عمرية مختلفة مع كل 

من ،المدربة حنين الرشق والمدربة نور ادكيدك والمدربة تسنيم ابو صبيح والمدرب فارس ابوسنينة. 
 .UNDP هذا المشروع بتمويل مشكور من برنامج االمم المتحدة االنمائي

Burj Al-Luqluq contenues the implementation of «Sport is my right» project

Despite the difficult conditions that the city of Jerusalem is still going through from the succession of total closure since 
the end of last year until early last month, February, This except the difficult political and economic conditions, Burj Al-
Luqluq Social center society has resumed, and after easing the general closure procedures due to the Covid 19 virus, Al 
Burj Continues the implementation of the sports project is a right for all.
This project is concerned with various sports activities for young age groups to provide young men, women, and chil-
dren participating in the project with 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, by returning to face exercises every week and within the health, procedures followed for sports 
exercises in the halls.
A group of the best coaches at the city level participated in the training, as there was a great demand for participation 
and registration forms in various sports courses within  My Sports my Right Project.
The most important sporting activities that returned to revive the Burj Al-Luqluq tent/sports hall, capoeira with coach 
Sultan Abu Hadwan, judo with coach Thaer Al-Natshe, taekwondo with coach Ibrahim Judeh, and parkour sport with 
coach Sami Al-Batsh.
As for the sport of basketball, which takes place from the association’s basketball court as a site to carry out its training 
for different teams and age groups, with coach Haneen Al-Rishq, Trainer Nour Idkidak, Coach Tasnim Abu Subaih, and 
Trainer Fares Abu Sneina.
This project is kindly funded by the United Nations Development Program )UNDP(.

جمعية برج اللقلق تستكمل تنفيذ المشروع الجديد للتدريبات 
الرياضية البرج حياة 

تستمر جمعية برج اللقلق بتقديم الخدمات الرياضية والتي تشمل تدريبات ودورات رفع قدرات لمختلف الرياضات، وعلى صعيد غير 
منفصل فإن مشروع البرج الحياة والممول من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يأتي تتويجا لنجاح العديد من 

المشاريع الرياضية والتي نفذتها الجمعية خالل األعوام السابقة.
وقد شمل تنفيذ المشروع على عدد من التدريبات الرياضية على سبيل المثال ال الحصر، تدريبين في كرة السلة اإلناث بمجموع ٥٠ 

فتاة مقدسية ومثلهما في كرة القدم بما يزيد عن ٦٠ فتى مقدسي.
٢٠١٠، حيث وصل  ابوديس بفريقين من مواليد ٢٠٠٨ ومواليد  على صعيد غير منفصل شاركت فرق واندية المشروع في بطولة 
الفريقين لدور الثمانية وكانت مشاركتهم فعالة لرفع الخبرات لدى العاملين في المشروع بعد فترة إغالق طويلة بسبب ظروف 

جائحة كورونا. 
لم يغفل مشروع البرج حياة الجانب التربوي واألكاديمي للمشاركين، حيث يقوم المدرب ناصر ابورميلة بتنفيذ لقاءات في القيادة 
الشابة بفعاليات وأنشطة تتركز حول مهارات االتصال والتواصل اضافة الى تدريب على تنفيذ المبادرات المجتمعية مع مجموعتين 

من الشباب المقدسي، ٢٥ شاب في كل مجموعة. 
ونعمل خالل الفترة القادمة ومن خالل البرج حياة على تقديم خدمات لطالب الثانوية العامة تشمل دورات في  اللغة عربية ولغة 

االنجليزية اضافة الى دورة 
ونعمل أيضا على تنظيم دورة حاسوب متقدمة خالل الفترة القادمة . باإلضافة لتدريب دبكة للفتيات.

 Burj Al-Luqluq Social center society is completing the implementation of 

the new project for sports training - Al Burj Al-Hayat

Burj Al-Luqluq continues to provide sports services, which include training and courses to raise the capabilities of 
various sports, and on a non-separate level,  Burj Al-Hayat project, funded by the Arab Fund for Economic and Social 
Development, is the culmination of the success of many sports projects that the center implemented during the 
previous years.
The implementation of the project included a number of sports exercises.
For example, but not limited to, two training in female basketball, with a total of 50 Jerusalemite girls, and the same in 
football, with more than 60 Jerusalemite boys.

On a separate level, the project›s teams and clubs participated in Abu Dis championship with two teams born in 2008 
and born in 2010, where the two teams reached the quarter-finals and their participation was effective to raise the 
experiences of the project workers after a long closure due to the circumstances of the Corona pandemic.
Al-Burj Hayat project did not neglect the educational and academic life of the participants, as the trainer Nasser 
Aburamela conducts meetings in youth leadership with activities focused on communication skills, in addition to 
training on implementing community initiatives with two groups of Jerusalemite youth, 25 young Jerusalemite in each 
group.
 
During the coming period, and through Al-Burj Hayat project, we are working to provide services to high school 
students, including Arabic and English language courses, in addition to a course
We are also working on organizing an advanced computer course during the coming period. In addition to training 
Dabkeh for girls.
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 “Fostering socio-economic empowerment and protection” project and a 
new start focusing on psychosocial sessions,  remedial courses and sport 

activities
In these weeks, following the gradual lifting of the Covid-19related restrictions in Jerusalem, BALL 
resumed, in its community center in the Old City, several activities that had been implemented 
remotely during the past months, and starting new services. 
Kindergarten:
At the end of February, 39 children resumed their regular shifts in the BALL’ kindergarten and are 
again enjoying the center’s open playground, according to health and hygiene procedures. Burj›s 
kindergarten trainers continued to provide the children with interactive classes and individual follow-
up through digital platforms during the closure period, implementing more than 40 worksheets in 
less than 40 days and more than 50 classes on various topics foreseen in the educational curriculum.
Art and creativity workshops for children:
The art trainer contributed to the kindergarten’s educational curriculum by participating in at least 
two remote classes per week and organizing creativity workshops tailored on the children’s age and 
learning needs. Together with the teachers, she involved the children’s families in accompanying 
their children during the workshops and preparing the tools required for each child to join the 
activity from home, paying always attention to propose the use of materials that are easily available 
in most homes. The children proudly shared their art creations to their friends in their digital 
classrooms. In addition, she prepared short videos showing step by step how to implement simple 
art projects. The videos were shared in the association›s social media channels, for the benefit of all 
children in the community. 
Remedial Courses & Sport Classes: 
While the project will gradually resume the usual methodologies for its activities, the team also 
focused on reaching and informing new beneficiaries, particularly for the new round of schooling 
support classes and for the basketball sport training, planned to start in March. Arabic and English 
languages remedial classes for children and adolescents, with trainers Rawand Abbasi and Sajida 
Al-Rajabi, will start at the beginning of next month, while the trainer Mohamed Salah will provide 
weekly sessions on basic computer skills to two new groups of youth and adult women. Meanwhile, 
trainer Anas Rayan continued providing Mathematics remedial classes, in remote, to children and 
adolescents in need of individual support and follow-up. 
The project is co-funded by the European Union East Jerusalem Programme and implemented in 
partnership with CISP.
Ceramic Training: 
Last but not least, the ceramic training has been quite successful throughout the closure. The 
students showed great enthusiasm and worked hard to follow the instructions of the trainer, 
Nemer, to come up with amazing results. Zoom sessions were implemented 3 times per week, 
besides communicating on the WhatsApp group created at the beginning of the training. The 
trainer organized different contents in the aim of bringing the best out of the students. The 
winners received rewards and all the participants were encouraged to work hard so as to win in the 
upcoming contests. 

مشروع “تعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي” / إحنا التغيير
 بداية جديدة تركز على الجلسات النفسية والدورات العالجية واألنشطة الرياضية

استأنفت جمعية برج اللقلق المجتمعي في مركزها المجتمعي في البلدة القديمة العديد من األنشطة التي تم تنفيذها عن ُبعد هالل الشهر 
الماضي وبدء خدمات جديدة ضمن نفس المشروع.

روضة أطفال جمعية برج اللقلق:
في نهاية شهر شباط، استأنف ٣٩ طفاًل حصصهم المعتادة في روضة جمعية برج اللقلق المجتمعي، واستمتع األطفال مرة أخرى بملعب 
الجمعية المفتوح ، وفًقا إلجراءات الصحة والنظافة. واصل معلمات روضة برج جمعية برج اللقلق تزويد األطفال بالحصص التفاعلية والمتابعة 
الفردية من خالل المنصات الرقمية خالل فترة اإلغالق ، حيث نفذوا أكثر من 4٠ ورقة عمل في أقل من 4٠ يوًما وأكثر من ٥٠ فصاًل حول مواضيع 

مختلفة متوقعة في المناهج التعليمية.
ورش الفن واإلبداع لألطفال:

ساهمت مدربة الفنون ايضا في المناهج التعليمية لرياض األطفال من خالل المشاركة في حصتين عن ُبعد على األقل أسبوعًيا وتنظيم ورش 
عمل إبداعية مصممة وفًقا ألعمار األطفال واحتياجاتهم التعليمية. 

جنًبا إلى جنب مع المعلمين ، كما أشركت عائالت األطفال في مرافقة أطفالهم خالل ورش العمل وإعداد األدوات الالزمة لكل طفل لالنضمام 
إلى النشاط من المنزل ، مع االهتمام دائًما باقتراح استخدام المواد المتاحة بسهولة في معظم المنازل.

 شارك األطفال بفخر إبداعاتهم الفنية مع أصدقائهم في فصولهم الدراسية الرقمية. باإلضافة إلى ذلك، أعدت مقاطع فيديو قصيرة توضح 
كيفية تنفيذ مشاريع فنية بسيطة خطوة بخطوة. وقد تمت مشاركة مقاطع الفيديو على قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية ، لصالح 

جميع أطفال المجتمع.
دورات الدعم األكاديمي المساند والتدريبات الرياضية:

وبينما سيستأنف المشروع تدريجًيا المنهجيات المعتادة ألنشطته ، ركز الفريق أيًضا على الوصول إلى المستفيدين الجدد وابالغهم ، ال سيما 
في الجولة الجديدة من فصول الدعم المدرسي وتدريب كرة السلة ، المقرر أن يبدأ في شهر آذار. ستبدأ دورات الدعم األكاديمي باللغتين 
العربية واإلنجليزية لألطفال واليافعين، مع العلمتين روان عباسي وساجدة الرجبي ، مطلع الشهر المقبل ، بينما سيقدم المدرب محمد صالح 

جلسات أسبوعية حول مهارات الكمبيوتر األساسية لمجموعتين جديدتين من الشبان والشابات ، النساء البالغات.
 وفي الوقت نفسه ، واصل المدرب أنس ريان تقديم دروس الدعم األكاديمي المساند عن بعد ، لألطفال والمراهقين المحتاجين للدعم الفردي 

والمتابعة.
يتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل برنامج القدس الشرقية التابع لالتحاد األوروبي ويتم تنفيذه بالشراكة مع اللجنة الدولية لتنمية 

.CISP الشعوب
مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق:

أخيًرا وليس آخًرا ، كان تنفيذ دورة الخزف ناجًحا للغاية طوال فترة اإلغالق، حيث أظهر الطالب حماًسا كبيًرا وعملوا بجد التباع تعليمات المدرب نمر 
للتوصل إلى نتائج مذهلة. تم تنفيذ ٣ جلسات أسبوعيا من خالل تطبيق زووم، إلى جانب التواصل مع الطالبات على مجموعة WhatsApp التي 

تم إنشاؤها في بداية التدريب.
 نظمت المدرب محتويات مختلفة بهدف إخراج أفضل ما لدى الطالب. حيث حصل الفائزون على جوائز وتم تشجيع جميع المشاركين على العمل 

الجاد من أجل الفوز في المسابقات القادمة.



ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

ت
طـــة والــفـعــالــيــا

شـ
األنـــ

A
ctiv

itie
s &

 E
v

e
n

ts

1011

إختتام برنامج منتدى القدس التكنولوجي للطالب
تكريم المدربين والطلبة المشاركين في البرنامج التدريبي لطلبة المدارس ضمن منتدى 

القدس التكنولوجي الرابع

اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي برنامج منتدى القدس التكنولوجي للطالب والذي إستمر على مدار 3 أشهر بمشاركة 80 

.UNFPA مشارك من طلبة المدارس بالشراكة مع مؤسسة آيتك ومركز حملة لإلعالم المجتمعي وصندوق األمم المتحدة للسكان

مدار  على  والبرمجة  التكنولوجيا  مجاالت  من  عدد  في  ومدربة  مدرب  بتدريب 30  إبتدأت  التدريبات،  من  بمجموعة  البرنامج  إنطلق 

شهر كامل، واستمر البرنامج بنقل التدريب إلى أكثر من 80 طالب وطالبة من مدارس القدس من خالل مجموعة من المهارات 

الرقمية والتكنولوجية على مدار 20 يوم، واختتم البرنامج في هاكاثون بين الطلبة على مدار 24 ساعة.

وأشار منسق البرنامج محمد صالح ان البرنامج يهدف إلى تعزيز التكنولوجيا لدى طلبة المدارس للمراحل اإلعدادية والثانوية في 

القدس من خالل مجموعة من التدريبات والتحديات على مدار شهر كامل، حيث تم تدريب مجموعة من طلبة الجامعات في عدة 

مجاالت مثل التواصل، البرمجة واألمان الرقمي، ومن ثم قام المتدربين نقل ما تعلموه إلى الطلبة.

وأضاف صالح أن المنتدى يستهدف طلبة الجامعات على مدار 4 سنوات، وقد تم إضافة فئة طلبة المدارس لهذا العام لتعزيز 

التكنولوجيا لدى الطلبة وتوعيتهم بمخاطر التكنولوجيا واألمان الرقمي من خالل مختصين وخبراء في المجال.

الذكية »   الشريحة  فكرة »  مجموعة   األول  المركز  في  فاز  وقد  فكرة  ب12  الهاكاثون  في  وطالبة  طالب  من 40  أكثر  شارك  وقد 

للطالب أيمن رجبي، جواد الخطيب، معاذ ادكيدك وموسى حمد، وهي ماسح ضوئي مزود بشريحة تسوق مرتبطة بقاعدة بيانات 

تمكن صاحبها من التعرف على اسعار، مميزات ومعلومات مختلف أشكال السلع أو المنتجات في األسواق.

والمركز الثانى للطلبة عمر غزاوي، يوسف ابو الفيالت، مؤنس رجبي وسليمان من خالل لعبة يتم فيها إرفاق األسئلة واألجوبة 

كمدخالت، وتصل الطالب على هيئة لعبة يقوم الطالب بحلها وإعطاء النتائج للطالب، حيث يتم استهداف طلبة المدارس االبتدائي 

ثم التدرج بالصفوف، منا أنه يشمل جميع المواد التعليمية، والمركز الثالث حصدت علىه الطالبات ميار شويكي ، دارين حسيني  

وبتول غيث عن فكرتهم والتي تمحورت حول تطبيق خدماتي يعمل على شراء المالبس المستعملة من األشخاص الذين يريدون 

بيعها ومن ثم عرضها في التطبيق وذلك من خالل تقسيم المالبس في التطبيق.

The conclusion of the Jerusalemite

 Technology Forum - Students program

Honoring the trainers and students participating in the training program for school students within the Fourth 
Jerusalemite Technology Forum Burj Al-Luqluq Social Center Society concluded the Jerusalem Student Technology 
Forum program, which lasted for 3 months, with the participation of 80 school students, in partnership with QuTech 
Foundation, The Arab Center for the Advancement of social media, and the United Nations Population Fund )UNFPA(.
The program started with a set of training, which began with training 30 male and female trainers in several technologies 
and programming fields over the course of a whole month, and the program continued to transfer training to more 
than 80 students from Jerusalem schools through a set of digital and technological skills over a period of 20 days, and 
the program was concluded in Hackathon among students 24 hours a day.
The program coordinator, Mohamed Salah, indicated that the program aims to enhance technology among preparatory 
and secondary school students in Jerusalem through a set of exercises and challenges over the course of a whole 
month, where a group of university students was trained in several areas such as communication, programming, and 
digital security, and then Trainees transfer what they learn to the students.
Salah added that the forum targets university students over a period of 4 years, and a class of school students has been 
added for this year to enhance students› technology and make them aware of the dangers of technology and digital 
safety through specialists and experts in the field.
More than 40 students participated in the hackathon with 12 ideas, and in the first place was the group of the idea 
of the »smart chip« for students Ayman Rajabi, Jawad Al-Khatib, Moaz Idkidak, and Mousa Hamad, which is a scanner 
equipped with a shopping chip linked to a database that enables its owner to identify prices. Features and information 
of various forms of commodities or products in the market.
And the second place is for students Omar Ghazzawi, Youssef Abu Al-Failat, Mounis Rajabi, and Suleiman through 
a game in which questions and answers are attached as inputs, and the student arrives in the form of a game that 
the student solves and gives the results to the student, where primary school students are targeted and then graded 
classes, from us that it includes all subjects For educational purposes, the third place was won by students Mayar 
Shweiki, Darin Hosseini and Batoul Ghaith for their idea, which centered around the My Services application, which 
works to buy used clothes from people who want to sell them and then display them in the application by dividing the 
clothes in the application.
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المجموعات الشبابية تطلق مبادرة برج اللقلق بين الماضي 
والحاضر

بعد تنفيذ مجموعة من التدريبات شملت مجمل مجموعات البرج الشبابي، مجموعة برا الصندوق و مجموعة كهرمان ومجموعة 
شمس االبداع في عدة محاور تسعى لتنمية الشخصية المبادرة والقيادية للشباب والشابات المقدسيين.

أكبر  ثاني  يعد  الذي  التاريخي  المكان  المجتمعي،  اللقلق  برج  جمعية  ارشيف  على  اطلعت  تدريباتها  وضمن  المجموعات  أحد 
مساحة بالبلدة القديمة بعد المسجد األقصى المبارك ومن هنا بدأت فكرة عنونه المرافق و المواقع داخل الجمعية مع شرح 

وسرد تاريخي بسيط وهذه الفكرة القت رواجًا واستحسانًا من أبناء الحي. 

تم تنفيذ ٨ لوحات تعريفية كاآلتي: 

١- منزل سعاد
قامت جمعية برج اللقلق المجتمعي بشراء هذا المنزل من عائلة ادكيدك في العام ٢٠٠4، بهدف إيجاد تحويل هذا المبنى الى 
المنزل  بثمن  الحسيني  الجفالي  الفاضلة سعاد  المقدسية  السيدة  تبرعت  بالجمعية حيث  اإلداري  الطاقم  إداري لخدمة  مبنى 

لشرائه وأوقف باسمها حتى اليوم حيث يطلق على المبنى اإلداري في الجمعية »منزل سعاد.

٢- المدخل الشرقي والغربي لجمعية برج اللقلق
اهال وسهال بكم في جمعية برج اللقلق المجتمعي

برج اللقلق من المواقع التاريخية واالثرية المشهورة في مدينة القدس حيث يشكل موقعا حساسا واستراتيجيا لوقوعه في 
الزاوية الشمالية الشرقية من البلدة القديمة.

يتميز البرج بجماله المعماري الفني ووجوده قرب أسوار القدس التاريخية ويعود بناء البرج الحالي إلى سنة ٩4٥ ه/١٥٣٨م.
تعتبر جمعية مركز برج اللقلق للعمل المجتمعي مؤسسة وطنية غير ربحية تقوم بخدمة سكان البلدة القديمة بشكل عام وأهالي 

حي باب حطة بشكل خاص.
في العاشر من كانون اول من عام ١٩٩١ تم تأسيس جمعية برج اللقلق في األرض كردة فعل وسد منيع امام الهجمات االستيطانية. 
ومنذ ذلك الحين تسعى الجمعية لتفعيل واستثمار الموقع وتوسيع البناء فيه وتلبية االحتياجات المختلفة لسكان المنطقة حيث 
تقع الجمعية على مساحة واسعة من أراضي البلدة القديمة يصل الى أكثر من تسعة دونما مما يجعلها الجمعية االوسع من 

حيث المساحة سواء داخل اسوار البلدة القديمة أو في المحيط المجاور لها.

٣- هدم الخيمة »خيمة برج اللقلق«
في العام ١٩٩٨ قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بهدم مبنى روضة برج اللقلق القديم بدعوى عدم الترخيص وتم نقل المبنى 

الى مكان آخر في الجمعية.

٤- حديقة برج اللقلق
تعتبر هذه األرض من أكبر الحدائق داخل في البلدة القديمة بالقدس والتي شيدت خصيصًا لخدمة أبناء البلدة القديمة وتحديدًا 

خالل الفترات المسائية. وخالل الفترة الصباحية تستخدم الحديقة من قبل روضة برج اللقلق.
تم ترميم الحديقة من خالل الدعم المقدم من مركز تطوير المؤسسات األهلية في العام ٢٠١٠ وقد أغلقت الحديقة لمدة 4 أعوام 
بين العام ٢٠١٧-٢٠٢٠ حماية لألهل بسبب انهيار السور الفاصل ما بين الجمعية وسور الحديقة وهي األرض المصادرة من قبل بلدية 

االحتالل وتعرف باسم »أرض المسكوب«.  

٥- ملعب كرة السلة
السلة  المختلفة مثل كرة  الرياضية  لكافة األنشطة واأللعاب  الرئيسي  الحيوي  الملعب  يعتبر  الملعب متعدد االستخدامات  هذا 

واليد والطائرة، إضافة للتنس األرضي والعاب القوى.
ويستخدم الملعب بشكل يومي من طالب كلية الرياضة من خالل الشراكة التي نعتز بها مع جامعة القدس ودائرة التربية الرياضية 

في الجامعة. 
شيد الملعب بالعام ١٩٩١ بدعم من مؤسسة التعاون وقامت الجمعية بترميم الملعب في العام ٢٠٠٩ من خالل مؤسسة التعاون 

أيضا. 

٦- تجمع مرافق برج اللقلق )روضة برج اللقلق، معمل ومركز تدريب خزف برج اللقلق، مختبر حاسوب برج اللقلق(
هذه المرافق التي تحولت لبناية واحدة وتم العمل على إعادة ترميمها ودمجها في العام ١٩٩٨ بتمويل من مؤسسة التعاون 
وبمساندة من بيت الشرق في مدينة القدس، حيث تمت أعمال الترميم بعد األحداث التي دار في المنطقة بعد ان حاول عدد من 

المستوطنين االستيالء على الموقع ووضعوا فيه ١١ بيت متنقل للسيطرة عليه.

هذه البناية تعتبر اليوم البناية الوحيدة التي تظهر فكرة الخربة التاريخية في الموقع وفي البلدة القديمة حيث تتميز بالبناء الغير 
منتظم من الداخل لعدم انسجام الحجارة بالحجم فمنها الكبير ومنها الصغير.

٧- مقر الدائرة الرياضية في جمعية برج اللقلق المجتمعي
في نفس موقع الصورة اليوم توجد الدائرة الرياضية الخاصة في جمعية برج اللقلق والتي شيدت في العام ٢٠١٠ بتمويل من 

التعاون اإليطالي.
يظهر بالصورة أمير القدس الراحل فيصل الحسيني ومعه عدد من الشخصيات المقدسية منهم رئيس الغرفة التجارية بالقدس 
كمال عبيدات وأمين سر حركة فتح في البلدة القديمة ناصر قوس ومدير دائرة الشباب بجمعية الدراسات العربية مازن الجعبري 

فيما يتحدث عضو مجلس اإلدارة اياد الزعتري عن عمل الجمعية.

٨- ملعب كرة القدم
يعتبر ملعب كرة القدم المعلم األشهر داخل أسوار الجمعية والذي شيد في العام ١٩٩١ بأيدي الشباب المقدسي بهدف حماية 
األرض باألساس وتبلغ مساحة الملعب ١٥٠٠م٢، حيث رمم من خالل مؤسسة التعاون الفلسطينية على مر السنوات الثالثين الماضية.
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Youth groups launch «Burj Al-Luqluq between the past and the 

present»  initiative 
After implementing a group of exercises that included all the youth groups of Al-Burj,  Bara Al-Fund Group, the 
Kahraman Group, and Shams Al-Ibdaa Group in several axes, it seeks to develop the initiative and leadership character 
of the Jerusalemite youth.
One of the groups, and within their training, viewed the archive of  Burj Al-Luqluq social center society, the historical 
place which is the second largest in the Old City after the blessed Al-Aqsa Mosque, and from here the idea of its facilities 
and sites inside the association began with a simple historical explanation and narration, and this idea was popular and 
appreciated by the people of the neighborhood.

8 identification boards have been implemented as follows:
1. Souad House
Burj Alluqluq Social Center Society purchased this house from the Edkidak family in 2004, intending to find converting 
this building into an administrative building to serve the association’s administrative staff. The honorable Jerusalemite 
Mrs. Suad Al-Juffali Al-Husseini donated the price of the house to buy it and we call this building her name until today, 
as it is called the administrative building in the association. Souad›s house. »

2. You are welcome to Burj Alluqluq Social Center Society
Burj Al-Luqluq is one of the famous historical and archaeological sites in the city of Jerusalem, as it is a sensitive and 
strategic location in the northeastern corner of the Old City.
Burj Alluqluq is distinguished by its artistic beauty and its presence near the historic walls of Jerusalem. The current 
construction of Al-Burj dates back to the year 945 AH / 1538 AD.
 Burj Alluqluq Social Center Society is a national non-profit organization that serves the residents of the Old City in 
general and the people of Bab Hutta in particular.
On December 1991  ,10, Burj Alluqluq Social Center Society was established in the land as a response and an 
impenetrable block to settlement attacks. Since then, the center has been seeking to activate and invest in the site, 
expand construction in it, and meet the different needs of the region’s residents, as the center is located on a large 
area of the Old City’s lands, amounting to more than nine dunams, making it the largest association in terms of area, 
whether within the walls of the old town or in the surrounding it.

3. Demolishing the tent «Burj Al-Luqluq Tent»
In 1998, the Israeli occupation forces demolished the old Burj Al-Luqluq Kindergarten building, claiming that it was not 
licensed, and the building was moved to another place in the center.
 
4. Burj Al-Luqluq Park
This land is considered one of the largest parks inside the Old City of Jerusalem, which were built specifically to serve 
the people of the Old City, especially during the evening periods. And during the morning period, the park is used by 
Burj Al-Luqluq Kindergarten.
The garden was restored through the support provided by the Civil Institutions Development Center in 2010, and 
the park was closed for 4 years between 2020-2017 to protect the people due to the collapse of the separation fence 
between the center and the garden fence, which is the land confiscated by the occupation municipality and is known 
as »spilled land«.

5. basketball court
This multi-use stadium is the main vital playground for all different sports activities and games such as basketball, 
handball, and volleyball, in addition to tennis and athletics.
The stadium is used daily by students of the College of Sports through the partnership that we are proud of with Al-
Quds University and the Department of Physical Education at the university.
The stadium was built in 1991 with the support of the Welfare Association, and the association restored the stadium in 
2009 through the Welfare Association as well.

6. The Burj Al-Luqluq Facilities Complex (Burj Al-Luqluq Kindergarten, Burj Al-Luqluq Ceramic Laboratory, and 
Training Center, Burj Al-Luqluq Computer Lab)

These facilities, which turned into a single building, were restored and merged in 1998 with funding from the 
Cooperation Foundation and with the support of Orient House in the city of Jerusalem, where the restoration work 
took place after the events that took place in the area after several settlers tried to take over the site and put 11 houses 
in it. Strolling to control it.
This building is considered today the only building that shows the idea of the historical ruin at the site and in the old 
city, as it is characterized by the irregular building from the inside due to the lack of harmony of the stones in size, 
including the large and the small.
  
7. The sports department›s headquarters in Burj Alluqluq Social Center Society
On the same site, the image today is the sports department of Burj Alluqluq Social Center Society, which was built in 
2010 with funding from the Italian Cooperation.
In the picture, the Prince of Jerusalem, Faisal al-Husseini, appears with several Jerusalemite personalities, including the 
head of the Jerusalem Chamber of Commerce, Kamal Obeidat, the Secretary of Fatah Movement in the Old City, Nasser 
Qus, and the Director of the Youth Department of the Arab Studies Association, Mazen al-Jabari, while the member of 
the Board of Directors Iyad al-Zaatari talks about the center’s work.

8. football yard
The football field is the most famous landmark within the association’s walls, which was built in 1991 by Jerusalemite 
youths to protect the land. The area of the stadium is 1,500 square meters.
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+972 2 627 7626 +972 2 626 4863 info@burjalluqluq.org www.burjalluqluq.org

B u r j a l l u q l u qFo l l o w  U s D o w n l o a d  O u r  A P P Burjalluqluq

برج اللقلق ينهي برنامج القيادات المقدسية “عزم الشبابي” 
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان

أنهت جمعية برج اللقلق المجتمعي نهاية شهر شباط برنامج عزم الشبابي الذي يهدف الى تعزيز المشاركة االجتماعية للشباب 
ويستهدف الشباب المقدسي في مدينة القدس.

يصبحوا  كي  وأفكارهم  مهاراتهم  تطوير  الى  ساعيًا  المجتمعي  العمل  في  خبرة  لديهم  الذين  الشباب  على  البرنامج  هذا  ركز 
قادرين على المشاركة في عملية صنع القرار وقاد الجوالت التدريبية الدرب المختص المبادر احمد ديريه. 

بإجراء  المحكمين  قيام  بعد  وذلك  عام   26-18 بين  ما  اعمارهم  تتراوح  حيث   مقدسية  وشابة  شاب   30 البرنامج  هذا  من  استفاد 
مقابالت مع مجموعة من المشاركين من الشباب في بداية البرنامج. 

وتتضمن أنشطة البرنامج تدريبات مهارات قيادية،تدريبات ضغط ومناصرة،وتدريبات في إدارة حمالت وتنفيذ مبادرات مجتمعية.
وستقوم الجمعية من خالل منسقة مشروع فرصة في الجمعية فرح ابوزنط  بتنظيم يوم تكريمي للمشاركين في برنامج عزم 

الشبابي وتوزيع الشهادات التدريبية عليهم خالل الشهر الجاري آذار٢٠٢١.
.UNFPA ويذكر أن البرنامج ضمن مشروع فرصة الممول من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان

Burj Al-Luqluq ends the Jerusalemite Leadership Program “Azem 

Al-Shababi” youth Program in cooperation with the United 

Nations Population Fund UNFPA

Burj Al-Luqluq social center society ended  »Azm Youth Program« at the end of February, which aims to enhance the 
social participation of youth and targets Jerusalemite youth in the city of Jerusalem.
This program focused on young people who have experience in community work, seeking to develop their skills and 
ideas in order to be able to participate in the decision-making process. The training tours were led by the expert, the 
entrepreneur, Ahmed Derieh. 
30 young Jerusalemite men and women benefited from this program, whose ages ranged between 26-18 after the 
arbitrators conducted interviews with a group of young participants at the beginning of the program.
Program activities include leadership skills training, lobbying and advocacy training, and training in campaign 
management and implementing community initiatives.
Burj Al-luqluq social center society, through Forsa project coordinator, Farah Abu Zant, will organize a day to honor 
the participants in  Azm Youth Program and distribute training certificates to them during the current month of March 
2021.
It is reported that the program is part of  Forsa project funded through the United Nations Population Fund UNFPA.


