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العب وتعلم يعود الى القدس مجددًا بحلة جديدة 
منظمة األمم المتحدة للطفولة

 يونيسيف تجدد مشروع إلعب وتعلم في النسخة الخامسة
جمعية برج اللقلق المجتمعي تبرق خبر تجديد مشروع العب وتعلم الممول من خالل منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسف 

في نسخته الخامسة والذي ينفذ في مدينة القدس من خالل برج اللقلق منذ ٣ سنوات على ٥مراحل.
وفي اجتماعات مكوكية بمقر جمعية برج اللقلق مع االندية والمؤسسات المستفيدة تم أقرار تمديد مشروع العب وتعلم في 
مرحلته الخامسة بعد انهاء حالة الطوارئ في جمعية برج اللقلق عقب جائحة كورونا، ذلك المشروع الرياضي التعليمي والذي 

يقدم خدماته التعليمية والرياضية ألكثر من ٧٠٠ طفل مقدسي.
وتتوزع مناطق تنفيذ المشروع بالتعاون مع اندية مقدسية قاعدية موجودة في خمس مناطق رئيسية هي )سلوان، العيسوية، 

مخيم شعفاط، جبل المكبر والبلدة القديمة(
  المشروع بحلته الجديدة سيضم طاقم مكون من ٣٥ مدرب ومدربة قدم وسلة ،١٧ معلم ومعلمة في المواد التعليمية المختلفة 

)الرياضيات، اللغة العربية، واللغة االنجليزية( باالضافة الى تسع منسقين موزعين على االندية التسعة الشريكة.
المشروع سيكمل تدريباته الرياضية والتعليمية والتوعوية باإلضافة الى تدريبات االطفال ذوي االعاقة من ناحية رياضية ودعمهم 

ورعايتهم من ناحية أكاديمية وتمكينهم في ورشات المهارات الحياتية..
في  نحن  قائاًل  الخامسة  مرحلته  في  المشروع  بتمديد  سعادته  عن  ادكيدك  منتصر  للجمعية  التنفيذي  المدير  اعرب  ناحيته  من 
الجمعية نرى إننا الجسر الرياضي ما بين المانح واألطفال المستفيدين من هذا المشروع المهم والذي يعد من أكبر مشاريع 

األطفال الرياضية في الجمعية وربما في القدس متمنيا النجاح للجميع في تنفيذ التمديد على أحسن وجه.

Play and learn project, returning to Jerusalem again in a new look

The United Nations Childrens Fund - UNICEF renews the 

Play and Learn project in the fifth phase

Burj Al-Luqluq social center society announces the news of the renewal of “Play and Learn” project funded by the 
United Nations Children’s Fund, UNICEF, in its fifth edition, which has been implemented in Jerusalem through Burj Al-
Luqluq for 3 years in 5 phases.
In shuttle meetings at the headquarters of the Burj Al-Luqluq with the sports clubs and institutions benefiting, it was 
approved to extend the Play and Learn project in its fifth stage after the end of the state of emergency in the Burj Al-
Luqluq center following the Corona pandemic, that educational sports project, which provides educational and sports 
services to more than 700 Jerusalemite children.
The project implementation areas are distributed in cooperation with Jerusalem sports clubs located in five main areas 
(Silwan, Issawiya, Shuafat Camp, Jabal Al Mukaber, and the Old City).
The project, in its new look, will include a team of 35 male and female coaches, a football and basketball coach, 17 
teachers in various educational subjects (mathematics, Arabic, and English) in addition to nine coordinators distributed 
among the nine partner clubs.
The project will complete its sports, educational, and awareness training, in addition to training for children with dis-
abilities in terms of sports support, and care for them from an academic point of view, and empower them in life skills 
workshops.
For his part, the Executive Director of the Center, Muntaser Idkadek, expressed his happiness with the extension of the 
project in its fifth phase, saying that we in Burj Al-luqluq see that we are the sports bridge between the donor and the 
Jerusalemite children benefiting from this important project, which is one of the largest sports projects for children in 
the center and perhaps in the city of Jerusalem, wishing everyone success in implementing the extension best.
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طاقم إسعاف وطوارئ عيادة األقصى - اسعاف برج اللقلق يخرج 
فوج من معلمين التربية الرياضية في مدينة القدس

 اسعاف برج اللقلق يخرج فوجًا جديدًا من دورة اإلسعاف االستكمالية لمعلمي التربية الرياضية في مدارس القدس، 

حيث ضمت المجموعة ٥٠ معلما ومعلمة في دورة تمكنهم من الحصول على شهادة استكمال مصدقة ومعتمدة 

من قبل جمعية برج اللقلق المجتمعي كمعلم تربية رياضية معتمد. 

والمعلمين  المعلمات  على  الشهادات  توزيع  تم  و  مكثفة  دورة  في  تدريبية  ٤٤ساعة  إنهاء  بمناسبة  التخريج  جاء 

وتكريمهن في منارة جمعية برج اللقلق.

مدير البرنامج الرياضي ومركز األنشطة الخارجية في الجمعية المدرب نهاد زغير قام باستقبال المعلمين في كلمة 

تحفيزية مؤكدًا على أهمية العمل الرياضي في مدارس القدس وضرورة رفع كفاءة وقدرات معلمين التربية الرياضية 

تحديدا في المهارات العملية وليس فقط النظرية مقدما الشكر والتقدير إلدارة وحدة االسعاف - اسعاف برج اللقلق 

المدرب احمد شحادة والمدرب نضال سدر و منسق الدورة والتنسيق مع المعلمين االستاذ احمد بزبز وجميع المعلمات 

والمعلمين المشاركين. 

فيما أكد المدير التنفيذي في البرج منتصر ادكيدك على كون البرج سباقًا في العمل التطوعي والمجتمعي وحاضنة 

الرياضية في  التربية  الكامنة السيما معلمين  المجتمع وتشكل طاقاته  المقدسية والتي تخدم  القطاعات  لمختلف 

مدارس القدس.

 مرحًب بهم ومؤكدا على كون الجمعية بيت لهم، لكل رياضي وكل معلم، وفي نهاية التخريج سلمت ادارة الجمعية 

وادارة  طاقم اإلسعاف الشهادات المعتمدة والمصدقة على المعلمين والمعلمات المشاركين.

من جانب آخر يستمر طاقم إسعاف وطوارئ عيادة األقصى - إسعاف برج الّلقلق في تقديم خدماته للمقدسّيين، 

وبخاّصة القاطنين في حي باب حّطة واألحياء المجاورة، أو زّوار المسجد األقصى المبارك طيلة العام، وتحديدا في 

أوقات الّطوارئ واألوقات الصعبة،إضافة إلى تنظيم الّدورات والفّعالّيات الّتوعوّية على مدار العام للمحافظة على 

الوعي العاّم بشأن اإلسعافات األّولّية والّتعامل في أوقات الخطر والكوارث.

An ambulance and emergency staff at Al-Aqsa Clinic - Ambulance 

Burj Al-Luqluq graduates a group of physical education teachers in 

Jerusalem
Jerusalem - Burj Al-Luqluq Ambulance A new batch is graduating from the supplementary ambulance course 
for physical education teachers in Jerusalem schools, where the group included 50 teachers in a course that 
enables them to obtain a certificate of completion certified and approved by the Burj Al-Luqluq social center 
society as a certified physical education teacher.
The graduation took place on the occasion of the completion of 44 training hours in an intensive course. 
Certificates were distributed to the teachers and honored at Burj Al-Luqluq social center Society.
Director of the Sports Program and the leader for External Activities in the center, Nihad Zughayer, welcome 
the teachers in a motivational speech, stressing the importance of sports work in Jerusalem schools and the 
need to raise the efficiency and capabilities of physical education teachers specifically in the practical skills 
and not only the theoretical in advance thanks and appreciation to the management of the ambulance unit 
- Ambulance Burj Al-Luqluq Trainer Ahmed Shehadeh, the trainer Nidal Sidr, and the course coordinator with 
the teachers, Mr. Ahmed Bazbaz, and all the teachers and participating teachers.

Meanwhile, the executive director of the center, Muntaser Idkedek, stressed that the center is entrepreneurial 
in voluntary and community work and an incubator for the various sectors of Jerusalem that serve the 
community and form its entrepreneurial energies,  you are all every trainer and every teacher welcomed and 
be sure that the center is your home, at the end of the graduation the administration of the association and 
the management of the ambulance staff handed over the approved certificates to the participating teachers.
On the other hand, the ambulance and emergency staff at Al-Aqsa Clinic - Burj Al-Luqluq Ambulance continue 
to provide their services to the Jerusalemites, especially those living in the Bab Hatta neighborhood and the 
visitors to the Al-Aqsa Mosque throughout the year, specifically in times of emergency and difficult times, 
in addition to organizing sessions and awareness activities throughout the year. The general public is to 
maintain public awareness about first aid and dealing in times of danger and disasters.
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برج اللقلق يعلن التعاقد مع بطل الشطرنج المقدسي أحمد عبد 
الوهاب 

أعلنت جمعية برج اللقلق المجتمعي  وبعد االجتماع مع المدرب المقدسي بطل فلسطين في العام ٢٠١٥ احمد عبدالوهاب والذي 
مثل الوطن خارجيا حاصدا الميدالية الذهبية في بطولة األمير محمد عام ٢٠٠٦ في لعبة الشطرنج و بطولة النخبة الفلسطينية 

وغيرها.
ناقش االجتماع تولي مهمة تدريب اللعبة في الجمعية ومحيطها بهدف تعزيز العاب الذكاء باإلضافة الى األلعاب ذات الجهد 

البدني والرياضي في القدس بشكل عام وفي البلدة القديمة ومحيطها بشكل خاص.

الرياضة حقي، الرياضة حق للجميع، العب وتعلم واحنا التغيير والعديد من المشاريع الرياضية المختلفة يتم تنفيذها في جمعية 
برج اللقلق المجتمعي في البلدة القديمة في القدس، من خالل مجموعة متميزة من المدربين واإلداريين في مختلف الرياضات 

التي تقوم الجمعية في رعايتها. 
كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة تلك الرياضات ومرافقها الرياضية من مالعب ومدربين تعتبر الرياضات األساسية إضافة الى 
رياضات ألعاب القوى والتي تنفذ في القاعة الرياضية للجمعية خيمة البرج الرياضية، مثل الجمباز والباركور والتايكوندو والجودو 

اضافة الى رياضات وانشطة اللياقة البدنية والجسدية. 

Burj Al-Luqluq announces the contract with the Jerusalemite chess 
champion Ahmed Abdel-Wahab

Burj Al-Luqluq social center society announced signing a contract, after meeting with the coach Al-Maqdisi, the cham-
pion of Palestine in the year 2015, Ahmed Abdel-Wahab, who represented the homeland abroad and won the gold 
medal in the 2006 Prince Muhammad Championship in the game of chess and the Elite Championship and others.
The meeting discussed assuming the task of training the game in the association and its surroundings, with the aim of 
promoting intelligence games in addition to physical and sports games in Jerusalem in general and in the Old City and 
its surroundings in particular.
Sport is my right, Al Burj-Hayat,  Play and learn, and we are the change, Many different sports projects are implemented 
in Burj Al-Luqluq social center society in the Old City of Jerusalem, through a distinguished group of coaches and ad-
ministrators in the various sports that Al-Burj sponsors.
Football, basketball, and volleyball, these sports and their sports facilities such as playgrounds and coaches are consid-
ered the basic sports in addition to the athletics sports which are carried out in the center’s sports hall the Burj sports 
tent, such as gymnastics, parkour, taekwondo, and judo, in addition to sports and physical and physical fitness activities.

الّتابليت خاّصتي حاضنة ثقافتي. كيف يقصُّ الّتابليت الحكايا؟
وحَده مشروع »قّصتي عبر الّتابليت« اّلذي يستطيع فعَلها

قصُّ الحكايا والقصص من خالل شاشة صغيرة ال يزال قائم في منارة ُبرج الّلقلق الُمجتمعّي في البلدة القديمة في القدس 
الُمحتّلة، حيث ُترفق القصص بصيغة »pdf« على أربعين جهاز تابليت ألربعين طفل وطفلة مقدسية و هو ُممّول من خالل مؤسسة 
االستعانة  خالل  من  فلسطين،  في  المشروع  قاعدة  الُبرج  تّبنى  الّثقافة.  فكرة  وُمعّزز  للقراءة  الّداعم  التركية  للقراءة«  »وقت 
بالحكواتّية الُمدّربة سجى مشعل ِلإلعانة في عملّية قراءة القصص أمام أربعين طفاًل ُمشارًكا، يحضرون لقاءين أسبوعيًّا ُمّدة كل  
ا به  منهما ساعتين، ومن ثّم ُيقسمون إلى مجموعتين كلُّ واحدة منها ُمكّونة من عشرين طالًبا يحملُّ كلُّ واحٍد جهاز تابليت خاصًّ

يستلمه حين انتهاء المشروع بعد إثباته التزامه بالحضور والمشاركة الفّعالة واالستفادة من نشاطات الَمشروع.
الفكرة فريدة وخالقة وذلك ألّن استخدام األجهزة الُمحوسبة الّصغيرة ألمور مهّمة وُمفيدة أمٌر ُيساهم في بناء جيل مقدسّي 
واٍع قادر على بناء وصقل شخصّيته الُمستقّلة، وذلك ال يتّم من خالل قراءة األطفال بمفردهم لكن من خالل تمارين الّصوت الخاصة، 
تصّور صوتها وتقليده،  ثّم  الّشخصّيات مكوناتها ومكنوناتها ومن  الّراوي وفهم  الّسليمة وتقليد صوت  القراءة  والّتمرُّن على 
إضافة إلى دمج الّدراما بالفعالّيات الِقرائّية والّصوتّية ومن ثّم الحركّية مع الحكواتّية سجى مشعل، واّلتي تسعى بأقصى ُجهد 
ُممكن أن ُتوّجه الُمشاركين ِلكيفّية القراءة الّصحيحة والّصوتّية القويمة حينما تقرأ أمام األطفال ِلُيرّددوا وراَءها األمر اّلذي ساهم 

في جعل الّتكنولوجيا حاضنًة للّتعلُّم وبناء الفكر والّثقافة من خالل القصص الممتعة ذاِت األهداف القّيمة.

My tablet incubates my culture. How does a tablet tell stories?

Only (My Story via Tablet) project can do it.

Telling stories through a small screen is still going on in the lighthouse of Burj al-Luqluq social center society in the Old 
City of occupied Jerusalem.
The stories are attached in «pdf» format on forty Tablets for forty children boys and girls in Jerusalem, and it is funded 
by the Turkish Foundation (Time to Read) that supports reading And the idea of culture booster.
 Al-Burj adopted the principle of the project in Palestine, through the use of the professional storyteller Saja Mashaal 
to assist in the process of reading stories in front of forty participating children, who attend two weekly meetings of 
two hours each, and then they are divided into two groups, each one consisting of twenty students, each carrying a 
special tablet With it, he will receive it at the end of the project after proving his commitment to attend and participate 
effectively and benefit from the project›s activities.
The idea is unique and creative because the use of small computer devices for important and useful matters contributes 
to building a conscious Jerusalemite generation capable of building and refining its independent personality.
And this is not done by reading to the children only but through special voice exercises, and practicing sound reading, 
imitating the narrator’s voice and understanding the characters It›s components and components, and then visualizing 
its voice and its imitation, in addition to combining drama with reading exercises and vocal activities.
Then with the storyteller›s help, Saja Mashaal, who seeks to lead the participants to how to read the correct and vocal 
technology when reading in front of the children and  Building thought and culture through interesting stories with 
valuable goals.
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Forsa project funded by the United Nations Population Fund (UNFPA)
And a variety of activities in the month of women

The Forsa project is one of the most important projects concerned with empowering Jerusalemite women in terms of 
social and awareness, especially about reproductive health and gender issues. 
This project implements its activities focusing on women, but not in isolation from empowering the community as a 
whole and as a single, indivisible unit.
On a level that is not separate, the following is a simple description of some of the activities that the project implemented 
during the previous month of March, which includes many important events for women.
Launching and signing a book «without a key»
In the lighthouse Cultural Hall, Burj Al-Luqluq social center society launched a book «without a key» by the young 
Jerusalemite writer Marah Quresh in a signing and honoring ceremony for the writer. The book aims to discuss 
university life in all its details on the tongue of a graduate student, and a group of young Jerusalemite women and men 
participated in the launch ceremony.
The launch of the seventh episode of the community and Latifa
 Great success and continuous response to the episodes «Latifa and the community» series that is broadcast on the Burj 
Al-Luqluq social center society page on Facebook.
The center launched the seventh episode of the program entitled «Society Pressures Toward the Spouses». 
The workshop aimed to shed light on this issue and highlight the impact of various societal pressures on spouses, 
whether before or during the marriage, in matters of reproduction, education, and others.
In this episode, specialist May Elias was hosted to talk about the responsibility of spouses and their role in choosing also 
about the negative impact that family and community pressure can have on the husband and wife, Also His Eminence 
Sheikh Ikrimah Sabri, the preacher of the blessed Al-Aqsa Mosque, was also hosted to talk about Sharia’s opinion 
regarding birth control Or select it.
The center seeks, through the program, which comes as part of the Forsa project, to take the opinion of the street in 
the issues raised, in addition to providing an opportunity to express and share experiences through open comments 
for each episode.
 Unloading workshop for students of Princess Basma School
The Peer Education Network in Jerusalem organized an evacuation workshop for students at Princess Basma School 
in Jerusalem on the occasion of the International Day of Happiness, where a group of educational and entertainment 
activities appropriate for grades seven and eight was implemented, and these activities contributed to drawing a smile 
on the faces of the participating children and expressing gratitude to the teachers as well.
An economic and cultural initiative entitled «For You From Your Holy Jerusalem»
The Jerusalem Life Makers youth Group implemented, through Burj Al-Luqluq and Forsa Project, a cultural and economic 
initiative entitled «For You from Your Jerusalem» in the Old City of Jerusalem. 
The initiative aimed to support Jerusalemite women on the occasion of Mother›s International Day and entertain them 
at the same time through questions competition so that the winner women get a voucher from the shops inside the 
Old City to promote the Jerusalemite merchant at the same time.
An electronic campaign on the occasion of International Women›s Day under the title «Inspirations from Jerusalem»
Burj Al-Luqluq launched a community electronic campaign under the title «Inspirations from Jerusalem», which aims 
to highlight a group of inspirational and influential Jerusalemite women in the city of Jerusalem. Throughout the week, 
leading to International Women›s Day, this campaign is part of a group of activities organized by the center.
An event of the art of painting on ceramics was implemented in cooperation with Burj Al-Luqluq Ceramics Workshop 
and Training Center, through which 10 interested women were targeted to join the workshop, through which ceramic 
artifacts were produced and painted for each participating mother.

 UNFPA مشروع فرصة الممول من صندوق األمم المتحدة للسكان
وأنشطة متنوعة في شهر المرأة

مشروع فرصة من أهم المشاريع التي تعنى بتمكين المرأة المقدسية من النواحي االجتماعية والتوعوية خصوصا فيما يتعلق بمواضيع الصحة 
اإلنجابية والجنسانية، ونتفذ هذا المشروع فعالياته وأنشطته مركزًا على المرأة ولكن ليس بمعزل عن تمكين المجتمع ككل و كوحدة واحدة ال 

يمكن تجزئتها.
وعلى صعيد ليس بمنفصل فيما يلي توصيف بسيط لبعض األنشطة التي قام المشروع بتنفيذها خالل شهر آذار السابق هذا الشهر الذي 

يتخلله العديد من المناسبات الهامة الخاصة بالمرأة اضافة الى كونه الشهر الفاصل قبيل قدوم فصل الربيع.
إطالق وتوقيع كتاب بال مفتاح 

في قاعة منارة القدس الثقافية أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي كتاب بال مفتاح للكاتبة المقدسية الشابة مرح قرش في حفل توقيع 
وتكريم للكاتبة، يهدف الكتاب الى مناقشة الحياة الجامعية بكل تفاصيلها على لسان طالبة خريجة وقد شارك في حفل اإلطالق مجموعة من 

الشابات والشبان المقدسيين.
إطالق الحلقة السابعة من المجتمع ولطيفة

 نجاح كبير وتجاوب مستمر مع حلقات المسلسل المجتمعي الذي يبث عبر صفحة جمعية برج اللقلق المجتمعي المجتمع ولطيفة.
أطلقت الجمعية الحلقة السابعة من البرنامج بعنوان »ضغوطات المجتمع اتجاه الزوجين«، وقد هدفت الحلقة الى تسليط الضوء على هذه 

القضية وإبراز تأثير ضغوطات المجتمع المختلفة على الزوجين سواء قبل الزواج أو خالله في مواضيع اإلنجاب والتربية والتعليم وغيرها.
في هذه الحلقة تم استضافة األخصائية مي الياس للحديث عن مسؤولية الزوجين ودورهم في االختيار أيضا عن األثر السلبي الذي يمكن أن 
يسببه ضغط األهل والمجتمع على الزوج والزوجة، كما و تم استضافة سماحة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارك للحديث 

عن رأي الشرع فيما يخص تنظيم النسل أو تحديده.
اتاحة  الى  اضافة  المطروحة  المواضيع  الشارع في  رأي  أخذ  إلى  يأتي كجزء من مشروع فرصة  البرنامج والذي  الجمعية من خالل  وتسعى 

الفرصة للتعبير ومشاركة التجارب من خالل التعليقات المفتوحة لكل حلقة.
 ورشة تفريغ لطالب مدرسة األميرة بسمة

نظمت شبكة تثقيف األقران في القدس ورشة تفريغية للطالب في مدرسة األميرة بسمة في القدس وذلك بمناسبة يوم السعادة العالمي 
حيث تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات التفريغية والترفيهية المناسبة لصفوف السابع والثامن وساهمت هذه الفعاليات في رسم البسمة على 

وجوه األطفال المشاركين والتعبير عن االمتنان للمعلمين والمعلمات ايضا.
مبادرة إقتصادية ثقافية بعنوان لك من قدسك

مجموعة صناع الحياة المقدسية نفذت ومن خالل جمعية برج اللقلق ومشروع فرصة مبادرة ثقافية اقتصادية بعنوان »لك من قدسك« في 
البلدة القديمة لمدينة القدس وقد هدفت المبادرة الى دعم المرأة المقدسية بمناسبة يوم األم والترفيه عنها في نفس الوقت من خالل 
مسابقة سين-جيم بحيث تحصل المرأة الفائزة على قسيمة شرائية من المحال التجارية داخل البلدة القديمة لتعزيز التاجر المقدسي في نفس 

الوقت وقد القت هذه الفعالية استحسان المشاركات.
حملة الكترونية بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان ملهمات من القدس

أطلقت جمعية برج اللقلق المجتمعي حملة الكترونية مجتمعية تحت عنوان ملهمات من القدس والتي تهدف الى تسليط الضوء على مجموعة 
من النساء المقدسيات الملهمات والمؤثرات في مدينة القدس، من خالل هذه الحملة تم اختيار ٦ نساء شابات واختيار مقوله او عبارة تعتبرها 
مجموعة  ضمن  الحملة  هذه  وتأتي  العالمي  المرأة  يوم  الى  وصواًل  االسبوع  مدار  على  الحملة  امتدت  وقد  لها  بالنسبة  مهمة  الملهمة 

الفعاليات الشبابية التي تنظمها الجمعية.
فتم تنفيذ فعالية فن الرسم على الخزف بالتعاون مع مشغل ومركز تدريب خزف برج اللقلق تم من خاللها استهداف ١٠ نساء مهتمات لإلنضمام 

للورشة حيث تم من خاللها إنتاج ورسم مشغوالت خزفية لكل ام مشاركة. 



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

إطالق مبادرة »األلعاب الشعبية« بالتعاون مع اإلتحاد الفلسطيني 
للرياضة للجميع

من  كجزء  الشعبية«  »األلعاب  مبادرة  إطالق  القدس،  مدينة  في  القديمة  البلدة  في  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  تعتزم 

المسؤولية المجتمعية تجاه المراكز المجتمعية المختلفة في المدن الفلسطينية وتشجيع الثقافة الرياضية كحق مكفول للجميع 

بما فيها األلعاب الشعبية لما له من أهمية اجتماعية وثقافية بالتواصل مع هذا اإلرث التراثي و تعزيزه وإعادة إنتاجه بطرق غير 

تقليدية وعصرية تواكب اهتمامات الشباب الفلسطيني.

تركز هذه المبادرة في المرحلة األولى على مدينة القدس و٥ مراكز اجتماعية فيها، حيث من المقرر رسم جداريات على جدران 

تمكن  لكي  اللعبة  في  الخاصة  المستلزمات  توفير  الى  اضافة  األلعاب  لرسم  المناسبة  األرضيات  على  او  المجتمعية  المراكز 

المستفيدين من هذه المراكز المجتمعية المقدسية من ممارسة األلعاب الشعبية بطريقة عصرية مع ضمان تفعيل هذه المراكز 

وتعزيز صمودها.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لجمعية برج اللقلق المجتمعي عن وضع الجمعية نصب أعينها موضوعه تشجيع الثقافة الرياضية 

في المجتمع المقدسي على اختالف فئاته العمرية كون ممارسة الرياضة بشكل عام حق مكفول في اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان اضافة الى تعويض النقص المقصود والمتعمد في المساحات العامة الرياضية في مدينة القدس وتطبيق جميع الخطط 

والبرامج والمشاريع بما يكفل تنفيذ الخطة االستراتيجية العامة للجمعية و أهمها حق الرياضة للجميع«. 

تنفيذها من خالل جداريات على  يمكن  التي  الشعبية  األلعاب  باختيار مجموعة من  الموظفين  الجمعية ومن خالل طاقم  قامت 

الحائط او األرض بهدف استخدامها مثل »لعبة الحجلة، لعبة التنورة، السلم والثعبان، ولعبة السبع حجار.

بعد تنفيذ المبادرة في ٥ مراكز اجتماعية في مدينة القدس يسعى االتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع و من خالل شبكة عالقاته 

مع المجتمع المحلي في جميع المدن الفلسطينية باستهداف ٥ مراكز اجتماعية في كل مدينة. 

Launching the «Popular Games» initiative in cooperation with the 

Palestinian Federation Of Sport For All

Burj Al-Luqluq social center society, in the Old City of Jerusalem, intends to launch the “Popular Games” initiative as 
part of the social responsibility towards the various community centers in Palestinian cities and to encourage sports 
culture as a right guaranteed to all, including the popular games because of its social and cultural importance, by 
communicating with this heritage Promoting and reproducing it in unconventional and modern ways that keep pace 
with the concerns of Palestinian youth.
This initiative focuses in the first phase on the city of Jerusalem and its 5 social centers, where it is decided to paint 
murals on the walls of community centers or on the appropriate floors for drawing games in addition to providing 
special requirements in the game to enable the beneficiaries of these Jerusalem community centers to play popular 
games in a modern way. While ensuring the activation of these centers and strengthening their steadfastness.
For his part, the Executive Director of Burj Al-Luqluq social center society affirmed that the center has in mind the 
subject of promoting sports culture in the Jerusalemite community of all age groups, that practicing sport, in general, 
is a right guaranteed in the Universal Declaration of Human Rights in addition to compensating for the intended and 
deliberate lack of public sports spaces in Jerusalem And the application of all plans, programs and projects to ensure 
the implementation of the general strategic plan of the association, the most important of which is the right to sport 
for all.
The association, and through its staff, has chosen a group of popular games that can be implemented through murals 
on the wall or the floor, intending to use them, such as «hopscotch game, Tanoura game, ladder and snake game, and 
the seven stones game.
After implementing the initiative in 5 social centers in Jerusalem, the Palestinian Sports Federation for All, through its 
network of relationships with the local community in all Palestinian cities, seeks to target 5 social centers in each city.
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جمعية برج اللقلق تثبت انتمائها لإلنسان والقضية

24FM- جمعية برج اللقلق المجتمعي تأسست في العام ١٩٩١، منذ ما يقارب ٣٠ عام تعمل الجمعية على تقديم الخدمات المختلفة 
للمجتمع المقدسي داخل وخارج أسوار البلدة القديمة والتي يمكن تلخيصها بجوانب التمكين االجتماعي واالقتصادي للسكان، 
كما أن الجمعية تعد المتنفس الوحيد والمكان اآلمن الوحيد لألطفال والبالغين أيضا داخل اسوار البلدة القديمة لذلك كان للسكان 
الفضل في هذا التأسيس من خالل تشكيل لجنة مجتمعية والتي قامت بدورها بإعالن االرض ناديا رياضيا واجتماعيا وتم تسجيل 

الجمعية قانونيا ورسميا.
 

عام اإلنجازات الصعبة .. عام الكورونا
لم يتوقف العمل نهائيا منذ التأسيس وحتى يومنا هذا، ولكن من الجدير بذكره ان العام ٢٠٢٠ كان عام التحديات بالنسبة للجمعية 
حيث واسوًة بمعظم المؤسسات المقدسية التي عانت من شح في التمويل بالمقارنة باألعوام السابقة اضافة الى الظروف 
االقتصادية واالجتماعية المحيطة بجائحة كورونا والتي كان لها األثر األكبر من ناحية العمل في ظل الظروف الصعبة والطارئة 
حيث كان للجمعية تواجد حقيقي في أحلك اللحظات واكثرها ظلمة بالنسبة للمواطن المقدسي، واستطاعت الجمعية تحويل 
دفة األنشطة والفعاليات بما يخدم الوقاية من هذا الفيروس و في نفس اللحظة مقاومته من خالل تنفيذ الخطط التوعوية التي 
رافقها المساندة االقتصادية تحديدا فيما يتعلق بمستلزمات الوقاية بما فيها توزيع الكمامات والمعقمات على السكان داخل 

البلدة القديمة مرفقة والنشرات التوعوية والتثقيفية والمشاركة في اللجان المجتمعية التي شكلت للتصدي لهذه الجائحة.
ولم تكتف الجمعية بهذا الدور بتاتًا، بل لمست الجمعية اهمية مساندة السكان في هذا الوقت رغم حداثة التجربة واهمية تعويض 
الى وسائل مختلفة  عاما ماضية وتحويلها  الثالثين  الجمعية على مدار  لعبته  الذي  واالجتماعي واالقتصادي  النفسي  الدعم 
وجديدة باحثًة عن الحلول والبدائل لالستمرار بالعمل بشكل احترافي وبتقنيات حديثة وعالمية وبرامج خاصة بنيت خصيصا لتوائم 
نظام العمل داخل أروقة البرج، بل حثنا أيضا على مصارعة الميدان ومكافحة الوباء والوصول إلى كافة المجموعات والشرائح 

التي نخدمها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها.
 

لن نتوقف .. سنبقى في الميدان
العمل في الميدان هو العنوان في جمعية برج اللقلق المجتمعي، كنا وسنبقى نحمل هموم المواطنين ساعين الى تقديم ما 

استطعنا من مشاريع وبرامج، انشطه وفعاليات تمكن المقدسي اجتماعيا ثقافيا واقتصاديا .
 

برج اللقلق .. برج القدس

Burj Al-Luqluq Community Association proves its affiliation with the 

humanity

Burj Al-Luqluq Community Society was established in 1991, for nearly 30 years, the association has been working to 
provide various services to the Jerusalemite community inside and outside the walls of the Old City, which can be 
summarized in aspects of the socio-economic empowerment of the population, and the association is the only outlet 
and the only safe place for children and adults also within the walls The Old City. Therefore, the residents had the credit 
for this establishment by forming a community committee, which in turn declared the land a sports and social club, and 
the association was legally and officially registered.
Work has not stopped since its establishment to this day, but it is worth noting that the year 2020 was a year of challenges 
for the association. Most of the institutions in Jerusalem suffered from a lack of funding compared to previous years in 
addition to the economic and social conditions surrounding the Corona pandemic, which had the greatest impact in 
terms of work in light of difficult and emergency circumstances. The association had a real presence in the darkest and 
darkest moments for the citizen of Jerusalem, and the association was able to turn the wheel of activities and events 
in a way that serves the prevention of this virus and at the same moment resist it through the implementation of the 
awareness plans that were accompanied by economic support specifically with regard to Prevention requirements, 
including the distribution of masks and sterilizers to the population inside the Old City, accompanied by awareness 
and educational leaflets, and participation in the community committees that were formed to address this pandemic.
The association was not satisfied with this role at all, but the association sensed the importance of supporting the 
population at this time despite the recent experience and the importance of replacing the psychological, social and 
economic support that the association played over the past thirty years and turning it into different and new means 
looking for solutions and alternatives to continue working professionally with modern and international technologies 
and programs Especially it was built specifically to match the system of work within the corridors of the tower, but also 
urged us to fight the field and fight the epidemic and reach all groups and segments that we serve in the Old City of 
Jerusalem and its surroundings.

Work in the field is the title of the Burj Al-Luqluq Community Association. Seeking to present what they could in terms 
of projects, programs, and activities that empower Palestinians in Jerusalem socially, culturally and economically.
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