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ضمن حملة رمضان في القدس غير

القدس تحتفل بإضاءة أكبر فانوس بفلسطين في برج اللقلق
احتفلت المؤسسات المقدسية الشريكة في حملة رمضان في القدس غير بإضاءة أكبر فانوس بفلسطيني بمشاركة
أكثر من  2000مقدسي من أبناء البلدة القديمة وضواحي القدس ،حيث شاركت الجموع المقدسية في حفل اضاءة
أكبر فانوس على ارض جمعية برج اللقلق المجتمعي باحتفال بهيج انطلق بعدد من المسيرات التي جابت البلدة
القديمة من باب حطة بمشاركة  250طفل مقدسي بفوانيسهم ورافقهم فرقة الرازم ،وكذلك بمجموعة ثانية من باب
الساهرة بمشاركة  300طفل واهاليهم مع المهرجين ،ومجموعة ثالثة من عقبة السرايا والجالية االفريقية ضمنت 50
طفل وذويهم.
وابتدأ حفل اضاءة أكبر فانوس بكلمة ترحيب من مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي منتصر ادكيدك الذي رحب
بالجموع وجه التحية لشهداء غزة وطلب من الحضور قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ،ومن بعدها قام الحضور
بالعد سويا إلضاءة اكبر فانوس والتي رافقها األلعاب النارية واالغنية الخاصة التي سجلت العام الماضي لحملة
رمضان في القدس بصوت الفنان المقدسي الدكتور مجد الهدمي.
وبعد اضاءة الفانوس قام الفنان الهدمي بتقديم اغنيه جديدة للشهر الكريم من تسجيله ضمن الحملة ومن بعدها
قدمت زهرات برج اللقلق رقصة خاصة بالفوانيس بإشراف المدربة تمام نوفل ،وبعدها أحيت فرقة دوم أمسية دينية
بقيادة الفنان المقدسي وائل أبو سلعوم.
يذكر ان حملة رمضان في القدس غير تنفذ من خالل جمعية برج اللقلق ،جمعية الرجاء للتنمية والرياضة ،مركز
السرايا ،جمعية الجالية االفريقية ،تاج للسياحة ،وبمشاركة عدد من المجموعات الشبابية ممثلة بمجموعة رمضان
في القدس غير ،مجموعة ساند ،مجموعة صناع الحياة وبرعاية من بنك فلسطين ،شركة جوال ،شركة التأمين
الوطنية ،البنك اإلسالمي العربي.
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Within Ramadan Fil Quds Ghair Campaign

Jerusalem Celebrates Lighting the Biggest Lantern in
Palestine
The partner organizations in Ramadan Fil Quds Ghair campaign celebrated the lighting of the biggest
lantern in Palestine with the participation of more than 2000 Jerusalemites from the Old City and the
surrounding villages. The event took place at Burj Al-Luqluq Social Center after distributing lanterns to
three groups of people; the first was 250 children who walked from Bab Hutta alongside Al-Razem band
and the second was 300 children who walked from Herod’s Gate alongside their parents and a number of
clowns, in addition to the third groups made of 50 children who came with their parents from Aqbet AlSaraya and the African Community.
Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, welcomed the audience and sent a special salute
to the martyrs of Gaza and started the countdown to light the lantern and start the fireworks while Majd
Hidmi sang Ramadan fil Quds Ghair songs which was launched by the same campaign last year.
After lighting the lantern, Majd Hidmi sang his new song for the campaign and Burj Al-Luqluq Dabkeh
group had a nice performance followed by a religious evening with Dom Band and Wael Abu Sal’um.
It is worth mentioning that Ramadan Fil Quds Ghair is executed by Burj Al-Luqluq in cooperation with AlRajaa, Al Saraya, the African Community, Taj, in addition to a number of youth groups like Saned and Life
Makers.
This event was sponsored by Jawal, the Palestine Bank, the National Insurance Company and the Arab
Islamic Bank.
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االكاديمية الفلسطينية وبرج اللقلق يختتمان دورة مدربي كرة
القدم بأشراف المحاضر االسيوي فطافطة

أختتمت االكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا وجمعية برج اللقلق دورة متخصصة بكرة القدم لمدربي الفئات
العمرية المساندة لمدربي اندية القدس والتي حاضر فيها المحاضر العربي واالسيوي وليد فطافطة وبأشراف االتحاد
 وأقيمت على مالعب وقاعات جمعية،» ساعة «نظري وعملي24  وأمتدت لثالثة ايام بمعدل،الفلسطيني لكرة القدم
.برج اللقلق بالبلدة القديمة من القدس وأستضاف ملعب جبل الزيتون جزءا من هذه الدورة ايضا
 وهي الدورة،وتجدر االشارة الى ان الدورة تعد االولى من نوعها على مستوى مدينة القدس بحضور محاضر اسيوي
 حيث أقيمت دورة مشابهة قبل عامين أشرف عليها المحاضر، الثانية التي تقام بالشراكة بين االكاديمية واالبرج
.االسيوي الكابتن عزت حمزة

PATF & Burj Al-Luqluq Complete a Football ToT with
Fatafta
The Palestinian Academy for Talented Footballers and Burj Al-Luqluq completed a specialized
Football Training of Trainers delivered by the Arab Asian Instructor Walid Fatafta under the
supervision of the Palestinian Football Union. The -24hours training continued for three
days at Burj Al-Luqluq Center and part of the training took place in Mt. of Olives.
It is worth mentioning that this is a unique training course organized in Jerusalem and
delivered by an Asian instructor, and it is the second training course organized by the
Palestinian Academy in Cooperation with Burj Al-Luqluq as they organized a similar course
2 years ago with the Captain Izzat Hamezeh.
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جمعية برج اللقلق تنظم جولة إلى الجليل األعلى الغربي في ذكرى النكبة

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي في تاريخ  ،2018/5/4جولة ثقافية خاصة ضمن برنامج المرشد الشاب  3إلى
شمال فلسطين المحتل احياء لذكرى النكبة وتأكيدا بأن فلسطيني ستبقى هي فلسطين التاريخية ،حيث انطلقت
المجموعة المكونة من  55شاب وفتاة من شباب القدس وطلبتها الجامعيين صوب قرية الغابسية وزيارة مسجد
القرية والمقبرة المعلمين الوحيدين المتبقيين في القرية التي هجرت في العام  ،1948وهناك استمع المشاركين
للمرشد الفلسطيني المتخصص خليل صبري عن تاريخ القرية.
ومن بعدها انتقلت المجموعة الى مغارة القوس وتم التعرف على المغارة والعوامل البيئية المحيطة بها ،وعلى طبيعة
المنطقة جغرافيا وجيولوجيا .وبعدها اختتمت الجولة في مسار طويل في منطقة وادي القرن للوصول الى قلعة
المونفورت والتعرف على تاريخها.وخالل الجولة قام المشاركين بتنظيم عدد من األنشطة والفعاليات من خالل
استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصويت عبر الهواتف النقالة للحصول على المعلومات الصحيحة للمناطق التي تم
زيارتها خالل المسار.

Burj Al-Luqluq Tours the Upper Galilee on the Memory of Nakba
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a cultural tour to the north of Palestine on the 4th May 2018
within the Young Guide 3 program.
The tour took place on the memory of Nakba and aimed to assure that Palestine will always remain the
historical Palestine.
Around 55 Jerusalemite male and female participants visited Al-Ghabsiyeh and the only mosque and
cemetery there as it was displaced in 1948.
Then the group visited different locations including Al-Qarn Valley where they had a long hike there.
During the tour the group used the latest technology to get the right information about the locations in
addition to voting using their phones.
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برج اللقلق المجتمعي تنظم مهرجان «زهر اللوز» لعام 2018
انطلقت مساء يوم الخميس  2018/4/26فعاليات مهرجان زهر اللوز المقدسي على ارض برج اللقلق
المجتمعي داخل اسوار البلدة القديمة في القدس .وهدف المهرجان الى احياء البلدة القديمة ثقافيا
وتاريخيا في القدس وتعزيز التواصل االجتماعي بين أهل القدس .واشتمل المهرجان على مجموعة
من النشاطات الترفيهية و الثقافية لالطفال والعائالت المقدسية .و اشتملت الزاوية الترفيهية على
منتفخات متنوعة لالطفال باالضافة الى فعاليات مائية شارك فيها المئات من اطفال القدس والبلدة
القديمة .وضمن الزاوية الثانية فرقة الدوم المقدسية التي قامت بتقديم امسية فنية تراثية للعائالت
المقدسية .وفي نهاية المهرجان قدم الشاعر محمد عيسى الرويضي امسية شعرية حول القدس.

Burj Al-Luqluq Organizes “Zahr Al-Louz’ Festival
Burj AL-Luqluq Social Center society organized “Zajr Al- Louz” festival on the 26th April
2018. The festival aimed to revive the culture and history of the Old City and enhance the
communication among people in Jerusalem.
The festival involved different corners and activities for children and family including
musical corners, balloons for children and water games.
Moreover, the festival ended with a poetic evening by the Jerusalemite poet Mohammad
Issa Rweidi who spoke about Jerusalem.
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حارة النصارى بطل دوري الحارات المقدسية للعام  2018والوصافة للسعدية
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي واالتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع دوري الحارات المقدسية
على ملعب جمعية برج اللقلق ضمن مشروع «شبابك يا قدس  »3الممول من رجل االعمال المقدسي
منير الكالوتي للعام السادس على التوالي وبإشراف مؤسسة التعاون.
وانطلق الدوري بمشاركة أربع فرق لحارات البلدة القديمة من القدس ممثلة بحارة النصارى وحارة
السعدية وحارة باب حطة وحارة الواد ،حيث افتتح الدوري في تمام الساعة التاسعة والنصف بنظام
دوري كامل من المباريات التي تقابل فيها جميع الفرق والتي حصرت في نهاية الدوري لصالح فريق
حارة النصارى الذي توج بالكأس المركز األول فيما حل بالمركز الثاني فريق حارة السعدية.

Al-Nasara Crowns the Championship of the
Neighbourhoods Tournaent & Al-Sa’diyeh Comes 2nd
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized and the Palestinian Union of Sports for All
organized the Jerusalemite Neighbourhoods Tournament within Shababek Ya Quds project
3 funded by the Jerusalemite businessman Munir Kalouti and under the supervision of the
Welfare Association.
The tournament kicked off with the participation of Al NAsara, Al-Sa’diyeh, BabHutta and
Al-Wad neighbourhood where Al-Nasara came first and Al-Sa’diyeh came 2nd.
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