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برج اللقلق يستقبل آالف المقدسيين في حفل إضاءة 
فانوس القدس الرمضاني

شارك آالف الفلسطينيين، ليلة الجمعة، في حفل إضاءة فانوس القدس الرمضاني في جمعية برج اللقلق المجتمعية، بباب حطة 
في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

ونظرًا لظروف اإلغالق في العام السابق فقد تقرر تأجيل هذا التقليد السنوي مع الحفاظ عليه حيث جال فانوس القدس األحياء 
والبلدات المجاورة للبلدة القديمة إلدخال الفرحة والبهجة الى قلوب العائالت واألطفال في القدس.

اما في هذا العام فقد سبق الحفل مسيرات توصل في نهاياتها الى ارض جمعية برج اللقلق حيث كان طاقم إداريين وموظفين 
ومتطوعين الجمعية في انتظار هذا الكم الهائل من الحشود في ساحات الجمعية واستقبالهم بحفاوة وتوزيع الهدايا والفوانيس 

على األطفال.

وافتتح الحفل بالعروض الكشفية والنشيد الوطني الفلسطيني لفرقة نادي هالل القدس وجمعية البستان، واألناشيد التراثية 
لفرقة الرازم المقدسية.

المسار األول لفرقة الرازم المقدسية، التي انطلقت بمسيرة من أمام باب حطة أحد أبواب المسجد األقصى، بعد صالة التراويح، 
وتقدمها كبار العائلة يرتدون الزي التراثي، ويحملون الصحون الحديدية وخلفهم من يقرع الطبول، وأطفال العائلة الذين يرتدون 

الزي التراثي واألثواب الفلسطينية ويحملون الفوانيس والمشاعل، حتى وصلوا مقر الجمعية.
وانطلق المسير الثاني من باب الساهرة بمشاركة فرقة كشافة نادي هالل القدس، وقدمت عروضا كشفية من باب الساهرة 

مرورا بباب حطة وصوال إلى جمعية برج اللقلق.
أما المسار الثالث فانطلق من باب العمود بمشاركة فرقة زوزو والعائلة، وهي مجموعة مسرحية شارك معها أطفال القدس من 

باب العمود مرورا بشارع الواد وصوال إلى الجمعية.

وألقيت كلمات خالل الحفل لرئيس الهيئة اإلدارية في جمعية برج اللقلق السيد ناصر غيث، وممثل وقفية القدس السيد مجدي 
زغير، وبعرافة الفنان المقدسي حسام أبو عيشة.

واحتفل المشاركون بإضاءة الفانوس الضخم الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 9 أمتار، في مقر جمعية برج اللقلق.
فيما أحيا المنشد المقدسي فراس القزاز وفرقته والفنان حسام أبو عيشة أمسية رمضانية، صدحت باألناشيد الدينية.

األعداد  الى  إضافة  المدينة  في  الثقافي  المشهد  في  بارزة  وشخصيات  إعالمية  شخصيات  ضم  الحضور  ان  بالذكر  الجدير  من 
الكبيرة للعائالت المقدسية والتي مألت ساحات البرج واضاءتها صمودها فرحًا واحتفاال في الشهر المبارك.

Burj Al-Luqluq Welcomes Thousands of Jerusalemites in the Ramadan 

Lantern Lighting Ceremony

Thousands of Palestinians celebrated the lighting ceremony of the Jerusalemite Ramadan lantern on the 3rd evening of 
Ramadan at Burj Al-Luqluq Social Center Society in Jerusalem on the occasion of the holy month of Ramadan.
Due to the closure in 2020, this yearly ritual has been delayed until this year where people toured around the Old City 
of Jerusalem with their lanterns to bring joy and happiness to the families and children in Jerusalem.
As for this year, the ceremony was preceded by marches that eventually reached Burj Al-Luqluq, where the association’s 
administrative staff, employees and volunteers were waiting for this huge number of crowds in the association’s yards 
to warmly welcome them in addition to distributing gifts and lanterns to the children.
The ceremony started with a scout show and the Palestinian national anthem by the band of Hilal Al-Quds Club and the 
Al-Bustan Association, and the traditional songs of Al-Razim Jerusalemite band.
The first march started form Bab Hutta, one of the gates of Al-Aqsa Mosque, after Tarawih prayer and headed to Burj 
Al-Luqluq cente. It was led by Al-Razim Jerusalemite band and senior members and children of Al-Razim family wearing 
traditional Palestinian clothes and holding their lanterns, and behind them a group of people beating drums.
The second march started from Herod’s gate led by the scouts of Hilal Al-Quds Club who did scouts shows all the way 
reaching Bab Hutta and eventually Burj Al-Luqluq center. 
As for the third march, its started from Damascus gate led by Zuzu & the Family which gathered children from Jerusa-
lem and headed to Burj Al-Luqluq passing through the Old City of Jerusalem. 
Burj Al-Luqluq Head of Board Members, Naser Gaith, the representative of Al-Quds Fund & Endowment, Majdi Zughay-
yar and the Jerusalemite artist Hussam Abu Eishe welcomed the audience with their small speeches and started the 
ceremony. 
The participants celebrated the lighting of the biggest lantern, which is 9 meters in height, while enjoying the evening 
with the Jerusalemite vocalist Firas Qazzas and his band which sang religious song, alongside with the enjoyable talks 
by Abu Eisheh. 
It is worth mentioning that media figures in addition to prominent figures in the cultural scene in Jerusalem and a large 
number of Jerusalemite families attended this special event with joy and celebration of the holy month. 
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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.

وبعد اجتماعات مكوكية بمقر جمعية برج اللقلق مع االندية والمؤسسات المستفيدة تم أقرار تمديد مشروع العب وتعلم في 
مرحلته الخامسة، ذلك المشروع الرياضي التعليمي والذي يقدم خدماته التعليمية والرياضية ألكثر من ٧٠٠ طفل مقدسي.

وتتوزع مناطق تنفيذ المشروع في هذه النسخة بالتعاون مع اندية مقدسية قاعدية موجودة في خمس مناطق رئيسية هي 
)سلوان، العيسوية، ومخيم شعفاط، جبل المكبر والبلدة القديمة(.

المشروع بحلته الجديدة سيضم طاقم مكون من ٣٥ مدرب ومدربة في رياضة كرة القدم وكرة السلة ،١٧ معلم ومعلمة في 
المواد التعليمية المختلفة )الرياضيات، اللغة العربية، واللغة االنجليزية( باالضافة الى تسع منسقين موزعين على األندية التسعة 

الشريكة.
المشروع بحلته الجديدة سيضم طاقم مكون من ٣٥ مدرب ومدربة في رياضة كرة القدم وكرة السلة ،١٧ معلم ومعلمة في 
المواد التعليمية المختلفة )الرياضيات، اللغة العربية، واللغة االنجليزية( باالضافة الى تسع منسقين موزعين على األندية التسعة 

الشريكة.

UNICEF Renews Learn & Play Project for the 5th Time 

Burj Al-Luqluq Social Center Society announced the news of the renewal of Learn & Play project by UNFPA in it’s fifth 
edition which has been executed in Jerusalem by Burj AL-Luqluq for three years now in five stages.
After the meetings between Burj and the beneficiary Jerusalemite clubs and organization, this project that provided 
educational and sport services for more than 700 children was extended for the 5th time.  

The project is implemented in coordination with Jerusalemite clubs in five main areas (Silwan, Eisawute, Shu’fat Camo, 
Jabal Mukabber and the Old City). 

This year, the project will include 35 male and female trainers of football and basketball, 17 male and female teachers 
of math, Arabic, and English, as well as nine coordinators distributed over the nine partner clubs. 

وحدة اسعاف برج اللقلق مستمرة  في خدمة رواد المسجد األقصى 
المبارك

األقصى  المسجد  لرواد  االولية  واالسعافات  الطبية  الخدمات  تقديم  في  المجتمعي  اللقلق  برج  جمعية  اسعاف  وحدة  تستمر 

المبارك على مدار الشهر الفضيل، حيث يتركز عمل أعضاء الوحدة أيام الجمعة بسبب االعداد الكبيرة التي تتوافد للصالة داخل 

المسجد األقصى، وتنقسم الوحدة إلى خيمتين األولى في صحن قبة الصخرة المشرفة لخدمة المصليات والثانية في صحن 

الكاس مقابل الجامع القبلي لخدمة المصلين الذكور، ويتطوع ضمن الوحدة اكثر من ٥٠ شاب وصبية من أبناء المدينة باإلضافة 

إلى مجموعة من األطباء المتطوعين بالتنسيق مع نقابة األطباء في القدس.

 

األولية  الطبية واالسعافات  الخدمات  لتقديم  الكبيرة  الخبرة  افرادها  جدا ولدى  الفاعلة  المقدسية  الوحدات  الوحدة من  وتعتبر 

للرواد، حيث يدير الوحدة نضال سدر واحمد شحادة المؤهلين على مستوى عالي ولديهم الخبرة والقدرة على تقديم الخدمات 

الطبية بأصعب الحاالت والظروف، عوضا عن الطاقم المتطوع الذي جميعه يحمل الشهادات التخصصية في اإلسعافات األولية.

 

Burj Al-Luqluq Firs-Aid Unit Continues to Serve the Worshippers at Al-

Aqsa Mosque 

Burj Al-Luqluq Firs-Aid Unit continues to provide medical and first-aid services to the worshipers at Al-Aqsa Mosque 
during the holy month of Ramadan. The unit focuses on providing their services on Fridays due to the high number of 
worshipers inside AL-Aqsa Mosque. The unit has two tents; the first is located in the yard of the Dome of the Rock to 
serve the female worshipers, while the other is located near Al-Qibli Mosque to serve the male worshipers. Around 50 
male and female volunteers from the city are part of this unit who work in coordination with the Jerusalem Doctor’s 
Association. 

This unit is considered one of the most active units in Jerusalem. Its members are experienced and are able to provide 
good medical and first-aid services. The unit is managed by Nidal Sider and Ahmad Shihadeh who are qualified and 
have a great experience in this field, as well as the volunteers who have first-aid certificates.  
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مشغل خزف برج اللقلق ينظم فانوسي صنع في القدس ويتحضر الستقبال 
فوج جديد من الطالبات بحلة جديدة وشعار جديد

 نظم معمل خزف برج اللقلقفعالية فانوسي صنع في القدس وذلك يوم الخميس 22-٠4-2٠2١ وهي فعالية سنوية تقام في شهر رمضان 
المبارك وذلك احتفاال بالشهر الفضيل حيث يقوم كل طفل/ة بعمل فانوسه الخاص بمرافقة شخص بالغ من عائلته سواء والده، والدته أو أحد 
أشقائه أو شقيقاته. تقام الفعالية على مرحلتين، المرحلة األولى يتم فيها تشكيل الفانوس وتزيينه وانتظاره ليجف حيث يتم شويه بعد ذلك 
، أما المرحلة الثانية فيقوم المشاركون بتلوين الفانوس باأللوان التي يرغبون بها ثم يتم تزجيجه وحرقه للمرة الثانية ليصبح جاهزا لالستخدام. 

بعد ذلك يستمتع المشاركون بإضاءة فوانيسهم الخاصة طيلة الشهر الفضيل.

كما وأتم المعمل امتحانات القبول النظرية والفنية للطالبات الجدد حيث تم عقد امتحانات قبول نظرية وفنية للمتقدمين لدورة الخزف الجديدة 
حيث تم استقبال خمسة أفواج على مدار يومين متتاليين خالل شهر نيسان 2٠2١. كما وقامت لجنة التقييم بعمل تقييم للمقابالت وحضرت لجنة 
فنية مكونة من أستاذ الخزف، نمر سرطاوي، ومعلمة الفنون، رنيم رازم من الجمعية نفسها باالضافة الى الفنانة المقدسية سندس الرجبي 
حيث تمت دعوتها بشكل خاص باالضافة الى لجنة المقابالت التي تكونت من أستاذ الخزف نمر سرطاوي، منسقة المشروع آية سبيتان وطالبة 

الخزف المتميزة رنين الجعبة.

وكما وقامت الطالبات بتحضير تصاميم لصفحة المشغل االلكترونية حيث تم قام المصمم الجرافيكي محمد دويك بتقييم التصاميم ونال تصميم 
الطالبة المبدعة بيان عسيلة اعجابه. وتم اختيار التصميم واعتمادة لصفحة معمل الخزف االلكترونية. 

Burj Al-Luqluq Ceramic Lab Organizes a Lantern Activity & Gets Ready to 
Welcome the News Students with a New Look

Burj Al-Luqluq Ceramic lab organized “My Lantern is Made in Jerusalem” activity on Thursday 22nd April 2021. This 
activity is a yearly activity that is organized as a celebration of the holy month of Ramadan, where children accompanied 
by their adult relatives (parent, sibling) to create their own Ramadan lantern and color it after it’s burned for the first 
time. After that, children can enjoy lighting their lanterns during the holy month of Ramadan. 

In another context, the ceramic lab finalized the theoretical and artistic test and interviews with the new ceramic 
applicants in 5 different rounds and over the course of two days during the month of April 2021. The ceramic trainer, 
Nemer Sartawi, Art Trainer, Raneem Razem and the Jerusalemite artist Sundos Rajabi evaluated the art test of the 
students while the trainer Nemer Sartawi, the Project Coordinator, Aya Sbitan, and the outstanding ceramic student 
Raneen Ju’beh conducted the interviews and evaluation. 

Moreover, the ceramic students prepared designs for the ceramic website. The graphic designer at BALL evaluated the 
designs and he true liked the design created by the talented student Bayan Osaily. Her design was approved to be used 
for the official ceramic website. 

نشاطات و فعاليات انسانية ومجتمعية نفذتها شبكة تثقيف 
االقران المقدسية خالل شهر نيسان

• نظمت شبكة تثقيف االقران المقدسية خالل شهر نيسان مجموعة من الفعاليات و النشاطات الالمنهجية مع المجتمع المقدسي 
تنفذت على الشكل االتي:

١. مبادرة صحية شبابية بمناسبة يوم الصحة العالمي، هدفت هذه المبادرة الى توعوية االطفال  و االمهات في احدى القرى 
المهمشة في ضواحي القدس« النبي صمؤئيل« بارشادات لنمط غذائي صحي، باالضافة الى مجموعة  من الفعاليات التفريغية 

و الترفيهية لالطفال. واستهدفت الفعالية ٣٠ طفل و ام.

2. فعالية توزيع الفوانيس بداية شهر رمضان المبارك، حيث قام  اعضاء الشبكة بجولة دينية بالبلدة القديمة في مدينة القدس 
و توزيع ٧٠ فانوس على المارين و المتجولين، باالضافة الى ذلك تم اضافة عبارات على كل فانوس يوزع تحمل ادعية ترحبيبية 

بالشهر الفضيل.

Y-PEER Implements Humane & Social Activities in April

Y-PEER implemented a number of extracurricular activities with the Jerusalemite community during the month of April 
as follows: 

1- Health youth initiative on the occasion of the World’s Health Day. It aimed to spread awareness among children and 
mothers in the marginalized areas in “Nabi Samuel”, one of the suburbs of Jerusalem, by providing them with instruc-
tions for a healthy eating lifestyle, in addition to implementing a number of recreational activities for children. The 
activities target 30 mothers and children. 

2- Distributing lanterns on the occasion of the holy month of Ramadan. The Y-PEER members did a religious tour around 
the Old City of Jerusalem and distributed 70 lanterns to people passing by. On each activity they added a phrases and 
prayers to welcome this holy month.  
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جمعية برج اللقلق تنظم مخيم الربيع »ربيعنا مقدسي«

اختتمت جمعية برج اللقلق المجتمعي مخيم الربيع »ربيعنا مقدسي« بالشراكة مع مؤسسة ارض االنسان اإليطالية 

للعام الخامس على التوالي، حيث شارك بالمخيم 4٠ طفال مقدسيا من ابناء البلدة القديمة وحي باب حطة وضواحي 

القدس للفئات العمرية ما بين 6 حتى ١2 عاما، واستمر المخيم للمدة اسبوع  من 2٠2١/4/4 وحتى 2٠2١/4/١١، وهدف 

الرياضية  الرياضة وتشجيعهم على ممارسة األلعاب  زيادة الوعي لدى فئة االطفال بأهمية ممارسة  المخيم إلى 

المختلفة، وكذلك توفير أماكن آمنة لهم ليقضوا فيها أوقات فراغهم خالل العطلة الربيعية، ويستثمرون طاقاتهم 

اإلبداعية بما يعود عليهم بالفائدة.

وتضمن المخيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتعليمية، والورش التوعوية والتربوية، إضافة 

إلى منافسات رياضية بين األطفال مثل »التلي متش« و كرة السلة وكرة القدم والترفيه مثل الورشات الفنية والدبكة 

و قراءة القصص واللعب على اجهزة التابليت، وتم اختتام مخيم الربيع بعرض فلكلوري بالدبكة الشعبية وتوزيع الهدايا 

على المشاركين.

Burj Al-Luqluq Closes “Rabi’na Maqdisi” Camp

Burj Al-Luqluq Social Center Society in partnership with Terre des Hommes, for the 5th year in a row, 
celebrated the closing ceremony of “Rabi’na Maqdisi” (Our Spring is Jerusalemite) camp. 40 male and female 
Jerusalemite children aged between 12-6 and came from the Bab Hutta, the Old City and its surroundings 
participated in the summer camp for a week from 4th April until 11th April 2021. The camp aimed to raise the 
awareness of children about the importance of doing sports in addition to encouraging them to participate 
in different kinds of sports. In addition, this camp has provided the children with a safe place in which they 
can spend their free time during the spring break, they can also positively invest in their creative energy. The 
camp included different kinds of activities, recreational and educational programs, awareness workshops, 
in addition to sport contests like Tele-match, basketball, football, art, dabkeh, reading stories and activities 
on the tablet. The camp was wrapped with a Folklore dabkeh show in addition to distributing gifts to the 
participants. 

+972 2 627 7626 +972 2 626 4863 info@burjalluqluq.org www.burjalluqluq.org
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