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Association News

برج اللقلق ينظم جولة الى النقب ضمن مشروع بنوعي بمجتمعنا

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي جولة إلى مدينة النقب والجرن الكبير والبحر الميت في إطار الجوالت التعريفية لسيدات البلدة
القديمة من القدس ضمن مشروع بنوعي بمجتمعنا الممول من الوكالة السويدية بإدارة اليونسكو ومن خالل مكتب التعاون في البلدة
القديمة من القدس.
وانطلقت برفقة المرشد الفلسطيني خليل صبري الذي قدم شرحا مفصال للسيدات حول منطقة النقب والظواهر الجغرافية الطبيعية
بمنطقة الجرن الكبير.
وخالل الجولة قامت األمهات بالنزول إلى داخل الجرن الكبير واالطالع عن قرب على ظاهر الرمال الملونة الطبيعية ،حيث قامت
السيدات بإعداد الزجاجات الملونة الخاصة بهم وتزينها باأللوان الطبيعية.
ومن بعدها توجهت المجموعة الى مسار عين جدي المائي للسير ما بين التالل المقابلة للبحر الميت واالطالع على الصخور والشالالت
المائية والحيوانات والنباتات في المنطقة.
وفي نهاية الجولة توجهت المجموعة الى مدينة أريحا لتناول طعام الغداء وثم التوجه الى مدينة القدس.

Burj Al-Luqluq Social Center Society Organizes
a Trip to Al-Naqab
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized a trip to Al-Naqab, the big Jurn and the Dead Sea, within the
introductory tours for the women of the Old City of Jerusalem within “We Aware Our Community” project, funded
by the Swedish Agency, managed by UNESCO through the Welfare Organization.
The tour guide Khalil Sabri accompanied the group and gave them detailed geographical information about the
visited location.
During the tour, the women went to the big Jurn to see the colorful sand. Moreover, they filled it in glass bottles and
made beautiful drawings with the sand.
Then the group went to a Ein Jedi water path to walk between the foothills opposite to the Dead Sea, in addition to
see the rocks, waterfalls, animals and plants in the area.
At the end of the tour, the group went to Jericho for lunch and then they went back to Jerusalem.

سيدات حي باب حطة ينفذن مبادرات للحفاظ على نظافة
وجمال الحي
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي مبادرتين لسيدات الحي «مبادرة حارتنا بنعمرها» ومبادرة «حارتنا بإيدينا
بنزعها» ضمن مشروع بنوعي بمجتمعنا لسيدات حي باب حطة المنفذ من خالل الجمعية وبتمويل من الوكالة
السويدية من خالل اليونسكو وبإشراف من مكتب مؤسسة التعاون في البلدة القديمة.
وانطلقت المبادرة بمشاركة أكثر من  40سيدة من نساء الحي اللواتي عملن على زراعة قوارير الزينة باألشتال
الطبيعية واشتال الزينة ،حيث تم تجهيز القوارير ومن بعدها تم العمل على تحديد مواقع القوارير في الحي وتعليقها
وتوزيعها امام منازل السكان وتحت الشبابيك لسهولة سقيها بالماء.
ومن ضمن المبادرة عملت السيدات على توزيع حاويات القمامة البالستيكية بالحي امام منازل السكان وكذلك
قام متطوعين البرج بتوزيع الحاويات الحديدية في المواقع الرئيسية في الحي لتأكيد أهمية القاء القمامة في
األماكن المحددة وتوعية نساء الحي حول أهمية تدوير القمامة واالستفادة من بعض المخلفات في صناعة أدوات
زينة وقوارير وغيرها من األمور اإلبداعية.
وحول المبادرة قالت منسقة المشروع روال الجوالني ان جمعية برج اللقلق هدفت من هذه المبادرة إلى توعية
نساء الحي وتغيير واقع حي باب حطة نحو األفضل من خالل توعية النساء واطفالهن حول النظافة والتدوير ،حيث
تم العمل مع نساء الحي على مدار أربعة أشهر من خالل مدرب متخصص في شؤون اعداد وتنظيم المبادرات
المجتمعية.

Bab Hutta Women Make Initiatives to Preserve the
Beauty of their Neighbourhood
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized two initiatives; “We Build Our Neighbourhood”
and “We Plant Our Neighbourhood by Our Hands” for the women of Bab Hutta neighbourhood,
within “We Aware Our Community” project, executed by Burj Al-Luqluq, funded by the Swedish
Agency through UNESCO, and supervised by the Welfare Association in the Old City.
The initiative started with the participation of more than 40 women of Bab Hutta neighbourhood
who planted jars with natural and artificial plants. After they prepared the jars, they distributed
them and hung them underneath the windows of the houses in order to water them easily.
Moreover, they distributed plastic trashcans around them neighborhood, in front of houses. On
the other hand, a number of volunteers from Burj AL-Luqluq helped to distribute metal trashcans
around the neighborhood. This action aims to aware women about the importance of keeping
their neighborhood clean and hygienic, in addition to aware them about the important of
recycling to make creative things.
Rula Al-Joulani, the project coordinator, said that Burj Al-Luqluq aimed, through this initiative, to
improve the reality of the women and children of Bab Hutta, as they have been trained for four
months by a specialized trainer.

2016 المرشد السفير ينظم جولتين ثقافيتين تاريخيتين خالل كانون الثاني
نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن برنامج «المرشد السفير» جولتين الى مناطق وقرى فلسطين المهجرة في العام
 ضمن مشروع سفراء القدس المنظم من خالل الجمعية وبتمويل من مركز تطوير المؤسسات االهلية ودعم البنك1948
.الدولي
 اما الجولة الثانية فكانت الى جبال القرى والقرى المهجرة حول مدينة،وتضمنت الجولة االولى زيارة مناطق اللد والرملة ويافا
 حيث هدفت الجولتين الى تعريف األطفال المشاركين على المناطق واالثار،1967 و1948 القدس والتي احتلت خالل األعوام
.التاريخية في كل منطقة
 طالبا من مدارس التربية والتعليم ومدارس مدينة القدس300  طالبا وطالبة من أصل50 ويستهدف برنامج المرشد السفير
 وينفذ.لمساندة الطلبة المقدسيين في مجاالت تعزيز الهوية والمهارات الحياتية والمبادرات الشبابية واإلرشاد المهني
.المشروع بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا الفلسطينية ومركز السرايا لخدمة المجتمع

“The Young Ambassador” Organizes Two Cultural Historical Trips
in January 2016
Burj Al-Luqluq Social Center Society organized two tours to some Palestinian villages that were displaced
in 1948, within “The Young Ambassador” program, organized by the center, funded by NDC and supported
by the International Fund.
In the first tour, the group went to Al-Ludd, Al-Ramla and Yafa, and during the second tour, they visited the
displaced villages around Jerusalem that were occupied in 1948 and 1967.
The Young Ambassador program targets 50 male and female students out of 300 students of the schools
of the Ministry of Education, in addition to the Jerusalemite schools. It aims to support the Jerusalemite
students in terms of enhancing the Palestinian identity, life skills, initiatives and vocational guidance. It
is good to mention that this project is executed by Burj Al-Luqluq in partnership with Pal Vision and AlSaraya Center.

جمعية برج اللقلق تطلق تدريبات الفريق المساند بكرة اليد
ضمن برامج جمعية برج اللقلق المجتمعي لتطوير لعبة كرة اليد في مدينة القدس أطلقت الجمعية تدريبات الفرق المساندة
 حيث بوشرت التدريبات على مالعب الجمعية بداية،لكرة اليد بإشراف المدرب محمد عبيدات العب فريق الجمعية االول
.األسبوع كانون اول بإشراف المدرب األول لفريق الجمعية اياد المحتسب ومدير الفريق حمزة عبدة
 العبا من أبناء مدينة القدس والبلدة القديمة الذين لديهم رغبة وحب بممارسة لعبة كرة اليد15 ويشارك في تدريبات الفريق
التي تعتبر اللعبة المفقودة في المدينة منذ عقود واعيد احيائها من خالل تأسيس الفريق األول في الجمعية الذي شارك في
.كأس فلسطين ألول مرة تشرين الثاني الماضي
وتسعى الجمعية من إطالق تدريبات الفئات المساندة إلى تأسيس فريق مساند للفريق األول ويكون مهيئ للمشاركة في
.البطولة المحلية والدولية لبقاء اللعبة واستمراريتها في الجمعية والمدينة
من جانبه أكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك بأن تأسيس الفريق المساندة يأتي ضمن خطة الجمعية في توسيع رقعة األلعاب
 وضمن خطة التعاون المستمر لتطوير القطاع الرياضي المقدسي بالتعاون مع االتحادات،الرياضية التي تمارس في الجمعية
.الفلسطينية الرياضية المختلفة
كما واكد ادكيدك بأن فريق الجمعية األول مستمر في تدريباته استعدادا لدوري كرة اليد الفلسطيني للرجال والذي سينطلق
.بداية شهر اذار القادم

Burj Al-Luluq Starts Handball Training for the Supporting Team
Burj Al-Luluq Social Center Society launch handball trainings for supporting teams, under the supervision
of the trainer Mohammad Obeidat, within the programs of improving handball in Jerusalem. The trainings
started last December in Burj Al-Luqluq, under the supervision of the first trainer of Burj Al-Luqluq, Iyad
Muhtaseb, and the team manager, Hamzeh Abdo.
Around 15 Jerusalemite players participate in the trainings. These players have interest and passion for
handball, as it is considered an absent game in Jerusalem and it has only been revived by established the
first team in Burj Al-Luqluq, which participated in the Palestine Cup last November.
Through launching these trainings, the center aims to establish supporting team to back up the first team
and be ready to participate in the local and international championships.
On his behalf, Burj Al-Luqluq Executive Manager, Muntaser Edkaidek, assured that establishing supporting
teams comes within the centre’s plan in expanding sport games in the center, it also comes within the
cooperation plan to develop the Jerusalemite sport section in cooperation with the different sports
Palestinian Unions.
Moreover, Edkaidek assured that the centre’s team is training continuously in order to participate in the
Palestinian Handball tournament for men next March.

تمكين الشباب في مواجهة سياسات التهجير القسري في القدس
تمكين الشباب هو مشروع ينفذه مركز بديل بالشراكة مع المؤسسات القاعدية في مدينة القدس ومنها جمعية مركز
برج اللقلق ومؤسسة الرؤية الفلسطينية ،ويهدف المشروع الى زيادة وعي المشاركين بسياسات التهجير القسري في
القدس ومنهج الحل القائم على الحقوق اضافة الى تطوير ثقافة المقاومة الذاتية في مواجهة التهجير القسري وسبل
المناصرة ،كما يهتم المشروع بتطوير مهارات التصوير واستخدام الكاميرات الحديثة وعمل المقابالت وجمع
المعلومات من الحاالت التي تتعرض للتهجير واالقصاء واالبعاد عن مدينة القدس بشكل خاص.
بدء التدريب الفعلي من شهر ايلول في مركز بديل وتم استضافة المدربين في اللقاءات التوعوية ،حيث كانت على
مدار ثالثة لقاءات شهرية وفي نهاية التدريب التزم المشاركين في عمل دراسة لتسع حاالت وتسع قضايا من سياسات
التهجير القسري التي تشمل الحرمان من الموارد الطبيعية ومصادرة االراضي والتميز العنصري والفصل العنصري
وسياسة التميز والتخطيط ،باإلضافة الى سياسة االشخاص الفاعلين غير الحكوميين.
وتم التنسيق لجولة الى النبي صمويل وحي الخاليلة وقرية كولونيا بتاريخ  ،2016/1/15حيث شارك في الجولة مجموعة
من منتفعين جمعية برج اللقلق المتطوعين بالمشروع.
وفي هذه االثناء يتم تدريب المشاركين على كيفية تلخيص هذه السياسات ليتم نشرها من خالل حلقات النقاش فى
احدى الجامعات الفلسطينية وايضا من خالل حلقة تلفزيونية.

Enabling Youth against Forced Migration
Policies in Jerusalem
Enabling Youth is a project executed by Badil Center in cooperation with Jerusalemite
grassroots originations, Burj Al-Luqluq and Pal Vision are one of these organizations.
This project aims to aware the participants about the policies of forced migration in
Jerusalem and the solution method that is based on rights, in addition to enhance the
self-resistance education against forced migration. The project aims also to improve
other skills like photography, using professional and modern cameras, making
interviews and gathering information about the cases that goes under migration and
deportation, especially from Jerusalem.
The training officially started in September in Badil Center. A number of trainers were
brought in for the awareness sessions, as three monthly sessions were arranged. At the
end of the training, the trainees committed to make a study for nine cases and nine
issues of forced migration which include, deprive people from natural resources, land
confiscation, racism, in addition to the non-governmental active people.
Moreover, a tour has been set for January, 15th, to go to Al-Nabi Samuel and AlKhalayleh and Colonia villages, as a number of Burj Al-Luqluq volunteers participated.
Meanwhile, the participants are being trained to summarize these policies for publishing
through discussion circles in one of the Palestinian universities, and also through a
television episode.

جمعية برج اللقلق والقنصلية البريطانية العامة بالقدس
ينظمان يوما تضامنيا ألطفال قرية فصايل

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي بتمويل من القنصلية البريطانية العامة بالقدس وبالتعاون مع نادي فصايل ومجلس بلدة فصايل في
االغوار الفلسطينية يوما تضامنيا مع أطفال وشباب القرية شمل لقاء كروي لفئة الشباب ومنتفخات وعرض مسرحي ومهرجين لألطفال
في مقر النادي وملعب القرية.
وشارك في افتتاح الفعاليات القنصل البريطاني العام بالقدس الدكتور الستر ماكفيل ومحافظ اريحا واالغوار المهندس ماجد الفتياني
ورئيس المجلس القروي ابراهيم محمود عبيات ورئيس النادي سمير نواورة ورئيس الهيئة اإلدارية لجمعية برج اللقلق ناصر غيث
ومديرها منتصر ادكيدك واإلداري نهاد زغير بمشاركة أطفال قرية فصايل والعبي النادي من فئة الشباب.
وانطلقت الفعاليات بمشاركة أكثر من  150طفل من أبناء القرية ،حيث رحب في بداية اليوم التضامني مدير جمعية برج اللقلق منتصر
ادكيدك بالقنصل البريطاني العام والمحافظ ورئيس المجلس ورئيس الهيئة اإلدارية واألطفال وشكر إدارة النادي على تعاونها في
إنجاح اليوم المفتوح ،ومن بعدها قام القنصل البريطاني العام بتقديم طقم رياضي كامل للفريق األول لنادي فصايل المشارك في
الدوري الفلسطيني بمشاركة كبار الحضور ورئيس النادي سمير نواورة الذي تسلم الطقم الرياضي.
ومن بعدها قام محافظ اريحا واالغوار المهندس ماجد الفتياني بتقديم شرح كامل للقنصل البريطاني امام النادي حول االنتهاكات
اإلسرائيلية اليومية المنفذة في منطقة اريحا واالغوار والمناطق  ،cووضح للقنصل اهم المشكالت التي تعاني منها المنطقة.
وبعد انتهاء الجولة توجه القنصل البريطاني الستر والمحافظ الفتياني والحضور إلى ملعب القرية لتنظيم اللقاء الكروي ما بين العبي
جمعية برج اللقلق من مواليد  1998والعبي نادي فصايل.
واكد القنصل البريطاني بأن القنصلية سعيدة بتنظيم هذا النشاط على ارض القرية وبمشاركة مجموعة من األطفال والشباب ،وأضاف
بان القنصلية هدفت من تنظيم اليوم التضامني في القرية لتأكيد تضامنها مع القرية وسكانها ولدعم ومساندة نادي قرية فصايل.
وبعد انتهاء الكلمات انطلقت مجريات اللقاء الكروي في ملعب القرية ،واتسم اللقاء بالودية واالخوية وانتهى بفوز فريق فصايل بثالثة
اهداف لهدفين على جمعية برج اللقلق.

Burj Al Luq-luq Social Center in Partnership with the British
Council Organize a Solidarity Day for Fasayel Village Children
Burj Al Luqluq Social Center organized a solidarity day for Al-Fasayel Village children and youth. The event
was financed by the British Council with a cooperation of Al-Fasayel club and its country’s committee.
Activities involved were a football match among children, play, clowns and inflatable games.
The British Council Alester Makvil , Jericho governor and engineer Majed Fityani , Committee manager
Ibraheem Mahmoud Obeidat , head officer of the club Sameer Nuwara , Head officer of Burj Al luq-luq
Social center Naser Ghaith and its manager Muntaser Edkaidek and Nihad Zughaiar and players of the club
were involved in the openings .
Activities started with a number of 150 participants from the village. Muntaser Edkaidek has given a
welcoming speech for the audience, participants and the British consul thanking the hosting club and
its managers for their contribution. Then, the Consul presented sport kits for Fasayel football first team in
presence of Sameer Nuwara, the head officer of the club.
Jericho Governor and engineer Majed Fityani provided detailed speech to the British Council expressing
the Israeli-an violations acted in Jericho and area C.
The next phase was moving towards the pitch for organizing the match between Burj Al-Luqluq Fasayel
Club (ages of 18 years old).
The British Consul expressed its joy about organizing this event in this village and with these kids. He
added that the Council aimed to confirm its support to the village and the club. Finally, the match went on
with fair play and high competition, and it ended for Fasayel Team by a result of 2-3.

برج اللقلق وفريق باركور القدس ينظمان مهرجان
الباركور األول

تستعد جمعية برج اللقلق المجتمعي وفريق باركور القدس لتنظيم مهرجانا مقدسيا خاصا بالعبي الباركور في مدينة القدس في ساحات
جمعية برج اللقلق المجتمعي بمشاركة أكثر من  200العب باركور مقدسي من محبي اللعبة .وسيشمل المهرجان مسارا تنافسيا خاصا
بلعبة الباركور يتنافس خالله الالعبين على سرعة قطع المسار واحترافية أداء الحركات والمهارات الخاصة بلعبة الباركور.
ويعتبر هذا المهرجان األول من نوعه بالتنظيم في مدينة القدس حيث يأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن مشروع عيش البرج الممول
من الصندوق اإلنمائي العربي من خالل البنك اإلسالمي للتنمية وبإشراف مؤسسة التعاون وبتنفيذ من جمعية برج اللقلق المجتمعي
التي نسجت عالقة مميزة من التعاون ما بين فريق باركور القدس والجمعية لمنح الالعبين المقدسيين المساحة الخاصة للتدرب واللعب
ولدعم إمكانيات الفريق وتطوير قدراته وتقديم اإلمكانيات والخدمات له.
وحول المهرجان قال محمد الفتاح رئيس فريق باركور القدس بأن االستعدادات الخاصة بالمهرجان تتم بتنسيق عالي ما بين متطوعي
الفريق والدربين ومنسق مشروع عيش البرج في جمعية برج اللقلق اإلداري احمد جابر ،حيث تم شراء كافة األدوات الرياضية الخاصة
بالمسار وكذلك الزي الخاص بالالعبين ،وسيتم خالل األسبوع الحالي رسم المسارات بطريقة امنه وسليمة على الالعبين لكيال يتعرض
احد منهم لإلصابة او الكسر.
من جانبه أكد مدير الجمعية منتصر ادكيدك بأن جمعية برج اللقلق المجتمعي ودارتها تعتبر مهرجان الباركور األول في مدينة القدس
فكرة جديدة لتمرير لعبة الباركور ما بين الشباب المقدسي بشكل تنافسي رياضي وزرع روح التحدي في نفوس الالعبين من خالل منافسة
ميدانية حقيقية آمنة.
من جانبه أكد مدير البرامج الرياضية في الجمعية نهاد زغير بأن لعبة الباركور تعتبر أكثر االلعاب انتشارا في الفترة األخيرة ما بين
الشباب واألطفال المقدسيين ولها شعبية كبيرة وعدد المتدربين في الجمعية يزداد يوما بعد يوم ،وبأن فكرة المهرجان جاءت انطالقا
من التدريبات اليومية المستمرة للعبة دون المنافسة ما بين الالعبين.

Burj Al Luqluq and the Jerusalemite Parkour Team
Organize the First Parkour Festival
Burj Al Luq-luq Social Center Society and the Jerusalemite Parkour team are ready to conduct a Jerusalemite
festival for parkour players to be settled in Burj Al Luqluq facilities in a participation number of 200 players.
The festival will contain competitive parkour paths in which the competition will be testing parkour skills,
speed and performance.
This festival was considered as the first parkour festival financed by the Development Fund through the
Islamic Bank, under the supervision of welfare association and the implementation of by Burj Al Luqluq.
A strong cooperative relationship was highlighted between both sides in which support, places, time and
money were granted for participants.
Mohammad Alfatah, the head officer of Jerusalemite parkour team said that the preparations for this
festival were organized and acted through effective coordination between the team, coaches and Live
the Burj project coordinator Ahmad Jaber . Moreover, sport tools and kits were purchased for players and
parkour paths were drawn through this week safely against being acted under dangers possibilities.
Muntaser Edkaided , the manager of Burj Al luq-luq social center confirms that parkour festival was a
creative idea to be passed among Jerusalemite youth and to be acted under competitive safely paths .
Finally, Nihad Zughaiar, the technical sport director confirms that this type of sport is well practiced locally
among Jerusalemite youth and it its fans, coaches and players are increasing consistently.

جمعية برج اللقلق تنظم جولة لبرنامج جذور الشبابي إلى قيسارية وحيفا

نظمت جمعية برج اللقلق المجتمعي ضمن مشروع جذور الشبابي الممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس جولة لمشتركي
المشروع على مهارات االتصال والتواصل والقيادة االيجابية والتصوير الى مدينتي قيسارية وحيفا في الشمال الفلسطيني المحتل،
وذلك يوم السبت الموافق .2016/1/23
وانطلقت الجولة في تمام الساعة الثامنة صباحا من امام المدرسة الراشيدية بمشاركة  12مستفيدا من برنامج جذور الشبابي الذي استمر
على مدار ثالثة أشهر ،حيث تدرب المشاركون على مهارات االتصال والتواصل والقيادة اإليجابية مع المدرب عبد الرحيم محمود وعلى
مهارات التصوير الفوتوغرافي واستخدام مواقع التواصل االجتماعية مع المدرب محمد دويك.
وتوجهت الحافلة الى قرية الحرم وزيارة مسجد سيدنا على اللتقاط الصور الجمالية للساحل الفلسطيني ومن بعدها الى مدينة قيسارية
االثرية اللتقاط الصور الجمالية للمكان ،حيث االثار الرومانية واالسالمية والصليبية في المكان ومن ثم توجهت الحافلة الى مدينة حيفا
وزيارة حديقة البهائيين والجسور المعلقة في بلدة الشيخ اللتقاط الصور الجمالية لطبيعة فلسطين الخالبة.
وخالل الجولة قام المدرب عبد الرحيم محمود بالعمل على تعزيز روح الفريق ما بين المشاركين من خالل بعض األلعاب والمهارات
التي قام بتمريرها للمجموعة ،حيث نظم عدد من الفعاليات لتدريب المشاركين على اليات بناء جسور من التواصل فيما بينهم وبين
المجتمع المحيط وكذلك التجمعات السكانية التي يقومون بزيارتها.
وتميزت الجولة بالدمج ما بين تدريبات االتصال والتواصل وتدريبات التصوير واستخدام مواقع التواصل االجتماعية التي جمع بينهما
بالتدريب ليستفيد المشاركين من تمرير صورهم لمناقشة بعض القضايا والمشكالت التي يعاني منها سكان المناطق والقرى التي
يقومون بزيارتها.
وحول البرنامج أكد منسق المشروع ومدرب التصوير محمد دويك بأن مجموعة جذور الشبابي تلقت تدريبات على مهارات االتصال
والتواصل والقيادة اإليجابية والتصوير ليكونوا قادة في مناطقهم وفي مجتمعاتهم لمحاربة التجاوزات والسلبيات واآلفات اليومي التي
يتعرضون لها في تلك المناطق.
وأضاف بأن مجموعة جذور الشبابي الحالية التي معظم مشاركيها من أبناء البلدة القديمة من القدس ،سيقومون بالعمل على تطبيق ما
تدربوا عليه في مناطقهم وحاراتهم لمناصرة سكان احياء البلدة القديمة من خالل مواقع التواصل االجتماعية المختلفة.

Burj Al Luqluq Organizes a tour to Qaisareya and Haifa
concerning youth roots program.

Burj Al Luqluq Social Center Society organized within Juthur project a tour for participants to Haifa and
Qaisareya cities to be assigned in Saturday dated 2016-1-23. The tour was about teaching communication,
effective leadership and photographical skills for participants. Otherwise, this project was financed by the
Jerusalemite British Council.
The tour was set up at 8:00 am in front of Al Rashedyah School in a participation number of 12 of this
project which took a period of 3 months. The participants were taught on communication skills and
effective leadership by the coach Abdul Raheem Mahmmoud, and photographical skills and social media
by the coach Mohammad Dweik.
The bus moved to Al-haram village, visiting Ali’s mosque and photos were captured on the Palestinian
coast, and then they moved to Qaisareya village where Romanic, Islamic and the Crusader archaeologies
exist. Finally, they went to Haifa, Al-Baha’een garden and bridges in Al-Sheikh town and photos were taken
on the beauty nature of Palestine.
Within the tour, the coach Abdul Raheem Mahmmoud reinforces the team spirits by involving games to
students through building communications basics among students and visited societies. Moreover, the
tour was characterized by a combination of well-chosen communication, leading and photographical
skills raising the chance of delivering the right vision to discuss the real life conditions of each visited area.
The project coordinator and photographer Mohammad Dweik confirms that the beneficiaries were taught
on representing the leaders in their places and societies to overcome daily acted social negative ills.
Furthermore, he adds that most beneficiaries who are from the old city, will practice what they’ve learned
in their society and giving the right support through social media.

