
ا
p
p
p
p
p
g
g
ح
ح
ا
g
ن
o
o
ن
ن
g
,
,
,
m
m
m
g
ؤ
ا
ا
ي
س
س
ي
ز
س
ت
M
ال

Weekly opinion 1 

Maasalameh Shatila 1 

For how long..? 1 

Physical Education 2 

CYC - Short News 2 

Palestine 2 

  

  

Inside this issue: 
Wednesday the 21st of December—
We Mette Elmbaek and Casper Peter-
sen will leave Shatila. Since September 
we have lived and worked as volun-
teers in Shatila at Children and youth 
Center Shatila.  
Through 3 months we have had fun 
here, we have experienced sadness, 
we have had success with our work 
and we have tried not to fail with it. 
We have meet interesting people and 
gained many new friends.  
But must important we have felt that 
this has been our home. In a refugee 
camp far from my home in Denmark 
we had never expected to experience 
more hospitality than any other place 
in the world we ever visit.  
We admire you for this, we respect 

you for this, we have learned from 
this. Thank you for showing us Shatila 
and the Palestinian hospitality.  

Mette Elmbaek & 
Casper Petersen 
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   Our news 

MaAsalama Shatila 

For how long will our heads be filled 
with stress? 
For how long will the worries  live in 
our hearts, and the depression spread 
in our bodies?? 
The selfishness control our agendas! 
Our aims are different!! 
our paths far from each other!! 
Our dreams are dead 
For how long time will we be passive  
We don’t  act unless we lose one from 
our youth 

How much time will pass before politi-
cal parties play their roles? 
For how long time will we have to see 
uneducated generation with full of 
carelessness, their minds closed on silly 
issues. Their ears listen to lies,  
and their eyes does not see except the 
rubbish... 
For how long? 

Manar Shamieh 

F o r  h o w  l o n g  w i l l  w e  l i v e  w it h  t h i s  S i t u a t io n ?   

With the special seasons, it’s pleasure to wish you all A Merry Christmas & A 
Happy New Year filled with Love, peace, freedom and happiness.          

Most of the political and social 
organizations founded to 
minimize the suffering of the 
camps. Their aim was raising 
awareness to empower the 
revolution & Liberation, later 
became raising awareness to 
protection Human, Child and 
women rights, drugs and 
sexual abuse, which all based 
on the foreign fund... In real-
ity most of political and social 
leader found for themselves 
places out of the camps, cele-
brating their occasions in 5 
stars hotels. They use the 
camps’ mal condition as ex-
cuse, but the truth they are 
increasing the isolation and 
racism of what Lebanese Gov. 
has done. The irony is, ambas-
sadors, funders, media and 
foreigners are coming to see 
camp conditions more than 
many of Palestinian political & 
social leaders. It’s not fair the 
camps to be left as farms to 
unqualified and corrupted 
followers. We didn’t gain the 
outsiders, nor develop or 
strengthened our people in 
the camps who became as a 
means to gain fund after it 
was an effect and power 
source of change and revolu-
tion.                      The Editors 
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palestine 

CYc - short news 

 A big amount of our 
children and youth at 
CYC paid several visits to 
the Beirut international 
Book exposition in last 
week and the week be-
fore. To read and write 
is a excellent way of 
communication to many 
people. We are happy to 
see the enthusiasm  our 
children and youth put 
in these visit. 

 On Sunday the 12th a 
group of the students 

from CYC made a pres-
entation at Le Pile, Bei-
rut of their work on the 
book “Our Life in 
Shatila” coming soon. 
The book is a part of a 
project in Lebanon 
where different youth 
groups tell about their 
City. We are proud to 
represent the Palestinian 
society of Shatila with 
our contribution to the 
project. 

 In the start of December 

the children and youth 
of  CYC cheer in a work-
shop for photography 
with International Hu-
man organization. The 
photo workshop gives 
the chance for the chil-
dren to experience the 
Camp-life and approach 
the people here from a 
new angle. 

 CYC gives us strength, 
CYC saves us, CYC devel-
ops us, CYC is inside us. 

Good morning my love 
Good morning land of he-
roes 
your morning is sugar, soul 
of struggle 
Morning full of love and de-
sire 
Morning of longing to the 
land of martyrs  

Good morning to strong 
men 
Good morning to the dream 
of returning 
Good morning paradise on 
earth  
Good morning Palestine 

Hala Spah 

In the last newsletter I said 
that social education should 
not be separated from physi-
cal education and vice versa. I 
also said that basic education 
in behavior is the responsibil-
ity of the parents. The behav-
ior that the children are 
taught at home is what they 
will bring to the coach and 
this is what the coach will 
work with.So we can say the 
coach also have a teaching 
responsibility for the kids  
1. The coach must carry on 
the parents educations in 

good behavior and the devel-
opment of the children.  
2. The coach must be in con-
tact with the parents to im-
prove the joint education.  
Education and sports are im-
portant right for the children. 
Therefore the parents should 
encourage their children and 
take them to the clubs and 
centers that provide educa-
tion and sport. We have a say-
ing in Arabic that Good mind 
can be find in a good body.  
 
Majdi Majzoub 

Physical education 



نفايات نفايات نفايات، أذهب في ذلك الطريق مغلقة بكوم من النفايات، امر  
ا، اقف في           ه ي في طريق اخرى مفعمة برائحة النفايات المنتشرة على حافت
ة في             ي رم م ات ال اي آل رآن من ارآان المخيم ال ارى سوى اآوام من النف

ه، ووجه     . الطرقات ان النفايات في مخيمنا باتت وجها للواقع الذي نعيش في
رام                               ك م ال ي خ م ل ال .  اله ... .. 

لماذا ال نتعلم المحافظه على النظافه؟ هل الننا اصبحنا هكذا المبالين؟ لماذا 
ورًا                  تالنساء ال  اب ذآ ا؟ والشب ه زل ن ة م ظاف ن هتم بنظافة المخيم آما تهتم ب

م        اسه ب واناث ال يهتمون بنظافة المخيم آما يهتمون بمظهرهم و شعرهم ول
ا؟ هل                 ... و بمكياجهن؟ لماذا  ن ة ل تصرف واجه ؟ لماذا ال نتعلم ان هذا ال

ظيف       ل ن ح   .  االجمل العيش في مكب للنفايات بدل من مخيم على األق اصب
 هل من يسمع ؟.الوضع ال يحتمل

 زينة حسن

ا  ا ر ن ب  ا خ

ا  ن ع ن   و ا ق ز ء   م  ج

cyc 

م    ة   ر ق ح ف ص 2ا ل  

 

  

 زار اطفال و شباب مرآز اطفال والفتوة  معرض الكتاب الدولي في بيروت عدة مرات و ذلك
 .تحفيز اوال على القراءة واهمية الكتاب في حياة االنسان وشراء اصدارات جديدة للمكتبة

   شارك مجموعة من طالب مرآز االطفال والفتوة مع مراآز و جمعيات اهلية لبنانية وفلسطينية
     4و ذلك يوم االحد) حياتنا في شاتيال(من مختلف المناطق في لبنان بعرض عملهم عن آتاب 

 .في قاعة البيال 12-011-

 شارك االطفال بورشات عمل تدريبية على التصوير بالتعاون مع الجمعية االنسانية العالمية
 .اعقبها توزيع آاميرات لالطفال والنزول الى الطرقات و اخذ الصور التي تعكس رؤيتهم

 .الفتوة بتقوينا ، الفتوة بتحمينا، الفتوة بتمينا، الفتوة هي فينا     

 خواطر

. كتذآر وانت تنساني ان تزيل من قلبك آل دقة آانت مزيفة، تذآر وانت تنساني ان تمحو من عقلك تلك الفتاة التي حمت نفسها منك و من امثال
،  فالَتذُرع بأآاذيب المناخ والمتغيرات لبست مبررا للهروب .فاالخداع وانتهاك الحرمات  والبراءة الُعذرية الخجولة ليست من سمات الرجولة

 صباح محمد                                                                                                     الجبان  

ر من صنوف                لقد ت ي ث ك ل زال، ل عرض االنسان خالل حقب التاريخ وما ي
اة      .  الظلم واالستبداد ي ح الظلم هو نقيض العدل و يتخذ وجوهًا متعددة في ال

ة   :  مثل  ادل االعتداء على ممتلكات الغير او االحتالل، الحكم بعقوبة غير ع
 .والفرض بالقوة وغيرها من الوجوه

رأي و عدم                رد في ال ف ت االستبداد هو االستئثار بالقرار، و من مظاهره ال
م    . المشارآة، فالمستبد يفرض رايه و يتحكم باالخرين ظل لذا فان مقاومة ال

مي    واالستبداد واجب وحق من حقوق االنسان مثلما ورد في االعالن العال
 نسرين حزينة                                         .لحقوق االنسان

 الظلم واالستبداد

بمناسبة األعياد المجيدة، نتقدم  من الجميع باطيب األمنيات بعيد ميالد مجيد وعام  
 جديد سعيد ملؤه الخير والسالم والحرية والحب والفرح ، وآل عام وانتم بخير

ظم انشطة                   ع م ة ب مشارآ بعد ثالث أشهر من العمل التطوعي النشط وال
مرك               دان ى ال ا ال ادرن غ المرآز، خصوصا في فكرة واصدار هذه النشرة، ي
ر               ال عب وب األطف ل ق الصديق آاسبر، والصديقة ميتا التي ادخلت الفرح ل
ة واطيب                       محب م ب ده ق ت ف ن، سن ي ي اآلشغال واليوغا، آانا متطوعين مثال

 .التمنيات



  2011آانون االول  28االربعاء

 صباح الخير يا فلسطين-

صباح الخير يا غالية، صباح 
الخير يا ارض االبطال، 

صباحك سكر يا تراب 
النضال، صباٌح مليٌء بالحب 
واالشتياق، صباح حنين الى 

موطن الشهداء ، صباح الخير  
يا عزم الرجال، صباح الخير 

يا حلم الجىء، صباح الخير يا عروس االوطان، صباح 
 !الخيريا جنة الكواآب ، صباح الخير يا فلسطين

 حال حسن

غالبية المنظمات السياسية واالجتماعية نشأت  
عات                جم ت مات وال خي م للتخفيف من معاناة ال
ر،          حري ت ورة وال ث الفلسطينية، بهدف التعيئة لل
وق      تحول الهدف الحقا للتوعية والحماية وحق
سي      جن الطفل واالنسان والمراة واالستغالل ال
ل                  وي م ت ى ال ا عل اس د اس م والمخدرات والمعت

مات       .  األجنبي ظي ن ت وبالواقع أن معظم قيادة ال
اآن              ا ام ه س ف ن السياسية والجمعيات اوجدت ل
ا      ه ات ب خارج المخيمات، واصبحت معظم مناس

ادق           ن جوم     5ومؤتمراتها تعقد في ف تحت   .  ن
ع   ذرائ دا                   .  شتى ال دب ة عزال ج ق ي ق ح ال ه ب ن ك ل

يضاف الى سياسة العزل والتمييز العنصري    
ن   .  للحكومة اللبنانية ولعل السخرية ان المانحي

راآضون       ت والسفراء واالعالميين واالجانب ي
ة               ي ب ال ر من غ ث لرؤية متغيرات المخيمات اآ

ن المسؤولين  حرام  .  السياسيين واالجتماعيي
زارع               ى م ورة ال ث مات ال ان تتحول مخي
مي                ان واالشخاص عدي ي الع ة ل روآ ت م

ا   ه حن      ...  الكفاءة والقدرة على ادارت فال ن
ا او          ا من      آسبنا الخارج وال طورن عززن

ل       وي م ت ل صمود شعبنا الذي تحول الى وسيلة ل
ر                         ي ي غ ت ل ر ل ي أث ت عل وال ف ل ادة ل يعد ان آان م

 والتحرير                      
 اسرة التحرير                

 صباح الخير يا فلسطين

 اخبـارنـا

 1 فكرة االسبوع

 1 الى متى ستبقى حياتنا هكذا؟

 1 التربية الرياضية

 1 صباح الخير يا فلسطين

 1 هل تعلم

 2 خواطر

 2 جزء من واقعنا

 2 الظلم واالستبداد

CYC  

 عناوين  النشرة

لقد تحدثنا سابقا عن التربية 
الرياضية بانها جزء ال يتجزا من 

التربية االجتماعية والعكس 
صحيح، وان  التربية باالساس في 

تحسين سلوك  الطفل هي تربية 
االهل، الن الطفل يتأثر بما تعلمه 

في بيته وصوال الى المدرسة 
الموجه / وآذاك المدرب. والمجتمع

و ال ننسى .  عبر التربية الرياضية
ان على المدرب واجبات اتجاه 

الطفل ، فعليه ان يكون مكمال لدور 
االهل في تنمية و تحسين سلوك 

يجب ان يكون اتصال و . الطفل
تواصل جيد  بين المدرب والطفل 
. لتطوير قدراته العقلية والجسدية

آما ان اهم حقوق الطفل هو 
الحماية والتعلم واللعب ، لذلك 

نوصي اهلنا الكرام بان يشجعوا 
اوالدهم و ان ياخذوا بأيديهم الى 

األندية و المراآز التي تعنى بتنمية 
قدراتهم الفكرية والرياضية من 
خالل اعطاء دروس تقوية  و 

تمرينات رياضية وتنمية قدرات 
 مجدي مجذوب.     ومواهب

5العدد   

 الى متى ستبقى حياتنا هكذا؟

 الى متى؟

 الى متى سيبقى القلق ساآن قلوبنا؟ الى متى سيبقى التوتر مسيطر على عقولنا؟ الى متى ستبقى اعصابنا مشدودة؟

الى متى  سنظل ظالم و مظلوم؟ الى متى سيبقى شعبنا  . انانيتكم هي المسيطرة، اهدافكم ضائعة، طرقكم مختلفة، احالمكم ميتة
 غير مبال ؟

ال نتحرك او نتصرف او ناخذ اي اجراءات اال بعد ان نخسر احد شبابنا، الى متى؟ الى متى ستبقى اجيالنا الصاعدة جاهلة، 
اصبحوا معتادين على .  عقولها مقفلة على مبادىء تافهة ، و آذانهم صاغية المور عارية، و اعينهم ال ترى سوى الشوائب 

 الى متى ستبقى حياتنا هكذا؟ا. الواقع المنحرف، بعدين عن الوطن و الوطنية،  فارين من الحرية الى العبودية

 منار شامية

 التربية الرياضية

 هل تعلم؟

 ان القرفة تقوي الجسم، 

انها تدر البول، انها تلين البطن، و انها تجلو البصر، و تقلع البثور والكلف من الوجه، و واذا مزجت  
 . بالعسل نفعت للسعال المزمن،و انها تفيد المصابين  الربو والزآام


