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FACT OF OUR YOUTH 

Sport is not just to reap the cups but is to educate the hearts of 
Unfortunately, nowadays education is sport has become far from founded and its 
methods and its goals became things reversed and through see us for some things 
and facts of living, we found that some clubs, centers and institutions teaching chil-
dren associate them selfish and pride, it was still sport for them, the goal of athlete, but 
has become an educational goal to get the largest possible number of cups , and no 
matter what the results were negative effect , the important thing they raise the name 
of the club or the institution or center cup. 
They had to stop and  ask  some  question who know for some sports, especially foot-
ball. Is this the real goals of sport? where would sport in this way? 
The answer was that sport is the basis for refining the hearts and the growth and de-
velopment of the minds and body together, during which it achieved the desired goals 
and hopes. Come hand with hand to  encourage 
our children to the sport and show them its goals. 

 
Magdi Aljdhub 

 

SPORT 

Unrestrained concerns, miserable life conditions, and general ignorance. 
 
Our youth live in the danger of life conflicts that our community face, that is, apathy 
and dependency. We're living in an era in which man depend on their wives for life 
expenses, and young men wait for their sister's salary at the end of the month, while 
others wait in line to get the income provided by any political or social organization to 
which they belong. 
More than half of the youth spend their time in the streets or in internet coffee shops. 
They don't seek a better future to enhance their careers and to reach their goal (a 
homeland). 
Where is our rising youth among these? Where are the rebels and the freedom figh-
ters among these? Where are the patriots and the resistants who sacrificied their 
blood and their souls at the border of Palestine on May 15th 2011? 
Where? Where? Where? 



P A G E  2  O U R  N E W S  

CYC 

Session of the Islamic New Year in football  

Education is the right of child  

camp grew up in very difficult economic conditions. 
And still to this day in spite of all this suffering, peo-
ple are trying to survive and ensure their needs of 
living, this is due to the varying classes of society, 
there are the poor and the rich. 
Affected by the camp expensive living, became the 
landlords take advantage of the situation and treat 
people as the owners of the rich class. And they have 
to raise wages of the house and the people became 
complain of increased physical suffering because of 
how they are similar to non-existent. 
By My name and the name of each child in Shatilla 
camp, we hope to be reviewing this issue and work 
to lower wages, we are one people we must help 
each other. 

 
Nemat Abu SHoleyh 

Rent houses  

Children have multiple rights among those guar-
anteed by the UNESCO Charter of rights, which is 
specialized in the field of children rights. The right 
to primary education is based on the 1990 
UNESCO- and the 2000 Dakar conferences. These 
provided with the decisions that all humans - of 
both genders- should enjoy a basic education. 
Hence, all children should enjoy the right to learn. 
Education is considered the most important right 
under which people develop and advance. The 
process of education enhances both current and 
future progress of the individual, of the society 
and of all countries. 
We find that all countries that educate their citi-
zens positively advanced and developed in all ar-
eas of life, such as economic prosperity, sciences, 
politics or literature. 

 
Abeer Qasim 

The Islamic New year football tournament  
 
The final of the Islamic New Year football tournament 
for boys under 14 years old was held on Sunday 
08/01/2012 in the al-Siraj Stadium of Shatila refugee 
camp between the teams of Akka and Carmel. Carmel 
won the game 3-2 and the tournament, while Akka 
finished second and the Taqwa team won the price of 
the best attitude. Taqwa player Khalil Amayri was 
awarded as the top scorer of the tournament, while 
goalkeepers Muhammad al-Asmar (Taqwa) and Hus-
sein Khamis (Carmel) were honored.  

 
Yihia Saris 

 

• They show the film (Chatila) and play (King) for Peter in children and youth center. They participated 
in the representation children of Shatila camp from Ramallah and Haifa school, and Attended my admini-
stration and professors from both schools. 
• children from the center chare in the closing ceremony of the book (our lives in the Shatila) in AL- 
ENESCOW , and they thanked the  children who participated in the book  from Shatila refugee camp. 
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 محمد المغير:االسم
 سنة 21:العمر
 السادس:الصف

 يعبد:المدرسة
 احمر و الفضي: اللون المفضل

 الكومبيوتر:الهواية
ان ابقى ناجح طول : الحلم
 عمري

 آلزار عثمان: االسم
 سنة 12:العمر
 السابع:الصف

 حيفا:المدرسة
 البنفسجي: اللون المفضل

 السباحة و الرقص:الهواية
ابقى مع رفقاتي و اهلي و ما : الحلم

 نفترق ابدًا و آون مهندسة ديكور

و الزالت حتى يومنا هذا بالرغم من آل هذه المعاناة، . نشأ المخيم في اوضاع اقتصادية صعبة جدًا
يحاول الناس االستمرار في الحياة و تأمين احتياجات معيشتهم، هذا يعود الى تفاوت الطبقات في 

 .المجتمع فهناك الفقير والغني

تأثر المخيم يغالء المعيشة ، اصبح اصحاب العقارات يستغلون الوضع و يعاملون الناس على انهم 
فقاموا برفع اجور البيت و اصبح الناس يشكون من زيادة المعاناة بسبب احوالهم المادية الشبه . من اصحاب الطبقة الغنية

 .معدومة

باسمي واسم آل طفل من مخيم شاتيال نتمنى ان يتم اعادة النظر بهذا الموضوع و العمل على خفض االجور ، فاننا اباء 
 .شعب واحد فعلينا مساعدة بعضنا البعض 

للطفل حقوق متعددة ومن ضمن الحقوق التي آفلها ميثاق الحقوق الخاص بمنظمة اليونيسكو 
وهي المنظمة المتخصصة في مجال حقوق الطفل، حق الطفل في النهل من معين التعليم 

ومؤتمر داآار لعام -1990االساسي وهذا النص صدر وفقا لقرارات مؤتمر اليونيسكو لعام 
ونصت قرارات هذين المؤتمرين على ضرورة اتاحة التعليم االساسي لكل  2000

المواطنين ممثال في اطفالهم من آال الجنسين بحيث يعتبر من الحقوق االساسية التي يجب 
ان يتمتع بها الطفل حيث يعتبر التعليم من اهم الحقوق التي بموجبها يتطور ويتقدم االنسان 

 .وان عملية التعليم تحقق عملية التقدم االني والمستقبلي للفرد وللمجتمع ولكل الدولة
واننا نجد ان الدول التي تعلم سكانها قد انعكس ذلك ايجابا على آل منامي الحياة بها فنجدها 

قد تقدمت وتطورت في جميع مجاالت الحياة واهمها االزدهار االقتصادي والعلمي 
 .  والسياسي واالدبي

 عبير قاسم 

 :التعليم حق اساسي للطفل

اقيمت المباراة النهائية لدورة راس السنة الهجرية للفتيان  8/1/2012في يوم االحد 
فاز فريق . سنة على ملعب السراج في مخيم شاتيال بين فريقي عكا والكرمل 14دون 

و نال آأس الدورة، في حين نال نادي عكا آأس  2-3الكرمل في المباراة بنتيجة 
المرآز الثاني،و نال فريق التقوى آأس افضل اخالق، و آرم الالعب خليل عمايري 

) التقوى( من فريق التقوى جائزة هداف الدورة ، و تم تكريم الحارسين محمد االسمر
 ).الكرمل(و حسن خميس 

 يحيى سريس 

 دورة راس السنة الهجرية في آرة القدم

 آجار البيوت

 شارك في التمثيل اطفال مخيم شاتيال من مدرستي .لبيتر في مرآز االطفال و الفتوة )  ملك(و مسرحية ) شاتيال(تم عرض فيلم
 .حضر ادارتي و اساتذه من المدرستين. رام اهللا و حيفا

 مع دار المرآز الثقافي في اليونيسكو، وتم شكر اطفال مخيم ) حياتنا في شاتيال(شارك مرآز االطفال والفتوة في حفل ختام آتاب
 .شاتيال الذين شارآوا في الكتاب

CYC 

 اآتب، اصرخ، اقول،  عبر،

 ال تترك صوتك جوا.



 

 

 اخبـارنـا

 1 جملة االسبوع

 1 شباب الحال

 1 فلسطيني

 1 الرياضة

 2 الدورة السنوية الهجرية للفتيان

Cyc 2 

 2 التعليم حق اساسي

 2 اجار البيوت

 2 اطفال من المرآز

 عناوين  النشرة

7:العدد   

  الرياضة ليست لحصد الكؤوس انما هي تربية للنفوس

لالسف في ايامنا هذه  ان التربية الرياضة اصبحت بعيدة عن اسسها و وسائلها و اهدافها فاصبحت 
االمور معكوسة و ذلك  من خالل مشاهدتنا لبعض االمور و الوقائع الحية ، وجدنا ان بعض 

االندية و المراآز والمؤسسات تعلم االطفال المنتسبين اليها باالنانية و الكبرياء، فلم تزل الرياضة 
بالنسبة اليهم هدف تربوي رياضي بل اصبحت  هدف للحصول على اآبر عدد ممكن من الكؤؤس 

 .، و مهما آانت النتائج سلبية ، فالمهم عندهم رفع اسم النادي او المؤسسة او المرآز بالكأس

هل هذه .فكان ال بد من وقفة  تساؤل لبعض القييمين لبعض االلعاب الرياضية  و خاصة آرة القدم
 هي اهداف الرياضة الحقيقية؟ والى اين ستصل الرياضة في هذه الطريقة؟

فكان الجواب ان الرياضة هي االساس تهذيب للنفوس و نمو و تطور للعقول و الجسد معًا ، فمن 
فتعالوا يدًا بيد نشجع اوالدنا و نرشدهم الى الرياضة و . خاللها تتحقق االمال و االهداف المنشودة

 .اهدافها السليمة

 مجدي الجذوب

 . هموم متوزعة ، و حياة بائسة، و جهل قامع 

يعيش شبابنا من  اخطر صراعات الحياة التي تواجهها شعوبنا، و هو الالمباالة واالتكالية ، فاصبحنا في 
عصر و وقت الرجل يعتمد على امراته في معيشة بيته ، و الشاب ينتظر راتب اخته في نهاية الشهر،  

والبعض يصف بالصفوف المنتظرة اخذالرواتب التي تاتيهم في نهاية الشهر  عند انتمائهم الى حزب او 
 .تنظيم او مؤسسة

فان اآثر من نصف الشباب يقضون اوقاتهم في الشوارع و المقاهي و انترنت، ال يبحثون عن مستقبلهم  
 ).الوطن(الآمال مسيرتهم و الوصول الى هدفهم

فاين شبابنا الصاعدة بين هؤالء؟ و أين الثوار واالحرار بين هؤالء؟اين المناضلين والمقاومين الذين 
 فداءًا لفلسطين؟ 2011ايار 15رآضوا بدمائهم وارواحهم الى الحدود في 

 اين؟ اين؟ اين؟

 منار شامية

لن ابقى بعيٌد عنك و لن ابقى الجئ 
ساعود اليك مهما طال الزمان النني 

 .فلسطيني

 فعندما تتعلم انت فلسطيني

 عندما تناضل انت فلسطيني

 عندما تقاوم انت فلسطيني

 فلسطين

 الرياضة

 شباب الحال


