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الس يد محمد ا ألعور
مدير عام امجلعية

ويس متر امللتقى يف العمل وخدمة أأهايل بدلة سلوان منذ العام  2006تتغري الوجوه ولكن الهدف يبقى عىل ما هو تقدمي ا ألفضل ألبناء بدلة سلوان وتنويع الفرص واجملاالت
املقدمة لتوفري أأكرب مساحة لتطوير املهارات و أأعاطء أأبناء بدلتنا احلبيبة الفرصة ل ألختيار .وذلكل سرتون يف تقريران لهذا العام التنوع يف ا ألنشطة اليت قدمناها وكذكل الرشأاكت
املمتزية اليت معلنا عىل حتقيقها مع مؤسسات رايدية يف جمال العمل اجملمتعي والش بايب والنسايئ لنمتكن من الوصول اىل أأكرب رشحية من اجملمتع احمليل .شعاران سيبقى لبدلان حق
علينا وعليه س نقدم ونعمل ونبذل أأفضل ما بوسعنا لنكون عند حسن ظن امجليع .ولعل لك هذا يتحقق يف ظل الظروف الرائعة اليت تعيشها مؤسستنا يف ظل ادلمع املتواصل
من الهيئة ا ألدارية ممثةل برئيسها الس يد فوزي شعبان اذلين ال يوفرون اجلهد لتعزيز قدرة املؤسسة عىل التطور و أأيضا الطامق املمتزي اذلي متكنا من تشكيهل يف العام املنرصم
ليكون عىل أأمت اجلاهزية مبساعدة أأبناء بدلتنا احلبيبة.

املضمون:
 .1التعريف ابملؤسسة
 .2ا ألنشطة والفعاليات
 .3مدرسة الفنون
 .4أأجنازات
 .5التحدايت
 .6رساةل اىل ا ألصدقاء
 .7معلومات أأتصال

 .1التعريف ابملؤسسة
 .2الرؤاي:
جممتع مقديس حافظا لهويته واترخيه و أأرثه وحضارته ,ليكون خري ممثال لهذا اجملمتع حمليا ودوليا.

 .3هممتنا:
ملتقى الش باب الرتايث املقديس مجعية غري رحبية وغري حكومية تعمل يف جماالت الش باب والرتاث والثقافة واملر أأة والفنون .ويسعى امللتقى لتوفري مناخ مناسب مجليع
فئات اجملمتع للتعبري عن ذاهتم وتطوير هماراهتم.

 .4ا ألهداف ا ألسرتاتيجية:
أأ .تطوير همارات الش باب من الك اجلنسني من خالل توفري مساحات ل ألبداع وتطوير املهارات.
ب .املسامهة يف أأحياء الرتاث القلسطيين وتطويره للامتيش مع تطورات العرص لتقدمي أأفضل صورة جملمتعنا املثقف املعطاء.
ت .توفري مساحة أمنة للش باب للتعبري عن مكنوانهتم.
ث .توفري جماالت متنوعة ملساعدة الش باب بأأختيار ميوهلم الثقايف والفين لتطوير ذاهتم وقدرهتم عىل التواصل مع الخرين.

 .5ألية حتقيق ا ألهداف:
أأ .تكريس هجد أأعضاء الهيئة ا ألدارية والعاملني واملتطوعني ملساندة رواد امللتقى لتطوير هماراهتم.
ب .تنفيذ برامج توعوية يف جماالت متنوعة لوضع الش باب عىل الطريق الصحيح.
ت .التشبيك مع اكفة مؤسسات الوطن دون أأس تثناء لتقدمي أأفضل الفرص للش باب.
ث .تطوير الربامج املوجودة حاليا يف امللتقى لتحسني جودة اخلدمات املقدمة.

 .6الهيئة ا ألدارية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الس يد فوزي أأمحد شعبان
ايرس عرفات قراعني
فادية هامش أأبو الهيجة
فراس "محمد فيصل" العفيفي
فادي سعيد مطور
نيفني ماجد عويس
ايمسني عامد أأبوصوي

الرئيس
انئب الرئيس
أأمني رس
أأمني صندوق
عضو
عضو
عضو

 .2ا ألنشطة والفعاليات:
نفذ ملتقى الش باب الرتايث املقديس مجموعة من ا ألنشطة والفعاليات خالل العام  2018وحاول امللتقى يف هذا العام تنويع ا ألنشطة للوصول اىل أأكرب رشحية ممكنة من أأبناء بدلة
سلوان خصوصا والقدس معوما .وفامي يل ملخصا ألمه ا ألنشطة والفعاليات:

ا .مرشوع "وجود"
ينفذ مرشوع "وجود" ابلرشاكة مع مركز ا ألرشاد الفلسطيين ويس هتدف املرشوع فئات املراهقني والس يدات ويس متر املرشوع حىت هناية شهر  4للعام .2019
ويتناول املشرتكون يف املرشوع عدة مواضيع مرتبطة ابلواقع اذلي يعيشونه للوصل اىل وعي أأكرب للمحيط والتحدايت اليت يتعرضون لها .وكذكل الس يدات اذ يلتقون
اس بوعيا للتحدث عن امور تتعلق ابلرتبية ا ألجيابية للمساعدة يف توجيه أأبناهئم اىل املس تقبل ملواهجة التحدايت واملصاعب .ونفذ خالل املرشوع عدة أأنشطة وفعاليات
اكن أأبرزها:
 .1ورشة حقويق :للتعرف عىل حقوق املراهقني يف مدينة القدس.
 .2معسكر ختيمي يف الشامل الفلسطيين :ابلرشاكة مع املؤسسات املقدس ية املشاركة ابملرشوع.

ب .علوم يف الشارع:

من ا ألنشطة املمتزية واليت نفذت يف العام  2018يه تنفيذ يوم تعلميي ابلرشاكة مع مؤسسة النزيك حتت شعار علوم يف الشارع .حيث قام متطوعيون من مؤسسة النزيك
ابإحضار بعض التجارب وا أللعاب العلمية للتعرف عىل العلوم ابسلوب ش يق ومثري ,وكذكل تضمن هذا النشاط املمتزي عىل مرسحية ختدم اهداف النشاط.

ج .يوم تطوعي "تزنيف العني"
من القمي اليت يسعى امللتقى اىل ترس يخها يف اجملمتهع احمليل وخصوصا الش باب يه قمية التطوع وذلل نفذ امللتقى وبمتويل من مؤسسة التعاون مبادرة لتنظيف
حميط عني سلوان التارخيية.

د .ورشات معل:
 .1ورشة معل ا ألمان الرمقي:
ابلرشاكة مع مؤسسة الرؤاي ومضن مرشوع ش بابنا قدها حيث تعرف الش باب عىل اخملاطر املتعلقة ابس تخدام وسائل التواصل ا ألجامتعي وطرق امحلاية
مهنا.
 .2ورشة معل الرتبية ا ألجيابية:
أأيضا مضن مرشوع ش بابنا قدها وابلرشاكة مع مؤسسة الرؤاي عقد لقاء للمراهقني حول الرتبية ا ألجيابية وطرق مواهجة التحدايت.
 .3رسطان الثدي:
أأس هتدفت ورشة العمل هذه الس يدات من بدلة سلوان لتعريفهن مبرض رسطان الثدي وطرق الوقاية والعالج.
 .4ختطيط أأسرتاتيجي ملؤسسات سلوان
كام ونفذ امللتقى ورشة معل لوضع خطة ومهنجية معل ملؤسسات سلوان لتتاكتف اجلهود للتعاون واملشاركة لتقدمي أأفضل ا ألعامل للمجمتع املس هتدف.

ه .مبادرة صور من سلوان
نفذ امللتقى مبادرة ممزية للرواد امللتقى .حيث طلب من املشرتكني من أأعامر  12حىت  18ابلتقاط صور هبواتفهم اذلكية لبدلة سلوان .لنخرج مبعرض لصور من خمتلف أأحياء
بدلة سلوان مبنظور خيتلف عن اذلي يمت أأظهاره بوسائل ا ألعالم .و شارك هبذه املبادرة  15مشرتك من اذلكور و ا ألانث.

و .بطوةل فيفا بالي س تيشن:
نفذ امللتقى بطوةل ترفهيية تنش يطية للش باب من سن  15مفا فوق للعبة البالي س تيشن فيفا  2019وشارك يف البطوةل  12مشرتك وزعوا عىل ثالثة مجموعات ليتأأهل بطل
واثين لك مجموعة لدلور الثاين ويف ختام املنافسات تسمل الفائز الاول اكس املركز ا ألول.

ز .أأمس ية شعرية:
لنضمن الوصول اىل أأكرب رشحية من اجملمتع احمليل وحرصا منا عىل تنويع ا ألنشطة عقد يف امللتقى أأمس يات شعرية أألقي فهيا الشعر مع عزف للموس يقى وا ألغانية الشعبية والرتاثية.

ح .اخملاميت الصيفية:
من الس نوات املمتزية يف ملتقى الش باب الرتايث املقديس فامي يتعلق ابخملاميت الصيفية .حيث متكن امللتقى من تنفيذ خمامين صيفان:
ا ألول اكن ابلرشاكة مع املعهد الوطين للموس يقى ومحل شعار خماميتنا املعتاد " أأحنا هون  : "2حيث تعرف الطالب عىل الالت املوس يقية املتنوعة وتعلموا العزف
عىل ا أليقاع والغناء امجلاعي وادلبكة الشعبية والفن والرمس.
أأما الثاين فاكن ابلرشاكة مع مؤسسة الرؤاي ومحل أأمس "ش بابنا قده" و أأختص ابلش باب من سن  13حىت  16واكن الهدف منه تعريف الش باب بفرص العمل
وادلراسة يف املس تقبل.
وعىل أأمل أأن نلتقي يف خممي " أأحنا هون  "3يف صيف 2019

 .3مدرسة الفنون:
أأفتتح امللتقى يف شهر سبمترب من العام  2018مدرسة الفنون ,واليت تقدم فرص لتعمل عىل أأنواع خمتلفة من الفنون .وتتوفر للمشرتك فرصة تعمل عزف ا أليقاع
الفردي وامجلاعي وعزف العود وعزف الكامن والقانون كام ويوجد برانمج خاص ل ألطفال من سن  4حىت  6للتعريف عىل املوس يقى والغناء .كام ويتس ىن للك
طالب مشرتك مضن الربانمج ا ألنضامم اىل الغناء امجلاعي .ويرشف عىل التعلمي أأساتذة أأحصاب خربة يف هذا اجملال لتكون شعةل جديدة يف قلب بدلة سلوان
لتوفر ل ألطفال فرص جديدة ولتكون أأول مدرسة للفنون يف بدلة سلوان.

 .4ا ألجنازات:
لعل أأمه أأجنازات امللتقى يه ا ألس مترار يف تقدمي خدماته رمغ الظروف احمليطة والتحدايت واخملاطر احملدقة ابملاكن اإال أأن امللتقى يعترب أأفتتاح مدرسة الفنون يه البصمة
والتنوع اذلي يسامه يف تطوير الربامج اليت يقدهما اىل أأبناء بدلة سلوان لتسامه يف رفع وعي أأبناء البدلة وتعريفهم بفرص جديدة تسامه يف بناء صخصياهتم وتطوير هماراهتم
ملواهجة حتدايت املس تقبل.

 .5التحدايت:
جتلت التحدايت خالل العام  2018يف عدة جوانب أأبرزها اكنت صعوبة توفري متويالت لضامن سري ا ألنشطة والربامج مضن اخملطط لها.

رساةل اىل ا ألصدقاء

نتوجه اىل لك ا ألصدقاء وادلامعني ابلشكر والتقدير عىل ثقهتم اليت منحوان أأايها وعىل دمعهم لنا خالل العام 2017عىل أأمل أأن يتجدد العهد بيننا يف العام  2018لضامن
أأس مترارية وتطوير الربامج املقدمة للمجمتع احمليل .شكرا لمك مجيعا.

ل ألتصال:

ملتقى الش باب الرتايث املقديس
القدس – سلوان – يح واد حلوة – جبانب مسجد العني
هاتف02-9972232 :
فيس بوك :ملتقى الش باب للرتاث املقديس
امييلsilwan.spring@jycforum.com :
Website: jycforum.com

