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مطلوب للتوظيف في رام الله 
جمعية  عطاء فلسطني هي جمعية غير ربحية ، غير حكومية ، غير حزبية تسعى خلدمة املرأة والطفل واألسرة  واإلرتقاء بهم 
ثقافيًا وإجتماعيًا تعلن عن وجود شاغر لوظيفة محاسب /ة بدوام كامل من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساء يوميا ما 

عدا يومي اجلمعة والسبت 
املؤهـــــالت :

•بكالوريوس في احملاسبة من جامعة معترف بها . 	
•خبرة عملية في برامج احملاسبة ) الشامل ، املنارة نت ، بيسان ( ال تقل عن سنتني.  	

•اجادة اللغة االجنليزية قراءة ، كتابة ،، محادثة 	
• القدرة على حتمل ضغط العمل 	

•القدرة على العمل ساعات اضافية  	
•شخصية قيادية 	

لالمتحان  للتقدم  بها  االت��ص��ال  سيتم  ج��دا  مختارة  مجموعة   ، اع���اله  ال��ش��روط  مستوف  غير  طلب  اي  ف��ي  تنظر  ل��ن  اجلمعية 
التحريري.

  givepalestine@gmail.com لتقدمي الطلبات الرجاء ارسال السيرة الذاتية + صورة شخصية على البريد االلكتروني للجمعية
او على فاكس رقم 02-2988327

املوعد النهائي لتقدمي الطلبات هو صباح يوم اخلميس املوافق 2010/10/7 ، ال ننظر في اي طلب يقدم بعد هذا التاريخ .

ماتور 1.6
118.000 ال����ش����رك����ة   س���ع���ر 
105.999 ال�����ب�����ي�����ع  س�����ع�����ر 

ABDO Leasing Co.ABDO Leasing Co.
شركة عبده للسيارات والتأجير والليسنج والتمويل

سيارات جديدة من الشركة 
بكفالة ملدة 3 سنوات او 100.000 كيلو متر

ماتور 1.8
142.000 ال����ش����رك����ة   س���ع���ر 
129.999 ال�����ب�����ي�����ع  س�����ع�����ر 

للمراجعة واالستفسار

معرض عبده للسيارات 
 الشيخ جراح - بجانب حرس الحدود

052-2545891  / 052-2400871  /Fax  02-5811147  /  02-5811999

م����������ازدا 3 - 2010

تويوتا كوروال 2010

كايا فورتي 2010

متلك سيارة جديدة بدفع شهرية ثابتة

س�������ي�������ارات 
ت���رخ���ي���ص
ال��������ق��������دس

شفرليت كروز 2010
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مطل����وب .......
 مدبرة منزل مقيمة
للعمل لدى عائلة $ اخلليل

مع ضرورة توفر القدرة والرغبة 
على مساعدة املسنني

االتصال على الرقم 0598425115

)1
0(

 1
0/

4 
ع

اعالن توظيف
شركة رائدة في مدينة رام اهلل ترغب بتوظيف :

 محاسب او محاسبة 
ضمن الشروط التالية:

> شهادة بكالوريوس في احملاسبة كحد ادنى.
> يفضل خبرة في مجال محاسبة الشركات.

> معرفة ببرامج احملاسبة االلكترونية.
> سكان محافظة رام الله والبيرة.

يرجى ممن يجد في نفسه الكفاءة والرغبة، ارسال السيرة الذاتية:
فاكس: 2413403  - وطنية رقم : 0568555750

taybatone@live.com :بريد الكتروني
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أربع شقق للبيع3/
في بيت حلم 

 شارع الصف / القناطر / قرب سوبر ماركت اجلراشي 
كل شقتني لهما مدخلهما اخلاص

مطوبـــة وبأسـعار مناسبــة
لالستفسار واملعاينة

 يرجى االتصال 0598228404

 اجلامعة اإلسالمية حتتفل بتخريج
 الفوج األول من طلبة الدبلوم املهني

غزة – مراسل ے اخلاص - أكد الدكتور 
اإلسالمية  اجلامعة  رئيس  شعث  كامل  كمالني 
بغزة أن معهد التنمية املجتمعية بعمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر ميثل حلقة جديدة 
ومعلمًا بارزًا في اخلدمات التي تقدمها اجلامعة 
فريدة  مجاالت  في  باخلريجني  االحتفال  وأن 
غير تقليدية يؤكد جدية اجلامعة وجاهزيتها 
لتوسيع خدماتها وأن الدراسة في معهد التنمية 
املجتمعية تعطي فرصة للقوى العاملة للتنويع 

في مهاراتها، ورفدها بكفاءات جديدة . 
وك��ش��ف ال��دك��ت��ور ش��ع��ث ع��ن اع��ت��زام معهد 
التنمية املجتمعية افتتاح تخصصات جديدة، 
مثل دبلوم التخدير واإلنعاش لألطباء، ودبلوم 

الدعم النفسي واإلرشاد.
وكان الدكتور شعث يتحدث خالل تخريج 
التي  املهني  ال��دب��ل��وم  ب��رام��ج  م��ن  األول  ال��ف��وج 

مينحها معهد التنمية املجتمعية .
وأكد الدكتور فهد رباح عميد خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر أن اخلريجني متميزون بأدائهم 
في  يرتقون  جعلهم  م��ا  وه��ذا  واملهني،  العلمي 

املؤسسات التي يعملون فيها .
وألقت اخلريجة لينا كحيل كلمة اخلريجني 
إلى  وترجمها  اإلجنليزية  باللغة  واخلريجات 
أبو عمرة،  الهادي  اخلريج عبد  العربية  اللغة 
اجلامعة  أن  ال��ع��ال��م  نخبر  أن  ن��ود  فيها:  وج���اء 
اإلسالمية واحدة من أعرق اجلامعات في العالم 

، وأننا نحتفل اليوم بتخريج مشاركني حملوا 
على عاتقهم مسؤولية ارتقاء الوطن".

وفيما يلي أسماء اخلريجني واخلريجات 
الدبلوم املهني 

"علوم مالية ومصرفية" 
آي����ة ن���ظ���ام ال����ري����س، دع�����اء م��ح��م��د علي 
محمد  احل��م��ض��ي��ات،  نبيل  هيثم  ال��درب��اش��ي، 
عبدالنبي،  حسني  رمضان  الطرطور،  ابراهيم 
العبد عمر،  نعيم عزام  أبوشرخ،  رفيق  فتحي 

سعيد صالح عطاالله.
"دبلوم الترجمة املهنية" رينا زكريا كحيل، 
اب��ت��س��ام ي��وس��ف ال��ش��ري��ف، ع��ال س��الم��ة األغا، 
محمدزياد  ميساء  التلباني،  إسماعيل  جن��وى 
جعرور، باسمة عبدالرحيم الشيخ علي، سمر 
عبير  صالح،  جمال  نور  اخلضور،  عبدالفتاح 
توفيق  آالء  ثابت،  شكري  لبنى  سكيك،  ماهر 
شعبان،  عوض  رنا  خضرالغول،  شعائر  الشوا، 
إميان نبيل حمد، صفاء جابر أبورحمة، فايز 
خليل الزيتي، عبد الهادي عمر أبوعمرة، عالء 

إحسان مراد، أحمد صالح بخيت.

"دبلوم اللغة اإلجنليزية 
"Business+ Mediae

 ن����ادي����ة م���ح���م���د ح���س���ن���ي���ة، م���ن���ى ف����ارس 
نوال  أب���وراس،  املجيد  عبد  نهاد  عبدالسالم، 
عبدالكرمي  انتصار  احل��وران��ي،  عبدالرحمن 
الزريعي، ميس عيسى نايف، هيا مروان إبراهيم 
أبو  محمد  علياء  الدهشان،  أحمد  هناء  لظن، 
شاويش ، سحر أحمد عيسى البنا، فاطمة أحمد 
الشريف، هبة نبيل ضاهر، ماجد سعدي خيال، 
الريس،  ماجد  همام  أب��وط��ه،  خليل  إبراهيم 
الريس،  الغفري، محمد نبيل  محمود سليمان 
سامح أحمد الشرفا، عمر محمد شعت، محمد 
محمد  علي  ع��م��اد  ح��م��د،  عبدالرحيم  ج��ه��اد 
كحيل،  زكريا  مجد  مطر،  ف��وزي  عمار  موسى، 
نبهان،  مصباح  جمال  حبوش،  جمال  يوسف 
اخلالدي،  منر  ناهض  املسارعي،  فضل  محمد 
إياد  نافذ دي��اب رج��ب،  محمد حسام منصور، 
العلول،  جهاد  ال��ك��رمي  عبد  البلعاوي،  جمال 

محمد جهاد العلول، أشرف نايف صالح.

"دبلوم إدارة منظمات 
املجتمع املدني" 

وفاء  اسليم،  الهور، رمي محمد  والء محمود 
شومان،  عبدالفتاح  سمر  أب��وزه��ري،  محمود 
بسمة فتحي برهوم، جناح محمود البطنيجي، 
فوذة،  عبدالرحيم  آالء  حلس،  ناهض  روض��ة 
أحمد  أبو خديجة، سحر  سمية عبد احلميد 
شعبان  إبراهيم  ج��ودة،  عبدالله  سهير  البنا، 
إسماعيل  محمد  خيال،  سعدي  ماجد  ع��ودة، 
املصري، مهند سالم النجار، محمد فواز نصار، 
محمد شحادة العبويني، رائد محمود إبراهيم، 
البرنية،  أحمد  مهند  امل��ده��ون،  عصام  حسن 
فراس علي قاسم، خالد عودة عدس، مدحت 
محمود  اللقطة،  أحمد  محمد  جمعة،  محمد 
عبدالوهاب شلبي، ماهر محمد علي حرز الله، 
السقا،  ج��ودة، محمود حمودة  إبراهيم  محمد 
أحمد،  إبراهيم  أشرف  ع��ودة،  شعبان  إبراهيم 

سائد وليد سعد. 

محافظ قلقيلية يلتقي وفدا
من منظمة »أطباء بال حدود«

قلقيلية-التقى العميد ربيح اخلندقجي محافظ قلقيلية في مكتبه االحد وفدًا من منظمة  
أطباء بال حدود ضم " السيدة مورجان برنارد، وطارق زيد، ومحمد جرار.

ورحب احملافظ باحلضور مثمنًا الزيارة، ومشيدًا بالدور النبيل الذي تقوم به املؤسسة خالل 
عملها في األراضي الفلسطينية، مضيفًا أن محافظة قلقيلية تعرضت إلى آثار سلبية ناجتة عن 

سياسات االحتالل الهادفة إلى تفرغ األرض من سكانها .
وأكد احملافظ .. على ضرورة أن تقوم املنظمة بوضع آليات قياس خالل فترة عملها تؤدي إلى 
معرفة مدى النجاح الذي حققته خالل فترة عملها، مشددًا على ضرورة التشبيك مع املؤسسات 

في التجمعات التي تنوي العمل بها قبل أن تدخل للعمل فيها .
بدورها .. شكرت السيدة " برنارد " احملافظ على حسن االستقبال، وأشارت الى أن الزيارة أتت 
بهدف اطالعه على خطة عمل املنظمة في محافظة قلقيلية، واستعرضت البرامج التي تعمل 
بها املؤسسة فيها في فلسطني، وآفاق العمل في محافظة قلقيلية، مشددة على ضرورة التواصل 

مع املؤسسة والتشبيك معها قبل البدء بالعمل.

اجتماع في نابلس لبحث االستعدادات 
للمؤمتر التربوي العاملي في فلسطني

نابلس-الرواد للصحافة واإلعالم-عقد في قاعة ركن املرأة التابع لبلدية نابلس االحد اجتماع 
ضم عددًا من مؤسسات احملافظة، وذلك لبحث آخر التحضيرات واإلعدادات للمؤمتر التربوي 
العاملي الذي سيقام في فلسطني نهاية شهر تشرين األول اجلاري. وشارك في اللقاء عدد من ممثلي 

املؤسسات األهلية واجلمعيات العاملة في مجال التربية والتثقيف املدني.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور عالم جرار عضو اللجنة الوطنية للمؤمتر التربوي 
العاملي، حيث شرح فكرة املنتدى وما يقوم عليه من نشاطات وأهداف، ومراحل اإلعداد والتخطيط 
والتنفيذ له، إضافة إلى آليات التعاون بني املؤسسات األخرى في سبيل إجناحه، كما مت النقاش 
أبعاد جماهيرية شعبية  على  يقوم  وأن��ه  املؤمتر خاصة  هذا  إجن��اح  كيفية  احلضور حول  بني 
في املقام األول، تتطلب استجابة سريعة وفعالة من كافة أطياف املجتمع، ومن كل شرائحه من 
الطالب واألساتذة وأولياء األمور، واملهتمني بالوضع الفلسطيني التربوي والساعني إلى تطويره 

والرقي به.
من  الشباب  طاقات  حشد  إلى  تهدف  متعددة  جلان  على  بناًء  املهام  تقسيم  مت  ذل��ك،  وبعد 
متطوعي اجلمعيات وطلبة اجلامعات، والقيام باملهام اللوجستية الكافية لتنظيم املؤمتر على 
أحسن وجه، وحتقيق تغطية إعالمية واسعة له، ال سيما وأنه سيترافق مع مؤمترات وفعاليات 
متوازية تعقد في عدد من محافظات الوطن، إضافة للعاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة حيفا، 
والعاصمة الفلسطينية القدس، وبحضور وفود أجنبية من مختلف الدول، تعبر من خالل تواجدها 

عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وفي نهاية االجتماع، اتفق احلضور على تنظيم اجتماعات دورية تتابع ما توصلت له اللجان 
املؤمتر، وترصد ما حققه اإلع��داد من تواصل قوي يؤمن له  السابقة من إجن��ازات على صعيد 

النجاح واحلضور الكثيف.

عرض مسرحية )ليش انا(
في بروقني وسلفيت

اطفال القرى املهمشة يشاهدون عروضا 
غنائية مسرحية قدمها الفنان عمر اجلالد

محافظات - قدم الفنان الفلسطيني عمر اجلالد عروضا غنائية مسرحية بعنوان: »مسرور صديق 
احلياة« تنقل خاللها بني عدد من القرى املهمشة مثل اذنا - اخلليل وكفر دان - جنني اضافة الى قرى 

في منطقة رام الله.
وقال اجلالد في تصريح خاص ب� » ے « ان الهدف من هذه العوض الوصول الى الطفل الذي ليس 

مبقدوره ان يأتي الى املسرح، مشيرا الى ان ما مت عرضه ثري بالقيم الوطنية والتراثية االصيلة.
واوضح اجلالد انه مت توظيف املوسيقى لتدريب الطفل على االصغاء والتذوق، حيث اصطحبهم 
في رحلة وهمية من خالل «السايكودراما« بقطار وهمي يجول في ارض فلسطني التاريخية من عكا 

الى حيفا ثم يافا وهي حرة وخالية من حواجز وعنف االحتالل.
كما تخلل العرض مشهد تخطي اجلدار واحلاجز املادي بطاقة احلب واالنتماء للوطن.

يشار الى ان الفنان اجلالد قدم خالل هذا الصيف نحو ٥2 عرضا فنيا بحضور ما ال يقل عن 1٥ 
الف طفل وطفلة.

وقدمت العروض برعاية مؤسسة »شارك« الشبابية ومؤسسة القطان وشركة الوطنية »موبايل«.

رام الله - احمد سليم - نظم مكتب الثقافة 
من  أن��ا"  ليش   " ملسرحية  في سلفيت عرضني 
تقدمي مسرح احلارة في بلدة بروقني بالتعاون مع 
جمعية سيدات بروقني  وقاعة املركز اجلماهيري 
سلفيت   نقابات  ف��ي  امل���رأة  دائ���رة  م��ع  بالتعاون 
األهالي  م��ن  ح��ش��د  ح��ض��ره   ، وب��ل��دي��ة سلفيت  
وطلبة املدارس  والعاملني داخل اخلط االخضر 
املعنية  وتابع  الي مسؤولي املؤسسات  باالضافة 
الثقافة  نائب مدير  الله  العرضني عصام عبد 
في سلفيت .  وتناولت املسرحية موضوع فيروس 
اإليدز ومسبباته وطرق الوقاية منه عن طريق 
إقامته  وخ��الل  للدراسة  بلده  عن  اغترب  شاب 
في أح��دى ال��دول تعرض حل��ادث سير مت خالل 
مكوثه في املستشفى نقل دم ملوث له ما أدى الى 
اإلصابة ، ومعاناة هذا الشاب خالل عودته الى 
الذي  واإلحباط  مبرضه  ومعرفته  الوطن  ارض 
أصابه وعائلته  وممن يتعاملون معه ، ودور وزارة 
الصحة في التوعية اإلرشادية   وتقدمي النصح 
واإلرشاد وتوضيح آلية نقل املرض  وطرق الوقاية 

الالزمة وعدم نبذ املريض .
طاقم  الله  عبد  عصام  شكر  العرض  وختام 

وقاموا  فائقة  أدوا دورهم مبهارة  الذي  الفنانني 
سلس  بأسلوب  املسرحية  من  الغرض  بتوصيل 
شكره  وق��دم  املشاهدين   مستوى  م��ع  يتناسب 
لهذا  استضافتها  على  بروقني  سيدات  جلمعية 
امل���رأة في  ل��ه وك��ذل��ك دائ���رة  والتنسيق  امل��غ��زى 

نقابات سلفيت .

مركز "شمس" وجامعة القدس املفتوحة -نابلس 
يعقدان ورشة عمل بعنوان"املسؤولية املجتمعية"

نابلس - مدار للصحافة واالعالم - عقد مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية- شمس بالتعاون مع 
جامعة القدس املفتوحة/منطقة نابلس التعليمية، ورشة عمل بعنوان "املسؤولية املجتمعية تستهدف 

طلبة اخلدمة املجتمعية في اجلامعة".
وحاضر في ورشة العمل مدير منطقة نابلس التعليمية د.يوسف ذياب عواد.

املواطن  بقضايا  واهتمامه  الدائم  تعاونه  على  شمس  مركز  وشكر  واملشرفني  بالدارسني  ورح��ب 
الفلسطيني وحقوقه.

وتطرق عواد الى مفهوم املسؤولية املجتمعية من زاوية تكاملها في السياسات املجتمعية والبيئية 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية  وأبعادها  اليومية للمؤسسة  واالقتصادية، في األعمال اإلدارية 
وأهمية املسؤولية املجتمعية في املؤسسات التي تكون فيها مبادئ املسائلة والشفافية والسلوك األخالقي، 

واحترام مصالح األطراف املعنية، واحترام سيادة القانون مطبقة.
وفي نهاية الورشة مت فتح باب احلوار بني املشاركني واحملاضر، وخرج املجتمعون بتوصيات بيئية 
مثل  تكرار  إلى  والدعوة  اللقاء  أثرى  ما  املجتمعي،  وعملهم  دراستهم  مجال  في  اقتصادية  مجتمعية 

هكذا ورشات.

عقد االجتماع السنوي 
ملديري ومديرات املدارس 

في قلقيلية
والتعليم  التربية  م��دي��ر  قلقيلية-دعا 
مديري  ع��ودة  يوسف  قلقيلية  محافظة  في 
السنوي  االجتماع  خ��الل  امل���دارس  وم��دي��رات 
،إلى ضرورة وضع اخلطط احلقيقية الكفيلة 
بشكل  للطلبة  التعليمي  باملستوى  بالنهوض 
أوائل  في  التنافس  ركب  يجعل احملافظة في 

الثانوية العامة.
وأك���د ع���ودة ع��ل��ى ض����رورة االل���ت���زام التام 
يتسنى  حتى  املدرسي  االنضباط  بتعليمات 
ال��ت��خ��ل��ص م��ن ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ع��رق��ل��ة سير 
العام  خ��الل  التعليمية  ال��ت��رب��وي��ة  العملية 

الدراسي احلالي.

ورشتا عمل بنابلس وجنني 
تطالبان بتعزيز دور املرأة

الفلسطيني  ال��س��الم  حتالف  جنني-نظم 
خالل اليومني املاضيني ورشتي عمل نسويتني 
في كل من قرية سالم مبحافظة نابلس، وبلدة 

عرابة في محافظة جنني.        
وأك���دت ن��اش��ط��ات ن��س��وي��ات ف��ي الورشتني 
ومشاركتها  للمرأة  السياسي  التثقيف  أهمية 
في احلياة السياسية، كونها تعزز مكانتها على 
فعال  بشكل  وتساعدها  املختلفة   املستويات 
التي  والسياسات  والبرامج  اخلطط  وضع  في 

تخدم املجتمع ككل.
وشددت املشاركات في الورشة على ضرورة 
الدميقراطية  احلياة  دعائم  وتعزيز  ترسيخ 
تعزيز  بذلك  ويتم  حياة،  نهج  تصبح  حتى 

مبدأ التعددية السياسية.
وأك��دن أهمية دور املؤسسات ودول��ة سيادة 
ال���ق���ان���ون، وع����دم اس���ت���خ���دام س��ي��اس��ات غير 
وتسلب  املرأة  ضد  التمييز  تعزز  دميقراطية 
آلية  وض��ع  ض���رورة  على  م��ش��ددات  حقوقها، 
النسوية،  امل��ؤس��س��ات  ب��ني  ال��دائ��م  للتنسيق 
والعمل على إعداد استراتيجية عمل واحدة 
تتفق على األهداف العامة ذات األولوية لكل 

النساء دون متييز.
فاعل  كجزء  امل��رأة  إلى  النظر  أن  واعتبرن 
املجتمع  لبناء  تنموي  أي مشروع  وأساسي في 
وت���ط���وره ض�����رورة ح��ي��وي��ة ت��ت��ط��ل��ب إح����داث 
ن��ظ��رة ش��ام��ل��ة ل��ألم��ور ال ح��ص��ره��ا ف��ي صراع 

بني جنسني. 

"هولست الثقافي" ينظم عددا
من األنشطة الرياضية والثقافية

غزة – ملراسل »ے« اخلاص - أعلن مركز هولست الثقافي التابع لبلدية غزة مشروع املساندة 
التعليمية مع بداية العام الدراسي اجلديد عن تقدمي دروس تقوية لضعاف التحصيل الدراسي  وذلك  

بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي ومجموعة من متطوعي املركز.
املركز يقدم على تنفيذ ع��ددًا من  الرياضية في  إلى أن قسم األنشطة  املركز في بيان له،  وأش��ار 
األنشطة الرياضية والدورات في فنون الدفاع عن النفس وقتال الشوارع مبشاركة أكثر من ٥00 شبل 
وزهرة من أحياء الدرج والتفاح والشجاعية في ألعاب )الكارتية -الكونغ فو –التايكواندو- بوكسينج 
–الكيك بوكسينج – اجلمباز( إضافة إلى كرة القدم وتنس الطاولة. وأوضح أنه يشرف على تنفيذ هذه 
األنشطة مجموعة من املدربني املعتمدين لدي االحتادات الرياضية الفلسطينية مثل:)جبر الصوير 

–أحمد مبروك –محمد عجور – أحمد أبو حصيرة – محمد الداهوك – ساهر زمو(.
وبني أن املركز نظم  مجموعة من األنشطة الرياضية والترفيهية واملخيمات الصيفية وبرامج الدعم 

النفسي و االجتماعي الكفيلة بخدمة الطفل وصقل مهاراته البدنية واجلسمانية  والنفسية.
ويذكر أن مركز هولست الثقافي يشرف على تنظيم العديد من املسابقات الرياضية في كرة القدم 

والطاولة لفرق أحياء الدرج والتفاح التي تشارك فيها فرق املساجد واألحياء الشعبية.
وميتلك املركز صالة رياضية متطورة وملعب كرة القدم والطائرة وكرة سلة يشارك فيها أكثر من 

1٥ فريقا وفق برامج يشرف عليها املركز.
وأعلن املركز عن استئنافه لبرنامج التثقيف املجتمعي وإدارة األزمات ودورات إدارة الذات والتعزيز 
التواصل مع األهالي وجلان األحياء  الدرج والتفاح ضمن برنامج  النفسي لعدد كبير من أمهات حي 
بالتعاون مع مركز التدريب املجتمعي وإدارة األزمات وطاقم مشرف من املتخصصني األكفاء باإلضافة 
ملتطوعي وموظفي مركز هولست الثقافي. ولفت إلى أنه عقد دورة تدريبية متخصصة ملوظفيه انتهت 
بنهاية شهر رمضان في مركز التدريب املجتمعي وإدارة األزمات بعنوان :"بناء قدرات مؤسسات املجتمع 
احمللي في مجال العمل النفسي مع األطفال". ويشار إلى أن مسرح املركز يعقد بالتعاون مع مؤسسة بسمة 
للثقافة والفنون دورة في ) الدراما لألطفال ( للفئة العمرية من )10-1٥سنة( لطالب وطالبات حي 
الدرج والتفاح، ضمن مشروع )أنشطة ثقافية وترفيهية ومساندة نفسية باستخدام املسرح اجلوال ( 

والذي يتضمن تقدمي ورشات دراما وتفريغ نفسي وعروض مسرحية وأفالم لألطفال.


