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على المجتمع المدني السوري

شهرية صادرة عن منظمة «كش ملك»..
تس ّلط الضوء على نشاطات السوريين والمجتمع المدني في سوريا والعالم

كن سندًا لهم وال تحرمهم من التعليم

مشروع المكتبة المتنقلة

«أن تكون نحا ًتا ليس بمهنة
بل هو خيار حياة»

تشرين األول  -تشرين الثاني 2018

تعزيز مشاركة المرأة
في إدارة النزاعات
ً
ورشة تدريبية ضمن مشروع «تعزيز مشاركة المرأة في
أقام مكتب المرأة التابع للجنة إعادة االستقرار
ادارة النزاعات» والذي كان قد أطلقه المكتب في نهاية شهر أيلول بالتعاون مع منظمة بيتنا سوريا وذلك
في ريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي.
تضمن التدريب الذي أشرف عليه األستاذ عمار حليم مبادئ حول مفهوم إدارة النزاعات لـ 45سيدة
موزعات بالتساوي على مدن (أعزاز  -مارع  -الباب) بهدف تعزيز دورهن في التخفيف من حدوث نزاعات
مستقبلية والقيام بدور إيجابي في عملية الدمج المجتمعي ،السيما أن المشاركات ينتمين إلى عدة
مجتمعات مختلفة من حمص و ريف دمشق باإلضافة إلى مدن محافظة حلب.

كن سندًا لهم وال تحرمهم من حقهم في التع ّلم
هو شعار الحملة التعليمية التي أطلقتها منظمة سداد في منتصف شهر أيلول مع بداية العام الدراسي في
مدن وقرى ريف محافظة إدلب الجنوبي
وغطت أولى نشاطات الحملة  300طفل في ثالث مدارس في منطقتي كفرموس و كرمسة ،وانقسمت إلى
قسمين :أولهما هو الدعم النفسي والترفيهي لألطفال من خالل تدريبات تدعم ثقة الطفل وتحفزه على
االلتحاق بالمدرسة ،أما القسم الثاني فكان عبارة عن ندوة توعوية ألهالي األطفال عن اهمية التعليم ودور
العائلة في تأمينه وحمايتهز
KESH MALEK
كش ملك

«ومضة» مجلة تصدرها منظمة «كش ملك» وهي منظمة مجتمع مدني سورية تسعى لمجتمع مدني ديمقراطي
وحكومة في سوريا تحترم حقوق اإلنسان ،والعدالة والمواطنة ومبدأ التعددية االجتماعية والسياسية.

زار فريق الحماية والدعم النفسي في سداد والذي يشرف على الحملة المدارس في قرى شورلين وراشا و
فليفل وترمال في  22-21تشرين األول استمرارًا لنشاطات الحملة في الدعم النفسي والترفيهي ،ولتحفيز
األطفال على االلتحاق بالمدارس ،وكان عدد المستفيدين في هذه المرحلة  400طفل.

تهدف المجلة إلى تسليط الضوء على المجتمع المدني السوري الذي تم أحياؤه عقب الثورة السورية عام  ،2011إلظهار
المبادرات المدنية ومشاركة قصص نجاح لحركات مدنية صغيرة ومجموعات العمل المدني داخل وخارج سوريا.
تسعى «ومضة» لتكون مصدرًا موثوقًا للقراء المهتمين بمعرفة المزيد عن سوريا ،تاريخها ،مجتمعها وحضارتها التي
تعود آلالف السنين.

شركاؤنا
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أقامت منظمة رؤى المستقبل في مدينة
معرة النعمان في محافظة إدلب ندوة حوارية
سياسية بعنوان «آخر التطورات السياسية في
الثورة السورية» بهدف خلق حد معين من
التوعية السياسية في المجتمع السوري واطالع
النشطاء المحليين والمؤسسات المدنية على
الشأن السياسي في المرحلة األخيرة.
ورشة تدريبية للسيدات أطلقتها مؤسسة شباب
التغيير في السابع من تشرين األول بالتعاون مع
مركز بصمات االجتماعي في مدينة إدلب تحت
عنوان «ادارة مشاريع أنيقة» بهدف مساعدة
وتمكين السيدات من بدء مشاريع تجارية خاصة.

نشاط ترفيهي أقامته منظمة NUDAY
للألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في روضة
األمل بمدينة إدلب مطلع شهر تشرين الثاني.
تضمن النشاط ألعابًا حركية وذهنية موجهة
لدعم األطفال نفسيًا ومساعدتهم على
االندماج والتكيف كونهم من أشد الفئات تأثرًا
بظروف الحرب والتهجير.
اختتم النشاط بتوزيع الهدايا على  40طفل من
المكفوفين والصم والبكم.
كما أقامت المنظمة حف ً
ال ترفيهيًا لألطفال
األيتام في قرية زردنا في محافظة إدلب والذين
بلغ عددهم  200طفل تضمن نشاطات ترفيهية
وتوزيع الهدايا.

«اجعلها خضراء
اجعلها آمنة»

تضمنت التدريبات التي توزعت على مدار ثالثة
أيام محاور متعددة مثل:
تضمنت الندوة التي تمت بحضور  20شخص
بينهم  6سيدة وأشرف عليها األستاذ توفيق
صيادي بنود اتفاق سوتشي واألحداث التي أدت
إليه إضافة إلى مصير المنطقة بعد هذا االتفاق.
هذه الندوة هي األولى من نوعها بالنسبة
للمنظمة التي تسعى إلى االستمرار في إقامة
مثل هذه النشاطات سواء محاضرات أو ندوات
ولقاءات جماهيرية بشكل دوري أسبوعي.

يقوم مركز هوز
للتطوير المجتمعي
في مدينة اعزاز شمال
محافظة حلب باستضافة
سلسلة جلسات تحت عنوان
«حكاية ثورة» يستعرض من خاللها تجارب
ثورية ألشخاص عايشوا الثورة في مناطق مختلفة
من سوريا ،في محاولة إلدراك الظروف الحقيقية
واالستفادة من خصوصية تجارب كل منطقة لتكون
جزءًا من عملية توثيق ألحداث الثورة السورية.

تعريف التوظيف الذاتي واإللمام بظروف
العمل
طرق االنتقال من النطاق التنموي إلى النطاق
الربحي في إدارة المشاريع
مفاهيم السقف الزجاجي والمنظومات
التشابكية وتطويرها.
مشروع أطلقته شبكة حراس الطفولة كتجربة فريدة
في الداخل السوري ،والتي تهدف من خاللها إليصال
الكتب والخدمات التعليمية إلى أطفال المناطق النائية.
المشروع عبارة عن سيارة شاحنة صغيرة مزودة بمئات
الكتب والمواد التعليمية المتخصصة لدعم األطفال
نفسيا واجتماعيًا ،يصطحبها فريق متخصص في
الدعم النفسي مع مراعاة وجود مجموعة غنية من
الكتب والقصص المنتقاة بما يساهم في تعزيز ثقة
األطفال بأنفسهم وتحسين مهاراتهم.

ضمها حفل افتتاح
نشاطات ترفيهية ورياضية ّ
الدورة الثانية لقسم الطفولة في جمعية نبع
الحياة للطفولة والتنمية والذي أقيم في مطلع
شهر تشرين األول في مدينة أعزاز شمال حلب،
ال لما يزيد عن  100طف ً
استقبا ً
ال بهدف تهيئتهم
وتحفيزهم للدورة الجديدة ،إضافة إلى تأمين
الخدمات والمستلزمات التعليمية من قرطاسية
وحقائب مدرسية.
يقوم فريق الجمعية الذي يضم أخصائية في
التعليم وشؤون الطفل باإلشراف على مركز
الطفولة في الدورة التي تستمر  4أشهر وذلك
بإقامة نشاطات ترفيهية ودعم نفسي تتضمن
الخبرات األخالقية والتربوية وتركز على األطفال
المتضررين نفسيًا أو جسديًا من الحرب.

مشروع

المكتبة المتنقلة

تمكنت شبكة حراس حتى اآلن من تأمين
مكتبتين متنقلتين وتعمل على تأمين  80مكتبة
أخرى.
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إلياس نعمان القادم من بلدة يبرود السورية
في ريف دمشق ،إلى مدينة كرارا اإليطالية ،قبلة
النحاتين وعاصمة الفن في عصر النهضة اإليطالية.
ينفذ نعمان أعماله بالمطرقة واإلزميل ،دون تدخل
لآلالت الحديثة ،على الرخام اإليطالي ،فهو يرى أن
العمل اليدوي يكشف عن تفاصيل عميقة ،ويعطي
للعمل لمسة وجودة خاصة.
ً
بداية
حاز إلياس على العديد من الجوائز العالمية،
من جائزة في معرض “ميالنو” ،حول رؤية المرأة
في الفن ،وجائزة من تصويت الجمهور مباشرة
في ملتقى “التشاكو” للنحت في األرجنتين ،حيث
قررت الجالية العربية (السورية واللبنانية) هناك،
شراء العمل من البلدية ونقله إلى بيروت وتسميته بـ
“شارع سوريا”.

معرض فني للفنانة السورية دياال برصلي
في مدينة ميونخ األلمانية
دياال بريصلي فنانة سورية كانت
جزءًا من الحراك الثوري السوري
منذ بدايته ،غادرت سوريا إلى
اسطنبول عبر بيروت.
في سوريا كانت ترسم لمجالت
ألطفال .وفي لبنان كانت
ترسم مع األطفال وتعمل
على مساعدتهم في استعادة
أحالمهم،
زارت دياال مخيمات الالجئين في
لبنان ،ورسمت عدة جداريات وهي
اليوم تعيش وتعمل في فرنسا.
اف ُتتح معرضها يوم اإلثنين
 12تشرين الثاني في مدينة
ميونيخ األلمانية ،وسيذهب ريع
بيع اللوحات لمشروع مدارس
المخيمات في لبنان.
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مسابقة

Glimpse
للتصوير

عندك هواية التصوير؟
عندك لقطات بتحبا وحابب تشاركها وتنشرها؟
بانتظاركن لتشاركونا هي اللقطات ورح يتم نشر أجمل صورتين شهريًا
ضمن عدد الشهر التالي وموقع المجلة على اإلنترنت:

Glimpse.keshmalek.org

بإمكانكم إرسال الصور على البريد اإللكتروني:

Interaction@keshmalek.org

#الحقيقة_ال_تموت

