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Gençler Yuvarlak
Masa'da toplandı
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A vrupa K om isyonu Kıbrıs
T em silciliğ i’nin katkıları ile
HASDER Gençlik Kulübü ta
rafından organize edilen 7.
Lefkoşa Gençlik Günleri 8
gençlik örgütünün kaülnnı ile
g e rç e k le ş tirile n Y u v a rla k
M asa Toplantısı ile başladı.
12 Ağustos Birleşm iş Mil
letler Gençlik Günü m ünase
betiyle organize edilen top
la n tın ın bu y tlk i kon u su
“G ençlerin Göçü ve Kalkın
maya Olan Etkileri” idi. Her
yıl global olarak BM tarafın

dan tespit edilen değişik te
malar doğrultusunda toplantı,
konser, spor etkinlikleri ile
gençlerin duyarlılığını ve top
lumdaki fonksiyonlarını artırmuya yönelik olarak orga
nize edilen ' 'e n çlik Günü et
kinlikleri ülk em izde H A S
DER Gençlik Kulübü tara
fından 7 yıldır düzenli bir şe
kilde düzenlenm ekte.
8 gençlik örgütünün (A da
lı Gençlik, CTP G ençlik Ör
gütü, Aktivist Düşünce Top
luluğu, Baraka Kütür Merke

zi, DP Gençlik Örgütü, Genç
Folk-D er. TD P Gençlik ö r 
gütü ve HA SD ER Gençlik
K ulübü) katılım ıyla H A S
DER Kaymaklı lokalinde ger
çekleştirilen toplantıda ko
nuşm acılar “G ençlerin Göçü
ve Kalkınm aya O lan Etkile
ri” ile ilgili görüş ve düşün
celerini birbirleriyle paylaş
m ak fırsau buldular.
Ülkem izi de derinden ya
ralayan “Gençlerin G öçü" ol
gusunu Çişe Zekai moderatörlüğünde büyük bir olgun

lukla tartışan gençler yaklaşık
2 saat süren toplantıda, izle
yicilerin de çeşitli sorularını
yanıtladılar.
7 Lefkoşa G ençlik Günleri
14 Ağustos Çarşamba akşamı
HA SD ER Kaym aklı Lokali’nde Gerçekleştirilecek Kıb
rıs Gecesi ile devam edecek.
Lefkoşa Belediye Orkestrası.
HASDER Halk Oyunları gu
rupları ve İki Toplum lu M ü
zik ve Folklor D em cği’nin
sahne alacağı geceye, gençler
de müzikleri ile katkı koyacak.

