النشرة االخبارية
اذار  -نيسان ٢٠١٦

خالــد عليــان يشــارك يف ملتقــى الرقــص يف
فرانكفــورت مــن :3/5 – 2
بدعــوة مــن معهــد غوتــة شــارك خالــد عليــان املديــر التنفــذي للرسيــة
يف ملتقــى فرانكفــورت للرقــص الــذي اقيــم خــال الفــرة الواقعــة مــا
بــن  5 – 2آذار وتــم خــال املشــاركة مشــاهدة مجموعــة مــن عــروض
الرقــص لفرقــة املانيــة وحضــور عــدة لقــاءات ومؤمتـرات باالضافــة اىل
تعريــف املشــاركني عنعــى رسيــة رام اللــه االوىل ومهرجــان رام اللــه
للرقــص املعــارص.

دورة تدريب مدربني ضمن مشروع تطوير الرقص يف فلسطني
من خالل التبادل الثقايف مع النرويج
نظمــت رسيــة رام اللــه االوىل وضمــن مــروع تطويــر الرقــص يف فلســطني
مــن خــال التبــادل الثقــايف مــع الرنويــج ورشــة تدريــب مدربــن وذلــك
خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن ورشــة تدريــب مدربــن يف الرقــص مــع فرقــة
سيلجهومل/كريستوفرســن مــن  8 – 5آذار وذلــك ضمــن مــروع تطوير الرقص
املعــارص يف فلســطني مــن خــال التبــادل الثقــايف مــع الرنويــج واملمــول مــن
قبــل ممثليــة الرنويــج .وارشف عــى التدريــب ايجنــون رميســتاد وهــي احــد
اهــم مــدريب ومصممــي الرقــص يف الرنويــج حيــث انهــت دراســتها االكادمييــة
عــام  1980مــن االكادمييــة الوطنيــة للفنــون يف اوســلو .وتــم الرتكيز يف الورشــة
عــى الوعــي الجســدي وعلــم الترشيــح وتقنيــات التعبــر والتواصــل( .مهــم
جــدا ً صــورة مــن الورشــة)

عرزال يف اريحا ونعلني
وعرض مشترك مع الفنان عمار حسن يف حفل توزيع جوائز
جمعية مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية
ضمــن اهــداف الرسيــة يف خطتهــا للعــام  2016لتعزيــز العالقــة مــع املجتمــع
املحــي مــن خــال تقديــم العــروض يف املناطــق املهمشــة واألقــل حظـاً قامــت
فرقــة الرسيــة وبدعــم مــن الصنــدوق الثقــايف الفلســطيني وبالتعــاون مــع
بلديــة اريحــا بتقديــم مــع بلديــة اريحــا ومركــز نعلــن الثقــايف بتقديــم عــرض
عــرزال يــوم الخميــس املوافــق  10/3/2016يف املــرح البلــدي يف اريحــا،
وبتاريــخ ¼ يف قريــة نعلــن ضمــن مهرجــان يــوم االرض.
كــا قدمــت الفرقــة عرضـاً مشــركاً مــع الفنــان عــار حســن وذلك ضمــن حفل
توزيــع جوائــز جمعيــة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة والــذي اقيــم
بتاريــخ  3/29عــى مــرح االمــر تــريك يف جامعــة النجــاح الوطنيــة – نابلس.

آنسات سرية رام اهلل يحتفظن بلقب دوري
اآلنسات لكرة السلة
حافــظ فريــق آنســات رسيــة رام الله عــى لقب دوري اآلنســات
لكــرة الســلة بعــد فــوزه عــى دالســال القــدس بالنتيجــة 45-60
يف مبــاراة اإليــاب النهائيــة التــي جــرت يف صالــة رسيــة رام اللــه.
بتاريخ 3/4

السرية تستضيف مسابقة فيرست ليغو
للروبوت
اســتضافت رسيــة رام اللــه االوىل اليــوم  ٢٠١٦-٣-٨مســابقة فريســت
ليغــو للروبــوت التــي اقيمــت بتاريــخ  ،3/8وهــي مــن وتعتــر مــن
أهــم املســابقات العامليــة وأرسعهــا انتشــارا وتقــوم عــى التعلــم
باملامرســة مــن خــال العمــل املبنــي عــى املــروع يف جــو مــن
املــرح والتســلية ،كــا أنهــا تشــجع الجيــل الجديــد عــى االبتــكار
واإلبــداع وتتنــاول موضوعــات كونيــة تهــم العــامل.
ويف اطــار التعــاون القائــم بــن مــع مؤسســة فكــر للتميــز واإلبــداع
والتنميــة التــي قامــت بعقدهــا ومؤسســة شــهب للتميــز يف العلــوم
والرتبيــة التــي تتــوىل االرشاف عليها،اســتضافت رسيــة رام اللــه االوىل
املســابقة وشــارك فيهــا  15فريــق (حكومــي ،وكالــة ،خاصــة) مــن
محافظــة رام اللــه والبــرة والقــدس .وســيتم تســمية الفــرق الفائــزة
يف هــذه املســابقة للمشــاركة يف التصفيــات النهائيــة املزمــع عقدهــا
يف جامعــة بريزيــت بتاريــخ .2016/3/12

مناسبة عيد االم لجنة االنشطة تنظم حفل لألم
يف عيدها
نظمــت لجنــة االنشــطة يف رسيــة رام اللــه االوىل حفــل
خــاص مبناســبة عيــد االم وذلــك يــوم الســبت املوافــق
 19/3/2016يف مقــر الرسيــة وحــر النشــاط عــدد كبــر
مــن االمهــات .

آنسات سرية رام اهلل االولى لكرة السلة يف
بطولة غرب آسيا لكرة السلة
ممثـاً لفلســطني وبرتشــيح مــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة شــارك
فريــق آنســات رسيــة رام اللــه االوىل لكــرة الســلة يف بطولــة غــرب
آســيا لكــرة الســلة النســوية ،وقــد غــادر الوفــد يــوم االحــد  20آذار اىل
العاصمــة االردنيــة عــان ،وشــارك يف البطولــة التــي يســتضيفها نــادي
ارثوذكــي عــان خمــس فــرق وهــم النــادي الريــايض ونــادي همنمنــت
مــن لبنــان ،وارثوذكــي عــان ونــادي الفحيــص مــن االردن ،ورسيــة رام
اللــه االوىل مــن فلســطني.
وتكــون وفــد رسيــة رام اللــه االوىل مــن جاد قنــدح رئيســاً للوفــد،
ونارميــان مصلــح ممثلــة عــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة ،والحكــم
الــدويل عنــان رضاغمــة ،واملعالجــة سربنســا شــنان ،واملــدرب ابراهيــم
حبــش ،ومســاعدة املــدرب تالــن ابــو غزالــة والالعبــات نيفــن رشــيد،
ناديــن ابــو غزالــة ،روال طنــاس ،ملكــة عــز ،امــاين يوســف ،ســايل الجلــدة،
نــور نابلــي ،رنيــم نابلــي ،جنــن شــحادة ،زيــن اســمري ،ريــم ديــاب،
والالعبــة الرصبيــة فوليــك بوجانــا.

مشاركة  80عضو املجلس الكشفي ينظم
رحلة الى وادي القلط
نظــم املجلــس الكشــفي يف رسيــة رام اللــه االوىل يــوم الجمعــة
 25/3/2016رحلــة كشــفية اىل وادي القلــط شــارك فيهــا
 80عضــوا ً ،ويــأيت هــذا النشــاط جــزءا ً مــن برامــج املجلــس
الكشــفي يف تعريــف اعضــاء الرسيــة عــى املواقــع االثريــة
والتاريخيــة يف فلســطني.

املدرب سليم نايف احلصري يجتاز دورة
االحتاد االسيوي للمستوى االول لكرة السلة
ارسة رسيــة رام اللــه االوىل ممثلــة برئيــس واعضــاء مجلــس
االدارة واملجلــس الكشــفي واللجــان العاملــة وطاقــم املوظفــن
واملدربــن وجميــع العبــي والعبــات الفــرق الرياضيــة يهنئــون
املــدرب ســليم الحــري باجتيــازه دورة االتحــاد اآلســيوي
للمســتوى االول لكــرة الســلة

املجلس الكشفي يعقد اجتماعا تشاوريا لترتيبات استعراض سبت النور
عقد املجلس الكشفي اجتامعا تشاوريا لرتتيبات استعراض سبت النور وذلك يوم الجمعة  8/4/2016بحضور عدد من اعضاء الرسية حيث ناقش
الحضور ترتيبات االستعراض وتم توزيع املهامت عىل اللجان العاملة.

استعراض احد الشعانني 4/24
نظمــت ســرية رام اهلل األولــى اســتعراض احــد الشــعانني الكشــفي الــذي أقيــم يف مدينــة رام اهلل يــوم األحــد ،4/24
والــذي انطلــق مــن ســرية رام اهلل األولــى متجهـ ًا الــى كنائــس الــروم األرثوذكــس والــروم الكاثوليــك وديــر الالتــن
والبروتوســتانت وشــارك يف اإلســتعراض كشــافة نــادي أرثوذكســي رام اهلل وكشــافة ديــر الالتــن باإلضافــة لرئيــس
بلديــة رام اهلل املهنــدس موســى حديــد وراعــي كنيســة الــروم االرثوذكــس األب اليــاس عــواد واألب يعقــوب خــوري
ورعــاة كنائــس الــروم الكاثوليــك واللوثــري والبروتســتانت والالتــن.

٤/٢٨ EGG HUNTING
نظمــت الرسيــة يــوم الخميــس املوافــق  4/28فعاليــة ال  Egg Huntingأو مــا يســمى بالتقــاط البيــض ،وذلــك مبناســبة حلــول عيــد
الفصــح املجيــد ،حيــث شــملت فعاليــة هــذا العــام عــرض مرسحــي لألطفــال والتقــاط البيــض امللــون ورســم عــى الوجــوه.

بطولة كأس رئيس االحتاد لكرة القدم
لآلنسات
فوزفــاز فريــق آنســات الرسيــة لكــرة القــدم عــى
عــى مؤسســة البــرة ضمــن بطولــة كاس رئيــس
االتحــاد بالنتيجيــة  0 – 4يف املبــاراة التــي اقيمــت
عــى ملعــب فيصــل الحســيني بتاريــخ ،3/11
وخــر فريــق الرسيــة يف املبــاراة النهائيــة التــي
اقيمــت عــى ملعــب ماجــد اســعد بتاريــخ 4/22
امــام فريــق ديــار بيــت لحــم بالنتيجــة 1 – 3

استضافة مجموعة الكشافة االرثوذكسية – غزة 4/28
بعــد غيــاب  ١٠ســنوات ،تعــود مجموعــة كشــافة االرثوذكــي مــن غــزة للمشــاركة يف احتفــاالت ســبت
النــور وبزيــارة اخويــة لكشــافة رسيــة رام اللــه االوىل.األوىل ،وكان يف اســتقبال الوفــد جــاد قنــدح نائــب
رئيــس مجلــس االدارة ،وربيــع الكــردي رئيــس املجلــس الكشــفي واعضــاء املجلــس الكشــفي حيــث تــم
الرتحيــب بالوفــد وتعريفهــم عــى الرسيــة وانشــطتها.

استعراض سبت النور 4/30

نظمــت ســرية رام اهلل األولــى يــوم الســبت املوافــق  4/30اســتعراض ســبت النــور مبناســبة عيــد الفصــح املجيــد
والــذي انطلــق مــن ســرية رام اهلل األولــى متجهـ ًا إلــى دوار املنــارة الســتالم النــور املقــدس القــادم مــن كنيســة القيامــة
بالقــدس .حيــث شــاركت كشــافة الســرية يف االســتعراض بعازفيهــا وأعضائهــا إلــى جانــب  14فــرق كشــفية مــن
محافظــة رام اهلل والبيــرة ،وشــارك يف االســتعراض اآلالف مــن املواطنــن بحضــور الدكتــورة ليلــى غنــام محافــظ رام اهلل
والبيــرة واملهنــدس موســى حديــد رئيــس بلديــة رام اهلل وأعضاءاملجلــس البلــدي ورجــال الديــن املســيحي باالضافــة
الــى العديــد مــن الشــخصيات الوطنيــة .ومتيــز االســتعراض يف هــذا العــام مبشــاركة مجموعــة الكشــافة االرثوذكســية
مــن غــزة باالضافــة الــى مشــاركة مجموعــة مــن اعضــاء الســرية القدامــى اللذيــن شــاركوا بالعــزف علــى الدرمــز.

§

بيت السينما يعرض افالم ًا بالتعاون مع فلم الب

بالتعــاون مــع فلــم الب لجنــةالب بــارشت لجنــة االنشــطة تعــرض
االنشــطة بتفعيــل بيــت الســينام حيــث تــم عــرض فلــم قصــة حــب
ســورية بتاريــخ  3/28وذلــك ضمــن برنامــج مشــرك ســيتم مــن خاللــه
عــرض افــام بشــكل دوري

املبــاراة النهائيــة لــكاس رئيــس االتحــاد لكــرة
القــدم لآلنســات الجمعــة  4/22بــن الرسيــة
وديــار بيــت لحــم عــى ملعــب ماجــد اســعد
وفــوز ديــار 1 – 3

عــرض فرقــة الرسيــة يف حفــل توزيــع جوائــز
جمعــة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة الــذي
اقيــم يف مــرح االمــر تــريك يف جامعــة
النجــاح الوطنيــة حيــث قدمــت الفرقــة
رقصــة مشــركة مــع الفنــان عــار حســن
وذلــك بتاريــخ 3/29
سرية رام اهلل تشارك يف مهرجان نوار نيسان
املشــاركة يف مهرجــان نــوار نيســان مــن  3/31و  4/2+ 1خــال
الفــرة الواقعــة مــا بــن  4/2 – 3/31نظمــت بلديــة رام اللــه،
ومؤسســة تامــر للتعليــم املجتمعــي ،ومركــز الفــن الشــعبي،
ورسيــة رام اللــه االوىل مهرجــان نــوار نيســان والــذي حمــل يف
هــذا العــام شــعار "احنــا والبحــر" ،وارشفــت الرسيــة خــال
املهرجــان عــى عــدة انشــطة منهــا عــروض افــام ،وعــروض رقــص
باليــة ورقــص معــارص ،والعــاب كشــفية

انطالق دوري االندية املمتازة لكرة السلة للرجال 2016
(دوري جوال)

انطلــق دوري االنديــة املمتــازة لكــرة الســلة للرجــال ( 2016دوري
جــوال) والــذي ينظمــه االتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة ،وفــاز فريــق
الرسيــة يف مباراتــه االوىل امــام اهــي القــدس والتــي اقيمــت عــى صالة
العمــل الكاثوليــي بتاريــخ  ،4/20ويف مباراتــه الثانيــة حقــق فــوزا ً كبـرا ً
ومه ـاً عــى نــادي ارثوذكــي ثقــايف بيــت ســاحور يف املبــاراة التــي
اقيمــت عــى صالــة العمــل الكاثوليــي بتاريــخ 4/25

قرع طبول اكرم خان تهز سامء القرص

بطعم البهارات الهندية مهرجان رام الله للرقص املعارص يختتم
دورته ١١
قدمــت فرقــة أكــرم خــان مســاء يــوم الثالثــاء  ٢٦نيســان عرضهــا
«كاش» عــى مــرح قــر رام اللــه الثقــايف يف مدينــة رام اللــه،
وذلــك يف ختــام مهرجــان رام اللــه للرقــص املعــارص الــذي افتتــح
يف  11نيســان الجــاري.
وعــى مــدى  60دقيقــة تســلقت روح أســطورة كريشــنا ســلم
الزمــن ذهابــا وإيابــا ،يف حركــة دائريــة هــي حركــة الزمــن
والتناســخ الــذي يعطــي الحيــاة قيمتهــا مــن قلــب املــوت الــذي
يشــبه يف دورتــه حبــة القمــح ،يتــم دفنهــا فتخــرج حيــاة أخــرى
لتجــف وتــزرع مــن جديــد.
افتتحــت ليلــة الختــام التــي شــهدت اقبــاال جامهرييــا منقطــع
النظــر وبحضــور وفــدا رســميا مــن االتحــاد االورويب ،و….
و…وممثليــة الرنويــج ،وممثليــة اململكــة املغربيــة ،وممثليــة
الجمهوريــة التونســية ،وممثليــة ســويرسا ،والعديــد مــن
املؤسســات الداعمــة بكلمــة لجنــة املهرجــان التــي قدمــا موجـزا
عــن مــا حققــه املهرجــان والعــروض وتــم تقديــم الشــكر لــكل
الداعمــن واملشــاركيت يف انجــاح املهرجــان لهــذا العــام.
وكان مهرجــان رام اللــه للرقــص املعــارص قــد افتتــح دروتــه
الحاديــة عــر يف الســادس عــر مــن شــهر نيســان تحــت شــعار
((رقصتنــا قصتنــا)،) ،و ارشفــت عليهــا لجنةعليــه لجنــة مكونــة
مــن  ٢٥شــخصا و ٥٠متطوعــا عملــواو  50متطوعـاً عملــوا برعايــة
ادارة رسيــة رام اللــه االوىل منــذ ايلــول عــام  ٢٠١٥وحتــى انطــاق
املهرجــان يف موعــده.
وقــد اســتضاف املهرجــان  160فنــان وفنانــة من فلســطني ،وتونس،
وفرنســا ،والرنويــج ،واملانيــا ،واســتونيا ،واملغــرب ،وســويرسا،
وبريطانيــا ،وســلوفينيا ،ومــر ،ولبنــان ،وايطاليــا ،واالردن ومــن
خــال  ٢٢فرقــة قدمــت  39عرضـاً يف رام اللــه والبــرة وبريزيــت
والقــدس وبيــت لحــم واريحــا .
وكان للحضــور الفلســطيني دورا بــارزا يف املهرجــان فقــد شــارك
 96راقصــاً وراقصــة مــن فلســطني يف ورش العمــل ،و 13راقــص
وراقصــة مــن فلســطني شــاركوا يف انتاجــات مشــركة.
وهــذا العــام كباقــي اعــوام املهرجــان التــي متتــد عــى  ١١عــام
خــرج تعــروض املهرجــان مــن املســارح املغلقــة وقــدم عروضــاً
لطالبوتــم تقديــم عــروض لطــاب املــدارس وعــرض امــام جــدار
الفصــل العنــري يف بيــت لحــم باالضافــة ل  8عــروض لفــرق
فلســطينية قدمــت عروضهــا هــدا غــر عــن املشــاركات باالضافــة

اىل املشــاركات الفلســطينية يف عــروض وانتاجــات مشــركة
ومشــاركة  10أطفــال مــن فلســطني والرنويــج امتعونــا يف عــرض
مشــرك انتجــوه خــال  5أيــام.
كــا ونظــم املهرجــان مؤمتــر الرقــص واملجتمــع الــذي فتــح حــوار
وتفاعــل حــول مواضيــع منهــا دور الفــن يف املجتمــع ،واســتقاللية
املثقــف ،وتقديــم مقــرح لتاســيس مجلــس الفنــون ،والثقافــة
والتطبيــع .وتــم تنظيــم يــوم تســويق الفنــون االدائيــة مبشــاركة
 15مؤسســة ثقافيــة فلســطينية.
اســتضاف املهرجــان عــروض لراقصــن مــن ذوي االعاقــة والتقــى
مــارك بــرو مــع مجموعــة مــن ذوي االعاقــة وارشكهــم بتجربتــه
كراقــص مــن ذوي االعاقــة.
العــروض شــارك فيهــا راقصــن وراقصــات مــن فلســطني ولبنــان
ومــر وتونــس واالردن وســويرسا واملانيــا وايطاليــا
وناقشــت العــروض قضايــا مهمــة منهــا موضــوع الثــورات العربية،
والهويــة ،وعالقتنــا مــع املجتمــع ،وذكريــات املــدن الــي انتهــت،
والعالقــة مــا بــن االجيــال .وكانــت هنــاك لقــاءات يوميــة جمعــت
الفنانــن ســينتج عنهــا اعــال كتــرة يف املســتقبل.
ويذكــر ان املهرجــان جــاء برعايــة تــم تنظيمــه بالرشاكــة مــع
بلديــة رام اللــه ،ووزارة الثقافــة ،وبدعــم مــن لالتحــاد االتحــاد
االورويب الــذي دعــم املهرجــان هــذه الســنة ضمــن مــروع
املهرجانــات الفلســطينية نحــو تحقيــق التعــاون واالندمــاج
املجتمعــي ،وممثليــة الرنويــج ،والســفارة التونســية ،ومؤسســة عبد
املحســن القطــان ،والقنصليــة الفرنســية العامــة ،وممثلية ســويرسا،
واملجلــس الثقــايف الربيطــاين ،ومؤسســة منــى وباســم حشــمة،
واملؤسســة الثقافيــة الســويرسية ،ومعهــد غوتــة ،ومبســاهمة مــن
ورشكــة املرشوبــات الوطنيــة ،وبالتعــاون مــع الهيئــة الفلســطينية
للشــؤون املدنيــة ،وفنــدق جرانــد بــارك ،ورشاكــة مركــز يبــوس
الثقــايف ،وبرشاكــة اعالميــة مــن رشكــة زووم ،وتلفزيــون فلســطني،
وقنــاة الفلســطينية ،ورشكــة انرتتــك ،وشــبكة رايــة االعالميــة.

أطفال الرنويج وفلسطني يف عرض مشرتك

ضمن مرشوع تطوير الرقص املعارص يف فلسطني من خالل التبادل الثقايف مع الرنويج واملمول من قبل ممثلية الرنويج ،استضافت
رسية رام الله االوىل وضمن فعاليات مهرجان رام الله للرقص املعارص وبالتعاون مع فرقة بانتا ري الرنويجية 5 ،أطفال من الرنويج
وتم تنظيم ورشة عمل جمعت االطفال الرنويجيني مع  6اطفال من فلسطني ونتج عن الورشة تقديم عرض «ممكن بلوغه»

