سرية رام اهلل األولى
النشرة اإلخبارية
شباط 2102
توزيع مناصب مجلس االدارة وتشكيل الدوائر واللجان العاملة

قام مجلس ادارة السرية بتوزيع المناصب على أعضاء المجلس كما يلي:
فايق خوري

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس المجلس الكشفي

عزمي شنارة

أمين السر

جاد قندح

نائب الرئيس

كمال أبو خديجة

أمين الصندوق

مجدي المالكي

رئيس لجنة المتابعة والتقييم

يوسف أمين

رئيس لجنة االعمار والتخطيط الهندسي

يوسف حبش

رئيس الدائرة الرياضية

ربيع الكردي

رئيس لجنة العضوية

الين سابا

عضو

وبعد أن تم االعالن عن التسجيل لعضوية المجلس الكشفي والدوائر واللجان

العاملة ،صادق المجلس على عضوية االعضاء التالية اسمائهم:
المجلس الكشفي :جميل سحويل ،مجد أبو عين ،حنين خليل ،جورج ابو
غزالة ،محمد أبو زيد ،ريم هيالنة ،تامر حبش ،جريس قندح ،ماري خليل،

تالين ابو غزالة ،جويس طنوس ،هنرييت عليمي ،سالم عز.

لجنة الدرمز :خليل أبو غزالة ،نديم دانيال ،نبيل سنيورة.

الدائرة الرياضية :سامر الصاع ،نبيل الجلدة ،سيمون سالمة ،ابراهيم حبش،
رائد ميالد ،الين سابا.

الدائرة الفنية :رجا امسيح ،ربيع الكردي ،لينا حرامي ،خالد عليان ،أمل
الخطيب ،جميل سحويل ،غنيم زعرور ،أسعد الحصري ،سليم ناصيف

الحصري ،عبد النور األصبح ،مراد أبو لبن ،تما ار حبش ،نسرين نفاع.

لجنة العضوية :عزمي شنارة ،جاد قندح ،ماري خليل ،رجا امسيح ،ميشيل
قريطم ،احمد ابو لبن ،لؤي خلف

اللجنة الثقافية واالجتماعية :ياسر شلبي ،ربيع الكردي ،حسام الصيفي
لجنة االعمار والتخطيط الهندسي :جواد الكردي ،خالد غزال ،مروان طوطح

لجنة المتابعة والتقييم :احمد ابو لبن ،ماجد نزال
اللجنة المالية :محمد أبو زيد
لجنة اإلعالم :هادي عوض ،حنا قريطم

وزارة الشباب والرياضية تعتمد مجلس االدارة

بعد حضورها اجتماع الهيئة العامة للسرية الذي أقيم بتاريخ
 ،7117/1/72واشرافها على انتخابات مجلس االدارة،
قامت و ازرة الشباب والرياضة باعتماد مجلس إدارة السرية
للدورة .7112 – 7117

السرية تشارك في لقاء حول تفعيل قطاع الشباب

من منطلق تفعيل دور السرية في الشبكات واالئتالفات
المحلية شاركت السرية في اللقاء الخاص الذي دعت اليه
شبكة المنظمات االهلية حول تفعيل قطاع الشباب ،وتم
االتفاق خالل اللقاء على أهمية تفعيل قطاع الشباب في
المجتمع بشكل عام وفي الشبكة بشكل خاص ،وسيتم وضع
آليات لتفعيل دورهم من خالل لقاء خاص سيجمع ممثلي
المؤسسات ومجموعة من الشباب العاملين في المؤسسات.
عودة مهرجان نوار نيسان
بالشراكة فيما بين بلدية رام اهلل ،وسرية رام اهلل األولى،
ومركز الفن الشعبي ،ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي تم
توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسات االربعة العادة تنظيم
مهرجان نوار نيسان لالطفال ،وسيقام المهرجان خالل الفترة
الواقعة من  7117/4/2—5وسيركز على أنشطة وبرامج
مرتبطة بمفهوم التراث الشعبي الفلسطيني.

مجد حجاج مسؤولة للعالقات العامة وعمر الجعبري مدي ارً لفريق السلة

ضمن برنامج تطوير الكوادر البشرية اإلدارية قام مجلس االدارة بتعيين الزميلة مجد حجاج مسؤولة للعالقات العامة في
السرية ،وعمر الجعبري مدي اًر لفريق كرة السلة للرجال.

مباريات الفريق االول لكرة السلة

ضمن بطولة فلسطين لكرة السلة للرجال للعام  7117لعب فريق السرية للرجال
ثالثة مباريات فاز في مباراتين على نادي عيبال بنتيجة  ،42 - 27وعلى
أرثوذكسي بيت جاال بنتيجة  ،42 – 27وخسر الفريق مباراته امام مجموعة
كشافة حطين بنتيجة .22 – 72
السرية تستضيف دورة التحكيم واختبارات الحكام

استضافت السرية دورة التحكيم واختبارات الحكام التي نظمها االتحاد
الفلسطيني لكرة السلة وذلك يومي الخميس والسبت الموافق  14و

 ،7117/7/17واشرف على الدورة المفوض الدولي رئيس اللجنة الفنية في

اتحاد غرب آسيا السيد مضر المجذوب ،والحكم الدولي تيسير سعادة المدير

التنفيذي لالتحاد االردني لكرة السلة.

واستضافت السرية أيضاً االتحاد الفلسطيني لتنس الطاولة الذي نظم مباريات
في تنس الطاولة.
بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني المشاركة في
British Dance Edition

شارك خالد عليان المدير التنفيذي للسرية وبدعوة من المجلس الثقافي
البريطاني في  British Dance Editionالذي أقيم في مدينة لندن خالل
الفترة الواقعة ما بين  ،7117/7/5 – 1وتم خالل المؤتمر التعرف على مراكز
ومدارس الرقص في بريطانيا ،وتم االتفاق على دعوة فرقة Balletboyz
البريطانية الفتتاح مهرجان رام اهلل للرقص المعاصر  ،7117باالضافة الى
اختيار السرية كشريكة في استضافة العرض الراقص الكثير من الحب الذي
سيعرض في مسرح وسينماتك القصبة بتاريخ  7117/7/11ضمن جولة
عروض في المغرب ،وتونس ،ولبنان ،ومصر ،وفلسطين.
فرقة دناديش تشارك في مهرجان  Multipliéفي مدينة تروندهايم النرويجية

بدعوة من فرقة  Panta Reiالتي سبق وان شاركت في مهرجان رام اهلل
للرقص المعاصر  ،7111ستشارك فرقة دناديش في مهرجان  Multipliéالذي
سيقام في مدينة تروندهايم النرويجية خالل الفترة الواقعة ما بين – 71
 7117/4/75وستشارك الفرقة في ورش عمل مع طالب فرقة Panta Rei
وستقوم الفرقتان بتقديم عروض في المهرجان .ويذكر أن هناك توأمة تجمع
مدينتي رام اهلل وتروندهايم.

