
النشرة االخبارية
اذار - نيسان ٢٠١٦



خالــد عليــان يشــارك يف ملتقــى الرقــص يف 
 :3/5 – فرانكفــورت مــن 2 

بدعــوة مــن معهــد غوتــة شــارك خالــد عليــان املديــر التنفــذي للرسيــة 

يف ملتقــى فرانكفــورت للرقــص الــذي اقيــم خــال الفــرة الواقعــة مــا 

بــن 2 – 5 آذار وتــم خــال املشــاركة مشــاهدة مجموعــة مــن عــروض 

الرقــص لفرقــة املانيــة وحضــور عــدة لقــاءات ومؤمتــرات باالضافــة اىل 

تعريــف املشــاركن 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 فلســطن 

ــك  ــن وذل ــب مدرب ــة تدري ــج ورش ــع الرنوي ــايف م ــادل الثق ــال التب ــن خ م

خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن ورشــة تدريــب مدربــن يف الرقــص مــع فرقــة 

سيلجهومل/كريستوفرســن مــن 5 – 8 آذار وذلــك ضمــن مــروع تطوير الرقص 

املعــارص يف فلســطن 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 1980 مــن االكادمييــة الوطنيــة للفنــون يف اوســلو. وتــم الركيز يف الورشــة 

عــى الوعــي الجســدي وعلــم التريــح وتقنيــات التعبــر والتواصــل. )مهــم 

جــداً 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 2016 لتعزيــز العاقــة مــع املجتمــع 

املحــي مــن خــال تقديــم العــروض يف املناطــق املهمشــة واألقــل حظــاً قامــت 

ــع  ــاون م ــطيني وبالتع ــايف الفلس ــدوق الثق ــن الصن ــم م ــة وبدع ــة الرسي فرق

بلديــة اريحــا بتقديــم مــع بلديــة اريحــا ومركــز نعلــن الثقــايف بتقديــم عــرض 

عــرزال يــوم الخميــس املوافــق 10/3/2016 يف املــرسح البلــدي يف اريحــا، 

ــوم االرض. ــن ضمــن مهرجــان ي ــة نعل ــخ ¼ يف قري وبتاري

كــا قدمــت الفرقــة عرضــاً مشــركاً مــع الفنــان عــار حســن وذلك ضمــن حفل 

توزيــع جوائــز جمعيــة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة والــذي اقيــم 

بتاريــخ 3/29 عــى مــرسح 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. 

 3/4 بتاريخ 

السرية تستضيف مسابقة فيرست ليغو 
للروبوت

اســتضافت رسيــة رام اللــه االوىل اليــوم 8-3-2016 مســابقة فرســت 

ليغــو للروبــوت التــي اقيمــت بتاريــخ 3/8، وهــي مــن وتعتــر مــن  

ــم  ــى التعل ــوم ع ــارا وتق ــا انتش ــة وأرسعه ــابقات العاملي ــم املس أه

ــن  ــو م ــروع يف ج ــى امل ــي ع ــل املبن ــال العم ــن خ ــة م باملارس

ــكار  ــد عــى االبت ــل الجدي ــا تشــجع الجي املــرح والتســلية، كــا أنه

ــم العــامل. ــة ته ــاول موضوعــات كوني ــداع وتتن واإلب

ويف اطــار التعــاون القائــم بــن مــع مؤسســة فكــر للتميــز واإلبــداع 

والتنميــة  التــي قامــت بعقدهــا ومؤسســة شــهب للتميــز يف العلــوم 

والربيــة التــي تتــوىل االرشاف عليها،اســتضافت رسيــة رام اللــه االوىل 

ــة، خاصــة( مــن  ــق )حكومــي، وكال ــا 15 فري املســابقة وشــارك فيه

محافظــة رام اللــه والبــرة والقــدس. وســيتم تســمية الفــرق الفائــزة 

يف هــذه املســابقة للمشــاركة يف التصفيــات النهائيــة املزمــع عقدهــا 

يف جامعــة برزيــت بتاريــخ 2016/3/12.

مناسبة عيد االم لجنة االنشطة تنظم حفل لألم 

يف عيدها

ــل  ــه االوىل حف ــة رام الل ــطة يف رسي ــة االنش ــت لجن نظم

خــاص مبناســبة عيــد االم وذلــك يــوم الســبت املوافــق 

ــر  ــدد كب ــة وحــر النشــاط ع ــر الرسي 19/3/2016 يف مق

مــن االمهــات . 



آنسات سرية رام اهلل االولى لكرة السلة يف 
بطولة غرب آسيا لكرة السلة

ممثــاً لفلســطن وبرشــيح مــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة شــارك 

ــق آنســات رسيــة رام اللــه االوىل لكــرة الســلة يف بطولــة غــرب  فري

آســيا لكــرة الســلة النســوية، وقــد غــادر الوفــد يــوم االحــد 20 آذار اىل 

ــادي  ــي يســتضيفها ن ــة الت ــة عــان، وشــارك يف البطول العاصمــة االردني

ارثوذكــي عــان خمــس فــرق وهــم النــادي الريــايض ونــادي همنمنــت 

مــن لبنــان، وارثوذكــي عــان ونــادي الفحيــص مــن االردن، ورسيــة رام 

اللــه االوىل مــن فلســطن.

وتكــون وفــد رسيــة رام اللــه االوىل مــن جاد قنــدح رئيســاً للوفــد، 

ونارميــان مصلــح ممثلــة عــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة، والحكــم 

ــم  ــدرب ابراهي ــنان، وامل ــة، واملعالجــة سرنســا ش ــان رضاغم ــدويل عن ال

ــات نيفــن رشــيد،  ــة والاعب ــو غزال ــن اب ــش، ومســاعدة املــدرب تال حب

ناديــن ابــو غزالــة، روال طنــاس، ملكــة عــز، امــاين يوســف، ســايل الجلــدة، 

نــور نابلــي، رنيــم نابلــي، جنــن شــحادة، زيــن اســمري، ريــم ديــاب، 

ــا. والاعبــة الرصبيــة فوليــك بوجان

مشاركة 80 عضو املجلس الكشفي ينظم 
رحلة الى وادي القلط

نظــم املجلــس الكشــفي يف رسيــة رام اللــه االوىل يــوم الجمعــة 

فيهــا  شــارك  القلــط  وادي  اىل  كشــفية  رحلــة   25/3/2016

ــس  ــج املجل ــن برام ــزءاً م ــاط ج ــذا النش ــأيت ه ــواً، وي 80 عض

ــة  ــع االثري ــى املواق ــة ع ــاء الرسي ــف اعض ــفي يف تعري الكش

والتاريخيــة يف فلســطن.

املدرب سليم نايف احلصري يجتاز دورة 
االحتاد االسيوي للمستوى االول لكرة السلة

ــس  ــاء مجل ــس واعض ــة برئي ــه االوىل ممثل ــة رام الل ارسة رسي

االدارة واملجلــس الكشــفي واللجــان العاملــة وطاقــم املوظفــن 

واملدربــن وجميــع العبــي والعبــات الفــرق الرياضيــة يهنئــون 

املــدرب ســليم الحــرصي باجتيــازه دورة االتحــاد اآلســيوي 

ــرة الســلة للمســتوى االول لك



املجلس الكشفي يعقد اجتماعا تشاوريا لترتيبات استعراض سبت النور
عقد املجلس الكشفي اجتاعا تشاوريا لرتيبات استعراض سبت النور وذلك يوم الجمعة 8/4/2016 بحضور عدد من اعضاء الرسية حيث ناقش 

الحضور ترتيبات االستعراض وتم توزيع املهات عى 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 متجهــًا الــى كنائــس الــروم األرثوذكــس والــروم الكاثوليــك وديــر الالتــني 
والبروتوســتانت وشــارك يف اإلســتعراض كشــافة نــادي أرثوذكســي رام اهلل وكشــافة ديــر الالتــني باإلضافــة لرئيــس 
بلديــة رام اهلل املهنــدس موســى حديــد وراعــي كنيســة الــروم االرثوذكــس األب اليــاس عــواد واألب يعقــوب خــوري 

ورعــاة كنائــس الــروم الكاثوليــك واللوثــري والبروتســتانت والالتــني.



4/28 EGG HUNTING

نظمــت الرسيــة يــوم الخميــس املوافــق 4/28  فعاليــة ال Egg Hunting أو 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

ــى  ــدم ع ــرة الق ــة لك ــق آنســات الرسي ــاز فري فوزف

عــى مؤسســة البــرة ضمــن بطولــة كاس رئيــس 

ــت  ــي اقيم ــاراة الت ــة 4 – 0 يف املب ــاد بالنتيجي االتح

   ،3/11 بتاريــخ  الحســيني  فيصــل  ملعــب  عــى 

وخــرس فريــق الرسيــة يف املبــاراة النهائيــة التــي 

ــخ 4/22   ــعد بتاري ــد اس ــب ماج ــى ملع ــت ع اقيم

ــة 3 – 1  ــم بالنتيج ــت لح ــار بي ــق دي ــام فري ام



استضافة مجموعة الكشافة االرثوذكسية – غزة 4/28 
بعــد غيــاب 10 ســنوات، 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 

الرحيــب بالوفــد وتعريفهــم عــى الرسيــة وانشــطتها.



استعراض سبت النور 4/30
ــد  ــح املجي ــد الفص ــبة عي ــور مبناس ــبت الن ــتعراض س ــق 4/30 اس ــبت املواف ــوم الس ــى ي ــرية رام اهلل األول ــت س نظم
والــذي انطلــق مــن ســرية رام اهلل األولــى متجهــًا إلــى دوار املنــارة الســتالم النــور املقــدس القــادم مــن كنيســة القيامــة 
ــرق كشــفية مــن  ــب 14 ف ــى جان ــا إل ــا وأعضائه بالقــدس. حيــث شــاركت كشــافة الســرية يف االســتعراض بعازفيه
محافظــة رام اهلل والبيــرة، وشــارك يف االســتعراض اآلالف مــن املواطنــني 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 افالمًا بالتعاون مع فلم الب
ــرض  ــطة تع ــة االنش ــارشت لجن ــةالب ب ــم الب لجن ــع فل ــاون م بالتع

االنشــطة  بتفعيــل بيــت الســينا حيــث تــم عــرض فلــم قصــة حــب 

ســورية بتاريــخ 3/28 وذلــك ضمــن برنامــج مشــرك ســيتم مــن خالــه 

عــرض افــام بشــكل دوري

املبــاراة النهائيــة لــكاس رئيــس االتحــاد لكــرة 

الرسيــة  بــن  الجمعــة 4/22  القــدم لآلنســات 

ــعد  ــد اس ــب ماج ــى ملع ــم ع ــت لح ــار بي ودي

وفــوز ديــار 3 – 1 

عــرض فرقــة الرسيــة يف حفــل توزيــع جوائــز 

ــذي  ــة ال جمعــة مجموعــة االتصــاالت للتنمي

جامعــة  يف  تــريك  االمــر  مــرسح  يف  اقيــم 

الفرقــة  قدمــت  حيــث  الوطنيــة  النجــاح 

رقصــة مشــركة مــع الفنــان عــار حســن 

وذلــك بتاريــخ 3/29

انطاق دوري االندية املمتازة لكرة السلة للرجال 2016 

)دوري جوال(
ــال 2016 )دوري  ــلة للرج ــرة الس ــازة لك ــة املمت ــق دوري االندي  انطل

جــوال( والــذي ينظمــه االتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة، وفــاز فريــق 

الرسيــة يف مباراتــه االوىل امــام اهــي القــدس والتــي اقيمــت عــى صالة 

العمــل الكاثوليــي بتاريــخ 4/20، ويف مباراتــه الثانيــة حقــق فــوزاً كبــراً 

ــي  ــاراة الت ــاحور يف املب ــت س ــايف بي ــي ثق ــادي ارثوذك ــى ن ــاً ع ومه

اقيمــت عــى صالــة العمــل الكاثوليــي بتاريــخ 4/25

سرية رام اهلل تشارك يف مهرجان نوار نيسان

ــن  3/31 و 1 +4/2 خــال  ــوار نيســان م املشــاركة يف مهرجــان ن

ــه،  ــة رام الل ــت بلدي ــن 3/31 – 4/2 نظم ــا ب ــة م ــرة الواقع الف

ومؤسســة تامــر للتعليــم املجتمعــي، ومركــز الفــن الشــعبي، 

ــل يف  ــذي حم ــان وال ــوار نيس ــان ن ــه االوىل مهرج ــة رام الل ورسي

هــذا العــام شــعار "احنــا والبحــر"، وارشفــت الرسيــة خــال 

املهرجــان عــى عــدة انشــطة منهــا عــروض افــام، وعــروض رقــص 

ــفية ــاب كش ــارص، والع ــص مع ــة ورق بالي



قرع طبول اكرم خان تهز ساء القرص
بطعم البهارات الهندية مهرجان رام الله للرقص املعارص يختتم 

دورته 11

قدمــت فرقــة أكــرم خــان مســاء يــوم الثاثــاء 26 نيســان عرضهــا 
ــه،  ــة رام الل ــايف يف مدين ــه الثق ــرص رام الل »كاش« عــى مــرسح ق
وذلــك يف ختــام مهرجــان رام اللــه للرقــص املعــارص الــذي افتتــح 

يف 11 نيســان الجــاري. 

ــلم  ــنا س ــطورة كريش ــلقت روح أس ــة تس ــدى 60 دقيق ــى م وع
الزمــن ذهابــا وإيابــا، يف حركــة دائريــة هــي حركــة الزمــن 
والتناســخ الــذي يعطــي الحيــاة قيمتهــا مــن قلــب املــوت الــذي 
ــاة أخــرى  يشــبه يف دورتــه حبــة القمــح، يتــم دفنهــا فتخــرج حي

ــد. ــن جدي ــزرع م ــف وت لتج

ــع  ــا منقط ــاال جاهري ــهدت اقب ــي ش ــام الت ــة الخت ــت ليل افتتح
،و….  االورويب  االتحــاد  مــن  رســميا  وفــدا  وبحضــور  النظــر 
و…وممثليــة الرنويــج، وممثليــة اململكــة املغربيــة، وممثليــة 
مــن  والعديــد  ســويرسا،  وممثليــة  التونســية،  الجمهوريــة 
املؤسســات الداعمــة  بكلمــة لجنــة املهرجــان التــي قدمــا موجــزا 
ــكل  ــم الشــكر ل ــم تقدي ــه املهرجــان والعــروض وت ــا حقق ــن م ع

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 
ــة  ــة مكون ــه لجن ــا لجنةعلي ــت عليه ــا(، (،و ارشف ــا قصتن ))رقصتن
مــن 25 شــخصا و50 متطوعــا عملــواو 50 متطوعــاً عملــوا برعايــة 
ادارة رسيــة رام اللــه االوىل منــذ ايلــول عــام 2015 وحتــى انطــاق 

املهرجــان يف موعــده.

وقــد اســتضاف املهرجــان 160 فنــان وفنانــة من فلســطن، وتونس، 
وســويرسا،  واملغــرب،  واســتونيا،  واملانيــا،  والرنويــج،  وفرنســا، 
ــن  ــا، واالردن وم ــان، وايطالي ــرص، ولبن ــلوفينيا، وم ــا، وس وبريطاني
خــال 22  فرقــة قدمــت 39 عرضــاً يف رام اللــه والبــرة وبرزيــت 

ــت لحــم واريحــا . والقــدس وبي

ــارك  ــد ش ــان فق ــارزا يف املهرج ــطيني دورا ب ــور الفلس وكان للحض
ــص  ــل، و13 راق ــطن يف ورش العم ــن فلس ــة م ــاً وراقص 96 راقص

ــركة. ــات مش ــاركوا يف انتاج ــطن ش ــن فلس ــة م وراقص

ــام  ــد عــى 11 ع ــي متت ــوام املهرجــان الت ــي اع ــام كباق وهــذا الع
ــاً  ــدم عروض ــة وق ــارح املغلق ــن املس ــان م ــروض املهرج ــرج تع خ
ــم عــروض لطــاب املــدارس وعــرض امــام جــدار  ــم تقدي لطابوت
ــرق  ــروض لف ــة ل 8 ع ــم باالضاف ــت لح ــرصي يف بي ــل العن الفص
فلســطينية قدمــت عروضهــا هــدا غــر عــن املشــاركات باالضافــة 



مشــركة  وانتاجــات  عــروض  يف  الفلســطينية  املشــاركات  اىل 
ــا يف عــرض  ــج امتعون ــال مــن فلســطن والرنوي ومشــاركة 10 أطف

ــام. ــال 5 أي ــوه خ ــرك انتج مش

كــا ونظــم املهرجــان مؤمتــر الرقــص واملجتمــع الــذي فتــح حــوار 
وتفاعــل حــول مواضيــع منهــا دور الفــن يف املجتمــع، واســتقالية 
ــة  ــون، والثقاف ــس الفن ــيس مجل ــرح لتاس ــم مق ــف، وتقدي املثق
ــة مبشــاركة  ــون االدائي ــوم تســويق الفن ــم ي ــم تنظي ــع. وت والتطبي

ــة فلســطينية. 15 مؤسســة ثقافي

اســتضاف املهرجــان عــروض لراقصــن مــن ذوي االعاقــة والتقــى 
ــه  ــم بتجربت ــة وارشكه ــرو مــع مجموعــة مــن ذوي االعاق ــارك ب م

ــة. كراقــص مــن ذوي االعاق

ــان  ــن فلســطن ولبن ــا راقصــن وراقصــات م العــروض شــارك فيه
ــا ــا وايطالي ــويرسا واملاني ــس واالردن وس ــرص وتون وم

وناقشــت العــروض قضايــا مهمــة منهــا موضــوع الثــورات العربية، 
والهويــة، وعاقتنــا مــع املجتمــع، وذكريــات املــدن الــي انتهــت، 
والعاقــة مــا بــن االجيــال. وكانــت هنــاك لقــاءات يوميــة جمعــت 

الفنانــن ســينتج عنهــا اعــال كتــرة يف املســتقبل.

ــع  ــة م ــه بالراك ــم تنظيم ــة  ت ــاء برعاي ــان ج ــر ان املهرج ويذك
ــه،  ووزارة الثقافــة، وبدعــم مــن  لاتحــاد االتحــاد  ــة رام الل بلدي
االورويب الــذي دعــم املهرجــان هــذه  الســنة ضمــن مــروع 
واالندمــاج  التعــاون  تحقيــق  نحــو  الفلســطينية  املهرجانــات 
املجتمعــي، وممثليــة الرنويــج، والســفارة التونســية، ومؤسســة عبد 
املحســن القطــان، والقنصليــة الفرنســية العامــة، وممثلية ســويرسا، 
ــمة،  ــم حش ــى وباس ــة من ــاين، ومؤسس ــايف الريط ــس الثق واملجل
واملؤسســة الثقافيــة الســويرسية، ومعهــد غوتــة، ومبســاهمة مــن 
ورشكــة املروبــات الوطنيــة، وبالتعــاون مــع الهيئــة الفلســطينية 
ــوس  ــز يب ــة مرك ــارك، ورشاك ــد ب ــدق جران ــة، وفن ــؤون املدني للش
الثقــايف، وبراكــة اعاميــة مــن رشكــة زووم، وتلفزيــون فلســطن، 

ــة.  ــة االعامي ــك، وشــبكة راي ــة انرت ــاة الفلســطينية، ورشك وقن



أطفال الرنويج وفلسطن يف عرض مشرك
ضمن مروع تطوير الرقص املعارص يف فلسطن من خال 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 الرنويجين مع 6 اطفال من فلسطن ونتج عن الورشة تقديم عرض »ممكن بلوغه« 


