
النشرة اإلخبارية
تموز - آب ٢٠١٧

وفد شبابي

 فلسطيني 

من المغتربين في

 ضيافة السرية

وفدًا شبابيًا  المقدسة  األراضي  وبالتعاون مع مؤسسة  األولى  اهللا  رام  استضافت سرية 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  المقيمين  المغتربين  الشباب  من  مجموعة  يمثل 
السرية  الوفد على  وتعرف  والدانمرك.  وفرنسا، وكندا،  واستراليا،  وتشيلي، وهندوراس، 

وبرامجها وأنشطتها المختلفة، كما قام بجولة في مرافق السرية المختلفة.

رام اهللا  عقدت مجموعة من مؤسسات مدينة 
حنا  الدكتور  مع  اجتماعًا  تموز   ١٨ الثالثاء  يوم 
 - اهللا  لرام  األمريكي  اإلتحاد  رئيس  حنانيا 
ممثلة  غانم  نجمة  السيدة  وبحضور  فلسطين 
اإلتحاد في فلسطين، ومندوبين عن اتحاد أبناء 
رام اهللا، وناقش الحضور آفاق التعاون بين اإلتحاد 
أهمية  على  التأكيد  وتم  المدينة،  ومؤسسات 
دعم  في  اإلتحاد  به  يقوم  الذي  الدور 
المؤسسات الفلسطينية بشكل عام ومؤسسات 

المدينة بشكل خاص. 

مؤسسات مدينة رام اهللا تجتمع مع 

رئيس اإلتحاد األمريكي لرام اهللا - فلسطين
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السرية تشارك في حفل توزيع منحة عزيز شاهين

نظمت بلدية رام اهللا واتحاد أبناء رام اهللا في الواليات المتحدة األمريكية وفلسطين حفل توزيع 
منحة عزيز شاهين الخيرية السنوية على عدد من مؤسسات المجتمع المحلي، وعقد حفل التكريم 
في قاعة نديم الزرو في مجمع رام اهللا الترويحي، وأعرب الدكتور حنا حنانيا رئيس اإلتحاد األمريكي 
لرام اهللا - فلسطين عن سعادة اإلتحاد في المشاركة في حفل توزيع منحة المناضل عزيز شاهين 

أحد رموز مدينة رام اهللا.
وفي نهاية الحفل الذي تخلله عرض راقص لفرقة دناديش - سرية رام اهللا األولى، استلمت تسع 
مؤسسات منحة عزيز شاهين السنوية من اتحاد أبناء رام اهللا، وهي: سرية رام اهللا األولى، جمعية 
النهضة النسائية، جمعية اإلتحاد النسائي، مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، مدرسة راهبات 
القبيبة،  المخلص/ملجأ  راهبات  اللوثرية،  اإلنجيلية  الرجاء  مار يوسف، مدرسة سانت جورج، مدرسة 

الجمعية األهلية للمعاقين بصريًا.

٢

سرية رام اهللا األولى تستضيف سباق 
فلسطين بال مخدرات 

بال  فلسطين  سباق  مالعبها  على  السرية  استضافت 
يوم  للشرطة  الرياضي  اإلتحاد  نظمه  الذي  مخدرات 
المئات  السباق  في  شارك  وقد  آب   ٤ الموافق  الجمعة 
من الالعبين، وفي حفل الختام قام اللواء حازم عطا اهللا 
مدير عام الشرطة الفلسطينية بتقديم الكؤوس للفائزين 
الشريكة.  للمؤسسات  التقديرية  الدروع  وتقديم 
واستقبلت إدارة سرية رام اهللا األولى يوم األربعاء ٩ آب 
العقيد بسام فوزي جبر من الشرطة الفلسطينية، حيث 
بال  فلسطين  سباق  استضافة  على  للسرية  شكره  قدم 
مخدرات وقدم العقيد بسام درعًا تقديريًا للسرية مقدم 

من اللواء حازم عطا اهللا مدير عام الشرطة الفلسطينية.
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أنشطة مشتركة بين السرية ومشروع األمل 

ضمن زيارته السنوية لمدينة رام اهللا قام مشروع األمل (Project Hope) التابع لإلتحاد األمريكي 
مع  وبرامج  أنشطة  عدة  بتنظيم  الشباب،  من  مجموعة  يضم  والذي  فلسطين   - اهللا  لرام 
مؤسسات المدينة منها سرية رام اهللا األولى، حيث نظمت السرية محاضرة حول تاريخ فلسطين 

قدمها الدكتور سعيد نمر وشارك فيها ١٥ شابًا.  
اهللا  رام  قضاء  جيبيا  قرية  أحراش  في  للوفد  ميدانية  جولة  الكشفي  المجلس  نظم  كما 
وتوجهوا لمخيم دير الالتين للتضامن واإلطالع على مجريات األحداث بعد إقتحام قوات اإلحتالل 
اإلسرائيلي للمخيم التابع لمجموعة العائلة المقدسة الفلسطينية - دير الالتين رام اهللا، حيث 

حاصر اإلحتالل أرض المخيم، مطلقًا قنابل الصوت والغاز على الخيام المخصصة لمبيت األطفال.
يذكر أن مشروع األمل يشمل زيارات سنوية إلى فلسطين لمجموعة من الشباب الفلسطينيين 
على  والتعرف  بوطنهم  عالقتهم  تعزيز  بهدف  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  المقيمين 
الفلسطينية.  المؤسسات  وبين  بينهم  فيما  تواصل  عالقات  وبناء  الفلسطينية  المؤسسات 
ويقام المشروع بالتعاون بين بلدية رام اهللا، واإلتحاد األمريكي لرام اهللا – فلسطين، واتحاد أبناء 

رام اهللا، وسرية رام اهللا األولى

أسرتنا
ممثلة  األولى  اهللا  رام  سرية  أسرة   
الكشفي  والمجلس  اإلدارة  بمجلس 
وطاقم  العاملة  واللجان  والدوائر 
السرية  عضوي  يهنئون  الموظفين 
بمناسبة  حنانيا  حنا  الدكتور  الصديقين 
تعيينه رئيسًا لإلتحاد األمريكي لرام اهللا 
بمناسبة  حبيب  وجورج  فلسطين،   -

تعيينه نائبًا للرئيس.
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مخيم ميساء خوري الصيفي 
لألطفال

الثانية  الدورة  األولى  اهللا  رام  سرية  نظمت 
لمخيم ميساء خوري الصيفي لألطفال خالل 
 ٢٠١٧ تموز   ٢٢  –  ٣ بين  ما  الواقعة  الفترة 
الذي  المخيم  واشتمل  طفل،   ١٠٠ بمشاركة 
من  العديد  سحويل  جميل  عليه  أشرف 
كرة  القدم،  كرة  السباحة،  منها  األنشطة 
عروض  الرسم،  اليدوية،  األشغال  السلة، 
المعاصر،  الرقص  الشعبية،  الدبكة  األفالم، 
الرحالت.  إلى  باإلضافة  هوب  الهيب  رقص 
ويذكر أنه قد تم تنظيم دورتين للمخيم في 
حزيران  شهر  في  كانت  األولى  العام  هذا 
والثانية في شهر تموز، وقد باشرت سرية رام 
خوري  ميساء  مخيم  بتنظيم  األولى  اهللا 

الصيفي لألطفال منذ عام ٢٠١٠.

نظم المجلس الكشفي للسرية مخيمين كشفيين في 
األول  المخيم  رام اهللا، وأقيم  أحراش قرية جيبيا قضاء 
والجوالة،  والمتقدم،  المبتدئ،  الكشافة  لفرق 
عضوًا   ٦٠ بمشاركة  تموز   ٧ و   ٦ يومي  والمرشدات 
المخيم،   على  أشرفوا  كشفيًا  قائدًا   ١٥ إلى  باإلضافة 
وتم تنظيم مخيم آخر لفرقة األشبال والزهرات يومي 
١٣ و ١٤ تموز، وقام المجلس الكشفي خالل المخيمين 
تعزز  التي  والبرامج  األنشطة  من  العديد  بتنظيم 

اإلعتماد على الذات في أجواء الطبيعة. 

المخيمات الكشفية
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أسرتنا
 فقدت أسرة سرية رام اهللا األولى العضو عيسى جورج 
األعرج الذي كان من أبرز أعضاء السرية وواحدًا من أهم 
إدارة  للرجال، وقامت  السلة  لكرة  السرية  فريق  العبي 
السرية بتكريم عائلة المرحوم عيسى األعرج في حفل 
ختام بطولة الشهداء لكرة السلة للرجال تقديرًا لدوره. 
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 كشافة سرية رام اهللا األولى تشارك في
استعراض عيد األضحى المبارك

شاركت كشافة سرية رام اهللا األولى في استعراض عيد األضحى المبارك حيث انطلق اإلستعراض 
من مركز شباب األمعري متجهًا إلى دوار المنارة ومنه إلى نادي اسالمي رام اهللا، وشارك في 

اإلستعراض مجموعة كبيرة من الفرق الكشفية باإلضافة إلى العديد من الشخصيات الرسمية.
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تدريبيًا  معسكرًا  السرية  نظمت 
مع  بالتعاون  السلة  كرة  في 
الرياضة  لتطوير  الجليل  جمعية 
خالل الفترة الواقعة من ٨ – ١٠ آب 
تراوحت  طالبًا   ٣٠ بمشاركة 
عامًا،   ١٦  –  ١٠ بين  ما  أعمارهم 
المدرب  التدريب  على  وأشرف 
مارتينيز  ستيفان  األمريكي 
عبود  هاني  المدرب  بمساعدة 
والالعبة شهد عبود، وتم التركيز 
تعليم  على  المعسكر  خالل 
في  األساسية  المهارات  الطالب 

لعبة كرة السلة. 

معسكر تدريبي في كرة السلة بالتعاون
مع جمعية الجليل لتطوير الرياضة 
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لبطولة   ٣٤ الدورة  آب   ٤ ولغاية  تموز   ٢٣ بين  ما  الواقعة  الفترة  خالل  األولى  اهللا  رام  سرية  نظمت 
الشهداء لكرة السلة للرجال، وذلك باشراف اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة بمشاركة أندية مركز شباب 
الفارعة، نادي عيبال، نادي حطين، نادي بيرزيت، ارثوذكسي رام اهللا، تراسنطا بيت حنينا، أهلي القدس، 

دالسال القدس، اسالمي بيت لحم، ارثوذكسي بيت جاال، ارثوذكسي بيت لحم، وسرية رام اهللا األولى.
وتم افتتاح البطولة بحضور السيد عبد المجيد حجة األمين العام للجنة األولمبية الفلسطينية، والسيد 
خضر أبو عبارة رئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة، والمهندس حسن أبو شلبك رئيس بلدية رام اهللا 

باإلنابة وأعضاء مجلس ادارة السرية وحشد كبير من محبي اللعبة ومشجعي كرة السلة.
وألقى السيد عبد المجيد حجة األمين العام للجنة األولمبية الفلسطينية كلمة في حفل اإلفتتاح رحب 
فيها بالجمهور وحيا شهداء فلسطين واألقصى والقدس وعاهدهم أن نصون العهد والوطن ونكون 
المرابطون والمرابطات في القدس واألقصى لوقوفهم الصلب في  الزكية وحيا  الدماء  أوفياء لهذه 
وأن  خاصة  الشريفة  المنافسة  المشاركة  الفرق  لجميع  وتمنى  مقدساتنا،  عن  دفاعًا  اإلحتالل  وجه 
البطولة تحمل اسم الشهداء األكرم منا جميعًا، وثمن دور سرية رام اهللا األولى لتنظيمها هذه البطولة 
الهامة شاكرًا لهم حسن التنظيم كما شكر اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة على جهوده الكبيرة للرقي 

بالسلة الفلسطينية من خالل رص الصفوف حتى تصل إلى العالمية.
كما ألقى السيد خضر أبو عبارة رئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة كلمة حيا فيها الشهداء وخص 
الراعية  للشركات  والمقدسات وقدم شكره  القدس  دفاعًا عن  ترجلوا  الذين  األقصى  المسجد  شهداء 
لكرة السلة والممولة والمنظمين والمشاركين في البطولة وثمن جهود السرية لحرصها الدائم على 
الفلسطينية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الرجوب  جبريل  للواء  شكره  ووجه  المميزة،  البطولة  هذه  تنظيم 
الفلسطينية  رياضتنا  تنشيط  أجل  من  ونشاط  جد  بكل  يعمالن  اللذان  حجة  المجيد  عبد  العام  وأمينها 
وتوجه بالشكر والتقدير لسرية رام اهللا األولى على هذا اإلنجاز وقال أنه يأمل بأن تساهم البطولة في 

اضافة لبنة جديدة لمنافساتنا المحلية.

بطولة الشهداء لكرة السلة للرجال ٢٠١٧  الدورة ٣٤ 
دورة "فلسطين ع الصين"
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 وتزامنت بطولة الشهداء لهذا العام مع صمود أبناء شعبنا في القدس ومواجهتم بصدورهم العارية 
لسياسات القمع العنصرية التي تمارسها سلطات اإلحتالل بحق عاصمتنا وبحق مقدساتنا.

حملت الدورة شعار "فلسطين َع الصين" ، حيث استطاع فريق سرية رام اهللا األولى لكرة السلة للرجال أن 
يتأهل للمشاركة في بطولة أندية آسيا لكرة السلة للرجال التي ستقام في الصين في شهر أيلول ٢٠١٧ 

ليكون أول فريق فلسطيني يتأهل لهذه البطولة الهامة.
تميزت البطولة بالحضور الجماهيري الكبير باإلضافة إلى كونها ساهمت في التحضير لبطولة فلسطين 
اللعبة مع األندية  الدورة المجال أمام الفرق لممارسة  لكرة السلة للرجال موسم ٢٠١٧، حيث فسحت 

األخرى تحضيرًا لدوري فلسطين. وأقيم خالل البطولة ٢٢ مباراة.
فريق  توج  حيث  لحم  بيت  ارثوذكسي  ونادي  األولى  اهللا  رام  سرية  فريقي  النهائية  المباراة  جمعت 

السرية بطًال لبطولة الشهداء لكرة السلة للرجال ٢٠١٧.
وحضر المباراة النهائية الدكتورة ليلى غنام محافظة رام اهللا والبيرة، واللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة 
االتحاد  رئيس  عبارة  أبو  المهندس موسى حديد، وخضر  اهللا  رام  بلدية  ورئيس  الفلسطينية،  األولمبية 
الشخصيات  من  والعديد  جوال،  لشركة  العام  المدير  ملحم  المجيد  وعبد  السلة،  لكرة  الفلسطيني 

الوطنية واالعتبارية في فلسطين.
المشاركة  واألندية  ووطنية  رياضية  مؤسسات  من  للبطولة  المساندين  تكريم  النهائية  المباراة  وسبق 

والحكام واللجان العاملة واإلعالم، وقدمت فرقة دناديش التابعة للسرية فقرة فنية.
المرحوم عيسى جورج األعرج تقديرًا ووفاًء من  رام اهللا األولى بتكريم عائلة  كما قامت أسرة سرية 

السرية للمرحوم عيسى األعرج على ما قدمه خالل حياته للسرية وللرياضة الفلسطينية.
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انطالق دوري فلسطين لكرة السلة للرجال موسم ٢٠١٧ (دوري جوال)

انطلق في شهر آب دوري فلسطين ألندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للرجال موسم ٢٠١٧ (دوري 
جوال)، وخاض فريق السرية أربع مباريات فاز فيها على نادي أهلي القدس، وارثوذكسي رام اهللا، 
ودي السال القدس، وخسر مباراة واحدة أمام نادي ارثوذكسي ثقافي بيت ساحور. ويشارك في 
الدوري ١٢ نادي وهم دي السال القدس، وأهلي القدس، وارثوذكسي بيت لحم، وارثوذكسي 
عيبال،  ونادي  الرياضي،  حطين  ونادي  إبداع،  ونادي  لحم،  بيت  واسالمي  ساحور،  بيت  ثقافي 
ونادي بيرزيت، ومركز شباب قلنديا، وارثوذكسي رام اهللا، وسرية رام اهللا األولى. يذكر أن سرية رام 

اهللا األولى حازت على بطولة دوري فلسطين لكرة السلة للعام ٢٠١٦ للرجال واآلنسات.
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بتنظيم من اإلتحاد اليوناني لكرة السلة وبدعوة من
 سفارة فلسطين في اليونان

سرية رام اهللا األولى وارثوذكسي رام اهللا مواليد ٢٠٠٣ يشاركان في بطولة دولية 
لكرة السلة

آب  ١٧ الخميس  يوم  اليونان  الى  اهللا  رام  وارثوذكسي  األولى  اهللا  رام  سرية  العبي  وفد   غادر 
اليونان، وهي  دول   ٦ البطولة  في  شارك  حيث  السلة،  كرة  في  سلوية  بطولة  في   للمشاركة 
المركز رام اهللا على  وارثوذكسي  السرية  رومانيا، وفلسطين، وحاز فريق  بلغاريا،   اسبانيا، قبرص، 
 الثالث في البطولة. وقد قام السفير مروان طوباسي سفير دولة فلسطين باستقبال الوفد في

.مقر السفارة
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فلسطين ع الصين
استعدادًا لمشاركتها في بطولة أندية آسيا لكرة السلة للرجال

سرية رام اهللا األولى تتلقى دعوة من نادي الفداء الرياضي في لبنان 
للمشاركة في دورة حسام الحريري

 بعد تتويج فريق سرية رام اهللا األولى لكرة السلة للرجال بطًال لبطولة الشهداء لكرة السلة للرجال
الفريق استعدادات  انطلقت  الصين"،  ع  "فلسطين  شعار  تحت  أقيمت  والتي   ،٣٤ الدورة   –  ٢٠١٧ 
التي ستقام في مدينة شينزهو  للتحضير للمشاركة في بطولة أندية آسيا لكرة السلة للرجال 

.الصينية خالل الفترة الواقعة ما بين ٢٢ – ٣٠ أيلول ٢٠١٧
 ومن ضمن الفعاليات تلقت السرية دعوة من نادي الفداء الرياضي اللبناني للمشاركة في دورة
 حسام الحريري السابعة والعشرين الدولية بكرة السلة والتي ستقام خالل الفترة الواقعة ما بين
السلة ويشارك فيها عدد من اللبناني لكرة  اإلتحاد  الدورة باشراف  أيلول ٢٠١٧، وستقام   ١٥ –  ٨ 
 األندية العربية والدولية المعروفة، حيث تشكل هذه المشاركة محطة هامة لفريق السرية قبيل

.سفره الى الصين
 يذكر أن فريق السرية قد شارك في شهر آذار الماضي ممثًال عن فلسطين وبصفته بطًال لدوري
التى للرجال  السلة  لكرة  آسيا  غرب  أندية  بطولة  في   ٢٠١٦ للعام  للرجال  السلة  لكرة   فلسطين 
بطولة للمشاركة في  التأهل  من  مبهرة مكنته  نتائجًا  الفريق  فيها  األردن، وحصد   أقيمت في 
٢٠١٧ أيلول  الصينية في شهر  التي ستقام في مدينة شينزهو  للرجال  السلة  لكرة  آسيا   أندية 

.ليكون أول فريق فلسطيني يتأهل لهذه البطولة الهامة
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مسبح السرية ... ينهي موسم 
صيف ٢٠١٧

األولى اهللا  رام  سرية  مسبح  موسم   افتتح 
 لهذا العام بتاريخ ٥ حزيران واستقبل المواطنين
 واألعضاء ضمن برامجه للسباحة الحرة وتقديم
عشرات خرجت  التي  المتخصصة   الدورات 
المسبح واستضاف  الدورات  لهذه   المنتسبين 
 ومن منطلق عالقة الشراكة مع بلدية رام اهللا
 المشاركين في المخيم الصيفي البيئي التابع
تموز  ١٧ اإلثنين  يوم  وذلك  اهللا  رام   لبلدية 
المؤسسات من  العديد  الستضافة   باإلضافة 
 المحلية والنوادي التي استفادت من خدمات
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خالل للرقص  دناديش  فرقة   عقدت 
مدار وعلى  وآب  تموز   شهري 
للرقص مع مصممة  أسبوعين ورشة 
 الرقص النرويجية سارة كريستوفرسن
إنتاج على  الورشة  خالل  العمل   وتم 
الهوية، موضوع  حول  راقص   عرض 
المسرح خشبة  على  تقديمه   وتم 
وقام  ،٢٠١٧ أيلول  شهر   خالل 
حركات بتصميم  والراقصات   الراقصين 

.العرض باشراف سارة كريستوفرسن

ورشة عمل لفرقة دناديش للرقص مع 
مصممة الرقص النرويجية سارة كريستوفرسن
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قام خالد عليان المدير التنفيذي لسرية رام اهللا األولى بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بأسبوع 
التراث الذي تنظمه جمعية الروزانا في بيرزيت، وحضر المؤتمر الصحفي د. جوهر صايج رئيس بلدية بيرزيت، 
ورائد سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الروزانا، والسيدة نداء العيسة مدير عام اإلدارة العامة للخدمات 
السياحية في وزارة السياحة، والسيد عالء حجازي مدير إدارة التسويق في شركة جوال، والسيد ثائر حمايل 

مدير إدارة التسويق وخدمات األفراد في بنك فلسطين.
وقال خالد عليان خالل المؤتمر "أسبوع التراث التاسع يعقد هذا العام ضمن مشروع مشترك مع سرية رام 
خالل  من  مشتركة  إنسانية  قيم  وأوروبا:  "فلسطين  بعنوان  االوروبي  اإلتحاد  من  رئيسي  بتمويل  اهللا، 

الفعاليات الثقافية".
وأشار إلى أن المهرجان يهدف إلى تعزيز التعاون بين المراكز الثقافية الفلسطينية والفنانين وتوفير برامج 
بناء القدرات وتعزيز حرية التعبير ونشر الوعي حول الحقوق الثقافية من خالل الفن، وتشجيع تبادل البرامج 
الريفية  المناطق  الجمهور، خاصة في  الثقافية مع أوروبا والعالم والوصول إلى أكبر قطاع ممكن من 

األقل حظًا، والمناطق المهمشة التي ال تستطيع الوصول إلى هذا التنوع الثقافي.
وأكد على اعتزازه بعالقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الثقافية الفلسطينية.

سرية رام اهللا األولى تشارك في المؤتمر الصحفي ألسبوع التراث

عقد المدير التنفيذي للسرية اجتماعين مع جامعة بيرزيت حيث التقى في اإلجتماع األول مع د. ميرفت 
بلبول نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير، والتقى في اإلجتماع الثاني مع تينا شرول مديرة أكاديمية 
الفنون في جامعة بيرزيت. وتم خالل اإلجتماعين دراسة فرص التعاون المشترك بين السرية وجامعة بيرزيت 
من خالل تبادل الخبرات خاصة في مجال تعليم الرقص حيث أكدت السرية على أهمية تأسيس أكاديمية 
للفنون في جامعة بيرزيت وقدم شكره للجامعة على هذه المبادرة الهامة والتي ستساهم في تطوير 
تم  وقد  مجاالت.  عدة  في  للتعاون  األولى  اهللا  رام  سرية  استعداد  وأبدى  الفلسطينية  الفنية  الحركة 
اإلتفاق على دراسة التعاون في عدة برامج يتم تنفيذها بشكل مشترك بين السرية والجامعة من ضمنها 
تنفيذ دراسة حول مدى إمكانية نجاح برنامج خاص للرقص في الجامعة، وبناء منهاج أكاديمي للرقص، 
باإلضافة إلى استضافة محاضرين في مجال الرقص. ويذكر بأن سرية رام اهللا األولى وجامعة بيرزيت ومعهد 
ادوارد سعيد الوطني للموسيقى ومدرسة سيرك فلسطين كانوا قد وقعوا اتفاقية تعاون مشترك مع 

األكاديمية الوطنية للرقص في روما. 

بهدف التعاون المشترك في مجال تعليم الفنون ... 
السرية تلتقي مع جامعة بيرزيت 
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نظمت سرية رام اهللا األولى وبالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والمركز الوطني 
للرقص Dance Base في أدنبرة برنامج تدريبي لتطوير قدرات العاملين في حقل الفنون 
األدائية بهدف تمكينهم من ادارة وتنظيم مهرجانات عالية الجودة وإدارة الفنون في 
فلسطين. واقيم البرنامج  الذي شارك فيه كل من حال سويدان-سرية رام اهللا االولى، انس 
ابو عون – فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، طارق رشماوي – بلدية رام اهللا، جورج مطر 
آب  بين ٢٦ تموز ولغاية ٢٩  ما  الواقعة  الفترة  أدنبرة خالل  الحارة  في مدينة  – مسرح 
وإدارة  الرقص،  فرق  وإدارة  المهرجانات،  وإنتاج  ادارة  منها  مواضيع  عدة  على  واحتوى 

المسرح، والتسويق. 

 بالشراكة فيما بين  سرية رام اهللا األولى - مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر
والمجلس الثقافي البريطاني

 حال سويدان منسقة مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر تشارك في برنامج تطوير
القدرات في اإلدارة الفنية وادارة المهرجانات ضمن مهرجان أدنبرة
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للعام الثاني على التوالي، انطلقت فعاليات مدرسة سرية رام اهللا األولى الصيفية للرقص بتاريخ ٢٣ تموز 
والبرازيل،  ونابلس، وسويسرا،  اهللا،  ورام  لحم،  وبيت  ويافا، وحيفا،  القدس،  ٣٠ طالب وطالبة من  بمشاركة 

وأشرف على التدريب  ١٥ مدرب ومدربة من فلسطين، والنرويج، وإيطاليا، والمانيا.
وعلى مدار أسبوعين التقى المشاركين في برنامج مكثف ومتنوع مع المدربين وتلقوا حصصًا في الرقص 
نظمت  كما  والفيلدنكرايس.  والبيالتس،  دبكة،  واألفرو  األكروباتي،  والرقص  واليوغا،  والباليه،  المعاصر، 
المدرسة ورش عمل في تصميم الرقص وتصميم اإلضاءة والدراماتورجي وتاريخ الرقص، باإلضافة إلى تنظيم 

جلسات قراءة ونقاش حول الرقص والتصميم وإرتجاالت مفتوحة وعروض ألفالم رقص.
في  الراقصين  مستوى  رفع  إلى  فوق  فما  عامًا   ١٨ من  لألعمار  والموجهة  الصيفية  المدرسة  تهدف 
الراقصين  الخبرات مع  وتبادل  األصغر،  للجيل  لنقل خبرتهم  الفرصة  الفلسطينيين  المدربين  فلسطين ومنح 
الراقصين  وبين  جهة،  من  الوطن  أنحاء  كل  من  الفلسطينيين  الراقصين  بين  والتشبيك  األجانب  والمدربين 
الفلسطينيين واألجانب من جهة أخرى بهدف تشجيع أعمال مستقبلية مشتركة. وتسعى سرية رام اهللا 
لمدة شهر،  تمتد  وأن  تنظيمها بشكل سنوي  يتم  بأن  للرقص  الصيفية  المدرسة  والقائمين على  األولى 
اكاديمية رقص في  لتأسيس  التمهيد  العام وذلك بهدف  الى تنظيم دورات مكثفة على مدار  باإلضافة 

فلسطين.
ويشرف على إدارة المدرسة فرح صالح من فلسطين وهيلال سيلجهولم وسارة كرستوفرسن من النرويج، 

وجميل سحويل الذي ينسق الشؤون اإلدارية للمدرسة.
يذكر أن المدرسة الصيفية للرقص استمرت حتى ٣ آب وتوجت بمهرجان مصغر للرقص أقيم يومي ٤ و ٥ آب 
واحتوى المهرجان على عدة عروض للطلبة والمدربين، وبرنامج مفتوح للجمهور المحلي شاركوا فيه في 

حصص رقص وجام راقص مع موسيقى حية. 
وتم تمويل المدرسة من اإلتحاد االروبي ضمن مشروع فلسطين وأوروبا: قيم إنسانية مشتركة من خالل 
أنشطة ثقافية مشتركة، ومعهد غوتة، وشبكة الفنون النرويجية، ومؤسسة عبد المحسن القطان، وماري 

سيلجهولم، وبالشراكة مع األكاديمية الوطنية للرقص في روما.

مدرسة سرية رام اهللا االولى الصيفية للرقص


