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سرية رام اهلل األولى تنتخب مجلس ادارتها للدورة
2019-2018

عــــقدت الــــهيئة الــــعامــــة لجــــمعية ســــريــــة رام اهلل األولــــى اجــــتماعــــها الــــسنوي 
الــعادي يــوم الجــمعة املــوافــق 2 شــباط  الــساعــة الــسادســة مــساًء فــي قــاعــة 
عـزيـز شـاهـني -  الـنصبة، وبـحضور الـسادة كـمال الـدقـماق واسـالم جـمال 
حـمد مـمثلني عـن املجـلس األعـلى للشـباب والـريـاضـة، والـسيد سـليمان ابـو 

دية ممثالً عن شركة الوفاء لتدقيق الحسابات.
وبــــعد الــــتأكــــد مــــن تــــوفــــر الــــنصاب الــــقانــــونــــي تــــم افــــتتاح الجــــلسة حــــيث تــــم 
عـرض الـتقريـر املـالـي املـدقـق لـلعام 2016  والـبيانـات املـالـية لـلعام 2017  
مــــــن قــــــبل الــــــسيد ســــــليمان ابــــــو ديــــــة مــــــمثالً عــــــن شــــــركــــــة الــــــوفــــــاء لــــــتدقــــــيق 
الــــــحسابــــــات، وتــــــم فــــــتح بــــــاب االســــــئلة والــــــنقاش وبــــــعد الــــــرد عــــــلى اســــــئلة 
ومـالحـظات الـحضور حـول الـتقريـر املـالـي قـامـت الـهيئة الـعامـة بـاملـصادقـة 

عــــلى الــــتقريــــر املــــالــــي لــــلعام 2016  وعــــلى الــــبيانــــات املــــالــــية لــــلعام 2017، 
وبــعد عــرض الــتقريــر االداري لــلدورة 2016 - 2017 قــامــت الــهيئة الــعامــة 

باملصادقة عليه بعد توجيه بعض االسئلة والتوصيات. 
واســتكملت الــهيئة الــعامــة اجــتماعــها الــسنوي الــعادي يــوم الجــمعة املــوافــق 
16 شـــباط الـــساعـــة الـــسادســـة مـــساًء فـــي قـــاعـــة عـــزيـــز شـــاهـــني -  الـــنصبة 
بــــــــــحضور 112  عــــــــــضواً مــــــــــن أصــــــــــل 143 عــــــــــضواً بــــــــــما نســــــــــبته 78.3%  
وبــحضور الــسادة كــمال الــدقــماق واســالم جــمال حــمد مــمثلني عــن املجــلس 
األعـلى للشـباب والـريـاضـة، وقـام الـسيد جـاد قـندح بـتوجـيه الـشكر العـضاء 
الـــهيئة الـــعامـــة عـــلى تـــعاونـــهم الـــكبير فـــي انـــجاح فـــعالـــيات وانشـــطة وبـــرامـــج 
السـريـة، كـما وجـه شـكره للمجـلس األعـلى للشـباب والـريـاضـة عـلى حـضوره 
االجــــــتماعــــــات، ولــــــلجنة االشــــــراف عــــــلى انــــــتخابــــــات مجــــــلس اإلدارة لــــــلدورة 
2018 – 2019  واملـكونـة مـن امـيل عشـراوي، نهـلة الـقورة، أحـمد أبـو لـنب، 
خـــــالـــــد عـــــليان عـــــلى دورهـــــا الـــــكبير فـــــي تـــــنظيم الـــــعملية اإلنـــــتخابـــــية بـــــشكل 

ديمقراطي. 
وبــــعد تــــقديــــم اســــتقالــــة مجــــلس اإلدارة لــــلدورة 2016 – 2017 وابــــراء ذمــــة 
املجــلس مــن قــبل الــهيئة الــعامــة، تــولــت لــجنة اإلشــراف إدارة اإلجــتماع، وتــم 
اعــالم الــهيئة الــعامــة بشــروط اإلنــتخابــات حــيث تــرشــح لــعضويــة املجــلس 13 

مرشح. 
وتــوجــه أعــضاء الــهيئة الــعامــة لــغرفــة االقــتراع حــيث قــام كــل عــضو بــاإلقــتراع 
بـشكل سـري وبـعد انـتهاء عـملية اإلقـتراع تـم فـرز األصـوات حـيث تـم انـتخاب 
اعــــضاء مجــــلس االدارة لــــلدورة 2018 – 2019 وهــــم: فــــايــــق خــــوري، جــــاد 
قـندح، نـاديـة مـصلح، عـزمـي شـنارة، لـؤي خـلف، حـنان رفـيدي،  الـني بـابـا، ، 

لينا حرامي، ابراهيم املصري.
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احصائيات حول انتخابات مجلس االدارة للدورة 2018 – 2019

سرية رام اهلل األولى تنظم ورشة اعداد خطة العمل للعام 2018

عــقدت ســريــة رام اهلل األولــى ورشــة عــمل العــداد خــطة الــعمل واملــوازنــة املــالــية 
لـلعام 2018 وشـارك فـي الـورشـة مجـموعـة مـن اعـضاء الـهيئة الـعامـة ومجـلس 
االدارة املــنتخب وأعــضاء مــن مــجالــس اإلدارة الــسابــقة بــاإلضــافــة إلــى طــاقــم 

املوظفني.
وخـلصت الـورشـة إلـى تحـليل الـبيئة الـداخـلية والـخارجـية للسـريـة وتحـديـد نـقاط 
الـــقوة والـــضعف، والـــفرص والتحـــديـــات الـــتي تـــواجـــه الســـريـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
تحــــديــــد أولــــويــــات وأهــــداف الســــريــــة لــــلعام 2018، وقــــام املــــشاركــــني بــــاقــــتراح 

األنشطة الرئيسية للسرية للعام 2018. 

السرية تشكل لجانها املختلفة 

بــــعد انــــتخاب مجــــلس إدارة الســــريــــة لــــلدورة 2018 – 2019، وتــــنظيم ورشــــة عــــمل إلعــــداد خــــطة الــــعمل لــــلعام 2018 قــــامــــت الســــريــــة 
بـــاإلعـــالن عـــن تـــشكيل لـــجان الســـريـــة الـــعامـــلة وهـــي املجـــلس الـــكشفي، الـــلجنة الـــريـــاضـــية، الـــلجنة الـــفنية، لـــجنة االنشـــطة الـــعامـــة، لـــجنة 
الـــعضويـــة، لـــجنة الـــتطويـــر املـــؤســـسي، لـــجنة الـــعالقـــات الـــعامـــة وتـــجنيد الـــتمويـــل، وضـــمت الـــلجان املـــختلفة مجـــموعـــة واســـعة مـــن أعـــضاء 

السرية.

النسبة املئويةالعددالبند

143 عدد اعضاء الهيئة العامة

%2.8 من عدد اعضاء الهيئة العامة4 عدد املعتقلني من اعضاء الهيئة العامة

%78.3 من عدد اعضاء الهيئة العامة112 عدد الحضور الجتماع الهيئة العامة

%64.3 من عدد الحضور72 عدد حضور الذكور في اجتماع الهيئة العامة

%35.7 من عدد الحضور40 عدد حضور النساء في اجتماع الهيئة العامة

%9 من  عدد أعضاء الهيئة العامة13 عدد املرشحني لعضوية مجلس االدارة

%69.2 من عدد اعضاء املرشحني9 عدد املرشحني الذكور لعضوية مجلس االدارة

%30.8 من عدد اعضاء املرشحني4 عدد املرشحات لعضوية مجلس االدارة

%55.5 من عدد اعضاء املجلس5 عدد الفائزين الذكور لعضوية مجلس االدارة

%44.5 من عدد اعضاء املجلس4 عدد الفائزات لعضوية مجلس االدارة

66.6 من عدد اعضاء املجلس6 عدد اعضاء مجلس االدارة الجدد
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وزارة الثقافة الفلسطينية وسرية رام اهلل األولى توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقــعت وزارة الــثقافــة الفلســطينية مــمثلة بــالــوزيــر د. إيــهاب 
بــــسيسو، فــــي مــــقر الــــوزارة، اتــــفاقــــية دعــــم لســــريــــة رام اهلل 
األولـــى عـــامـــة، وملهـــرجـــان رام اهلل لـــلرقـــص املـــعاصـــر الـــذي 
تـــنظمه عـــلى وجـــه الـــخصوص، لخـــمس ســـنوات، فـــيما مـــثل 

السرية فايق خوري رئيس مجلس إدارتها.
ويــأتــي تــوقــيع هــذه االتــفاقــية ضــمن الــرؤيــة االســتراتــيجية 
وســياســة وأهــداف وزارة الــثقافــة فــي رعــايــة ودعــم اإلبــداع 
فـــي مـــختلف الـــحقول، وبـــناء شـــراكـــات اســـتراتـــيجية، ودعـــم 
الـــفعالـــيات والـــنشاطـــات الـــثقافـــية مـــع مـــختلف املـــؤســـسات 
والــجهات الــثقافــية، كــما تــشكل االتــفاقــية إطــاراً عــامــاً فــي 
الـــــــفترة مـــــــا بـــــــني  2018 - 2022، مـــــــشكلة الـــــــتزامـــــــاً مـــــــن 
الــــوزارة ضــــمن قــــاعــــدة عــــامــــة لــــلنهوض بــــالــــحالــــة واملشهــــد 

الثقافي.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــــثقافــــــــة د. إيــــــــهاب بــــــــسيسو، عــــــــقب تــــــــوقــــــــيع 
االتـــــفاقـــــية: ضـــــمن الـــــرؤيـــــة الـــــتي تـــــتبناهـــــا وزارة الـــــثقافـــــة، 
تحـــديـــداً فـــي الـــعامـــني املـــاضـــيني، واملـــتعلقة بـــمأســـسة الـــفعل الـــثقافـــي الـــقائـــمة عـــلى تـــكامـــل األدوار مـــا بـــني وزارة الـــثقافـــة والشـــركـــاء مـــن 
املـــؤســـسات واملـــراكـــز الـــثقافـــية .. هـــذا الـــعام الـــوزارة تـــوقـــع اتـــفاق تـــعاون اســـتراتـــيجي مـــع ســـريـــة رام اهلل األولـــى بـــاتـــجاه دعـــم الـــفعالـــيات 
الــثقافــية الــتي تــنفذهــا خــدمــة للمشهــد الــثقافــي الفلســطيني، وبــشكل أســاســي مهــرجــان رام اهلل لــلرقــص املــعاصــر، وهــو مــا تــمثل بــتوقــيع 

اتفاقية دعم وتعاون لخمس سنوات.
مـن جـانـبه شـدد فـايـق خـوري رئـيس مجـلس إدارة سـريـة رام اهلل األولـى، عـلى أهـمية هـذه االتـفاقـية االسـتراتـيجية، مـوجـهاً الـشكر لـوزارة 
الـثقافـة ولـلوزيـر بـسيسو، الفـتاً إلـى أن مـن شـأن هـذا الـدعـم أن يـنطلق بـالسـريـة ومـا تـقدمـه مـن نـشاطـات ثـقافـية وفـنية نـحو مـجاالت أكـثر 
رحـــابـــة، فـــاالســـتقرار الـــذي تـــوفـــره االتـــفاقـــية هـــو ضـــمان لـــيس فـــقط لـــالســـتمراريـــة، بـــل لـــلتطور، وملـــزيـــد مـــن اإلبـــداعـــات، مـــشيداً بـــالـــرؤيـــة 

االستراتيجية للوزارة القائمة على التعاون والتكامل ما بينها وما بني املؤسسات واملراكز العاملة في حقل الثقافة بفلسطني.



في ضيافة السرية

ميشيل صباغ رئيس شركة دهانات ناشيونال
اســتضافــت الســريــة الــسيد ميشــل الــصباغ رئــيس شــركــة دهــانــات نــاشــيونــال وذلــك فــي مــقر 
الســريــة حــيث تــم تــوجــيه الــشكر لــلسيد الــصباغ عــلى دعــمه للســريــة، وفــي نــهايــة الــلقاء قــام 

السيد جاد قندح نائب رئيس مجلس االدارة بتقديم درع تقديري للسيد ميشيل الصباغ.

رئيس اتحاد ابناء رام اهلل االمريكي
اسـتضافـت السـريـة الـدكـتور حـنا حـنانـيا رئـيس اتـحاد ابـناء رام اهلل االمـريـكي، ونـائـبه الـسيد 
جــــورج الــــحبيب، وبــــحضور الــــسيدة امــــل داواد رئــــيسة اتــــحاد ابــــناء رام اهلل فــــي فلســــطني، 
والــــسيدة نجــــمة غــــانــــم مــــمثلة اتــــحاد أبــــناء رام اهلل األمــــريــــكي فــــي فلســــطني، والــــسيد بــــسام 
عــويــس رئــيس مــؤتــمر أبــناء رام اهلل ال 60، والــسيدة مــيسون عــلي مــن بــنك فلســطني، وجــرى 
خـالل الـلقاء تـبادل االفـكار واآلراء حـول تـعزيـز الـعالقـة فـيما بـني االتـحاد والسـريـة بـاإلضـافـة 
إلــى مــناقــشة الــتحضيرات الــخاصــة بــمؤتــمر أبــناء رام اهلل ال 60، وأكــد الــسيد فــايــق خــوري 
خـالل الـلقاء عـلى أهـمية الشـراكـة الـتي تـربـط السـريـة مـع اإلتـحاد وقـدم شـكره لـإلتـحاد عـلى 

الدعم الذي يقدمه للسرية وملؤسسات املدينة.
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السيد فيليب هال القنصل البريطاني العام
قـــام الـــسيد فـــيليب هـــال الـــقنصل الـــبريـــطانـــي الـــعام يـــرافـــقه وفـــد مـــن الـــقنصلية بـــزيـــارة 
السـريـة لـلتعرف عـلى بـرامـجها وأنشـطتها املـختلفة، وكـان فـي اسـتقبالـه املـهندس مـوسـى 
حــديــد رئــيس بــلديــة رام اهلل والــرئــيس الفخــري للســريــة، وجــاد قــندح نــائــب رئــيس مجــلس 
إدارة الســـريـــة وأعـــضاء مجـــلس اإلدارة، وخـــالـــد عـــليان املـــديـــر الـــتنفيذي للســـريـــة، حـــيث 
تــجول الــقنصل فــي مــرافــق الســريــة املــختلفة وشــاهــد تــدريــبات فــرقــة دنــاديــش لــلرقــص، 

حيث أبدى اعجابه وتقديره ملا تقوم به السرية من برامج وانشطة مختلفة.

وفد من رجال الدين االمريكان
قـام وفـد مـن رجـال الـديـن األمـريـكان بـزيـارة للسـريـة واملـشاركـة فـي اسـتعراض سـبت الـنور، وقـام مجـلس إدارة السـريـة بـعقد اجـتماع مـع 
الــوفــد حــيث قــام بــتعريــفهم عــلى أنشــطة وبــرامــج الســريــة املــختلفة، وهــدفــت زيــارة الــوفــد الــذي رافــقهم الــسيد ركــي ركــب إلــى الــتعرف عــلى 
حــياة الــشعب الفلســطيني والــظروف الــتي يــعيشها تــحت اإلحــتالل االســرائــيلي، يــذكــر أن مــؤســسة الــتعاون واتــحاد أبــناء رام اهلل قــامــا 

بتنسيق زيارة الوفد إلى فلسطني.

استعراض سبت النور
نـــظمت الســـريـــة االســـتعراض الـــكشفي بـــمناســـبة عـــيد الـــفصح املـــجيد والـــذي يـــعرف بـــاســـتعراض ســـبت الـــنور وذلـــك بـــمشاركـــة 13 فـــرقـــة 
كـــشفية، وألول مـــرة شـــارك فـــي االســـتعراض مجـــموعـــة بـــودالســـكي الـــكشفية مـــن بـــولـــندا والـــتي تـــرافـــقت مـــشاركـــتها مـــع زيـــارتـــها للســـريـــة، 
وشــارك فــي االســتعراض الــدكــتورة لــيلى غــنام مــحافــظ مــحافــظة رام اهلل والــبيرة، واملــهندس مــوســى حــديــد رئــيس بــلديــة رام اهلل، والــدكــتور 
حـنا حـنانـيا رئـيس اتـحاد أبـناء رام اهلل االمـريـكي، واألب الـياس عـواد راعـي طـائـفة الـروم االرثـوذكـس، ورجـال الـديـن املـسيحي، ومـمثلني 

عن الشرطة الفلسطينية واألمن الوطني. 
وانـــطلق االســـتعراض مـــن ســـريـــة رام اهلل االولـــى مـــروراً بـــكنيسة الـــروم االرثـــوذكـــس ومـــن ثـــم تـــوجـــه إلـــى مـــيدانـــي الـــشهيد يـــاســـر عـــرفـــات، 
واملـنارة، وبـعد اسـتقبال الـنور املـقدس فـي املـنارة تـوجهـت الـفرق الـكشفية إلـى سـريـة رام اهلل األولـى، وقـد شـارك االالف مـن املـواطـنني فـي 

استعراض سبت النور تعبيراً منهم على أهمية التالحم بني أبناء الشعب الفلسطيني.
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برنامج تبادل كشفي مع مجموعة بودالسكي الكشفية 
البولندية 

بـدعـم مـن مـمثلية بـولـندا فـي فلسـطني، اسـتضافـت سـريـة رام اهلل األولـى 
وفـداً ضـم 14 عـضواً مـن مجـموعـة بـودالسـكي الـكشفية مـن بـولـندا وذلـك 
ضــمن نــشاط كــشفي اســتمر ملــدة اســبوع، وهــدف الــبرنــامــج إلــى تــعزيــز 
عـالقـات الـتعاون والـتبادل والـتواصـل الـكشفي بـني الـكشافـة الفلسـطينية 
والـــبولـــنديـــة، واشـــتمل الـــبرنـــامـــج عـــلى الـــعديـــد مـــن األنشـــطة مـــنها لـــقاءات 
كــشفية وتــخييم ورحــالت، بــاإلضــافــة إلــى مــشاركــة مجــموعــة بــودالســكي 
فــي اســتعراض ســبت الــنور الــذي نــظمته الســريــة. وفــي نــهايــة الــبرنــامــج 
تـــم تـــنظيم حـــفل تـــكريـــم قـــامـــت مـــن خـــاللـــه مـــمثلية بـــولـــندا بـــتوجـــيه الـــشكر 
للســـــريـــــة عـــــلى تـــــعاونـــــها الـــــكبير، وقـــــام الـــــسيد جـــــاد قـــــندح بـــــتقديـــــم درع 
السـريـة لـقائـد مجـموعـة بـودالسـكي الـذي عـبر عـن سـعادتـه بهـذه التجـربـة 

والــتي أثــرت عــلى أعــضاء املجــموعــة كــونــهم يــزوروا فلســطني ألول مــرة، وتــم االتــفاق عــلى اســتمرار الــتواصــل بهــدف ارســال أعــضاء مــن 
كشافة السرية إلى بولندا واستضافة مجموعة بودالسكي مرة اخرى إلى فلسطني.

في مشاركته الثانية على التوالي
فريق السرية لكرة السلة للرجال يتأهل لتصفيات بطولة 

أندية آسيا لكرة السلة للرجال 2018

لـــلعام الـــثانـــي عـــلى الـــتوالـــي، شـــارك فـــريـــق ســـريـــة رام اهلل األولـــى لـــكرة 
الســـلة لـــلرجـــال فـــي بـــطولـــة أنـــديـــة غـــرب آســـيا لـــكرة الســـلة لـــلرجـــال الـــتي 
أقــيمت فــي مــديــنة بــيروت خــالل الــفترة الــواقــعة مــا بــني 14 – 19 آذار 
بـــمشاركـــة فـــرق الـــريـــاضـــي الـــلبنانـــي، وبـــيتروشـــيما اإليـــرانـــي، والـــجيش 
الــــسوري، وســــريــــة رام اهلل األولــــى. وكــــان عــــلى فــــريــــق الســــريــــة وبهــــدف 
الــــتأهــــل لــــلتصفيات الــــنهائــــية لــــبطولــــة أنــــديــــة آســــيا لــــكرة الســــلة لــــلرجــــال 
2018 الـــــفوز فـــــي احـــــدى املـــــباريـــــات، وكـــــان لـــــه ذلـــــك بـــــعد أن اســـــتطاع 
الـفوز عـلى فـريـق الـجيش الـسوري فـي املـباراة الـتي أقـيمت بـتاريـخ 17 

آذار على صالة النادي الرياضي في بيروت.
وضـم الـوفـد كـل مـن خـضر أبـو عـبارة رئـيس اإلتـحاد الفلسـطيني لـكرة السـلة، الـني الـبابـا رئـيسة الـوفـد، ابـراهـيم حـبش مـدرب الـفريـق، جـيم 
سـتيفنز مـساعـد املـدرب، والـالعـبني تـامـر حـبش، سـليم الـسكاكـيني، كـيفن حـبش، انـطونـي سـمبسون، آرون مـيتشيل، وسـيم مـسك، أمـني 

سليمان، داود أبو قويدر، رامز أبو مريم، الياس البابا، عمار سالم، عمر الجعبة، والحكم الفلسطيني الدولي سعيد ضيازادة. 

دوري فلسطني لكرة السلة للرجال موسم 2017 – 2018

أنهــت ســريــة رام اهلل األولــى مــشاركــتها فــي دوري فلســطني لــكرة الســلة لــلرجــال مــوســم 2017 
– 2018 الــــذي نــــظمه اإلتــــحاد الفلســــطيني لــــكرة الســــلة بــــرعــــايــــة شــــركــــة جــــوال، واســــتطاعــــت 
السـريـة الـحصول عـلى املـركـز الـثالـث مـناصـفة مـع نـادي أرثـوذكـسي ثـقافـي بـيت سـاحـور، حـيث 
خــاضــت الســريــة مــع فــريــق مــركــز شــباب قــلنديــا 3 مــباريــات ضــمن مــباريــات الــفايــنل 4، فــازت 
فـــي مـــباراة وخســـرت فـــي مـــبارتـــني مـــما أهـــل فـــريـــق مـــركـــز شـــباب قـــلنديـــا مـــن الـــتأهـــل لـــلمباراة 
الــنهائــية مــع نــادي ارثــوذكــسي بــيت لحــم الــذي فــاز بــدوره عــلى نــادي ارثــوذكــسي ثــقافــي بــيت 

ساحور.
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فريق السرية لكرة السلة مواليد 2004 يحقق املركز األول 
في البطولة التنشيطية التي نظمتها مؤسسة العمل الكاثوليكي

شــــارك فــــريــــق الســــريــــة مــــوالــــيد 2004 فــــي الــــبطولــــة الــــتنشيطة الــــتي قــــام بــــتنظيمها 
مـؤسـسة الـعمل الـكاثـولـيكي فـي بـيت لحـم يـوم الجـمعة    20 نـيسان بـمشاركـة ثـالثـة 
فــرق حــيث حــقق فــريــق الســريــة املــركــز األول بــفوزه فــي جــميع مــباريــاتــه عــلى كــل مــن 

العمل الكاثوليكي بيت لحم، وأكاديمية القدس.
يــقوم بــتدريــب الــفريــق املــدرب ســليم نــايــف الــحصري ويــضم الــالعــبني: فــراس الــبابــا، 
طــونــي امــسيح، أنــور األصــبح، ابــراهــيم الــعلم، بــاســل الــعلم، مــصطفى شــكوكــانــي، 
بــشارة كــركــر، ســري أبــو خــديــجة، جــاد ســعد، جــميل خــلف، نــصري شــامــية، حــمودة 

عماد، رباح عماد.

مباريات ودية مع أرثوذكسي رام اهلل
اسـتضافـت سـريـة رام اهلل األولـى نـادي ارثـوذكـسي رام اهلل حـيث تـم إقـامـة مـباريـتني وديـتني لـألعـمار تـحت سـن 14 عـام وتـحت سـن 18 

عام، وأقيمت املبارتني بتاريخ 15 نيسان.

Table Certificate سالم عز ونور ورنيم نابلسي يجتازون امتحان الشاهدة الدولية
 Table شــارك كــل مــن أعــضاء الســريــة ســالــم عــز، ونــور نــابــلسي، ورنــيم نــابــلسي فــي امــتحان الــشهادة الــدولــية

Certificate في كرة السلة واجتازوا االمتحان بنجاح، وحصلوا على الشهادة الدولية. 

حفل تخريج أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة 2018
أنهـت أكـاديـمية نـاصـيف الـحصري لـكرة السـلة عـامـها الـحالـي بـحفل تخـريـج لـطلبتها يـوم االحـد املـوافـق 13 أيـار فـي صـالـة سـريـة رام اهلل 
االولــى بــحضور أهــالــي الــطلبة، وتــم عــرض مــهارات الــطالــبات والــطالب الــتي اكتســبوهــا خــالل الــعام املــنصرم والــتي حــازت عــلى إعــجاب 

األهالي.

ويـذكـر أن املـدرسـة لهـذا الـعام ضـمت 70 طـالـبا وطـالـبة لـلفئات الـعمريـة مـن 5-13 عـامـاً مـوزعـني عـلى ثـالث مجـموعـات عـمريـة (5-7) و 
(8-10) و (11-13). وتـلقى الـطالب املـهارات األسـاسـية واملـتقدمـة والـعملية لـلعبة كـرة السـلة وذلـك عـلى يـد مـدربـني مـتميزيـن وهـم: نـزار 

ابو لنب، وليم هنديله، ديفيد حبش، كيفني حبش، وباشراف املدرب ابراهيم حبش. 
يــذكــر أن أكــاديــمية نــاصــيف الــحصري لــكرة الســله تــأسســت عــام 2011 بهــدف تــطويــر مــهارات األطــفال فــي لــعبة كــرة الســلة لــيشكلوا 

رافداً في املستقبل لفرق السرية املختلفة، وخرجت املدرسة العديد من الالعبني الناشئني وتم ضم العديد منهم لفرقة السرية.
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املدرب سليم نايف الحصري يشارك في دورة دبي الدولية لكرة السلة

فــــي إطــــار مــــساعــــي اإلتــــحاد الفلســــطيني لــــكرة الســــلة وســــريــــة رام اهلل األولــــى لــــتطويــــر املســــتوى 
الـفني لـلمدربـني، شـارك مـدرب فـريـق السـريـة تـحت سـن 14 سـنة سـليم نـايـف الـحصري فـي دورة 
دبــي الــدولــية ملــدربــي كــرة الســلة املــعتمدة مــن قــبل اإلتــحاد الــدولــي لــكرة الســلة (FIBA) وجــمعية 
املــدربــني الــعاملــية لــكرة الســلة (WABC)، وذلــك خــالل الــفترة الــواقــعة مــا بــني 3 – 5 أيــار  والــتي 
أقـيمت فـي صـالـة نـادي شـباب األهـلي فـي دبـي بـمشاركـة أكـثر مـن 80 مـدرب مـن مـختلف الـدول 
الــعربــية وبــعض الــدول األوروبــية واآلســيويــة، حــيث حــاضــر فــي الــدورة كــل مــن املــحاضــر الــدولــي 
روي رانـا مـدرب مـنتخبات كـندا والـحاصـل عـلى املـركـز األول فـي بـطولـة الـعالـم لـكرة السـلة للشـباب 
تــحت 19 ســنة فــي عــام 2017، واملــحاضــر الــدولــي انــدريــا كــابــوبــيانــكو مــدرب مــنتخبات ايــطالــيا، 

ومدرب اللياقة البدنية فابريس سيرانو من فرنسا. 
يـــذكـــر أن الـــحصري حـــاصـــل عـــلى شـــهادة الـــتدريـــب املـــعتمدة مـــن اإلتـــحاد اآلســـيوي لـــكرة الســـلة 
املســــتوى األول والــــثانــــي، ويــــتطلع لــــلمشاركــــة فــــي دورة الــــدراســــات اآلســــيويــــة لــــلمدربــــني املســــتوى 

الثالث.

بعثة رقص الى روما
غـادر 5 راقـصني وراقـصات مـن سـريـة رام اهلل االولـى إلـى  األكـاديـمية الـوطـنية لـلرقـص 
فــي رومــا لــدراســة الــرقــص املــعاصــر والــبالــيه، ويــذكــر أن الــدورة تســتمر ســتة أشهــر مــن 
شهـــر كـــانـــون ثـــانـــي إلـــى شهـــر تـــموز 2018، وقـــد اســـتضافـــت ســـعادة الـــسفيرة د. مـــي 
كـيله سـفيرة  دولـة فلسـطني فـي ايـطالـيا املجـموعـة لـالطـالع عـلى أوضـاعـهم ودعـمهم فـي 
دورتـهم، وتـأتـي هـذه الـدورة ضـمن إتـفاقـية تـعاون وقـعتها سـريـة رام اهلل األولـى، وجـامـعة 
بـــــيرزيـــــت، ومعهـــــد ادوارد ســـــعيد الـــــوطـــــني لـــــلموســـــيقى، ومـــــدرســـــة ســـــيرك فلســـــطني مـــــع 
االكــاديــمية الــوطــنية لــلرقــص فــي رومــا. ويــشارك فــي الــدورة كــل مــن ســيزار ابــو مــريــم، 

نوار سالم، حنني خوري، ربيكا قاعود، رمز صيام.

تحت شعار "مساحات غير تقليدية" السرية تنظم الدورة 13 ملهرجان رام 
اهلل للرقص املعاصر

نـظمت سـريـة رام اهلل االولـى لـلسنة الـثالـثة عشـر عـلى الـتوالـي مهـرجـان رام اهلل لـلرقـص 
املــــــعاصــــــر خــــــالل الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــني  19 إلــــــى 29 نــــــيسان، وقــــــد أجــــــريــــــت الــــــعروض 

واألنشطة في عدة مدن فلسطينية وهي رام اهلل ، والقدس، وعنبتا، وبيرزيت.
حـمل املهـرجـان فـي هـذا الـعام ثـيمة "مـساحـات غـير تـقليديـة" حـيث سـاهـم فـي الخـروج 
مـــن نـــطاق تـــقديـــم الـــعروض فـــي املـــسارح املـــغلقة، وافـــساح املـــجال أمـــام الـــفرق لـــتقديـــم 

أعمالها الفنية في مساحات مختلفة منها الساحات العامة، واملتاحف.
تــــــضمنت نــــــسخة املهــــــرجــــــان لهــــــذا الــــــعام 19 عــــــرضــــــاً لـ 14 فــــــرقــــــة، مــــــنها ثــــــالث فــــــرق 
فلسـطينية، وفـرقـة عـربـية، وعشـر فـرق أجـنبية، حـيث شـاركـت فـي املهـرجـان عـدة فـرق مـن 
فــــرنــــسا، وبــــريــــطانــــيا، وتــــونــــس، والــــنرويــــج، والــــهند، وايــــطالــــيا، وفلســــطني. كــــما تــــضمن 
املهـــــرجـــــان 5 ورش عـــــمل فـــــي الـــــرقـــــص، ومـــــؤتـــــمر الـــــرقـــــص واملـــــجتمع الـــــذي شـــــارك فـــــيه 
متحـــدثـــني مـــن تـــونـــس، وفـــرنـــسا، واســـتونـــيا، وفلســـطني، بـــاإلضـــافـــة إلـــى عـــروض ألفـــالم 

رقص.
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وفــي حــفل االفــتتاح تــم تــكريــم األســتاذ صــليبا طــوطــح تــقديــراً لــدوره الــكشفي والــفني فــي ســريــة رام اهلل األولــى، وقــدم الــراقــص يــوســف 
صــبيح رقــصة عــلى إيــقاع قــصيدة محــمود درويــش "أنــا يــوســف يــا أبــي"، وذلــك كــتحية مــن املهــرجــان لــروح الــشاعــر درويــش الــذي اخــتير 
لــــيكون الــــشخصية الــــثقافــــية الــــعربــــية لــــعام 2018، وقــــدمــــت فــــرقــــة ديــــبتك الــــفرنــــسية عــــرض اإلفــــتتاح الــــذي حــــاز عــــلى اعــــجاب كــــبير مــــن 

الجمهور.

كـما كـرم املهـرجـان مـمثالً بـاملـهندس مـوسـى حـديـد رئـيس بـلديـة رام اهلل والشـريـك الـدائـم للمهـرجـان والـسيد جـاد قـندح نـائـب الـرئـيس ملجـلس 
ادارة ســــريــــة رام اهلل األولــــى، وخــــالــــد عــــليان املــــديــــر الــــتنفيذي للســــريــــة ومــــديــــر مهــــرجــــان رام اهلل لــــلرقــــص املــــعاصــــر املــــؤســــسات الــــداعــــمة 
والشــريــكة وهــم االتــحاد األوروبــي الــداعــم الــرئــيس للمهــرجــان، وزارة الــثقافــة الفلســطينية، مــؤســسة عــبد املــحسن الــقطان، شــركــة الــوطــنية 
مــوبــايــل، فــندق جــرانــد بــارك، شــركــة املشــروبــات الــوطــنية، مــؤســسة مــنى وبــاســم حــشمة، الــقنصلية الــفرنــسية الــعامــة فــي الــقدس، املــركــز 
الــثقافــي الــفرنــسي، املجــلس الــثقافــي الــبريــطانــي، مــتحف محــمود درويــش، معهــد ادوارد ســعيد الــوطــني لــلموســيقى، املســرح الــوطــني 
الفلسـطيني، وزارة الـثقافـة اإليـطالـية، شـركـة إنـترتـك، الـهيئة الـعامـة لـإلذاعـة والـتلفزيـون الفلسـطيني، راديـو 24 أف أم، شـركـة زووم، مجـلة 

رمان الثقافية.
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على شرف الشركاء والفرق املشاركة
سرية رام اهلل األولى تنظم حفل استقبال خاص بمهرجان 

رام اهلل للرقص املعاصر 2018
نــــــظمت ادارة ســــــريــــــة رام اهلل االولــــــى يــــــوم االحــــــد 22 نــــــيسان حــــــفل اســــــتقبال خــــــاص 
بمهــرجــان رام اهلل لــلرقــص املــعاصــر، وذلــك عــلى شــرف شــركــاء الســريــة مــن مــؤســسات 
مــانــحة وشــخصيات داعــمة للســريــة بــكافــة بــرامــجها، وعــلى شــرف الــفرق املــشاركــة فــي 
املهـــــرجـــــان، وكـــــان فـــــي اســـــتقبال الـــــضيوف الـــــسيد فـــــايـــــق خـــــوري رئـــــيس مجـــــلس إدارة 
الســريــة وأعــضاء مجــلس اإلدارة. وفــي بــدايــة الــحفل الــذي قــدمــته أمــل الخــطيب عــضو 
لـجنة املهـرجـان قـام الـسيد لـؤي خـلف عـضو مجـلس إدارة السـريـة بـالـقاء كـلمة نـيابـة عـن 
الســـريـــة رحـــب فـــيها بـــوزارة الـــثقافـــة الفلســـطينية وبـــلديـــة رام اهلل، واالتـــحاد األوروبـــي، 
وتــوجــه بــالــشكر لــكافــة املــؤســسات والــشخصيات الــتي قــامــت بــدعــم الســريــة وبــرامــجها 
املـــختلفة، وأكـــد عـــلى الـــدور املـــجتمعي الـــذي تـــقوم بـــه الســـريـــة فـــي املـــجاالت الـــكشفية، 
والــــريــــاضــــية، والــــفنية، ومــــساهــــمتها بــــتطويــــر قــــدرات الشــــباب واألطــــفال. وألــــقى الــــسيد 
مـوسـى حـديـد رئـيس بـلديـة رام اهلل كـلمة رحـب فـيها بـالـضيوف وبـالـفنانـني املـشاركـني فـي 
املهــــرجــــان وأكــــد عــــلى أهــــمية مهــــرجــــان رام اهلل لــــلرقــــص املــــعاصــــر فــــي تــــعزيــــز الــــتبادل 
الـــثقافـــي مـــع شـــعوب الـــعالـــم، بـــاإلضـــافـــة إلـــى دوره فـــي تـــعزيـــز الـــسياحـــة فـــي فلســـطني، 

وقــال بــان مــديــنتنا تــرحــب بــضيوفــها الــذيــن يــتعرفــوا عــلى الــواقــع الــحقيقي لــلشعب الفلســطيني مــن خــالل زيــارتــهم لفلســطني، كــما ألــقى 
الـــسيد رالـــف تـــراف مـــمثل االتـــحاد األوروبـــي فـــي فلســـطني كـــلمة شـــكر فـــيها ســـريـــة رام اهلل األولـــى عـــلى تـــنظيمها لهـــذا املهـــرجـــان الـــذي 
يساهم في تعزيز وتبادل القيم االنسانية املشتركة بني الشعب الفلسطيني وشعوب العالم بشكل عام وشعوب أوروبا بشكل خاص.  

وحــضر الــحفل الــفرق املــشاركــة فــي املهــرجــان والــعديــد مــن املــؤســسات املحــلية والــدولــية والــشخصيات اإلعــتباريــة بــاإلضــافــة إلــى مجــلس 
ادارة السرية واللجان العاملة فيها.

 
سرية رام اهلل االولى تكرم العضو صليبا طوطح تقديراً لدوره الكشفي 

والفني على مدار نصف قرن
 

قــامــت ســريــة رام اهلل األولــى وخــالل حــفل افــتتاح مهــرجــان رام اهلل لــلرقــص املــعاصــر بــتكريــم 
األســتاذ صــليبا طــوطــح تــقديــراً مــنها لــدوره الــكشفي والــفني عــلى مــدار نــصف قــرن، وعــبر 
األسـتاذ صـليبا عـن تـكريـمه بـقولـه "السـريـه هـي الـقلب الـذي يـنبض فـي صـدري مـن حـداثـة 
ســـــني إلـــــى هـــــذا الـــــيوم .... شـــــكراً لـــــكم احـــــبتي وأخـــــوتـــــي وأصـــــدقـــــائـــــي فـــــي ســـــريـــــة رام اهلل 
األولـى ... مـن أصـغر شـبل إلـى أعـضاء مجـلس اإلداره ... إذ أنـعمتم عـلي بهـذا الـتكريـم ... 

وانـني أرى أن هـذا الـتكريـم وهـو كـرم مـنكم ووفـاء ألعـضائـكم الـذيـن ال تـنسوهـم أبـداً عـلماً بـأنـهم هـم أيـضاً ال يـنسوكـم ... دمـتم لـنا عـونـاً 
وســنداً فــي خــدمــة الســريــه والــبلد .... وإنــني ســوف أبــقى عــلى العهــد والــوفــاء لســريــتي الــعظيمه ... مــهما طــال بــي الــعمر ... مــساعــداً 
لـلصغير والـكبير فـي هـذا الـصرح الـشامـخ إلـى أعـالـي الـسماء.... دمـتم أيـها األخـوه بـعزة وكـرامـه ... ولـكم مـني ألـف شـكر لـتكريـمكم لـي 

أيها األحبة"
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تخريج مدرسة الرقص
نـظمت  السـريـة حـفل تخـريـج مـدرسـة الـرقـص بـتاريـخ  11 أيـار، وأقـيم الـحفل عـلى خشـبة املسـرح 
الـــبلدي/دار بـــلديـــة رام اهلل، بـــعرض فـــني نـــال إعـــجاب األهـــالـــي شـــارك فـــيه 130 طـــالـــب وطـــالـــبة 
تـتراوح أعـمارهـم مـا بـني 3 – 15 عـامـاً، وقـدم الـطالب عـرضـاً فـنياً شـمل مجـموعـة مـن الـرقـصات 

الشعبية، والرقص املعاصر، والباليه. 
وقــد أشــرف عــلى تــدريــب الــطالب كــل مــن شــذى طــوطــح، جــميل ســحويــل، جــورج أبــو غــزالــة، رنــد 
الـبابـا، دالـيا بـشير، مـيساء حـبش، هـيلينا كـريـنال، وأشـرف عـلى املـدرسـة جـميل سـحويـل مـنسق 

البرامج الفنية في السرية.
مـــدرســـة الـــرقـــص هـــي جـــزء مـــن ســـريـــة رام اهلل األولـــى، تـــسعى إلـــى نشـــر ثـــقافـــة الـــرقـــص بـــكافـــة 
عــــــناصــــــره. وهــــــي مــــــكان تــــــجتمع فــــــيه عــــــناصــــــر الــــــرقــــــص لــــــيتمكن الــــــطالــــــب مــــــن املــــــرور بتجــــــربــــــة 
اإلســتكشاف لهــذا الــحقل الــواســع. يــتم الــعمل مــن خــالل مــنهاج تــربــوي تــعليمي لــلرقــص يــشمل 
الــعناصــر املــختلفة وتســتهدف املــدرســة األطــفال والشــباب بــشكل خــاص. وتــقوم املــدرســة بــتعليم 
الـطالب والـطالـبات رقـص الـبالـيه، والـدبـكة، والـرقـص املـعاصـر مـن خـالل بـرنـامـج سـنوي يـبدأ فـي 
شهر أيلول ولغاية شهر أيار. يذكر أن مدرسة الرقص بتمويل من مؤسسة منى وباسم حشمة 

Egg Hunting

 نـــظمت الســـريـــة يـــوم الخـــميس 5 نـــيسان، بـــرنـــامـــج الـــتقاط الـــبيض (Egg Hunting)، وذلـــك بـــمناســـبة عـــيد الـــفصح، حـــيث اســـتضافـــت 
املـئات مـن أطـفال مـديـنة رام اهلل ضـمن بـرنـامـج تـرفـيهي، قـامـت مـن خـاللـه بـتنظيم الـعديـد مـن األنشـطة؛ مـنها الـرسـم عـلى الـوجـوه، وتـوزيـع 

البيض على األطفال. وتم خالل الحفل عرض مسرحية Mr. OK بالتعاون مع جمعية الكتاب املقدس.
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مهرجان نوار نيسان يؤكد على القدس عاصمة فلسطني من خالل شعار "سبع أبواب“

نــــظمت بــــلديــــة رام اهلل، ومــــركــــز الــــفن الــــشعبي، ومــــؤســــسة 
تــامــر لــلتعليم املــجتمعي، وســريــة رام اهلل األولــى مهــرجــان 
نــوار نــيسان لــألطــفال خــالل الــفترة الــواقــعة مــا بــني 13 - 
15 نــيسان، وأقــيمت فــعالــيات املهــرجــان فــي مــديــنتي رام 
اهلل والـقدس وذلـك تـحت عـنوان "سـبع أبـواب"، فـي إشـارة 
إلــى األبــواب الســبعة املــفتوحــة لــلبلدة الــقديــمة (الــعاصــمة) 
الـــــقدس.  كـــــترمـــــيز ملـــــديـــــنة الـــــقدس فـــــي مـــــحاولـــــة لتســـــليط 
الـــــــضوء عـــــــلى الـــــــعاصـــــــمة، وتـــــــثبيت أهـــــــمية هـــــــذه املـــــــديـــــــنة 
املـــــــــحوريـــــــــة فـــــــــي عـــــــــقل الـــــــــطفل الفلســـــــــطيني، عـــــــــلى عـــــــــدة 
مســـــتويـــــات: تـــــاريـــــخية وحـــــضاريـــــة وســـــياســـــية واجـــــتماعـــــية 

واقتصادية ودينية وثقافية وعلمية. 
يســتهدف مهــرجــان نــوار نــيسان األطــفال مــن ســن عــامــني إلــى 16 عــام ويــعتبر املهــرجــان األول مــن نــوعــه الــذي يســتهدف األطــفال فــي 
فلســـطني، وشـــملت فـــعالـــيات املهـــرجـــان أنشـــطة عـــلمية، وعـــروض مســـرحـــية وغـــنائـــية، وعـــروض رقـــص، وعـــروض حـــكي، وورش فـــنية، وورش 

سيرك، وغناء.
وتـــم تـــنظيم املهـــرجـــان بـــالـــتعاون مـــع: مـــدرســـة ســـيرك فلســـطني، رواق، املـــركـــز الـــثقافـــي األملـــانـــي- الـــفرنـــسي، مـــؤســـسة فـــيلم الب، مـــؤســـسة 
الـنيزك لـلتعليم املـسانـد واإلبـداع الـعلمي، حـوش الـفن الفلسـطيني، مـنتدى الـفنانـني الـصغار، مـركـز خـليل الـسكاكـيني الـثقافـي، مـؤسـسة 

عبد املحسن القطان، جمعية مركز برج اللقلق املجتمعي، مركز يبوس الثقافي

 
 

مركز رام اهلل لدراسات حقوق اإلنسان وسرية رام اهلل األولى 
ينظمان ندوة حوارية للمفكر الفلسطيني د. أحمد برقاوي

نــظم مــركــز رام اهلل لــدراســات حــقوق اإلنــسان وســريــة رام اهلل األولــى نــدوة حــواريــة مــع املــفكر 
الفلســطيني د. أحــمد بــرقــاوي، تــحت عــنوان: "فــكرة املــصير بــني الفلســطيني و"اإلســرائــيلي"، 

وذلك يوم الثالثاء 8 أيار، في قاعة عزيز شاهني/النصبة.
وتحـــدث د. بـــرقـــاوي خـــالل الـــندوة الـــتي حـــضرهـــا عـــدد مـــن األكـــاديـــميني واملـــثقفني والـــناشـــطني 
املــجتمعيني والشــباب، حــول فــكرة املــصير وتجــلياتــه فــي صــورتــه األخــيرة بــإقــامــة الــكيان املُـَمثل 
لـلشعب "الـدولـة"، وكـيف أن الـشعب الفلسـطيني حُــــرم كـشعب فـي تـقريـر مـصيره وإقـامـة دولـته، 
فـي حـني ُدعـمت حـركـة أيـديـولـوجـية "الـصهيونـية" إلقـامـة دولـة ومـن ثـم اُسـتجلب لـها شـعباً. كـما 
تـــطرق د. بـــرقـــاوي حـــول تـــحول فلســـطني مـــن "قـــضية" إلـــى "مـــشكلة"، وكـــيف أصـــبح عـــدد مـــن 
الــفاعــلني يــطرحــون حــلوالً لــها، وكــانــت الحــلول قــائــمة عــلى اإلعــتراف بــمصير اآلخــر دون الــحق 

في اإلعتراف بمصير الشعب الفلسطيني. 

ومــن ثــم فُــتح الــحوار بــني الــحضور مــما ســاهــم فــي إثــراء الــنقاش وتــبادل األفــكار والــرؤى حــول 
مـمارسـة الـشعب الفلسـطيني لـلحق فـي تـقريـر املـصير، مـؤكـديـن عـلى ضـرورة اسـتمرار الـحوار 
والنقاش للمساهمة في خلق أفكار تساهم في العودة إلى فلسطني "كقضية" في األساس.
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حفل افطار جماعي العضاء واهالي السرية
نظمت لجنة األنشطة برنامج ترفيهي ألعضاء السرية وأهاليهم وذلك يوم الجمعة املوافق 27 نيسان واشتمل البرنامج الذي حضره 

مجموعة كبيرة من األعضاء واألهالي على افطار جماعي باإلضافة إلى مشاركة الجميع في مجموعة من األلعاب الشعبية. 

رحلة سير إلى عني قينيا
نـظمت لـجنة األنشـطة رحـلة مـشي إلـى عـني قـينيا وذلـك يـوم الجـمعة املـوافـق 4 أيـار، حـيث انـطلق املـشاركـني مـن السـريـة وتـوجـهوا إلـى عـني 

قينيا، وفي نهاية الرحلة تم تنظيم برنامج مسابقات ترفيهية، وشارك في الرحلة مجموعة من أعضاء السرية واألهالي.
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