
النشرة اإلخبارية
كانون ثاني - حزيران ٢٠١٧

فعاليات مختلفة تنظمها السرية تضامنًا مع
 األسرى في اضراب الحرية والكرامة

"إلى أسيراتنا وأسرانا البواسل القابعين خلف قضبان الظلم، الذين يخوضون 
فصًال جديدًا من معركة األمعاء الخاوية، أنتم شموع تحترق على أعتاِب 
الوطِن مرفوعًة في  الحرية والكرامة، ولتبقى هامة  لتنيروا درب  الزنازين 

وجه الغاصب المعتدي... أنتم األحرار وأنتم األمل، فلكم منا كل التحية!"

سرية رام اهللا األولى

نظمت سرية رام اهللا األولى العديد من الفعاليات المساندة الضراب األسرى في معركة الحرية 
للرجال،  السلة  لكرة  السرية  فرق  قامت  حيث   ،٢٠١٧/٤/١٧ من  ابتداء  خاضوها  التي  والكرامة 
أسرانا  تضامنًا مع  مرئية  رسائل  بتوجيه  والزهرات  األشبال  وفرقة  القدم،  لكرة  السرية  وآنسات 
أقيم  الذي  والكرامة  الحرية  السرية في مهرجان  ضمن حملة تحدي مي وملح، كما شاركت 

بتاريخ ٢٠١٧/٥/٣ تضامنًا مع األسرى في ميدان نيلسون مانديال. 

وقامت الفرق المشاركة في مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر بالمشاركة في خيمة التضامن مع 
األسرى وفي المهرجان الجماهيري الذي أقيم بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٧، ووجهت الفرق رسائل تضامن مع 

األسرى في معركتهم. 
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سرية رام اهللا األولى توحدنا
السرية تستضيف الكتل المرشحة وتنظم 

المناظرة اإلنتخابية واللقاء الجماهيري للكتل المرشحة إلنتخابات بلدية رام اهللا

كما جرت العادة، ولكونها المؤسسة التي توحد الجهود والطاقات، نظمت سرية رام اهللا األولى 
يوم الجمعة الموافق ٢٠١٧/٥/٥ المناظرة اإلنتخابية واللقاء الجماهيري للكتل المرشحة إلنتخابات 
بلدية رام اهللا بمشاركة ممثلي الكتل المرشحة وبحضور حشد كبير من أهالي المدينة، وتميزت 
والتفاعل  المناظرة،  بقواعد  المرشحة  الكتل  بالتزام  المالكي  مجدي  د.  أدارها  التي  المناظرة 

الحضاري من قبل الجمهور.
الموافق ٢٠١٧/٥/٢ في  الثالثاء  الجماهيري اجتماعًا تحضيريًا عقد  يوم  المناظرة واللقاء  وسبق 
اإلتحاد  عن  وممثلين  المرشحة،  الكتل  وممثلي  السرية،  ادارة  بحضور  األولى  اهللا  رام  سرية  مقر 
األمريكي ألبناء رام اهللا، وتم خالل اإلجتماع االتفاق على آلية وشروط المناظرة اإلنتخابية واللقاء 

الجماهيري. 
المناظرة  تنظيم  األولى على دورها في  رام اهللا  المرشحة شكرهم لسرية  الكتل  ووجه ممثلي 
المجتمع  في  الديمقراطية  قيم  تعزيز  في  دورها  وعلى  الجماهيري  واللقاء  اإلنتخابية 

الفلسطيني.
بزيارة  لإلنتخابات  المرشحة  الكتل  جميع  قامت   ٢٠١٧ لعام  اهللا  رام  بلدية  انتخابات  هامش  وعلى 
المدينة،  مصلحة  يهم  لما  األفكار  وتبادل  القضايا  من  العديد  مناقشة  الزيارات  خالل  وتم  السرية، 

والعمل المشترك المستمر بين البلدية والسرية.
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سرية رام اهللا األولى تستضيف وفد اتحاد 
أبناء رام اهللا في أمريكا

استقبلت سرية رام اهللا األولى يوم السبت الموافق 
الواليات  في  اهللا  رام  أبناء  اتحاد  رئيس   ٢٠١٧/٤/٢٢
والرئيس  عجلوني،  جيف  السيد  األمريكية  المتحدة 
السابق لإلتحاد بسام عويس وعضو اإلتحاد سالم عبد 
النور وممثلة اإلتحاد في رام اهللا السيدة نجمة غانم، 
رام اهللا في فلسطين أمل داود،  أبناء  اتحاد  ورئيسة 
فايق  السرية  ادارة  مجلس  رئيس  اللقاء  في  وشارك 
المجلس  وأعضاء  الرئيس،  نائب  قندح  وجاد  خوري، 
الحصري،  واسعد  شنارة،  وعزمي  لبن،  ابو  احمد 

وسليم الحصري، والمدير التنفيذي خالد عليان.
عجلوني  جيف  بالسيد  خوري  السيد  ورحب 
والضيوف، وأكد على عمق العالقة التي تربط سرية 
شكره  وقدم  اهللا،  رام  أبناء  باتحاد  األولى  اهللا  رام 
للسرية.  الدائم  دعمه  على  اهللا  رام  أبناء  التحاد 
وناقش الحضور آفاق التعاون المستقبلي بين السرية 

واإلتحاد.

لجنة طائفة الروم األرثوذكس في ضيافة 
سرية رام اهللا األولى

الموافق  األربعاء  رام اهللا األولى يوم  استضافت سرية 
األرثوذكس  الروم  طائفة  لجنة  من  وفدًا    ٢٠١٧/٦/٧
برئاسة األب يعقوب خوري وكان في استقبالهم رئيس 
مجلس اإلدارة السيد فايق خوري وأعضاء مجلس إدارة 
وقدم  عليان،  خالد  للسرية  التنفيذي  والمدير  السرية 
األب يعقوب وباسم اللجنة الشكر لسرية رام اهللا األولى 
على تعاونها الكبير في إنجاح فعاليات استعراض أحد 
الشعانين واستعراض سبت النور وأكد على أهمية الدور 
الفلسطيني.  المجتمع  في  السرية  به  تقوم  الذي 
إدارة  مجلس  رئيس  خوري  فايق  السيد  وجه  وبدوره 
اللجنة  وألعضاء  يعقوب  لألب  وتقديره  شكره  السرية 
على زيارتهم للسرية وأكد على أهمية استمرار التعاون 

المشترك لمصلحة المدينة وسكانها.
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الخطة االستراتيجية ٢٠١٨ – ٢٠٢١ 

اتفق مجلس ادارة سرية رام اهللا األولى مع الدكتور سمير بيضون لإلشراف على وإعداد الخطة 
اإلستراتيجية للسرية لألعوام ٢٠١٨ – ٢٠٢١، وقد باشر الدكتور سمير بعقد اللقاءات مع مجموعة 
من أعضاء السرية، وأعضاء مجالس ادارتها السابقة، وأعضاء اللجان المختلفة، واألهالي، باإلضافة 
وطاقم  الرقص،  فرق  وأعضاء  الرياضية،  الفرق  والعبات  والعبي  الكشفية  الفرق  أعضاء  إلى 
الموارد  ودليل  السلوك،  مدونة  باعتماد  السرية  ادارة  مجلس  قام  السياق  ذات  وفي  العاملين. 

البشرية، والكادر المالي.

٤

السرية ووزارة الثقافة الفلسطينية 
توقعان اتفاقية دعم

 مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر

الثقافة  وزارة  بين  فيما  الشراكة  عالقة  ضمن 
وقعت  األولى،  اهللا  رام  وسرية  الفلسطينية 
اهللا  رام  مهرجان  دعم  اتفاقية  والسرية  الوزارة 
الثقافة  وزارة  مقر  في   ٢٠١٧ المعاصر  للرقص 
الدكتور  من  كل  اإلتفاقية  ووقع  الفلسطينية، 
ايهاب بسيسو وزير الثقافة، والسيد فايق خوري 

رئيس مجلس إدارة سرية رام اهللا األولى.



     سرية رام اهللا األولى وشركة المشروبات الوطنية كوكاكوال/كابي
 توقعان اتفاقية رعاية فريق آنسات السرية لكرة القدم

اهللا  رام  وسرية  الوطنية  المشروبات  شركة  بين  ما  المثمرة  الشراكة  إطار  في 
األولى، جرى توقيع اتفاقية رعاية فريق آنسات السرية لكرة القدم في مقر 
شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال/كابي في بيتونيا، ووقع اإلتفاقية كل 
رئيس مجلس  فايق خوري  والسيد  الشركة  عام  الهندي مدير  السيد عماد  من 

إدارة سرية رام اهللا األولى.
وعّبر السيد عماد الهندي عن فخره واهتمامه بتجديد الشراكة مع سرية رام اهللا 
األولى ال سيما من خالل دعم فريق آنسات السرية لكرة القدم، األمر الذي يترجم 
وعي الشركة ألهمية الشراكة فيما بين القطاعين الخاص واألهلي لتحقيق األثر 
المطلوب على صعيد تنمية الرياضة النسوية، مثمنًا اهتمام مجلس إدارة سرية 

رام اهللا األولى بكرة القدم النسوية.
الوطنية  المشروبات  شركة  التزام  خوري  فايق  السيد  ثّمن  بدوره 
كوكاكوال/كابي ممثلة بمديرها العام السيد عماد الهندي، من أجل دعم فريق 
وثّمن  الرياضية،  والمعدات  المستلزمات  وتوفير  القدم  لكرة  السرية  آنسات 
اعتزازه  عن  معبرًا  األولى،  اهللا  رام  سرية  مع  الشراكة  بتجديد  الشركة  اهتمام 
بهذه الشراكة والعمل معًا من أجل تعزيز الرياضة النسوية بشكل عام والحفاظ 

على مستوى متميز للفريق بشكل خاص.
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اطالق مشروع البرامج الثقافية ٢٠١٧ – ٢٠١٨ بدعم من اإلتحاد األوروبي 

البرامج  مشروع  اطالق  حفل  األوروبي  اإلتحاد  نظم   ٢٠١٨  –  ٢٠١٧ لعامي  الثقافة  برنامج  ضمن 
بتاريخ  فلسطين  سيرك  مدرسة  في  الحفل  وأقيم  األوروبي،  اإلتحاد  من  الممولة  الثقافية 
٢٠١٧/٣/١٠ بحضور المؤسسات الشريكة: سرية رام اهللا األولى، مدرسة سيرك فلسطين، جمعية 
الكمنجاتي، السيرك الصغير، مؤسسة الدعم اإلنساني، جمعية الروزانا. وخالل الحفل ألقى السيد 
على  فيها  أكد  والتي  األوروبي  اإلتحاد  كلمة  االوروبي  اإلتحاد  ممثل  نائب  نيكالسون  توماس 
الثقافة  بدعم  واهتمامه  فلسطين،  في  والفنون  الثقافة  بأهمية  األوروبي  اإلتحاد  ادراك 
المدير  الثقافية. وبدوره شكر خالد عليان  الهوية  التعبير، وحماية  الفلسطينية، واإلبداع، وحرية 
األوروبي على دعمه  اإلتحاد  الشريكة،  المؤسسات  األولى ممثًال عن  رام اهللا  لسرية  التنفيذي 
الفلسطينية  الثقافية  المؤسسات  بين  فيما  الشراكة  أهمية  على  وأكد  الفلسطينية  للثقافة 

واإلتحاد األوروبي، وتخلل الحفل فقرات فنية قدمتها المؤسسات الشريكة.
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استعراض سبت النور وأحد الشعانين

نظمت سرية رام اهللا األولى استعراض أحد الشعانين الكشفي الذي أقيم في مدينة رام اهللا يوم 
الروم  كنيسة  إلى  متجهًا  األولى  اهللا  رام  سرية  من  اإلستعراض  انطلق  حيث   ،٢٠١٧/٤/٨ األحد 
الالتين  دير  وكشافة  اهللا  رام  أرثوذكسي  نادي  كشافة  اإلستعراض  في  وشارك  األرثوذكس 
باإلضافة لرئيس بلدية رام اهللا باإلنابة سامح عبد المجيدـ، وراعي كنيسة الروم األرثوذكس األب 
الياس عواد واألب يعقوب خوري ورعاة كنائس الروم الكاثوليك واللوثري والبروتستانت والالتين.

ونظمت السرية يوم السبت ٢٠١٧/٤/١٥ استعراض سبت النور الذي انطلق من السرية متجهًا إلى 
كشافة  شاركت  حيث  بالقدس.  القيامة  كنيسة  من  القادم  المقدس  النور  الستالم  المنارة  دوار 
اهللا  رام  محافظة  من  كشفية  فرق   ١٢ جانب  إلى  وأعضائها  بعازفيها  اإلستعراض  في  السرية 
والبيرة، وشارك في االستعراض اآلالف من المواطنين بحضور الدكتورة ليلى غنام محافظ رام اهللا 
الدين  ورجال  البلدي  المجلس  وأعضاء  المجيدـ  عبد  سامح  باإلنابة  اهللا  رام  بلدية  ورئيس  والبيرة 

المسيحي باالضافة الى العديد من الشخصيات الوطنية. 
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رحلة كشفية الى المسارات البيئية في 
جبال أريحا

رحلة   ٢٠١٧/٣/٣ بتاريخ  الكشفي  المجلس  نظم 
جبال  في  البيئية  المسارات  منطقة  إلى  كشفية 
أريحا، وشارك في الرحلة ٩٠ عضوًا من عمر ١٠ سنوات 

فما فوق.
وانطلقت الرحلة من مقر السرية إلى الموقع القريب 
تسلق  مع  للسير  مسارًا  وشملت  الميت  البحر  من 
باألجواء  والتمتع  حديدية  وساللم  صخرية  لمنحدرات 

الساحرة لمدينة أريحا.
أريحا  مدينة  في  رحلتهم  المشاركون  أنهى  وقد 
وباجواء  باأللعاب  وتمتعوا  اإلسبانية  الحديقة  بزيارة 
أضفت  ربيعية  بأجواء  استقبلتهم  التي  المدينة 

البهجة وتجدد النشاط لكل المشاركين.
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كشافة سرية رام اهللا االولى توزع 
المياه على المواطنين في ساعة 

االفطار

اهللا  رام  سرية  في  الكشفي  المجلس  قام 
في  المواطنين  على  المياه  بتوزيع  األولى 
الخميس  يوم  وذلك  اإلفطار  ساعة 
على  األعضاء  توزع  حيث    ،٢٠١٧/٦/٢٢
مفترقات الطرق المتجهة إلى قرى رام اهللا. 
يذكر أن شركة أبو لبن التجارية قامت بالتبرع 

بالمياه.
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في أمسية رمضانية وبالتعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس
سرية رام اهللا األولى تسضيف الموسيقي التونسي عماد عليبي وطلبة 

معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى

التونسي  الموسيقي  السرية  القدس، استضافت  العامة في  الفرنسية  القنصلية  بالتعاون مع 
الوطني للموسيقى حيث قدموا أمسية موسيقية  ادوارد سعيد  عماد عليبي وطلبة معهد 
بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٣ من ألبوم عماد عليبي "سفر" وهو مشروع مستوحى من جذور موسيقى 
األجداد يهدف إلى إعادة توزيع الموسيقى لبعثها من جديد. وتجول مشروع سفر في تونس 

والمغرب وجمهورية التشيك وفرنسا وإنجلترا.
المعهد  لدى  فنية  إلقامة  فلسطين  زويري  زياد  التونسي  والموسيقي  عليبي  عماد  وزار 
الفرنسي في القدس حيث عمال مع طلبة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، ونتج عن 

هذا العمل تقديم أربع أمسيات موسيقية في مدن القدس، ورام اهللا، وأريحا، وبيت لحم.

٨



النشرة اإلخبارية  /  كانون ثاني - حزيران ٢٠١٧

كشافة السرية تشارك في استعراض عيد الفطر السعيد

شباب  مؤسسة  من  االستعراض  انطلق  حيث  السعيد  الفطر  عيد  استعراض  في  السرية  شاركت 
البيرة متجهًا الى مدينة رام اهللا وانتهى االستعراض الذي شارك فيه عدة مجموعات كشفية 

في نادي اسالمي رام اهللا.

كشافة سرية رام اهللا تشارك في قافلة رمضان

شارك مجموعة من اعضاء سرية رام اهللا االولى في قافلة رمضان التي نظمتها بلدية رام اهللا 
بتاريخ ٢٠١٧/٦/١١ حيث انطلقت القافلة من امام بلدية رام اهللا باتجاه الشارع الرئيسي، وانتهت 
في ميدان نيلسون مانديال. وتأتي مشاركة السرية من منطلق تعزيز عالقة التعاون والشراكة 

مع بلدية رام اهللا.
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وراء هذه الجدران، أعرف أن هناك بحرًا
 إنتاج مشترك لفرقة سرية رام اهللا األولى للرقص

 واثاناسيا كانيلبوللو من اليونان

أنتجت فرقة سرية رام اهللا األولى للرقص ومصممة الرقص اليونانية اثاناسيا كانيلبوللو العرض 
الراقص وراء هذه الجدران، أعرف أن هناك بحرًا. وقد باشرت الفرقة تدريباتها في شهر كانون ثاني 
٢٠١٦ بعد أن قامت مصممة ومخرجة العرض باختيار الراقصات، وتم افتتاح العرض خالل مهرجان 
على  حاليًا  العمل  ويجري  والقدس،  اهللا  رام  في  تقديمه  تم  حيث  المعاصر  للرقص  اهللا  رام 

تسويقه محليًا وخارجيًا.
ويحاول العرض أن يستكشف قضايا الجندر والذات، فيبحث عن تمثيًال لألجسام المضطهدة وخاصة 
بالخطر،  تشعر  التي  األجسام  داخل  الموجودة  المقاومة  كشف  أيضًا  ويحاول  منهم،  النساء 

وتعكس اإلرادة للهروب من الظالم باتجاه الخالص والنور. 
ثماني راقصات على خشبة المسرح يعبرن عن هذا الصراع، يحاولن ادراك كيفية كسر هذه الجدران 

التي من حولنا وكيفية اإلستمرار تجاه الحرية.

النشرة اإلخبارية  /  كانون ثاني - حزيران ٢٠١٧



١٤

النشرة اإلخبارية  /  كانون ثاني - حزيران ٢٠١٧

وتستمر قصتنا"... ثيمة النسخة الـ١٢ من مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر

نظمت سرية رام اهللا األولى النسخة الثانية عشرة من مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر ٢٠١٧، خالل 
الفترة بين ٢٠ – ٣٠ نيسان.

وتتضمنت نسخة المهرجان لهذا العام ٢٤ عرضًا لـ ١٩ فرقة، منها تسع فرق فلسطينية، وعشرة 
العروض واألنشطة على مدن القدس، ورام اهللا، وأريحا، وبيرزيت، وحيفا،  فرق أجنبية، وتوزعت 

والجوالن.
البقاء  في  قصتنا،  تستمر  قصتنا"،  "وتستمر  شعار  تحت  العام  لهذا  المهرجان  دورة  وجاءت 
والمقاومة والصمود، تستمر قصتنا في البقاء ونحن نغلق مائة عامٍ على وعد بلفور، تستمر 
قصتنا في الصمود على أرض فلسطين رغم مرور سبعين عامًا على قرار التقسيم، تستمر قصتنا 
والقدس وقطاع  الغربية  للضفة  اإلسرائيلي  االحتالل  عامًا على  رغم مرور خمسين  النضال  في 
غزة، ورغم كل ممارسات القمع والمحاصرة واالستيطان، وتستمر قصتنا في المقاومة، ونحن 

نغلق ٣٠ عامًا على االنتفاضة الشعبية الفلسطينية. 
 Welcoming the" المميز ايرلندا بعرضها  المهرجان فرقة "كاثرين يونغ" من  وافتتحت فعاليات 
اهللا،  رام  بلدية  البلدي/دار  المسرح  في  نيسان   ٢٠ الموافق  الخميس  يوم  وذلك   ،"Strangers

وشارك في العرض باإلضافة إلى الفرقة االيرلندية ١٤ راقصًا وموسيقيًا من فلسطين.
التابعة لسرية رام اهللا األولى الجمهور بأداء رقصة ترحيبية  واستقبل أعضاء من فرقة دناديش 

أضفت أجواًء حميمية ورائعة على بداية اإلفتتاح.
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وقامت سرية رام اهللا األولى خالل حفل اإلفتتاح بتكريم السيد زياد خلف المدير العام لمؤسسة 
عبد المحسن القطان تقديرًا لدوره الفاعل في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني.

وتتضمنت فعاليات المهرجان باإلضافة إلى العروض، ورش عمل في الرقص، ويوم تسويق الفنون 
األدائية، وخارطة الرقص، ومؤتمر الرقص والمجتمع الذي أقيم بالشراكة مع برنامج الموسيقى 
العربية في جامعة بيرزيت، وناقش موضوع "آفاق تعليم الرقص في فلسطين"، واطالق مشروع 

قاعدة معلومات الرقص الفلسطيني، وتجارب أداء مع فرقة NGC ٢٥ الفرنسية.
وفي هذا العام، وألول مرة، قام المهرجان بخطوة نوعية من خالل مساهمته في إنتاج عروض 

فلسطينية، حيث قدمت ثالث فرق محلية عروضًا ساهمت سرية رام اهللا األولى في إنتاجها.
أقيم مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر ٢٠١٧، بالشراكة مع بلدية رام اهللا، وبدعم من وزارة الثقافة 
عبد  ومؤسسة  موبايل،  الوطنية  وشركة  النرويج،  وممثلية  األوروبي،  واإلتحاد  الفلسطينية، 
جراند  وفندق  حشمة،  وباسم  منى  ومؤسسة  الوطنية،  المشروبات  وشركة  القطان،  المحسن 
بارك، وبالتعاون مع جامعة بيرزيت، والمجلس الثقافي البريطاني، ومعهد غوته، ومركز يبوس 
وقناة  فلسطين،  تلفزيون  مع  إعالمية  وبشراكة  الفلسطيني،  الوطني  والمسرح  الثقافي، 

الفلسطينية، وراديو ٢٤ أف أم، وشركة إنترتك، وشركة باريو لإلنتاج.
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السرية تطلق مشروع قاعدة معلومات الرقص الفلسطيني

خالل فعاليات مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر، أطلقت السرية مشروع "قاعدة معلومات الرقص 
الفلسطيني" الذي سيوفر، من خالل موقع ألكتروني تفاعلي، قاعدة معلومات لقطاع الرقص 
والمهرجانات،  الرقص،  ومصممي  والراقصين،  الفرق،  كافة  عن  بيانات  تشمل  الفلسطيني، 
والمدارس، واإلنتاجات الفلسطينية، ويهدف المشروع إلى تعزيز التشبيك والتواصل بين العاملين 
في مجال الرقص، والترويج للراقصين وفرق الرقص الفلسطينية. وقد عقدت السرية قبل إطالق 
المشروع اجتماعًا تشاوريًا مع المؤسسات والفرق الفنية العاملة في مجال الرقص حيث تم عرض 
الرقص  معلومات  قاعدة  حول  والمقترحات  واألفكار  اآلراء  الحضور  وتبادل  عليهم  المشروع 

الفلسطيني.

سرية رام اهللا األولى تساهم 
في دعم انتاجات محلية

في هذا العام، وألول مرة، قامت السرية 
بخطوة نوعية من خالل مساهمتها في 
وذلك  فلسطينية،  رقص  عروض  إنتاج 
المحلية  للفرق  الفرصة  منح  بهدف 
إلنتاج أعمالها وتقديمها ضمن مهرجان 
مراجعة  وبعد  المعاصر،  للرقص  اهللا  رام 
السرية  قامت  المقدمة  اإلنتاجات 
بالمساهمة في إنتاج عرض "هيب هوب 
نابلس،  من   ٤٨ ستيريو  لفرقة  جيز"   –
سمر!  يا  لفرقة  الحائط"  "بعرض  وعرض 
هذه  "وراء  وعرض  الراقص،  للمسرح 
لفرقة  بحرًا"  هناك  أن  أعرف  الجدران، 

سرية رام اهللا األولى للرقص. 
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ضمن اتفاقية الشراكة مع أكاديمية روما الوطنية للرقص 
٥ راقصين من السرية يحصلون على منحة دراسية في روما لمدة ٦ أشهر

أول  للرقص في شهر كانون  الوطنية  روما  التي وقعتها أكاديمية  الشراكة  اتفاقية  كجزء من 
للموسيقى،  الوطني  سعيد  ادوارد  ومعهد  بيرزيت،  وجامعة  األولى،  اهللا  رام  سرية  مع   ٢٠١٦
ومدرسة سيرك فلسطين، حصل ٥ راقصين وراقصات من فرقة سرية رام اهللا األولى للرقص على 
منحة دراسية في أكاديمية روما الوطنية للرقص لمدة ٦ أشهر، ستوفر خاللها األكاديمية منحة 
أمام  المجال  السرية  إدارة  الباليه. وقد فتحت  المعاصر ورقص  الرقص  دراسية كاملة في مجال 
ربيكا  رمز صيام،  نوار سالم،  مريم،  أبو  اختيار كل من سيزار  وتم  للمنحة  للتقدم  الفرقة  أعضاء 

قاعود، وحنين خوري.
من  رقص  معلمين   ٣ استضافة  منها  أكاديمية  برامج  عدة  على  أيضًا  اإلتفاقية  وتحتوي 
األكاديمية لمدة ١٥ يومًا خالل عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ لتدريب الراقصين الفلسطينيين خالل مدرسة 
األكاديمية  لمدة ١٥  للرقص، واستضافة أساتذة موسيقى من  الصيفية  االولى  رام اهللا  سرية 
في  الشرقية  الموسيقى  برنامج  وأساتذة  طالب  مع  للعمل   ٢٠١٨ و   ٢٠١٧ عامي  خالل  يومًا 
جامعة بيرزيت وطالب وأساتذة معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى لتدريبهم على تأليف 
الموسيقى الخاصة باألعمال الراقصة، باإلضافة إلى إرسال طلبة وأساتذة جامعة بيرزيت ومعهد 
األكاديمية،  في  الموسيقى  أساتذة  مع  للعمل  روما  إلى  للموسيقى  الوطني  سعيد  ادوارد 
واستضافة أستاذ  من مدرسة سيرك فلسطين للتعليم في األكاديمية لمدة ١٥ يوم، واستضافة 
طالبين من األكاديمية للتدريب في مدرسة سيرك فلسطين لمدة تتراوح ما بين شهرين الى أربعة 

أشهر.
وتبادل  الثقافي  التعاون  عالقات  وتعزيز  الفنانين  قدرات  تطوير  إلى  المشروع  هذا  ويهدف 

الخبرات بين فلسطين وإيطاليا.
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بالشراكة فيما بين  سرية رام اهللا األولى المعاصر والمجلس الثقافي البريطاني 
برنامج تطوير القدرات في اإلدارة الفنية وإدارة المهرجانات ضمن مهرجان 

Dance Base - اسكتلندا

الثقافي  المجلس  مع  وبالشراكة  األولى  اهللا  رام  سرية  قامت  القدرات،  تطوير  برنامج  ضمن 
تطوير  برنامج  عن  باإلعالن  اسكتلندا  في   (Dance Base) للرقص  الوطني  والمركز  البريطاني، 
القدرات في اإلدارة الفنية وإدارة المهرجانات الذي سيقام خالل الفترة الواقعة ما بين ٢٦ تموز 
طلب  بتقديم  وقام   .Dance Base Festival مهرجان  ضمن  اسكتلندا  في   ٢٠١٧ أيلول   ٧ إلى 
المشاركة ٤٧ عامًال وناشطًا في مجال الفنون األدائية، وقامت اللجنة باختيار كل من أنس ابو عون 
من فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، وجورج مطر من مسرح الحارة، وطارق رشماوي من بلدية 

رام اهللا، وحال سويدان من سرية رام اهللا األولى.
 Dance فريق  إلى  لإلنضمام  المحترفين  الفلسطينيين  للفنانين  مهمة   فرصة  البرنامج  ويشكل 
Base، واكتساب الخبرة في جميع جوانب إدارة المهرجانات دوليًا. وكجزء من هذا البرنامج، سيكون 
للمشاركين الفرصة الكتساب مهارات إدارة وانتاج المهرجانات والعمل مع  الخبراء من جميع أنحاء 

اسكتلندا على جوانب مختلفة بما في ذلك إدارة المهرجانات، والتسويق، واإلنتاج، والتمويل.
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تخريج مدرسة الرقص

اختتمت السرية فعاليات مدرسة الرقص بتاريخ ٢٠١٧/٦/٢ بحفل تخريج أقيم على خشبة المسرح 
تتراوح  األهالي شارك فيه ١٥٠ طالب وطالبة  إعجاب  نال  بعرض فني   ، اهللا  رام  بلدية  البلدي/دار 
الشعبية،  الرقصات  من  مجموعة  شمل  فنيًا  عرضًا  الطالب  وقدم  عامًا،   ١٥  –  ٣ بين  ما  اعمارهم 

والرقص المعاصر، والباليه. 
وقد أشرف على تدريب الطالب كل من شذى طوطح، رشا صرصر، حنين خوري، فارس صوفان، سيزار 
ابو مريم، رند البابا، جورج ابو غزالة، هيلينا كرينال، نوار عليان، وأشرف على المدرسة جميل سحويل 

منسق البرامج الفنية في السرية.
مدرسة الرقص هي جزء من سرية رام اهللا األولى، تسعى إلى نشر ثقافة الرقص بكافة عناصره. 
وهي مكان تجتمع فيه عناصر الرقص ليتمكن الطالب من المرور بتجربة اإلستكشاف لهذا الحقل 
الواسع. يتم العمل من خالل منهاج تربوي تعليمي للرقص يشمل العناصر المختلفة وتستهدف 
الباليه،  المدرسة بتعليم الطالب والطالبات رقص  المدرسة األطفال والشباب بشكل خاص. وتقوم 

والدبكة، والرقص المعاصر من خالل برنامج سنوي يبدأ في شهر أيلول ولغاية شهر أيار.
يذكر أن مدرسة الرقص بتمويل من مؤسسة منى وباسم حشمة وممثلية النرويج.
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فرقة NGC٢٥ تنظم تجربة أداء إلختيار راقصين فلسطينيين
 للمشاركة في انتاج دولي

ضمن فعاليات مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر، استضافت السرية مصمم الرقص العالمي "هيرفي 
ميجريت" من فرقة NGC٢٥ الفرنسية، الذي نظم تجربة أداء بمشاركة ٢٠ راقص فلسطيني، تم من 
خاللها اختيار راقصين فلسطينيين للمشاركة في إنتاج مشترك بين فرقتي NGC٢٥ وسرية رام اهللا 
األولى سيتم تقديمه في عام ٢٠١٨، وقد قام مصمم الرقص "هيرفي ميجريت" باختيار كل من 

الراقصين حمزة ضمرة، وكامل سيف بعد انتهاء تجربة األداء التي استمرت ٣ أيام.

فرقة سرية رام اهللا األولى 
تقدم عروضًا فنية

فنيًا  عرضًا  دناديش  فرقة  قدمت 
نيسان  نوار  مهرجان  اختتام  ضمن 
راشد  ساحة  في  أقيم  الذي 
كما   ،٢٠١٧/٤/٧ بتاريخ  الحدادين 
األولى  اهللا  رام  سرية  فرقة  قدمت 
للرقص الشعبي عرضين راقصين في 
بتاريخ  اهللا  رام  بلدية  دار  افتتاح 
المسرح  افتتاح  وفي   ،٢٠١٧/٣/٢٧

البلدي بتاريخ ٢٠١٧/٣/٩.
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سرية رام اهللا األولى
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