


رسيــة رام هللا الأوىل تنظــم ورشــة عمــل 
عــداد خطــة العمــل للعــام 2016  لإ

تنظــم  الســلة  لكــرة  الحــري  ناصيــف  اكاديميــة 

نشــاطاً مــع الأهــاىلي



آنســات  فــوز  الســلة  لكــرة  ن  فلســط�ي ضمــن دوري 

الرسيــة عــى اكاديميــة القــدس والعمــل الكاثوليــ�ي

ي لكرة السلة – غزة
استضافة وفد من التحاد الفلسطي�ن

ي قطــاع غــزة، حيــث تــم 
ي لكــرة الســلة �ف

اســتضافت الرسيــة يــوم الســبت الموافــق 2016/2/13  وفــداً مــن االتحــاد الفلســطي�ف
ف رسيــة  كة بــ�ي ي آفــاق التعــاون المشــرت

ي مجــال كــرة الســلة وتــم البحــث �ف
تعريفهــم عــى أنشــطة وبرامــج الرسيــة خاصــة �ف

رام هللا االوىل وانديــة قطــاع غــزة. 

ي الرسية
ي كرة السلة تعقد اجتماعها �ن

أندية الدرجة الممتازة �ن
ي دوري كــرة الســلة للرجــال للعــام 

اســتضافت الرسيــة يــوم الثلثــاء الموافــق 2016/2/16  اجتماعــاً خاصــاً للأنديــة المشــاركة �ف
ــات  ــول توصي ــاش ح ــث دار نق ــوال( حي ــال )دوري ج ــلة للرج ــرة الس ف لك ــط�ي ف دوري فلس ــ�ي ــات وقوان ــة تعليم 2016 لمناقش

تحــاد وذلــك مــن منطلــق حــرص االأنديــة عــى انجــاح الــدوري. ف االإ االأنديــة بخصــوص الــدوري وتعليمــات وقوانــ�ي



ي 
ــا �ن ــا فني ــدم عرض ــص تق ــة رام هللا الأوىل للرق ــة رسي فرق

ــدي - اريحــا المــرسح البل

ي عرضــا 
بدعــوة مــن شــبكة الفنــون الدائيــة فرقــة رسيــة رام هللا الوىل للرقــص تشــارك �ن

ي
ي - الحكــوا�ت

ي الفلســطي�ن
دعمــاً للمــرسح الوطــ�ن

الطاولة المستديرة تنظم الجلسة الثانية بعنوان "الرقص كمهنة" 

ــة  ــة المســتديرة حــول الرقــص وتعددي ــه الثانيــة مــن برنامــج الطاول ي حلقت
ضمــن فعاليــات مهرجــان رام هللا للرقــص المعــارص و�ف

ــرة المســتديرة  ــات الدائ ــة مــن سلســلة حلق ــة الثاني ــة رام هللا االأوىل الحلق هــا، نظمــت رسي ــة وغري انعكاســاته السياســيه واالجتماعي
ة يــوم االأحــد الموافــق 2016/2/21 . ي البــري

ي �ف ي مقــر مركــز الفــن الشــع�ب
تحــت عنــوان )الرقــص كمهنــة(، وذلــك �ف

ي مجــال الرقــص وأعضــاء فــرق مختلفــة ومــن مختلــف االأعمــار وأدار الجلســة خالــد عليــان 
ف �ف   حــرف الجلســة حشــد مــن المهتمــ�ي

اف  اف الرقــص ومــدى امكانيــة تقبــل المجتمــع لــه كمهنــة مــن جهــة ومــدى توفــر االمكانيــات الحــرت وناقــش الحضــور موضــوع احــرت
الرقــص.



ي بتمويل من التحاد الورو�ب
وع ي يطلقون مرسش رسية رام هللا الأوىل وجمعية الروزانا ومركز الفن الشع�ب

ي
المهرجانات الفلسطينية نحو التعاون والندماج الف�ن



لقاء تشاوري للمجلس الكشفي

ي المجلــس الكشــفي، وحــرف االجتمــاع الــذي اداره ربيــع 
ف �ف ف والمهتمــ�ي ف 2016/2/15 لقــاء تشــاورياً للعاملــ�ي نظمــت الرسيــة يــوم االثنــ�ي

ي الرسيــة، وتــم 
الكــردي رئيــس المجلــس الكشــفي 34 عضــواً حيــث ناقــش الحضــور افــكاراً مختلفــة حــول تطويــر المجــال الكشــفي �ف

ي يرغبــون بالعمــل فيهــا.
توزيــع اســتمارة عــى الحضــور لمعرفــة المجــاالت الــ�ت

ات لمهرجان رام هللا للرقص المعارص 2016  بدء التحض�ي



مؤسسات فلسطينية تستخدم مرافق الرسية

ــة ســيناريو  ي نظمــت ورشــة كتاب
ــ�ت ــة مؤسســة فلــم الب ال ــة اســتضافت الرسي ــز التعــاون مــع المؤسســات المحلي ــق تعزي مــن منطل

فــت عليهــا المخرجــة الفلســطينية ســهى عــراف،  كمــا تقــوم فرقــة دالل مــن بيــت لحــم باجــراء  ي ارسش
ــ�ت ي القصــري وال

ــروا�أ ــم ال الفل
ــة  ــات للفرق ــم الرقص ــحويل بتصمي ــل س ــوم جمي ــث يق ــادم حي ــا الق اً لعرضه ــري ــص تحض ــة للرق ــتوديوهات الرسي ي س

ــا �ف تدريباته
ي انتــاج العمــل، وتقــوم فرقــة اوطــان للدبكــة الشــعبية مــن قريــة كفــر نعمــة باســتخدام ســتوديوهات الرقــص 

ف �ف ومســاعدة المدربــ�ي
للتدريــب.


