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اليوم الكّشاف من العيار الثقيل، كل عام وانتم بخير،  فصح مجيد. / نادية حبش 

ساهمت  والتي  السريه  وباالخص  المشاركة  الكشفية  الفرق  لكل  واكبار  إجالل  تحبه 
بمجهودات جباره طيله األسبوع، هذه هي السريه كما عرفناها، اهللا يعطيهم الف عافيه 

الشباب /  د. غازي حنانيا 

كل سنة والجميع بالف خير ما بزين العيد غير سرية رام اهللا االولى /  نورما نجيب منصور

إلى األم العظيمة سرية رام اهللا األولى ، زهرة رام اهللا المتألقة فخرنا وموطن عزتنا، وإلى 
لم  بعضهم  والذين  المشاركين  وزهراتها  أشبالها  وإلى  فيها،  وقائد وعضو  كل مسؤول 
تتجاوز أعمارهم األيام واألسابيع محمولين بين أذرع أهاليهم، وإلى فرق العازفين وحملة 
األعالم وإلى األمهات الماجدات اللواتي شاركن أبنائهن استعراض سبت النور.اليكم كلكم 
يا صناع مجد سريتنا الحبيبه، أقول كل عام وأنتم بخير واهللا يعطيكم ألف عافية، وإلى 
سنة قادمة وسبت نور عظيم، نرى فيه الجدات الماجدات يشاركن أحفادهن اإلستعراض. / 

أخوكم هاني عوض, الرئيس األسبق لسرية رام اهللا األولى
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سرية رام اهللا االولى تشارك بيوم النظافة الذي نظمته بلدية رام اهللا

اهللا  رام  بلدية  نظمته  الذي  العالمي  النظافة  يوم  في  السرية  اعضاء  من  مجموعة  شارك 
امام مبنى  المشاركين  أيار، وبعد تجمع  االحد ٨  الوطني وذلك يوم  النظافة  بمناسبة يوم 
رام اهللا حيث اقيم عمل تطوعي بمشاركة  الصناعية في  المنطقة  الى  التوجه  البلدية تم 

مئات المتطوعين والمتطوعات.

يوم أوروبا في سرية رام اهللا األولى

احتفل مكتب االتحاد األوروبي في القدس بتاريخ ٩ ايار ٢٠١٦، بيوم أوروبا وذلك في 
السادسة والستين لتأسيس االتحاد األوروبي.  الذكرى  رام اهللا األولى بمناسبة  سرية 
الفلسطينية  المنتجات  من  متنوعة  لمجموعة  معرض  افتتاح  االحتفال  واشتمل 
واألوروبية، واجنحة لمشاريع مشتركة تعرض منتجاتها لتجسد الشراكة الفلسطينية 
األوروبية. وشارك في الحفل الدكتورة ليلى غنام محافظ رام اهللا والبيرة، والدكتور 
األوروبي، وممثلي  االتحاد  تراف ممثل  رالف  الوزراء، والسيد  رئيس  الحمد اهللا  رامي 

الدول األوروبية، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الرسمية واالعتبارية.

٢



سرية رام اهللا االولى
تستضيف وفد اتحاد ابناء 

رام اهللا في امريكا

حفل  االولى  اهللا  رام  سرية  نظمت   
اهللا  رام  ابناء  اتحاد  شرف  على  استقبال 
الموافق  الجمعة  يوم  امريكا وذلك  في 
٢٧ أيار في قاعة النصبة حيث حضر الحفل 
اهللا  رام  ابناء  اتحاد  وفد  الى  باالضافة 
فلسطين  يزور  الذي  الطبي  الفريق 
ورئيس  اهللا،  رام  ابناء  اتحاد  من  بتنسيق 
حديد  موسى  المهندس  اهللا  رام  بلدية 
ورئيس  المجيد،  عبد  الرئيس سامح  ونائب 
واعضاء  السرية  ادارة  مجلس  واعضاء 
مجالس ادارة السرية السابقة. وقام رئيس 
خوري  فايق  السيد  السرية  ادارة  مجلس 
درع  بتقديم  قندح  جاد  الرئيس  ونائب 
االتحاد،  رئيس  حرب  كين  للدكتور  السرية 
وللفريق الطبي، وتم تقديم درع للسيدة 
التي  العائلة  من  وهي  زيادة  باتح  عبلة 

تبرعت بمنزلها للسرية.

بيت السينما يعرض فلم انا نجود بنت العاشرة

السرية وبالتعاون مع فلم  السينما في  قام بيت 
العاشرة  بنت  نجود  انا  اليمني  الفلم  بعرض  الب 
من  جمهور  الفلم  وشاهد  ايار،   ١٦ بتاريخ  وذلك 
االولى  اهللا  رام  سرية  ان  ويذكر  المهتمين، 
افالم  اتفقتا على عرض  ومؤسسة فلم الب قد 

بشكل دوري في السرية.  
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عائلة فرحات زيادة في زيارة السرية 
خالل زيارة وفد اتحاد ابناء رام اهللا االمريكي الى فلسطين، قامت مجموعة من عائلة فرحات 
زيادة وهي العائلة التي تبرعت بمنزلها للسرية بزيارة المؤسسة، وقد عبرت العائلة عن سعادتها 
الفلسطيني.  المجتمع  الى  خدماتها  تقدم  مجتمعية  مؤسسة  الى  تحول  قد  منزلها  كون 
وقامت االخت عبلة باتح زيادة وخالل تجوالها في السرية بسرد رواية استقبال العائلة لالجئين 
الفلسطينيين في عام ١٩٤٨ حيث قامت العائلة باستقبال ٤٠ الجئًا في المنزل وتم استضافتهم 
لمدة سنتين واقامت العائلة في الطابق السفلي والذي كان مخصصًا للتخزين واقام الالجئين 

في المنزل الرئيسي.
وقد قام السيد فايق خوري رئيس مجلس ادارة السرية بتقديم درع تقديري للعائلة خالل الحفل 

الذي اقامته السرية على شرف وفد اتحاد ابناء رام اهللا في امريكا.

ضمن برنامج دمج ذوي االعاقة في المجتمع عبر الرقص
سرية رام اهللا األولى تنظم دورة رقص لراقصين وراقصات من 

ذوي االعاقة السمعية

ودورات  مدربين  تدريب  دورات  من  المتعددة  السرية  انشطة  ضمن 
مكثفة للراقصين لتطوير الرقص المعاصر ومن خالل مشروع تطوير 
الرقص المعاصر في فلسطين من خالل التبادل الثقافي مع النرويج 
لراقصين  تدريب  دورة  تنظيم  تم  النرويجية  الممثلية  من  وبدعم 
ومدرسة  األولى  اهللا  رام  سرية  بين  بالتعاون  سمعية  اعاقة  ذوي 
وذلك  الفلسطيني  االحمر  الهالل  لجمعية  التابعة  التام  االتصال 
باشراف المدربة البريطانية سوزانا ريكيا وهي متخصصة في تدريب 
الرقص لذوي االعاقة، وأقيمت الدورة خالل الفترة الواقعة ما بين ٨ 
– ١٢ أيار حيث شارك فيها ٢١ راقص وراقصة وتم انتاج عرض قصير من 
تصميم الراقصين انفسهم حيث تم عرضه خالل حفل تخريج طالب 
يوم  اقيم  والذي  التام  االتصال  مدرسة  في  التوجيهي  وطالبات 

الثالثاء ١٧ أيار على مسرح جمعية الهالل االحمر الفلسطيني.
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لجنة طائفة الروم األرثوذكس في زيارة للسرية

استضافات السرية وفدًا من لجنة طائفة الروم االرثوذكس برئاسة راعي الطائقة االب 
الياس عواد واالب يعقوب خوري، وبحضور المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام اهللا 
ادارة  واعضاء مجلس  االرثوذكس  الروم  طائفة  لجنة  واعضاء  للسرية  الفخري  والرئيس 
سبت  استعراض  انجاح  في  دورها  على  للسرية  الشكر  لتقديم  الزيارة  وجاءت  السرية، 
تعزيز  اهمية  على  السرية  ادارة  مجلس  رئيس  نائب  قندح  جاد  السيد  اكد  وقد  النور، 
عالقات التعاون بين مؤسسات المدينة وقدم شكره للجنة الطائفة ولالب الياس عواد 
واالب يعقوب على تعاونهم الدائم مع السرية، كما قدم شكره لبلدية رام اهللا على 

اهتمامها الكبير في انجاح فعاليات استعراض سبت النور.

السرية تستضيف وفد 
من والية دورتموند االلمانية

العالقات  مسؤول  ضم  االلمانية  دورتوند  والية  من  وفدًا  السرية  استضافت 
الفلسطينية،  الجالية  مسؤول  حماد  هشام  والسيد  الوالية،  في  الخارجية 
باالضافة الى مجموعة من الشخصيات التي تمثل الوالية، وتم خالل الزيارة 
تعريف الوفد على انشطة السرية وقاموا بزيارة المعسكر الكشفي الذي 

نظمته السرية العضاء نادي رام اهللا في مدينة ارهوس الدانمركية.
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ضمن مشروع تمكين الشباب الفلسطيني من خالل االنشطة 
رام اهللا في مدينة  استضافت مجموعة كشافة  الكشفية 
ارهوس الدانمركية في شهر تشرين أول ٢٠١٥ كشافة سرية 
رام اهللا االولى، حيث قامت السرية بتدريب مجموعة كشفية 
على  الدانمرك  في  المقيم  الفلسطيني  الشباب  من 
على  العزف  ضمنها  ومن  المختلفة  الكشفية  المهارات 
القرب والدرمز، وساهمت السرية بتطوير قدرات كشافة رام 
الثاني من  السرية في  ارهوس. واستقبلت  اهللا في مدينة 
رام اهللا  أيار ٢٠١٦ وفد كشفي من مجموعة كشافة  شهر 
كشفيين  أعضاء   ٩ الوفد  ضم  حيث  ارهوس  مدينة  في 
فاعور،  ومصطفى  محمود  وليد  القائدين  الى  باالضافة 
المجلس  قام  فلسطين  في  الوفد  اقامة  فترة  وخالل 
تدريب  منها  أنشطة  عدة  بتنظيم  السرية  في  الكشفي 
وتنظيم  والدرمز،  القرب  آالت  العزف على  المشاركين على 
على  المشاركين  تعليم  خالله  من  تم  كشفي  معسكر 
الكشفية،  المعسكرات  تنظيم  وآلية  الكشفية  المهارات 
باالضافة الى تنظيم جوالت سياحية وزيارات الى مدن عكا، 
بجولة  أيضًا  الوفد  وقام  والقدس  والناصرة،  وطبريا،  وحيفا، 
في محافظة رام اهللا والبيرة شملت المتحف الفلسطيني، 
عرفات،  ياسر  الراحل  الرئيس  وقبر  درويش،  محمود  ومتحف 
كما اجتمع الوفد مع رئيس بلدية رام اهللا المهندس موسى 
رئيس  بتعريف  محمود  وليد  الوفد  رئيس  قام  حيث  حديد 
البلدية على مجموعة كشافة رام اهللا في مدينة ارهوس 
رحب  وبدوره  الفلسطيني،  للشباب  ينظمها  التي  واالنشطة 
الثقافي مع سرية  التبادل  بفكرة  حديد  المهندس موسى 
مع  العالقات  بتعزيز  اهتمامه  على  واكد  االولى  اهللا  رام 
واهتمامه  ارهوس  في  اهللا  رام  كشافة  مجموعة 
الكردي  ربيع  أكد  وبدوره  المستقبل.  في  باستضافتهم 
على  االولى  اهللا  رام  سرية  في  الكشفي  المجلس  رئيس 
عالقات  تعزيز  في  تساهم  كونها  البرامج  هذه  اهمية 
بما  واعتزازه  فخره  عن  وعبر  الخارج،  في  اهلنا  مع  التعاون 
قدرات  تطوير  في  دور  من  الكشفي  المجلس  به  يقوم 
الكشفي  السرية  دور  يقتصر  لم  حيث  الفلسطيني  الشباب 
على المستوى المحلي بل انطلق للخارج. يذكر أن مجموعة 
تقدم  شبابية  مؤسسة  هي  ارهوس  في  اهللا  رام  كشافة 
خدماتها للجالية الفلسطينية المقيمة في الدانمرك وتنظم 
والثقافية  والرياضية  الكشفية  االنشطة  من  العديد 

واالجتماعية.

نادي رام اهللا في مدينة ارهوس الدانمركية 
في ضيافة سرية رام اهللا االولى
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الناشئين  فريق  مدرب  الحصري  نايف  سليم  شارك   
دورة  في  األولى  اهللا  رام  سرية  في   ٢٠٠٢ ومواليد 
أقيمت  التي  الثاني  المستوى   – االسيوية  الدراسات 
أيار.   ٢٨  -  ٢٢ بين  ما  الواقعة  الفترة  خالل  دبي  في 
االتحاد  من  المعتمد  المحاضر  الدورة  في  وحاضر 
من  المعتمد  والمحاضر  الحبيب،  بن  منير  اآلسيوي 
 ٧٥ وبمشاركة  الشاروني،  سامي  االفريقي  االتحاد 
شخصا من مختلف الدول العربية. وقدم الحصري خالل 
الدورة ثالثة اختبارات مختلفة، وقال ان التحضير لهذه 
وأشار  كبير،  وجهد  ودراسة  لتحضير  يحتاج  االمتحانات 
ركزت على تطوير مهارات العبي كرة  الدورة  ان  إلى 
السلة بين االعمار ١٥ - ١٨ سنة، وتطوير الالعب ضمن 
االتحاد  الى  شكره  الحصري  ووجه  الفريق.  منظومة 
ذياب  خضر  رئيسه  وخاصة  السلة  لكرة  الفلسطيني 
على الدعم واالطمئنان الدائم وسعيهم لتطوير اركان 
االتحاد  الحصري  وشكر  كما  المدربين،  وخاصة  اللعبة 
وتسهيل  االستضافة  لحسن  السلة  لكرة  اإلماراتي 
في  ومساهمتهم  الفلسطينيين  المدربين  مشاركة 
على  الحصري  وأثنى  الفلسطيني،  المدرب  تطوير 
رام  الذي قدمته له سرية  المعنوي والمادي  الدعم 

اهللا للمشاركة في الدورة.

سليم الحصري مدرب فريق الناشئين في السرية يختتم مشاركته بدورة المدربين بدبي

ورش عمل في الرقص

فالمينكو  رقص  ورشة  االولى  اهللا  رام  سرية  نظمت 
الثقافة  ووزارة  العامة  االسبانية  القنصلية  مع  بالتعاون 
 ١ الجمعة  يوم  وذلك  الفني،  لالنتاج  صابرين  ومؤسسة 
تموز، واشرف على الورشة احدى راقصات فرقة غواتاما 
بهذا  المهتمين  من  العديد  شارك  حيث  االسبانية  كامبو 

النوع من الفنون.

دورة تدريبية في العزف على اآلالت الكشفية

بمشاركة ٤٠ عازف نظم المجلس الكشفي في سرية رام 
مهارات  لتطوير  يومين  لمدة  تدريبي  معسكر  االولى 
والنظريه،   العمليه  الفنيه  الخبرات  واكسابهم  العازفين 
 ٢٣ و   ٢٢ والسبت  الجمعة  يومي  المعسكر  تنظيم  وتم 

تموز.
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مخيم ميساء خوري الصيفي ٢٠١٦

للعام ٢٠١٦ والذي اقيم من ٢ حزيران  الصيفي   رام اهللا االولى مخيم ميساء خوري  نظمت سرية 
ولغاية ٢ تموز، واستقبل المخيم االطفال من عمر ٥ الى ١٣ عامًا. واشتمل المخيم على العديد من 
القدم وكرة  رياضية مثل كرة  أنشطة  االطفال من  لتنمية مواهب وتعزيز مهارات  الهامة  األنشطة 
السلة، والدبكة، والكابويرا، والهيب هوب، واالشغال اليدوية، والتجارب العلمية. وباضافة نوعية لهذا 
المختلفة.  والمسابقات  ماتش  والتلي  السينما  نادي  منها  مختلفة  أنشطة  تنظيم  تم  العام 
االرشادات  لتقديم  الشرطة  كاستضافة  الخارجية  البرامج  من  العديد  العام  هذا  المخيم  واستضاف 
القصص لالطفال والغناء والتمثيل وعقد جلسات (فضفضة)   الشرطة، وقراءة  والتعرف على عمل 
باشراف خبراء تربية. واشرف على المخيم متخصصين من اعضاء السرية بادارة سالم عز، باالضافة إلى 

تعاقدات خارجية مع متخصصين مختلفين لتقديم االفضل لالطفال.

مسبح سرية رام اهللا االولى يختتم موسم 
الصيف بتدريب ٢٠٠ مشارك ومشاركة

افتتحت السرية بتاريخ ٢ حزيران الموسم الصيفي 
لمسبح سرية رام اهللا االولى حيث تم عقد دورات 
واستقبل  والسيدات،  والرجال  لالطفال  سباحة 
للشباب  واالربعاء  االثنين  ايام  الزوار  المسبح 
للسيدات  والخميس  والثالثاء  والسبت  واالطفال، 
وقد  السرية،  واعضاء  للعائالت  واالحد  والجمعة 
دورات  في  مشارك   ٢٠٠ عن  يقل  ال  ما  شارك 
السباحة التي نظمتها السرية لالطفال والسيدات 

والرجال.

٨
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تخريج مدرسة الرقص

اختتمت فعاليات مدرسة الرقص لسرية رام اهللا 
تخريج على  ٥ حزيران بحفل  االحد  يوم  االولى 
(دلعونا)  بعرض  الثقافي،  اهللا  رام  قصر  مسرح 
تتراوح  وطالبة  طالب   ١٥٠ بمشاركة  وذلك 
الطالب  وقدم  عامًا،   ١٥  –  ٣ بين  ما  اعمارهم 
مجموعة  شمل  الحضور  اعجاب  نال  فنيًا  عرضًا 
المعاصر،  والرقص  الشعبية،  الرقصات  من 

والباليه. 
وقد أشرف على تدريب الطالب كل من شذى 
شبانة،  عمر  خوري،  حنين  صرصر،  رشا  طوطح، 
سارة عطايا، جويس طنوس، رند البابا، جورج ابو 
عليان،  نوار  كرينال،  هيلينا  خويرة،  وليد  غزالة، 
الشاعر  وقام  سحويل.  جميل  دعيبس،  جمانة 
خالد جمعة بتأليف نصوص عرض حفل التخريج 
الذي أخرجه عيد عزيز وقام بالتمثيل فارس ابو 

صالح.
مؤسسة  من  بتمويل  الرقص  مدرسة  ان  يذكر 

منى وباسم حشمة وممثلية النرويج. 

٩

سرية رام اهللا األولى تشارك باالحتفال بالعضوية الكاملة في 
WOSM المنظمة العالمية للحركة الكشفية

شاركت كشافة سرية رام اهللا االولى يوم الثالثاء ٢١ تموز باحتفالية االعتراف بالحركة الكشفية 
WOSM. يشار الى ان  العالمية للحركة الكشفية  المنظمة  الكاملة في  الفلسطينية بالعضوية 
العربي حيث تأسست عام  المستوى  تاريخيا على  الفلسطينية هي األقدم  الكشفية  الحركة 
١٩١٢ وفقدت عضويتها في المكتب العالمي بسبب االحتالل وعادت للمكتب العالمي والدولي 
عام ١٩٩٦ كمراقب دون الحق في الترشح واالنتخاب. وقد شاركت السرية مع العديد من الفرق 
الثانوية  رام اهللا  الكشفية على مستوى الوطن باستعراض كشفي انطلق من ملعب مدرسة 

الى قصر رام اهللا الثقافي حيث عقد االحتفال.
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تحت شعار" إعالم القرب من اجل إعالم مواطن"
وفد مؤسسة التنمية والتراث وسرية رام اهللا االولى 
يشاركان في المنتدى الشبابي مغرب -مشرق في 

زاكورة المغرب

شاركت سرية رام اهللا االولى وجمعية التنمية والتراث خالل 
الفترة الواقعة ما بين ٢١ – ٢٩ تموز في المنتدى الشبابي 
مغرب – مشرق الذي اقيم في مدينة زاكورة المغربية وذلك 
االوروبي،  االتحاد  قبل  من  والممول  أصواتنا  برنامج  ضمن 
اعمال  في  غزالة  ابو  وندين  خضير  ابو  صمود  شاركت  حيث 
المنتدى بهدف تبادل الخبرات والتجارب واالطالع على تجربة 
ابو  صمود  قدمت  وقد  المغرب.  في  المجتمعي  االعالم 
خضير في جلسة افتتاح المنتدى مداخلة عن واقع االعالم 
في فلسطين، وبدورها قدمت ندين ابو غزالة تجربة إذاعية 
لراديو  للوصول  اجتماعي  إعالمي  فضاء  خلق  وباألخص 
والتراث  التنمية  مؤسسة  بين  الشراكة  خالل  من  مجتمعي 
من  المشاركين  مع  الوفد  والتقى  االولى.  اهللا  رام  وسرية 
تجربتهم  على  والتعرف  تبادل  عالقات  لخلق  االخرى  الدول 
في إطار اكتساب الخبرات وتعزيز الشراكة في فضاء مشرق 

مغرب. 

مسبح السرية يستضيف ١٣٠ طفل من 
المخيم البيئ 

 ١٣٠ االولى  اهللا  رام  سرية  مسبح  استضاف 
طفًال من المخيم البيئي الذي تنظمه بلدية 
 ٢٧ بتاريخ  االطفال  استضافة  وتأتي  اهللا،  رام 
تموز في سياق عالقة التعاون والشراكة بين 
بلدية رام اهللا وسرية رام اهللا االولى وتقديرًا 
من السرية لبلدية رام اهللا التي لم تبخل في 
تقديم الدعم المعنوي والمادي لمؤسسات 

المدينة

ورشتي عمل العداد خطة العمل 
والموازنة المالية للعام ٢٠١٦ 

خطة  العداد  عمل  ورشتي  السرية  نظمت 
وقد   ،٢٠١٦ للعام  المالية  والموازنة  العمل 
اعضاء  من  مجموعة  الورشتين  في  شارك 
اللجان  واعضاء  االدارة  مجلس  تمثل  السرية 

وطاقم العاملين.
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بمشاركة ٢٧ راقصًا وراقصة من الخليل، ورام اهللا، 
والقدس، ونابلس، وقلقيلية، وجنين، ومعليا، 

واستونيا، وفرنسا، وكندا
واإلحتالل يمنع طالب غزة من المشاركة 

مدرسة سرية رام اهللا االولى الصيفية للرقص خطوة 
جديدة نحو االحتراف

نظمت السرية مدرسة سرية رام اهللا االولى الصيفية للرقص 
خالل الفترة الواقعة ما بين ٣١ تموز ولغاية ١٣ آب، بمشاركة 
٢٧ راقص وراقصة وفنانين اداء وممثلين وفنانين سيرك من 
جنين، وقلقيلية، ونابلس،  وحيفا، وكفر ياسيف، ورام اهللا، 
والقدس، والخليل، والناصرة، وفرنسا، وكندا، واستونيا. وتم 
تتويج المدرسة بمهرجان مصغر للرقص اقيم يومي ١٢ و ١٣ 
اعجاب  نالت  مختلفة  عروض  تقديم  خالله  تم  حيث  آب 
مشاركة  االسرائيلي  االحتالل  سلطات  منعت  وقد  الحضور. 
طالب غزة في المدرسة حيث تم رفض طلبات التصاريح التي 

تم تقديمها قبل أكثر من ثالثة أشهر.
للرقص في  والمكثفة  الجديدة  الصيفية  المدرسة  عقدت 
فلسطين لألعمار من ١٨ عامًا فما فوق، وذلك بهدف رفع 
المدربين  ومنح  فلسطين  في  الراقصين  مستوى 
وتبادل  االصغر،  للجيل  خبرتهم  لنقل  الفرصة  الفلسطينيين 
بين  والتشبيك  االجانب  والمدربين  الراقصين  مع  الخبرات 
الراقصين الفلسطينيين من كل انحاء الوطن من جهة، وبين 
بهدف  أخرى  جهة  من  واالجانب  الفلسطينين  الراقصين 

تشجيع اعمال مستقبلية مشتركة.
وعلى مدار اسبوعين التقى المشاركين في برنامج مكثف 
ومتنوع مع مدربين من فلسطين والنرويج، وامريكا، حيث 
الصيفية من خالله مجموعة واسعة من  المدرسة  قدمت 
والرقص  واليوغا،  والباليه،  المعاصر،  الرقص  حصص 
دانس  البريك  مع  المخلوط  المعاصر  والرقص  األكروباتي، 
باالضافة  سيالبس.  االكسيس  وتقنية  واالرتجال  والدبكة، 
اإلضاءة،  وتصميم  الرقص،  تصميم  في  عمل  ورش  الى 
وكتابة  المهرجانات،  ادارة  في  ودورات  والسينوغرافيا، 
في  الرقص  تاريخ  حول  ندوة  الى  باالضافة  المشاريع، 
وإرتجاالت  العالم،  في  المعاصر  الرقص  وتاريخ  فلسطين 

مفتوحة وعروض ألفالم رقص.
المدرسة  تنظيم  الى  االولى  اهللا  رام  سرية  وتسعى 
الصيفية للرقص بشكل سنوي، باإلضافة الى تنظيم دورات 
لتأسيس  التمهيد  بهدف  وذلك  العام  مدار  على  مكثفة 
رام اهللا  اكاديمية رقص في فلسطين تشرف عليها سرية 

االولى.
 تم تمويل المدرسة من قبل ممثلية النرويج ضمن مشروع 
تطوير الرقص في فلسطين من خالل التبادل الثقافي مع 
والصندوق  غوتة،  ومعهد  مفردات،  ومؤسسة  النرويج، 

العربي للثقافة والفنون – آفاق.
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الممتازة  للدرجة  فلسطين  بطولة  للرجال  السلة  لكرة  االولى  اهللا  رام  سرية  فريق  تصدر 
موسم ٢٠١٦ (دوري جوال) بعد فوزه في ١٦ مباراة وخسارته لمباراة واحدة، وسيقوم 
الفوز  الفريق  الفريق في شهر أيلول، واستطاع  السلة بتتويج  الفلسطيني لكرة  االتحاد 
في البطولة بجدارة ويأتي هذا الفوز نتاجًا لجهد جميع الالعبين وكابتن الفريق ابراهيم 

حبش والمدرب فالديمير سريجيك.
وقد نال كل من الالعبين تامر وكيفن حبش جائزة افضل العب في الدوري حيث حاز تامر 
في  العب  افضل  جائزة  على  كيفن  وحاز  السابع،  االسبوع  في  العب  افضل  جائزة  على 

االسبوع التاسع.  
اعتمدت السرية وبشكل كبير على قدراتها الذاتية من خبرة ابراهيم حبش .. الى النجوم 
المستقبلية تامر حبش وداود ابو قويدر وكيفن حبش وباتريك سهواني ودانيال امسيح 
ورامز ابو مريم وسعيد عليمي وجورج طنوس ... وأيضًا تثبت السرية بانها اكاديمية لكرة 
السلة من خالل مشاركة جيل المستقبل عمر الجعبري وعمار سالم. وعندما تتعاقد السرية 
مع العبين اجانب فهي تعرف من تختار حيث تعاقادت هذا العام مع الالعب االمريكي 

انطوني سيمبسون.

للعام الثاني على التوالي
سرية رام اهللا األولى بطًال لفلسطين لكرة السلة للرجال
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خالد عليان المدير التنفيذي للسرية يشارك 
في دورة االتصال واالستدامة

في  للسرية  التنفيذي  المدير  عليان  خالد  شارك 
مؤسسة  نظمتها  التي  واالستدامة  االتصال  دورة 
 ١٨ و   ١٧ يومي  الدورة  واقيمت   ،MED CULTURE
بمشاركة  عمان  االردنية  العاصمة  في  تموز 
ممثلين عن عدة مؤسسات ثقافية رسمية واهلية 

من فلسطين، واالردن، وتونس، ومصر، والجزائر.

فارس صوفان منسقًا للدائرة الرياضية

الزميل  بتعيين  االولى  اهللا  رام  سرية  ادارة  قامت 
باشر  حيث  الرياضية  للدائرة  منسقًا  صوفان  فارس 
متمنين  حزيران،  شهر  منتصف  من  ابتداء  عمله 

للزميل فارس التوفيق والنجاح.
للتواصل مع الزميل فارس صوفان:

  fares@sareyyet.ps 

المشاركة في استعراض عيد الفطر السعيد

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

نادي اسالمي رام اهللا.

بتنظيم من االتحاد االمريكي البناء رام اهللا 
وفد اكاديمي امريكي في زيارة السرية

استضافت السرية يوم الخميس ٢٨ تموز وفدًا اكاديميًا 
في  الجامعات  اساتذة  من  مجموعة  ضم  امريكيًا 
واالعالم  االجتماع،  وعلم  السياسية،  العلوم  مجاالت 
وتم استقبال الوفد في السرية حيث تم تعريفهم على 
انشطة السرية المختلفة ومرافقها، وفي ختام الزيارة 
قام السيد ميشيل قريطم بتقديم درع تقديري للسيدة 
وتاتي  الوفد،  زيارة  بتنسيق  قامت  التي  قندح  رندة 
االمريكي  االتحاد  ينفذها  التي  البرامج  من  جزءًا  الزيارة 

البناء رام اهللا في فلسطين. 

١٣
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للعام السادس على التوالي .... فتيان وفتيات 
السرية في معسكر التعبير الرقمي (أضف)

ابو  يارا  وهم  السرية  من  وفتيات  فتيان   ٤ شارك 
راما  الهندي،  لؤي  الجعبة،  نتالي  خديجة، 
المصري في معسكر التعبير الرقمي الذي اقيم 
خالل الفترة الواقعة ما بين ٢١ تموز ولغاية ٤ آب، 
افساح  من  سنوات   ٦ خالل  السرية  واستطاعت 
المعسكر  في  للمشاركة  عضو   ٢٦ امام  المجال 
التعبير  مؤسسة  قبل  من  تنظيمه  يتم  الذي 
على  حاليًا  السرية  وتعمل  مصر،  في  الرقمي 
والفتيات  الفتيان  من  خاصة  مجموعة  تأسيس 
بهدف نقل التجربة الى فلسطين. ويذكر بان نوار 
بعد  المعسكر  قادة  احدى  اصبحت  قد  سالم 
مشاركتها طوال السنوات الماضية، باالضافة الى 

اختيار يوسف كردي كقائد مساعد. 

مشاركة ٢٤ عضوًا في معسكر المغامرة 
واالستكشاف

استنادًا الى عالقة الشراكة مع جمعية المغامرة 
واالستكشاف االردنية التي بدأت منذ عام ٢٠١٠، 
معسكر  في  السرية  من  عضوًا   ٢٤ شارك 
الفترة  اقيم خالل  الذي  المغامرة واالستكشاف 
واشتمل  آب،   ٦ ولغاية  تموز   ٣١ بين  ما  الواقعة 
والبرامج  االنشطة   من  العديد  على  المعسكر 
والتدريبات التي تساهم في بناء وتطوير قدرات 

الشباب البدنية والذهنية. 

المدرب جيم ستيفنز يعود لتدريب اطفال 
السرية

عالقة تاريخية تربط السرية مع المدرب االمريكي 
جيم ستيفنز والذي ساهم خالل تسعينيات القرن 
الماضي بالنهوض بلعبة كرة السلة في السرية، 
وفي شهر آب عاد المدرب جيم ليقيم معسكرًا 
تدريبيًا في كرة السلة لالطفال من عمر ١٠ – ١٣ 

سنة بمشاركة مجموعة كبيرة من االطفال. 
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السرية تجتمع مع ممثلية االرجنتين لتنظيم
 دورة تدريبية في كرة القدم لالطفال

اجتمع خالد عليان المدير التنفيذي للسرية وفارس صوفان منسق الدائرة الرياضية 
مع ماريا توجنون من ممثلية االرجنتين والالعب روبيرتو كيتالن، وتم االتفاق خالل 
االجتماع على تنظيم دورات تدريبية في كرة القدم لالطفال من كال الجنسين 

حيث ستباشر التدريبات ابتداء من شهر ايلول ٢٠١٦ وتستمر حتى شهر أيار ٢٠١٧.

السرية تشارك في اجتماعات االتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكرة السلة 

السلة  لكرة  الفلسطيني  االتحاد  عقدها  التي  االجتماعات  في  السرية  شاركت 
وذلك لمناقشة شؤون دوري فلسطين لكرة السلة للرجال موسم ٢٠١٦ (دوري 
اهللا  رام  ارثوذكسي  نادي  في  االول  عقد  حيث  اجتماعين  اقيم  وقد  جوال)، 
اجتماع  السرية في  النادي، كما شاركت  بدعوة من  بيرزيت  نادي  والثاني في 
الذي اقيم في اكاديمية بالتر  القدم  الفلسطيني لكرة  العامة لالتحاد  الهيئة 

لكرة القدم حيث تم خالل االجتماع اعتماد النظام االساسي لالتحاد.

االتحاد الفلسطيني لكرة القدم يكرم االندية الفائزة 
في بطوالت فلسطين لكرة القدم

االحمر  الهالل  جمعية  في  حفًال  القدم  لكرة  الفلسطيني  االتحاد  نظم 
لكرة  فلسطين  بطوالت  في  الفائزة  االندية  بتكريم  خالله  قام  الفلسطيني 
في  الثاني  المركز  على  بحصوله  السرية  آنسات  فريق  تكريم  تم  حيث  القدم، 
صوفان  فارس  السرية  عن  الحفل  وحضر  النسوية  القدم  لكرة  فلسطين  دوري 

منسق الدائرة الرياضية والالعبة لين قطاوي. 

١٥
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١٦

ضمن مشروع تطوير الرقص المعاصر في فلسطين 
من خالل التبادل الثقافي مع النرويج

سرية رام اهللا االولى وفرقة سيلجهولم/كريستوفرسن النرويجية ينتجان 
ثالثة عروض لالطفال

بعد ان تم انتاج العرض الراقص AREA Y ضمن مشروع تطوير الرقص المعاصر في فلسطين من 
وفرقة  السرية  قامت  النرويج،  ممثلية  قبل  من  والممول  النرويج  مع  الثقافي  التبادل  خالل 
الثانية  المرحلة  بانتاج ثالثة عروض لالطفال وذلك ضمن  النرويجية  سيلجهولم/كريستوفرسن 
للمشروع. حيث تم انتاج عرض فلفل وفليفلة لفرقة كرينال منصور، ومدينة االشباح لجمانة 
دعيبس وهبة حرحش، وشربطاطة لرهام اسحق. وتم تقديم عرض فلفل وفليفلة في قرية 
الثقافية في  الخليل فرنسا  االولى، ومدينة االشباح في جمعية  رام اهللا  القرع وسرية  دورا 
البلدة القديمة في الخليل وسرية رام اهللا االولى، وشربطاطة في دار الندوة الدولية – بيت 

لحم.
النرويج  الثقافي مع  التبادل  المعاصر في فلسطين من خالل  الرقص  ان مشروع تطوير  يذكر 
يشمل عدة برامج منها انتاجات مشتركة، برامج تدريبية، وبرامج تطوير قدرات مدربي الرقص، 
واستضافة فرق رقص نرويجية لتقديم عروضها في مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر، ودورات 

رقص لراقصين وراقصات من ذوي االعاقة بهدف دمجهم في المجتمع عبر الرقص. 

مخيمات كشفية تضيئ جبل النجمة

واقيم  النجمة   جبل  آب مخيمين كشفيين في جمعية  الكشفي خالل شهر  المجلس  نظم 
المبتدئ  والكشافة  المرشدات  لفرقتي  والثاني  والزهرات  االشبال  لفرقتي  االول  المخيم 
والمتقدم، وتم خالل المخيمين تنظيم العديد من االنشطة الكشفية التي ساهمت بتطوير 
ابدى   وقد  الذات،  على  واالعتماد  التقشف  حياة  تحمل  على  وتدريبهم  المشاركين  قدرات 
به  تقوم  لما  وتقديرهم  احترامهم  واكدوا على  بالمخيمين،  االعضاء عن سعادتهم  اهالي 

السرية من انشطة وبرامج لالطفال والشباب. 

النشرة اإلخبارية  / ايار-  آب ٢٠١٦



السرية تستضيف حفل وداع ممثل النرويج لدى فلسطين

السيد  فلسطين  لدى  النرويج  مملكة  ممثل  وداع  حفل  آب   ١٥ االثنين  يوم  السرية  استضافت 
بيته  ان فلسطين هي  انهى أعماله بعد ٥ سنوات احس بها  الذي  ياكوب فريدينولند  هانس 
الثاني التي احبها واحبته وقال في كلمته "وصلنا لقرار ان الصراع في المنطقة صعب، لذى 

قررنا تعزيز مفهوم بناء الدولة من خالل دعم كل ما هو مبدع وبدعم فكرة الدولة المدنية".
والتي  الشريكة  والمؤسسات  والشخصيات  والسفراء  الوزراء  من  غفير  جمهور  الحفل  حضر 

تربطهم العالقة الوطيدة مع ممثلية النرويج في فلسطين.
والتي شكر فيها  ياكوب  للسيد هانس  بكلمة  افتتح  الذي  السرية  االحتفال في منتزة  أقيم 
عليان  خالد  وقدم  فلسطين،  في  النرويجي  الدعم  من  المستفيدة  المؤسسات  من  الشركاء 
هانس  للسيد  السرية  من  تقديرًا  ياكوب  هانس  للسيد  تقديريًا  درعًا  للسرية  التنفيذي  المدير 
ياكوب على الدعم المتواصل لفلسطين بشكل عام وللسرية بشكل خاص، حيث قامت الممثلية 
بدعم مشروع تطوير الرقص في فلسطين من خالل التبادل الثقافي مع النرويج. وقدمت فرقة 

معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى وصلة غنائية نالت اعجاب الجمهور.
من طرفها قدمت السرية عرضا شيقا نتاج تدريبات فرقة عرزال بمشاركة فرقة دناديش. 

وقدمت السرية رقصات متميزة شكلت مسك الختام للحفل وحازت على اعجاب الحضور، في 
البداية قدم طالب مدرسة سرية رام اهللا االولى الصيفية للرقص رقصة (مش انزل) التي مزجت 
بين عراقة الماضي ومعاصرة الحاضر، واشرف على تدريبات الرقصة يزن عويضات الذي مزج بين 

حركات الدبكة والرقص المعاصر.
وقدمت فرقة السرية للرقص لوحة فولكلورية على الحان وايقاع الكشافة التي مزجت بدورها 

ايقاع ونغمات القرب الكشفية وضربات اقدام الدبكية على المسرح.
وفي نهاية الحفل قدمت مجموعة BBoys من نابلس لوحة راقصة مميزة وكان عرضا خارج عن 

المالوف الهب الجمهور ورسم ابتسامة االمل.
ان مجلس ادارة سرية رام اهللا اذ يقدم شكره لممثلية النرويج وللسيد هانس ياكوب فريدينولند، 
وتشكر جميع اعضاء السرية والفنانين والمشاركين بهذا الحفل الذي قدم شهادة شكر وعرفان 
االنسانية  العالقات  من  بمزيد  وتأمل  عمله  فتره  خالل  عطاءه  على  ياكوب  هانس  للسيد 

والثقافية والفنية مع كل من يدعم فلسطين وشعب فلسطين في جميع المحافل.
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١٨

فرقة السرية للرقص وفريق العازفين 
يشاركان في مهرجان صيف رام اهللا

قدمت فرقة سرية رام اهللا االولى للرقص وفريق عازفي الكشافة عرضًا مميزًا في حفل 
افتتاح مهرجان صيف رام اهللا الذي نظمته بلدية رام اهللا، حيث تم تقديم رقصة بمشاركة 
رام اهللا  القديمة في  البلدة  اللوحة مرتين في  القرب والدرمز، وتم تقديم  فريق عازفي 

خالل مسيرة انطالق فعاليات المهرجان التي اقيمت بتاريخ ١٢ آب. 
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