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مقدمة

يأتي اصدار التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ في ظل واقع صعب يعيشه العالم ومجتمعنا الفلسطيني ومع انتشار وباء 
كورونا لم نكن نتوقع أن تتوقف عجلة الحياة بهذا الشكل، ولم نتوقع أن نغلق أبواب سريتنا ولو بشكل مؤقت، 

وأن ال يتمكن أطفالنا وشبابنا من ممارسة أنشطتهم المختلفة.
كلنا أمل في غٍد أفضل، متمنين لكم ولشعوب العالم الصحة والعافية.

يسعدنا في مجلس إدارة سرية رام اهللا األولى، أن نقدم لكم التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ ، والذي نبرز من خالله 
إنجازاتنا المختلفة.

تميزت برامج السرية خالل عام ٢٠١٩ ، بالتنوع والمشاركة العالية من قبل الجمهور، واحتضنت مرافقها العديد 
من األهالي واألطفال الذين شاركوا في أنشطة وبرامج تربوية، ثقافية، وترفيهية، وفتحت السرية أبوابها أيضًا 

للمؤسسات لالستفادة من مرافقها.
أخيرًا ا نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل عضو ساهم في إنجاح أنشطة السرية وبرامجها، ونشكر أيضًا كافة األفراد 
الذين آمنو برسالتنا وساهموا في دعم السرية  والمؤسسات الرسمية واألهلية واإلقتصادية والعربية والدولية 

وبرامجها.
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سرية رام اهللا األولى تنتخب مجلس ادارتها

عزيز  قاعة  في  ثاني  تشرين   ١ الموافق  الجمعة  يوم  السنوي  اجتماعها  األولى  اهللا  رام  لسرية  العمومية  الجمعية  عقدت 
شاهين/النصبة، بحضور السيد عبد الرحمن كراجة ممثُال عن المجلس األعلى للشباب والرياضة.

وبعد اكتمال النصاب القانوني لإلجتماع تم الترحيب من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة باعضاء السرية وتم تقديم الشكر 
لمستشفى  دعمًا  السرية  بها  قامت  التي  الحملة  خاصة  السرية  وبرامج  أنشطة  انجاح  في  الكبيرة  مساهمتهم  على  لهم 

المطلع.
بعد قراءة التقرير المالي المدقق للعام ٢٠١٨ من قبل شركة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبية والمصادقة 
لجنة  وتولت  استقالته،  اإلدارة  مجلس  قدم   ٢٠١٩ أيلول   ٣٠ ولغاية   ٢٠١٨ للعام  اإلداري  التقرير  على  والمصادقة  عليه، 
اإلشراف على االنتخابات والمكونة من نهلة القورة، اميل عشراوي، مجدي المالكي، مجد حجاج ادارة اإلجتماع وأعلنت عن 
فوز كل من بعضوية مجلس اإلدارة للدورة ٢٠١٩ - ٢٠٢١ فايق خوري، جاد قندح، ميشيل قريطم، نادية مصلح، زياد أبو لبن، 

امجد رفيدي، ربيع الكردي، سليم ناصيف الحصري،  ابراهيم المصري.
المجلس، جاد  رئيس  المجلس كالتالي: فايق خوري –  أعضاء  المناصب على  بتوزيع  اإلدارة  اجتماعه األول قام مجلس  وفي 
اللجنة  رئيس   – لبن  أبو  زياد  السر،  أمينة   – مصلح  نادية  الصندوق،  أمين   – قريطم  ميشيل  المجلس،  رئيس  نائب   – قندح 
الرياضية، امجد رفيدي – رئيس المجلس الكشفي، ربيع الكردي وابراهيم المصري ونادية مصلح – لجنة العضوية واألنشطة، 

سليم ناصيف الحصري – رئيس لجنة العالقات العامة.
.

الشؤون اإلدارية

الخطة اإلستراتيجية ٢٠١٩ – ٢٠٢٣ 

قامت السرية باعداد واعتماد خطتها اإلستراتيجية لألعوام ٢٠١٩ – ٢٠٢٣ باشراف الدكتور سمير بيضون، وتشكل الخطة 
اإلستراتيجية األساس والموجه لعمل السرية للسنوات الخمس القادمة بهدف تحقيق رسالتها وأهدافها، وتمثلت الغايات 

اإلستراتيجية:
تحسين جودة الخدمات وتطوير البرامج.  .١

تعزيز وتطوير اإلتصال والتواصل الداخلي والخارجي.  .٢
تحسين فرص اإلستدامة المالية.  .٣

االستثمار في البناء المؤسسي.  .٤
للسرية،  الحالية  المرافق  وتأهيل  جديدة  مرافق  توفير  وهي:  واألنشطة  البرامج  من  العديد  االستراتيجية  الخطة  وشملت 
وتطوير الكوادر البشرية التخصصية والبرامجية، وتطوير الحركة الكشفية، والرياضية، والفنية، واألنشطة العامة، وتطوير 
السرية،  وتسويق  وترويج  التمويل،  واستقطاب  والخارجية  المحلية  التواصل  آليات  وتطوير  وتفعيل  األعضاء،  مع  التواصل 
عليها،  والحفاظ  البشرية  الموارد  وتنمية  المؤسسة،  في  الرشيد  الحكم  مبادئ  وتطوير  الذاتية،  الدخل  مصادر  وتحسين 

والبناء المؤسسي للسرية.
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سرية رام اهللا األولى تستضيف وفد االتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا - فلسطين

استضافت سرية رام اهللا األولى يوم األربعاء ٢٤ نيسان وفد االتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا – فلسطين ممثًال بالسيد جورج 
حبيب رئيس االتحاد وأعضاء مجلس ادارة االتحاد، باإلضافة إلى السيدة نجمة غانم ممثلة االتحاد في فلسطين، والسيد صليبا 
شحادة رئيس اتحاد أبناء رام اهللا. وكان في استقبال الوفد السيد جاد قندح نائب رئيس مجلس ادارة السرية وأعضاء مجلس 

اإلدارة لؤي خلف، ونادية مصلح، وعزمي شنارة، وحنان رفيدي، والين البابا، وخالد عليان المدير التنفيذي للسرية.

ورحب جاد قندح بالضيوف وأكد على أهمية العالقة االستراتيجية التي تربط السرية باالتحاد، وعلى أهمية استمرار التعاون 
بين المؤسستين من خالل البرامج واألنشطة المختلفة، وتوجه لالتحاد ورئيسه بالشكر والتقدير على دعمهم المتواصل 
للسرية. وبدوره قام السيد جورج حبيب بتقديم التهنئة للسرية بمناسبة عيد الفصح المجيد وأكد اهتمام االتحاد باستمرار 

عالقات التعاون المشترك، وفي نهاية اللقاء قدم السيد جاد قندح بتقديم درع السرية لرئيس االتحاد.

الشؤون اإلدارية

بوالسكي  ومجموعة  األولى  اهللا  رام  سرية 
البولندية توقعان مذكرة تفاهم

اهللا  رام  بلدية  رئيس  حديد  موسى  المهندس  بحضور 
باكوفسكا  الكسندرا  والسيدة  للسرية،  الفخري  والرئيس 
ممثلة بولندا في فلسطين، والسيد اسامة أبو كرش ممثًال 
الكشافة  وجمعية  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  عن 
األولى  اهللا  رام  سرية  وقعت  الفلسطينية،  والمرشدات 
ممثلة بالسيد فايق خوري رئيس مجلس اإلدارة، ومجموعة 
بوزينا  بالسيدة  ممثلة  الكشفية  وبياليستوك  بوالسكي 
كريستوف  والسيد  البولندي،  البرلمان  عضو  كامينسكا 
ماسلوفسكي منسق التعاون مع فلسطين مذكرة تفاهم 
وذلك يوم اإلثنين ٢٩ نيسان في مقر السرية. وسيتم وفق 
الكشفية،  واألنشطة  البرامج  من  العديد  تنفيذ  المذكرة 
تعزيز  بهدف  وذلك  المؤسستين  بين  والفنية  والرياضية، 

عالقات التعاون وتطوير التبادل الكشفي والرياضي والفني.
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من ضمنها السرية، بلدية رام اهللا توقع إتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عدد من مؤسسات المدينة 
المجتمعية والثقافية

المدينة  مؤسسات  من  عدد  مع  اإلستراتيجية  الشراكة  إتفاقيات  حديد،  موسى  المهندس  اهللا  رام  بلدية  رئيس  وقع 
المجتمعية  المدينة  لمؤسسات  البلدية  تقدمه  الذي  السنوي  واالسناد  الدعم  إطار  في  ذلك  ويأتي  والثقافية،  المجتمعية 

والثقافية.
حيث وقعت البلدية اتفاقيات مع سرية رام اهللا األولى - مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر، مركز الفن الشعبي - مهرجان 

فلسطين الدولي، جمعية الكمنجاتي - مهرجان الموسيقى الروحانية، مؤسسة فلم الب - مهرجان أيام سينمائية.

الشؤون اإلدارية

موظفين 

مرتا  نادر  المدرب  مع  اتفاقية  السرية  ادارة  وقعت   •
السلة،  لكرة  السرية  وآنسات  والناشئين  الرجال  فرق  لتدريب 

باإلضافة لإلشراف على أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة.

اهللا  رام  سرية  في  عملها  الترتير  حنين  الزميلة  باشرت   •
األولى كمنسقة للشؤون الفنية وذلك ابتداء من ١ تشرين ثاني، 
في  الماجستير  شهادة  على  حاصلة  حنين  الزميلة  أن  ويذكر 
االدارة الثقافية من بريطانيا، وعملت في عدة مؤسسات منها 

المجلس الثقافي البريطاني.

الستكمال  تونس  إلى  سويدان  حال  الموظفة  غادرت   •
للشؤون  كمنسقة  السرية  في  عملها  بعد  الماجستير  دراسة 
الفنية لثالث سنوات، ادارة السرية تتوجه بالشكر والتقدير لحال 
على ما حققته من انجازات خالل عملها في السرية وتتمنى لها 

التوفيق والنجاح في دراستها.

الشؤون اإلدارية
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السرية تنظم حفل عشاء على شرف اإلتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا - فلسطين

بحضور المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام اهللا، وجورج حبيب رئيس االتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا - فلسطين، وفايق 
خوري رئيس مجلس ادارة السرية، وصليبا شحادة رئيس اتحاد أبناء رام اهللا. نظمت السرية يوم األربعاء ١ أيار في قاعة عزيز 
شاهين/النصبة حفل عشاء على شرف وفد االتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا - فلسطين، وحضر حفل العشاء مجموعة كبيرة 
من أعضاء االتحاد والوفد الطبي التابع لالتحاد باإلضافة إلى أعضاء مجلس ادارة السرية والمجلس الكشفي. وفي بداية الحفل 
المتواصل للسرية، وتم عرض فلم قصير يلخص  التنفيذي للسرية بالضيوف وشكر االتحاد على دعمه  المدير  رحب خالد عليان 
حبيب  جورج  السيد  ووجه    .٢٠٢٣  –  ٢٠١٩ للسنوات  اإلستراتيجية  وخطتها  الماضية  الخمس  األعوام  خالل  السرية  انجازات 
شكره لرئيس مجلس ادارة السرية وللسرية على الدعوة مؤكدًا على عمق العالقة التي تربط السرية مع االتحاد األمريكي ألبناء 

رام اهللا - فلسطين

الشؤون اإلدارية

سرية رام اهللا األولى تستضيف نادي ابداع الدهيشة

استضافت سرية رام اهللا األولى يوم األحد ١٣ أيار األشقاء في نادي ابداع الدهيشة، حيث كان في استقبال الوفد السيد فايق 
خوري رئيس مجلس اإلدارة ولؤي خلف عضو مجلس اإلدارة  ورئيس اللجنة الرياضية، وخالد عليان المدير التنفيذي، وأعضاء 
اللجنة الرياضية في السرية. وضم وفد ابداع السيد صالح جاد اهللا رئيس نادي ابداع وأعضاء مجلس اإلدارة والعبي الفريق، كما 

حضر اللقاء السيد ابراهيم حبش رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة السلة.
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السرية تستضيف أرثوذكسي رام اهللا

استضافت السرية يوم الخميس ١٠ تشرين أول وفد نادي أرثوذكسي 
رام اهللا برئاسة الدكتور هاني الحصري رئيس النادي، وبحضور ابراهيم 
نائب  قندح  جاد  ورحب  السلة،  لكرة  الفلسطيني  اإلتحاد  رئيس  حبش 
رئيس مجلس ادارة السرية بوفد أرثوذكسي رام اهللا، وأكد على عمق 
أهمية  على  اإلجتماع  خالل  التأكيد  وتم  المؤسستين،  بين  العالقة 

تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين.

الشؤون اإلدارية

سرية رام اهللا األولى تلتقي مع د. عاطف أبو سيف وزير 
الثقافة

المدير  عليان  بخالد  ممثًال  األولى  اهللا  رام  سرية  من  وفد  قام 
ميالد  ورائد  العامة،  العالقات  مسؤولة  صوفان  ومروى  التنفيذي، 
الثقافة  وزير  سيف  أبو  عاطف  د.  مع  لقاء  بعقد  المرافق  مسؤول 

وذلك يوم الخميس ٢٣ أيار. 
للثقافة  وزيرًا  بتعيينه  عاطف  الدكتور  بتهنئة  السرية  وقامت 
المختلفة  السرية  وأنشطة  برامج  على  تعريفه  وتم  الفلسطينية 
التعاون  تعزيز  أهمية  على  التأكيد  وتم  الفني  المجال  في  خاصة 
المشترك بين القطاعين الحكومي واألهلي من أجل النهوض بالحياة 

الثقافية والفنية في فلسطين.
مع  للتعاون  الوزارة  استعداد  على  عاطف  الدكتور  أكد  بدوره 
المؤسسات الثقافية والفنية الفلسطينية،  وفي نهاية اللقاء قامت 

السرية بتقديم درع تقديري للدكتور عاطف أبو سيف.

سرية رام اهللا األولى تكرم مستشارها القانوني األستاذ 
موسى كردي

قام وفد من سرية رام اهللا األولى مكون من السادة جاد قندح نائب 
رئيس مجلس اإلدارة، وابراهيم المصري عضو مجلس اإلدارة، وخالد 
المحامي  بزيارة األستاذ  التنفيذي يوم األحد ٣٠ حزيران  المدير  عليان 
موسى كردي وتكريمه تقديرًا من ادارة السرية لألستاذ موسى على 
ومنذ  أبدى  حيث  للسرية،  القانونية  اإلستشارات  تقديم  في  دوره 
سنوات استعداده ليكون مستشارًا قانونيًا للسرية تقديرًا منه لدور 

السرية المجتمعي.
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وفد السرية يشارك في مؤتمر اتحاد أبناء رام اهللا أل ٦١ في واشنطن

بدعوة من االتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا – فلسطين، شارك وفد من سرية رام اهللا األولى في مخيم أبناء رام اهللا الذي 
أقيم في  والية كارولينا الشمالية خالل الفترة الواقعة ما بين ٢٣ – ٢٩ حزيران بمشاركة ٥٧ مشارك ومشاركة من عدة 
واشتمل  وتينيسي.  تكساس،  فرجينيا،  بنسلفانيا،  الينوي،  ميتشيغان،  كاليفورنيا،  جورجيا،  فلوريدا،  وهي  أمريكية  واليات 
التبادل  عالقات  تعزيز  إلى  المخيم  ويهدف  والترفيهية،  والرياضية  والفنية  الكشفية  األنشطة  من  العديد  على  المخيم 

والتفاعل بين أبناء رام اهللا في الوطن والمهجر.
وبعد انتهاء مشاركتهم في المخيم شارك وفد السرية في مؤتمر اتحاد أبناء رام اهللا الذي أقيم في العاصمة واشنطن 
خالل الفترة الواقعة ما بين ٤ – ٧ تموز، حيث قام وفد السرية بتقديم نشيد موطني ورفع العلم الفلسطيني في حفل 
افتتاح المؤتمر، وتكون الوفد من السيدة نادية مصلح عضو مجلس اإلدارة رئيسة للوفد، وبمشاركة فدوى فينو، وديع 

كعيبني، تاال خليل، ونور مصري.
وتأتي دعوة السرية من قبل االتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا - فلسطين للمشاركة في المخيم ومؤتمر أبناء رام اهللا بهدف 
تعزيز عالقات التعاون والتواصل بين الشباب الفلسطيني، حيث كانت سرية رام اهللا األولى واالتحاد األمريكي ألبناء رام اهللا - 
فلسطين قد وقعا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وتنظيم أنشطة مشتركة، حيث استضافت السرية في عام ٢٠١٨ 
وضمن مؤتمر أبناء رام اهللا الذي أقيم في فلسطين ٤ شباب شاركوا في مخيم تدريبي للدبكة وعرضوا مع فرق سرية رام 

اهللا األولى للرقص في افتتاح مهرجان وين ع رام اهللا . 

الشؤون اإلدارية
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الشؤون اإلدارية
أسرة سرية رام اهللا األولى تستقبل األسير المحرر عضو 

السرية لؤي المنسي

نظمت سرية رام اهللا األولى يوم األحد ٧ تموز حفل استقبال لألسير 
سجون  في  عامًا   ١٥ أمضى  الذي  المنسي  لؤي  السرية  عضو  المحرر 

االحتالل، وحضر الحفل أعضاء السرية، وعائلة وأصدقاء لؤي.
في بداية الحفل القى خالد عليان المدير التنفيذي للسرية كلمة رحب 
بها باألسير المحرر لؤي في بيته الثاني، وأبرز صفات لؤي كعضو نشيط 

وملتزم في أنشطة السرية والعبًا متميزًا تحلى باألخالق الرياضية.
الرياضية  اللجنة  السيد لؤي خلف عضو مجلس اإلدارة ورئيس  وقام 
نخلة  السيد  وقام  المنسي،  لؤي  المحرر  لألسير  السرية  درع  بتقديم 
يحمل  الذي  السرية  كلر  لؤي  باهداء  الرياضية  اللجنة  عضو  الحصري 

اسمه ورقمه كالعب.

السرية تكرم سفيرة بولندا في فلسطين

شارك كل من خالد عليان المدير التنفيذي للسرية، وآدم رفيدي عضو 
المجلس الكشفي في حفل وداع سفيرة بولندا في فلسطين السيدة 
يوم  األنكر  فندق  في  أقيم  والذي  ماكبي  بوكوفسكا  الكساندرا 
الكساندرا تقديرًا  للسفيرة  السرية  الثالثاء ٩ تموز، وتم تقديم درع 
مجموعة  مشاركة  دعم  خالل  من  السرية  مع  التعاون  في  لدورها 
بودالسكي الكشفية عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ في استعراض سبت النور 
دعم  إلى  باإلضافة  السرية،  كشافة  مع  كشفية  برامج  وتنظيم 
في  كشفي  معسكر  في  األولى  اهللا  رام  سرية  كشافة  استضافة 

بولندا.

سرية رام اهللا األولى تكرم سفيرة النرويج في فلسطين

قامت سرية رام اهللا األولى بتكريم السيدة هيلدا هارالدستاد سفيرة 
الذي نظمته  الوداع  النرويج في فلسطين وذلك خالل حفل  مملكة 
ممثلية مملكة النرويج لها بتاريخ ٤ كانون أول في مطعم الرياض. 
ويأتي تكريم السيدة هيلدا تقديرًا لدورها ودور الحكومة النرويجية 
في التعاون مع سرية رام اهللا األولى ودعم برامج السرية المختلفة.
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الشؤون اإلدارية
األولى  اهللا  رام  وسرية  الوطنية  المشروبات 

توقعان اتفاقية رعاية

الوطنية كوكاكوال/كابي وسرية  المشروبات  وقعت شركة 
جرى  حيث  كامل،  عام  لمدة  رعاية  اتفاقية  األولى  اهللا  رام 
توقيع اإلتفاقية يوم الخميس ١٨ تموز في مقر الشركة في 
مدينة بيتونيا بحضور كل من عماد الهندي مدير عام الشركة، 
عضو  مصلح  ونادية  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  قندح  وجاد 
التنفيذي، وعالء عيساوي  مجلس اإلدارة، وخالد عليان المدير 

المنسق الفني في شركة المشروبات الوطنية.
عماد  قال  التوقيع؛  هامش  على  جرى  الذي  اللقاء  وخالل 
الهندي إن الشراكة مع سرية رام اهللا األولى هي شراكة تمتد 
إلى سنوات وهو تعاون طويل األمد تفتخر إدارة الشركة به، 
أرض  على  اإلنجازات  من  العديد  تزال  وال  السرية  قدمت  حيث 
للشباب  ومجتمعيًا  وثقافيًا  رياضيًا  حضنا  وتشكل  الواقع 

واألطفال في مدينة رام اهللا.

سرية رام اهللا األولى تلتقي مع معالي الدكتور رمزي خوري

لشؤون  العليا  الرئاسية  اللجنة  ورئيس  الفلسطيني،  القومي  الصندوق  عام  مدير  خوري  رمزي  الدكتور  الوزير  معالي  استضاف 
الكنائس في مكتبه في رام اهللا يوم الجمعة ٢٩ تشرين ثاني وفد سرية رام اهللا األولى والذي ضم فايق خوري رئيس مجلس 
اإلدارة واعضاء المجلس نادية مصلح، وميشيل قريطم، وابراهيم المصري، وخالد عليان المدير التنفيذي، وتمارا نصار منسقة 

الشؤون الرياضية. 
الوطنية  والمؤسسات  المدني  المجتمع  دعم  في  العليا  الرئاسية  اللجنة  دور  وأهمية  األمور،  من  لعدد  نقاش  اللقاء  وتخلل 

والدينية وخاصة فيما يتعلق بترتيبات األعياد.
وقام الوفد بتقديم ملخص حول أنشطة وبرامج ومشاريع السرية الرياضية، والكشفية، والفنية، والثقافية. حيث تم االتفاق 

على التعاون المشترك بما يخدم المجتمع الفلسطيني.
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الشؤون اإلدارية
رئيس  حديد  موسى  المهندس  تستضيف  السرية 

بلدية رام اهللا

موسى  المهندس  أول  كانون   ١٠ بتاريخ  السرية  استضافت 
وذلك  للسرية،  الفخري  والرئيس  اهللا  رام  بلدية  رئيس  حديد 
السيد  وقام  البلدية،  عام  مدير  لبن  أبو  أحمد  السيد  بحضور 
له  ووجه  حديد  موسى  بالمهندس  بالترحيب  خوري  فايق 
دعمها  وعلى  انجازات  من  البلدية  تحققه  ما  على  الشكر 
المتواصل لمؤسسات المدينة، وناقش أعضاء مجلس اإلدارة 
مع المهندس حديد مشاريع السرية المستقبلية وتحضيراتها 

لتنظيم مؤتمر أعضاء السرية ٢٠٢٠.

السرية تستضيف وفد عشيرة الحدادين

استضافت السرية يوم الخميس ١٩ كانون أول وفد عشيرة الحدادين الذي استضافته بلديه رام اهللا، وكان في استقبال الوفد 
رئيس مجلس اإلدارة فايق خوري وأعضاء المجلس جاد قندح، وميشيل قريطم، وسليم ناصيف الحصري، وابراهيم المصري، 
وسمير  حجلة  ابو  بالل  العامة  العالقات  لجنة  وأعضاء  عليان،  خالد  للسرية  التنفيذي  والمدير  رفيدي،  وامجد  الكردي،  وربيع 
المصري، ومروة صوفان مسؤولة العالقات العامة في السرية. وبحضور اعضاء الوفد معالي السيد بسام حدادين، وعطوفة 
السيد منصور حدادين، والمهندس فؤاد حدادين، وأمين السر السيد برجس حدادين، وأمين الصندوق الدكتورة هبه حدادين، 

والسيد مها شحادة مديرة العالقات العامة في بلدية رام اهللا.

في البداية رحب السيد فايق خوري بالوفد وشكر بلدية رام اهللا ورئيسها المهندس موسى حديد على استضافة وفد عشيرة 
الحدادين، وتم تقديم ملخص عن تاريخ وبرامج وأنشطة السرية للوفد، وفي نهاية اللقاء قام السيد فايق خوري بتقديم درع 
تقديري لمعالي السيد بسام حدادين رئيس جمعية ديوان عشيرة الحدادين، والمهندس احمد األزايدة رئيس بلدية مادبا. وعبر 
اعضاء الوفد عن اعجابهم بسرية رام اهللا األولى حيث قالت الدكتوره هبة حدادين " سرية رام اهللا األولى المكان الدافئ الذي 
يجمع الشباب والشابات واألجداد في آن واحد، وكمية اإلنجازات متواصلة بروح المحبة والتصميم يعطيكم ألف ألف عافية 

على اإلنجازات الجبارة فخورة أن أكون من رام اهللا”
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الشؤون اإلدارية
ابينيه  بلدية  من  وفدًا  تستضيف  األولى  اهللا  رام  سرية 

الفرنسية

ضمن عالقة التوأمة بين بلديتي رام اهللا وبلدية ابينيه الفرنسية، استضافت 
السرية يوم السبت ٣٠ تشرين ثاني وفدًا من بلدية ابينيه، وتم تعريف الوفد 
برامج  من  العديد  على  االتفاق  وتم  المختلفة،  السرية  وأنشطة  برامج  على 
التعاون في المجال الثقافي والفني. وكخطوة أولى وبالشراكة مع بلدية رام 
اهللا ستقوم سرية رام اهللا األولى باستضافة وفدًا من بلدية أبينيه ومدراء 
بعض مهرجانات الرقص فيها خالل مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر ٢٠٢٠.

وفد أمريكي ضمن برنامج زيارة في ضيافة السرية

ضمن برنامج زيارة الذي ينفذ من قبل مؤسسة التعاون وبتمويل من االتحاد 
الفلسطيني  والنداء  فلسطين،  وبنك  فلسطين،   - اهللا  رام  ألبناء  األمريكي 
الموحد، استضافت السرية يوم األربعاء ٢٣ تشرين أول  وفدًا أمريكيًا مكون 
من ٩ اشخاص يعمل منهم في مجاالت اإلعالم والتعليم باإلضافة إلى رجال 
السرية  وأنشطة  وبرامج  تاريخ  على  الوفد  بتعريف  السرية  ادارة  وقامت  دين، 
المختلفة. وفي نهاية الزيارة تجول الوفد في مرافق السرية المختلفة وشاهد 
السرية لكرة  للرقص الشعبي والمعاصر، وتدريب فريق  السرية  تدريبات فرقتي 

السلة للرجال

بمشروع   الخاصة  اإلجتماعات  في  تشارك  صوفان  مروة 
"More Than This"

شاركت الزميلة مروة صوفان مسؤولة العالقات العامة في اإلجتماعات الخاصة 
 ١٥-١٧ بين  الواقعة  الفترة  خالل  أقيم  "More Than This"والذي  بمشروع  
تشرين الثاني في مدينة مدريد اإلسبانية، و"More Than This“ هو مشروع 
وإيطاليا،  فرنسا،  من  ثقافية  ومؤسسة  رقص  مهرجان   ١٢ يضم  مشترك  فني 

والبرتغال، واسبانيا، واستونيا، وبلجيكا، وفلسطين.
يهدف المشروع إلى خلق مشاريع مشتركة وتنقل مشاريع الفنون األدائية في 
وتبادل  تنقل  برنامج  خالل  من  بالفنانين  الجديد  الجيل  تعريف  وإلى  أوروبا، 
متواصل، وسيساهم المشروع في تأهيل مؤسسات الفنون األدائية من خالل 
تطوير المهارات وإعادة التفكير في جغرافية ومنهاجية نظام الفنون األدائية.

وتنقل  والورش،  الفنية،  اإلقامات  منها  برامج  عدة  المشروع  يشمل 
المهرجانات، واإلقامات المشتركة.

سرية رام اهللا األولى هي إحدى شركاء هذا المشروع الممول من قبل اإلتحاد 
الى سرية رام اهللا األولى من  الشريكة باإلضافة  األوروبي وتتكون المؤسسات 
 Parallle و Dansem ومهرجاني Camargo Foundation و L’Officinia
  – Materiais Diversos ،ايطاليا  – Short Theatre/ Areaفرنسا، و ٠٦ –
  –  Naves Matadero و    University Carlos IIIو  Gestus و  البرتغال، 

اسبانيا، Npo Teine Tants -  استونيا، وAleppo –  بلجيكا.
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مرافق السرية في خدمة المجتمع المحلي

اعادة تأهيل حديقة البيارة

ومؤسسة  الموحد،  الفلسطيني  النداء  مؤسسة  من  وبدعم  السرية  قامت 
باستقبال  الحديقة  وبدأت  (البيارة)،  األطفال  حديقة  تأهيل  باعادة  التعاون 
جديدة  بالعاب  الحديقة  بتجهيز  السرية  قامت  حيث  أيار،   ٢٣ من  األطفال 

باإلضافة إلى تجهيز موقع مخصص لألطفال من عمر ٢ – ٦ سنوات.

مرافق السرية في خدمة المجتمع المحلي

المختلفة  مرافقها  توفر  األولى  اهللا  رام  سرية  فان  ومؤسساته  المحلي  المجتمع  مع  عالقاتها  تعزيز  منطلق  ومن  كعادتها 
للمؤسسات المحلية، وقامت المؤسسات التالية باستخدام مرافق السرية خالل عام ٢٠١٩:

التقليد  هذا  ويأتي  آذار،   ١٧ و   ١٥ واألحد  الجمعة  يومي  وذلك  للمشاركين  الركض  عدة  بتسليم  قام  الذي  فلسطين  ماراثون   •
السنوي كمساهمة من السرية في انجاح فعاليات الماراثون.

معرض الروزانا النسوي الذي نظمته وزارة المرأة خالل الفترة الواقعة ما بين ١٩ -٢١ آذار، وشارك في المعرض عدد كبير من   •
الجمعيات النسائية التي عرضت منتجاتها.  

االتحاد الفلسطيني لكرة السلة.  •
نادي أرثوذكسي رام اهللا.  •

نادي تراسنطا بيت حنينا.  •
نادي شباب رام اهللا.  •

دورة حكام كرة الماء المنظمة من اإلتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية.   •
معرض الفنان الفلسطيني ابراهيم األغواني.   •

بطولة كرة السلة النسائية لمدارس محافظة رام اهللا والبيرة.   •
ماراثون السكري نمط حياة.  •

مباريات دوري فلسطين لكرة السلة للرجال.  •
تدريبات منتخبات فلسطين لكرة السلة للرجال واآلنسات والناشئين.  •
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الكشافة

كشافة سرية رام اهللا األولى في رحلة الى اريحا

نظم المجلس الكشفي للسرية رحلة كشفية إلى منطقة أريحا يوم الجمعة 
الموافق ١٥ آذار شارك فيها مجموعة كبيرة من أعضاء السرية.

عيد  باستعراض  تحتفل  األولى  اهللا  رام  سرية  كشافة 
الشعانين

أحد  عيد  بمناسبة  كشفي  استعراض  بتنظيم  األولى  اهللا  رام  سرية  قامت 
 ٣ مشاركة  المفترض  من  وكان  نيسان،   ٢١ األحد  يوم  وذلك  الشعانين 
أن  إال  السرية،  كشافة  إلى  باإلضافة  االستعراض  في  كشفية  مجموعات 
كشافة  مشاركة  على  االستعراض  ليقتصر  ذلك  من  حالت  الماطرة  األجواء 

السرية.

كشافة سرية رام اهللا األولى تشارك في ماراثون الحق في التعليم

من منطلق تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والمساهمة في انجاح الفعاليات الوطنية، شارك فريق القرب لكشافة السرية في افتتاح 
بيرزيت، وهدف  بلدة  الجمعة ١٩ نيسان في  بيرزيت والذي اقيم يوم  الذي نظمته جمعية أصدقاء جامعة  التعليم  الحق في  ماراثون 

الماراثون إلى دعم صندوق الطالب في الجامعة.
وقامت جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، وجامعة بيرزيت، وبلدية بيرزيت بتكريم المؤسسات والشركات الداعمة والشريكة في حفل 

أقيم في مركز التعليم المستمر يوم االثنين ٢٢ نيسان.
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الكشافة

بمشاركة مجموعتين كشفيتين من غزة وبولندا ... السرية تنظم استعراض سبت النور

نظمت سرية رام اهللا األولى وبمشاركة ١٠ فرق كشفية من ضمنهم مجموعتي أرثوذكسي غزة ومجموعة بودالسكي الكشفية 
رئيس  اشتيه  الدكتور محمد  وشارك في االستعراض دولة  نيسان،  الموافق ٢٧  السبت  النور وذلك يوم  بولندا استعراض سبت  من 
الوزراء، والدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام اهللا والبيرة، والدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة، والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة 
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، والمهندس موسى حديد رئيس بلدية رام اهللا، والسيد جورج حبيب رئيس االتحاد األمريكي ألبناء رام 
اهللا - فلسطين، والسيدة بوزينا كامينسكا عضو البرلمان البولندي، والسيدة الكسندرا باكوفسكا ممثلة بولندا في فلسطين، واألب 

الياس عواد راعي طائفة الروم األرثوذكس، ورجال الدين المسيحي، وممثلين عن الشرطة الفلسطينية واألمن الوطني. 
وانطلق االستعراض من سرية رام اهللا األولى مرورًا بكنيسة الروم االرثوذكس ومن ثم توجه إلى ميدان المنارة، وبعد استقبال النور 
المقدس في المنارة توجهت الفرق الكشفية إلى سرية رام اهللا األولى، وقد شارك اآلالف من المواطنين في استعراض سبت النور 

تعبيرًا منهم على أهمية التالحم بين أبناء الشعب الفلسطيني.

للعام الثاني ...برنامج تبادل كشفي مع مجموعة بودالسكي الكشفية البولندية 

بدعم من ممثلية بولندا في فلسطين، وبالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية،  
استضافت سرية رام اهللا األولى وفدًا ضم ٨ أعضاء من مجموعة بودالسكي الكشفية من بولندا وذلك ضمن نشاط كشفي استمر 
لمدة اسبوع، وهدف البرنامج إلى تعزيز عالقات التعاون والتبادل والتواصل الكشفي بين الكشافة الفلسطينية والبولندية، واشتمل 
البرنامج على العديد من األنشطة منها لقاءات كشفية ورحالت، باإلضافة إلى مشاركة مجموعة بودالسكي في استعراض سبت النور 

الذي نظمته السرية. 
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الكشافة

Egg Hunting

بمناسبة عيد الفصح المجيد وبتنظيم من المجلس الكشفي 
استقبلت السرية يوم الخميس ٢٥ نيسان عشرات األطفال 
في احتفالية شاركت فيها فرقة مسرحية وقام األطفال 
النشاط  تنظيم  وتم  أخرى  وفعاليات  البيض  عن  بالبحث 

بالتعاون مع جمعية الكتاب المقدس.

على  والتمر  المياه  توزع  السرية  كشافة 
الصائمين

والتمر  المياه  بتوزيع  األولى  اهللا  رام  سرية  كشافة  قامت 
الخميس ١٦  الصائمين خالل ساعة االفطار وذلك يوم  على 
أيار حيث توزع اعضاء الكشافة على مفترقات طرق الطيرة - 
البيرة.  في  جوال  ميدان  عريك،  عين   - بيتونيا  الهوا،  بطن 

وقامت شركة أبو لبن التجارية مشكورة بالتبرع بالمياه.

استعراض عيد الفطر

بتاريخ ٢ حزيران في استعراض عيد  السرية  شاركت كشافة 
البيرة  شباب  مؤسسة  من  انطلق  والذي  السعيد  الفطر 
شارك  الذي  االستعراض  وانتهى  اهللا  رام  مدينة  إلى  متجهًا 

فيه عدة مجموعات كشفية في نادي اسالمي رام اهللا.

السرية تشارك في استعراض عيد األضحى

شاركت كشافة السرية في استعراض عيد األضحى المبارك 
والذي انطلق من مركز شباب األمعري وتوجه إلى مدينة رام 
مجموعات  عدة  فيه  شارك  الذي  االستعراض  وانتهى  اهللا 

كشفية في نادي اسالمي رام اهللا.
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الكشافة

معسكر كشفي في بولندا 

بدعم من المجلس األعلى للشباب والرياضة وبالتعاون مع جمعية الكشافة الفلسطينية 
حضارة  على  والتعرف  الثقافي  التبادل  تعزيز  وبهدف  فلسطين،  في  بولندا  وممثلية 
ومجموعة  السرية  بين  الكشفية  العالقات  وتوطيد  وتاريخه،  البولندي  الشعب 
 ، دانيال  وحبيب  عليمي،  وهنرييت  هنديلة،  وليم  من  كل  شارك  الكشفية،  بودالسكي 
وتمار حشمة، ورفاه عساف، وليا درويش، ومحمود عساف في المعسكر الكشفي الذي 
أقيم في بولندا خالل الفترة الواقعة ما بين ١٨ – ٢٥ أيلول، وقام الوفد بزيارة مدينة 
الحركة  تاريخ  يروي  الذي  المتحف  منها  وارسو  مدينة  في  المتاحف  وزيارة  بياليستوك، 
الكشفية في الحروب العالمية، باإلضافة إلى رحالت كشفية، وتعرف الوفد خالل زيارته 
التقليدية،  وجباتهم  وتناول  العائالت  بعض  زيارة  خالل  من  البولندية  الثقافة  على 
والتعرف على األقليات المتواجدة في بولندا، وقام الوفد بزيارة عضو البرلمان البولندي 
وزيارة  المجيد،  الفصح  عيد  خالل  فلسطين  بزيارة  رغبته  ابدى  والذي  باسزكو  ميكزيسلو 
سفارة دولة فلسطين حيث رحب الدكتور محمود خليفة السفير الفلسطيني في بولندا 

بوفد سرية رام اهللا األولى.
تأتي هذه المشاركة جزءًا من االتفاقية التي وقعتها سرية رام اهللا األولى مع مجموعة 
بودالسكي الكشفية من بولندا والتي تهدف إلى تعزيز التبادل الكشفي بين المؤسستين 

من خالل زيارات متبادلة.

سرية رام اهللا األولى تنظم حفل وداع للمشاركين 
Project Hope في مشروع األمل

مشروع  في  للمشاركين  وداع  حفل  األولى  اهللا  رام  سرية  نظمت 
األمل " Project Hope " وذلك يوم األحد ٤ آب بمشاركة مجلس 
ادارة السرية والمجلس الكشفي والسيدة نجمة غانم ممثلة اإلتحاد 
األمريكي ألبناء رام اهللا في فلسطين. يذكر أن مشروع األمل يقام 
بشكل سنوي بالشراكة بين بلدية رام اهللا، واإلتحاد االمريكي ألبناء 

رام اهللا - فلسطين، واتحاد أبناء رام اهللا، وسرية رام اهللا األولى.
ناصيف  واألخ  السرية  ادارة  مجلس  عضو  مصلح  نادية  األخت  ونشكر 

مصلح على استضافة الحفل في منزلهما.

اإلستقالل  مخيم  يزور  الكشفي  المجلس 
الكشفي

األولى  اهللا  رام  سرية  في  الكشفي  المجلس  من  وفد  قام 
نادي  نظمه  الذي  الكشفي  اإلستقالل  مخيم  بزيارة 
التعاون  تعزيز  بهدف  الزيارة  وجاءت  اهللا،  رام  أرثوذكسي 

والتبادل الكشفي بين السرية وارثوذكسي رام اهللا.
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الكشافة

المجلس الكشفي يختتم مخيمه العام

خالل  أقيم  الذي  العام  الكشفي  مخيمه  األولى  اهللا  رام  لسرية  الكشفي  المجلس  نظم 
الفترة الواقعة ما بين ٢٥ - ٢٨ تموز بمشاركة عدد كبير من األعضاء الكشفيين وتخلل 

المخيم العديد من األنشطة والمحاضرات والرحالت.

فعاليات عيد الميالد المجيد

عيد  بمناسبة  لألطفال  الميالد  عيد  حفل  األولى  اهللا  رام  سرية  نظمت  سنوي،  كتقليد 
الميالد المجيد، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢١ كانون أول، وقدم مسرح "يويا" عرضًا 
مسرحيًا بعنوان "العيد والجيران" وقد شارك في الفعالية اكثر من ٢٠٠ طفل/ة، ووزعت 
عليهم الهدايا بعد انتهاء الحفل، وفي اليوم التالي قام وفد من كشافة السرية بزيارة 

مجمع فلسطين الطبي حيث تم توزيع الهدايا على األطفال المرضى في المجمع.

كشافة السرية تشارك في قافلة الميالد

بتاريخ ٢١ كانون  رام اهللا  بلدية  التي نظمتها  الميالد  السرية في قافلة  شاركت كشافة 
أول برعاية اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس وضمت القافلة التي جابت شوارع رام اهللا ٦ 

مقطورات تحمل رموز عيد الميالد.

السرية تنظم مخيمًا كشفيًا لألشبال والزهرات

نظم المجلس الكشفي في شهر آب مخيمًا كشفيًا لألشبال والزهرات في السرية وشملت 
فعاليات المخيم دروس وأنشطة كشفية مختلفة، وشارك في المخيم ٧٠ شبل وزهرة.

الميالد  عيد  بمناسبة  الكشفي  االستعراض  في  تشارك  السرية 
المجيد

نادي  نظمه  الذي  الكشفي  االستعراض  في  األولى  اهللا  رام  سرية  كشافة  شاركت 
أرثوذكسي رام اهللا بمناسبة االحتفاالت بعيد الميالد المجيد، وشارك أكثر من ١٠٠ عضو 
من السرية في االستعراض الذي انطلق من نادي أرثوذكسي رام اهللا بمشاركة العديد من 

المجموعات الكشفية والشخصيات الوطنية والدينية.

عيد  بازار  في  يشاركان  دناديش  وفرقة  الكشفي  العزف  فريق 
الميالد في كنيسة الكاثوليك

شارك فريق العزف الكشفي وفرقة دناديش للرقص في حفل افتتاح بازار عيد الميالد الذي 
نظمته كنيسة الروم الكاثوليك بتاريخ ٥ كانون أول، حيث قدمت المجموعة الكشفية 

عدة معزوفات على القرب، وقدمت فرقة دناديش عدة رقصات.
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الرياضة

السرية تنظم مباراة في كرة السلة دعمًا لمستشفى المطلع 

وتسلم ادارة المستشفى مبلغ ٦٠٠٠٠ شيكل

كانت سرية رام اهللا األولى من أولى المؤسسات التي بادرت إلى تنفيذ حملة لدعم مستشفى المطلع حيث تم تنظيم مباراة في كرة السلة 
اليوم  المطلع، وفي نفس  لصالح مستشفى  المباراة  ريع  أول، وتم رصد  االربعاء ٣٠ تشرين  بيرزيت يوم  رام اهللا األولى ونادي  بين سرية 
المؤسسة  تأسيس  على  عامًا   ٢٥ بمناسبة  القطان  المحسن  عبد  مؤسسة  في  فنيًا  عرضًا  للرقص  األولى  اهللا  رام  سرية  فرقة  قدمت 

السويسرية للتعاون والتطوير وتم رصد قيمة المكافئة المالية للعرض لصالح الحملة التي قامت بها السرية لدعم مستشفى المطلع.
واستضافت السرية يوم الثالثاء ١٠ كانون أول وفدًا من مستشفى المطلع قامت من خالله بتسليم ادارة المستشفى شيكًا بمبلغ ٦٠٠٠٠ 

شيكل قيمة حملة التبرعات التي قامت بها السرية دعمًا لمستشفى المطلع انقاذًا لمرضى السرطان. 
وحضر اللقاء المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام اهللا والرئيس الفخري للسرية، واحمد أبو لبن مدير عام بلدية رام اهللا، والسيد ابراهيم 
السعد رئيس بلدية بيرزيت وأعضاء مجلس بلدي بيرزيت، والسيدة أمل داود، والسادة وليد نمور المدير التنفيذي العام لمستشفى المطلع، 
والدكتور ممدوح العكر مستشار المستشفى للشؤون االستراتيجية، والدكتور نضال السيفي المدير الطبي، والدكتور يوسف حمامرة مدير 
مركز عالج السرطان، والدكتور فادي األطرش رئيس قسم عالج السرطان باالشعاع، والسيدة بديعة بجالي مساعدة المدير التنفيذي العام، 

والسيدة ازدهار شاهين مسؤولة االعالم والعالقات العامة.
ادارة السرية، وجاد قندح نائب رئيس مجلس اإلدارة، واعضاء مجلس اإلدارة  الوفد السادة فايق خوري رئيس مجلس  وكان في استقبال 
نادية مصلح، وربيع الكردي، وابراهيم المصري، وامجد الرفيدي، وسليم ناصيف الحصري، وزياد أبو لبن، وخالد عليان المدير التنفيذي للسرية، 

وغصوب عالء الدين منسق اإلعالم.
وفي نهاية اللقاء قام المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام اهللا والرئيس الفخري للسرية، والسيد ابراهيم السعد رئيس بلدية بيرزيت، 

والسيد فايق خوري رئيس مجلس ادارة السرية بتقديم شيكًا بمبلغ ٦٠٠٠٠ شيكل وهي قيمة الحملة التي قامت بها السرية.
وتتوجه ادارة السرية بالشكر والتقدير للمتبرعين والمتبرعات، وبلدية رام اهللا، وبلدية بيرزيت، والمؤسسة السويسرية للتعاون والتطوير، 
واالتحاد الفلسطيني لكرة السلة، وشركة زووم، وشركة أبو لبن التجارية، وحكام المباراة، والمصور أمين صائب، والصحفي بسام أبو عرة 

على تعاونهم الكبير في انجاح هذه الحملة.
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الرياضة

السرية تعتمد على أبناءها  في دوري فلسطين 
لكرة السلة للرجال 

كرة  موسم  انطالق  ومنذ  األولى  اهللا  رام  سرية  إدارة  قررت 
السلة للرجال للعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩ اإلعتماد على أبناءها الذين 
فريق  وخاض  السرية،  وفرق  مدارس  في  قدراتهم  تطورت 
السرية لكرة السلة للرجال مباريات دوري فلسطين لكرة السلة 
للرجال للعام ٢٠١٨ – ٢٠١٩ (دوري جوال)  حيث حاز على المركز 
الدرجة  دوري  في  بقاءه  على  وحافظ  الدوري  في  الثامن 

الممتازة. 

تقديرًا لجهودهم واستعدادًا لمرحلة اإلياب
معسكر تدريبي لفريق كرة السلة للرجال في األردن

نظم مجلس ادارة السرية واللجنة الرياضية حفل عشاء لفريق السرية لكرة السلة للرجال وذلك يوم األحد ٢٤ شباط بحضور أعضاء 
الجعبري.  عمر  والمدرب  آرنود،  جي  والمدرب  الفريق،  والعبي  الرياضة،  ومنسقة  التنفيذي،  والمدير  الرياضية،  واللجنة  اإلدارة،  مجلس 
للرجال موسم ٢٠١٨ –  وجاء حفل العشاء تقديرًا من ادارة السرية لجهود الفريق خالل مرحلة ذهاب دوري فلسطين لكرة السلة 
٢٠١٩ (دوري جوال). وقدم جاد قندح نائب رئيس مجلس ادارة السرية شكره لكافة الالعبين والمدرب على جهودهم الكبيرة في 
مرحلة الذهاب والتزامهم العالي بالتدريبات. وأكد على أن مجلس اإلدارة سيواصل دعمه المتواصل لفريق السرية، كما شكر اللجنة 

الرياضية والمدرب جي آرنود، وشكر المدرب عمر الجعبري على تعاونه الطوعي مع الفريق خالل بطولة الكأس.
بعد انتهاء مرحلة الذهاب لدوري فلسطين لكرة السلة للرجال موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ واستعدادًا لمرحلة اإلياب، غادر فريق السرية 
لكرة السلة للرجال إلى األردن بتاريخ ٢٧ شباط وذلك لخوض معسكر تدريبي مع المدرب األردني سام دغلس، وأقيم المعسكر خالل 

الفترة الواقعة ما بين ٢٨ شباط ولغاية ٣ آذار، وجاء  هذا المعسكر جزءًا من خطة السرية في تطوير قدرات الالعبين.
واستضاف المدرب سام دغلس فريق السرية على حفل عشاء أقامه في مدينة عمان تقديرًا منه لسرية رام اهللا األولى وفريقها، 

وخالل حفل العشاء قام الفريق بتقديم درع السرية للسيد دغلس تقديرًا من السرية للدور الذي لعبه في تنظيم المعسكر التدريبي. 
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فريق آنسات السرية لكرة السلة .. فريق واعد 

رام  سرية  آنسات  فريق  بتدريبات  األولى  اهللا  رام  سرية  باشرت 
باشراف  وذلك  العبة   ١٩ يضم  والذي  السلة  لكرة  األولى  اهللا 
السرية لكرة  آنسات  آرنود، وشارك فريق  الفرنسي جي  المدرب 
التي   ٢٠٠٣ مواليد  السلة  لكرة  فلسطين  بطولة  في  السلة 
في  الفريق  وخاض  السلة  لكرة  الفلسطيني  اإلتحاد  نظمها 
مبارتين  وخسر  سلفيت  نادي  على  فاز  حيث  مباريات   ٣ البطولة 
على  ويشرف  القدس،  ودالسال  ساحور  بيت  ارثوذكسي  أمام 

تدريب الفريق المدرب نادر مرتا بعد سفر المدرب جي آرنود.
يذكر أن فريق آنسات السرية لكرة السلة برعاية بنك فلسطين، 

الرياضة

استعدادًا  للتدريبات  يعود  القدم  كرة  آنسات 
للبطوالت

وبعد  النسوية،  القدم  لكرة  الفلسطيني  الدوري  توقف  بعد 
لكرة  الفلسطيني  اإلتحاد  قبل  من  تفعيله  اعادة  عن  اإلعالن 
تدريباته  إلى  القدم  لكرة  السرية  آنسات  فريق  عاد  القدم، 
المكثفة باشراف المدربين أحمد الحلو ومدرب الحراس محمد 
عبد القادر، وبهدف تطوير كرة القدم النسوية ورفد الفريق 
ناشئات  فريق  تشكيل  تم  استدامته،  على  والحفاظ  بالالعبات 
كلودي  الالعبة  تدريبه  على  تشرف  والذي  القدم  لكرة  السرية 

سالمة.

العبين من سرية رام اهللا األولى ضمن صفوف 
منتخبات فلسطين لكرة السلة 

ضمن  حبش  تامر  الالعب  السلة  لكرة  الفلسطيني  اإلتحاد  اختار 
اختار  كما  للرجال،  السلة  لكرة  فلسطين  منتخب  صفوف 
البابا، ونايف رمضان، وجميل حبش للمشاركة  الالعبين فراس 
وبمشاركة   ،٢٠٠٢ مواليد  السلة  لكرة  فلسطين  منتخب  في 
العبات فريق سرية رام اهللا األولى لكرة القدم لآلنسات تحت 
سن ١٦، شارك منتخب ناشئات فلسطين في بطولة اتحاد غرب 
الفترة  خالل  االردن  في  أقيمت  التي  للناشئات  الثانية  آسيا 
خمسة  المنتخب  وضم  أول،   كانون   ١٦  –  ١٢ من  الواقعة 
صافي،  ناي  خواجا،  تيا  وهن:  األولى  اهللا  رام  سرية  من  العبات 

نور ثوابتة، تاال الجابي، وتيماء صغير. 
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مداخلة  تقدم  اللدعة  غدير  والمدربة  الالعبة 
عن دور المرأة في مجال الرياضة

شاركت العبة ومدربة كرة القدم في السرية غدير اللدعة في 
األمم  مفوضية  نظمته  الذي  العالمي  المرأة  يوم  احتفال 
 ٧ الخميس  يوم  البلدي  المسرح  في  اإلنسان  لحقوق  المتحدة 
الرياضة،  مجال  في  المرأة  دور  عن  مداخلة  قدمت  حيث  آذار، 
المرأة  حققتها  التي  واالنجازات  تواجهها  التي  والتحديات 
الفلسطينية في مجال الرياضة الفلسطينية، والدور الذي تلعبه 
سرية رام اهللا األولى في دعم النساء الفلسطينيات في مجال 
الرياضة من خالل توفير الفرص لتطوير الالعبات وتعزيز دورهن 

في المجتمع الفلسطيني. 

الرياضة

السرية تخرج طالب أكاديمية كرة القدم

قامت سرية رام اهللا األولى بتخريج فوج ٢٠١٨-٢٠١٩ من أكاديمية كرة القدم يوم الخميس الموافق ٢٨ آذار بحضور كل من السيد 
خالد عليان المدير التنفيذي والسيد لؤي خلف عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة الرياضية، وخاض طالب األكاديمية مباراة مع فريق 

من مؤسسة شباب البيرة تبعها توزيع الشهادات والميداليات على طالب األكاديمية.

مباريات رياضية ودية

مشاركة فريق آنسات السرية لكرة السلة في بطولة المرحوم يوسف حمادنة التاسعة التي أقيمت في مدينة أريحا في ٢٩ آذار.   •
نظمت سرية رام اهللا األولى لقاء ودي لفريق آنسات السرية لكرة القدم مع فريق نادي عيبال يوم الجمعة ١٢ نيسان.  •

نظمت سرية رام اهللا األولى لقاء رياضي ودي مع نادي أرثوذكسي رام اهللا يوم السبت الموافق ١٣ نيسان، تخلل اللقاء مباراة   •
لفريق كرة السلة تحت سن ١٤ فاز فيها فريق السرية، ومباراة لفريق كرة السلة تحت سن ١٦ فاز فيها فريق السرية أيضّا.

نظمت سرية رام اهللا االولى يوم رياضي ودي مع أكاديمية القدس يوم الجمعة ٣ أيار، واشتمل النشاط على مباراة لفريق كرة   •
السلة للشباب تحت سن ١٤ عام ومباراة لفريق كرة السلة لآلنسات تحت سن ١٦ عام.

خاض فريق آنسات سرية رام اهللا األولى لكرة السلة مبارة ودية أمام فريق بذور األمل - أريحا بتاريخ ٤ تشرين أول على صالة   •
السرية، وانتهت المبارة بفوز فريق السرية بالنتيجة ٤٠ – ٢٨.

استعدادًا لدوري فلسطين لكرة السلة للرجال موسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، خاض فريق السرية لكرة السلة للرجال مبارتين تدريبيتين   •
مع نادي دالسال القدس بتاريخ ١٢ تشرين أول وانتهت المباراة بفوز السرية، وخاض مباراته الثانية مع فريق تراسنطا بيت حنينا بتاريخ 

٢٦ تشرين أول، وفاز فريق السرية في المباراة بالنتيجة ٦٥ – ٥٧. 
نظمت سرية رام اهللا األولى مباراة ودية لفريق ناشئي السرية ونادي اهلي القدس وذلك يوم الخميس ٢٢ تشرين ثاني على صالة   •

السرية وانتهت المباراة بفوز اهلي القدس.
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سليم نايف الحصري يشارك في دورة دبي لمدربي كرة السلة

السلة تحت  رام اهللا األولى لكرة  الحصري مدرب فرق سرية  نايف  المدرب سليم  شارك 
سن ال١٦ سنة وتحت سن ال١٤ سنة، في دورة دبي لمدربي كرة السلة.

الرياضة

SkatePal

دورات   SkatePal مؤسسة  مع  بالتعاون  األولى  اهللا  رام  سرية  تنظم  الثاني  للعام 
شهر  ولغاية  نيسان  شهر  من  ابتداء  أشهر  ستة  الدورة  واستمرت  اللوحي،  التزلج 

تشرين أول، وشارك في الدورة ما يقارب أل ٥٠ طفل. 

بطولة ٣ ×٣ 

الالعبين والالعبات  بين  في ظل أجواء حماسية وبحضور جماهيري كبير وتفاعل جميل 
بالتعاون مع سرية رام اهللا األولى وتحت  الدولي سني سكاكيني  واألندية، نظم الالعب 

رعاية االتحاد الفلسطيني لكرة السلة بطولة ٣ × ٣ .
العالقات  وتعزيز  الرياضية،  والروح  بالمنافسة،  اتسمت  رائعة  اجواء  البطولة  وساد 

االجتماعية بين الالعبين والالعبات

سرية رام اهللا األولى تختتم موسم السباحة لصيف ٢٠١٩ 

للسباحة  الجمهور  باستقبال  وباشرت  حزيران،  شهر  بداية  في  مسبحها  السرية  افتتحت 
الحرة والتدريبات، ويعتبر مسبح السرية من اكثر المسابح استقباًال للجمهور وذلك لتميزه 

بوجود الطاقم التدريبي المؤهل. 
 واختتمت السرية موسم السباحة لموسم الصيف ٢٠١٩ حيث نظمت دورات تدريبية شارك 
التدريب طاقم مكون من ٦  األعمار، واشرف على  فيها ٤٠٠ طالب وطالبة من مختلف 
الفلسطيني  االتحاد  من  واإلنقاذ  التدريب  في  شهادات  على  حاصلين  ومدربات  مدربين 
للسباحة باشراف السيد رائد ميالد وكل من وليم هنديلة، الياس البابا، سامر ابو كشك، الرا 

ميالد، فاطمة خضوري.
الصيفية  والمخيمات  المؤسسات  من  العديد  السرية  استضافت  التدريبات،  إلى  باإلضافة 
واآلنسات  والعائالت  لألطفال  الحرة  السباحة  برنامج  وضمن  السباحة،  رياضة  لممارسة 

استضافت السرية ٢٠٠٠ مواطن الذين مارسوا رياضة السباحة الحرة.
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أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة

قامت السرية بتخريج طالب أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة لعام٢٠١٨ – ٢٠١٩ يوم الثالثاء ١٤ أيار على ملعب السرية. بحضور كل 
من السيدة كوين مسعود والسيد رمزي عطا ممثلين عن بنك فلسطين شريك السرية الدائم وراعي األكاديمية، واألخت شيرين ناصيف 
الحصري ممثلة عن عائلة المرحوم القائد ناصيف الحصري وكل من السيد جاد قندح نائب رئيس مجلس اإلدارة والسيد لؤي خلف رئيس 
شهادات  توزيع  تم  ثم  ومن  الطالب  بين  ودية  مبارة  التخريج  حفل  تخلل  للسرية.  التنفيذي  المدير  عليان  خالد  والسيد  الرياضية  اللجنة 
والميداليات على الطلبة الخريجين، وتم تكريم وإهداء دروع تقديرية لكل من بنك فلسطين وعائلة القائد ناصيف الحصري تقديرًا من 

السرية  لدعمهم وتعاونهم الدائم.
وباشرت أكاديمية ناصيف الحصري لكرة السلة تدريباتها للعام الدراسي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ بمشاركة ٥٠ طالبًا وطالبة من أعمار ٦ – ١٢ سنة، 
ويشرف على األكاديمية المدرب نادر مرتا، ويدرب المجموعات دانيال امسيح، رامز أبو مريم، وليم هنديلة، والياس البابا، وعمار سالم، 

وعدي شكوكاني. وتم تقسيم الطالب إلى ثالث مجموعات حسب الفئات العمرية، وستستمر لغاية شهر حزيران ٢٠٢٠.

الرياضة

مواليد  السرية  شباب  فريق 
دوري  في  يشارك   ٢٠٠١

فلسطين لكرة السلة

شارك فريق شباب السرية مواليد ٢٠٠١ في 
دوري فلسطين لكرة السلة للشباب مواليد 
٢٠٠١ الذي نظمه اإلتحاد الفلسطيني لكرة 
 ٥ الدوري  خالل  الفريق  خاض  حيث  السلة 
عيبال،  نادي  مع  مباريتين  في  فاز  مباريات 
مع  مباريات  ثالث  وخسر  القدس،  واهلي 
القدس،  ودالسال  ساحور،  بيت  ارثوذكسي 
تدريب  على  ويشرف  الكاثوليكي،  والعمل 

الفريق المدرب نادر مرتا.

 
23/32

 
التقریر السنوي 2019



الرياضة

بعد فوزه ببطولتي ٢٠١٢ و ٢٠١٦ للناشئين 
فريق سرية رام اهللا األولى يتوج بطًال لدوري مواليد ٢٠٠٣ لكرة السلة

اختتم يوم اإلثنين ٥ آب  دوري كرة السلة للناشئين مواليد ٢٠٠٣ والذي نظمه اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة، وتوج فريق سرية رام اهللا 
األولى بطًال للدوري، وتم تتويج الفريق عقب مباراته مع ارثوذكسي بيت ساحور وفوزه بالنتيجة ٥٤ – ٥٢  بحضور اللواء نزيه نعيرات ممثًال 
عن اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية، والسيد ابراهيم حبش رئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة، واألب الياس 
السرية،  ادارة  مجلس  رئيس  خوري  فايق  والسيد  اهللا،  رام  بلدية  رئيس  حديد  موسى  والمهندس  األرثوذكسية،  الكنيسة  راعي  عواد 

وشخصيات رياضية واعتبارية ووطنية وجمهور كبير غصت بهم صالة السرية التي جرت عليها المباراة الختامية للدوري.
والعمل  ساحور،  بيت  وأرثوذكسي  لحم،  بيت  وأرثوذكسي  اهللا،  رام  ارثوذكسي  أندية  مع  مباريات   ٩ الدوري  خالل  الفريق  خاض  وقد 
نايف  سليم  والمدرب  للفريق  تكريم  حفل  السرية  ونظمت  واحدة.  مباراة  وخسر  مباريات   ٨ في  فاز  حيث  القدس،  وأهلي  الكاثوليكي، 

الحصري حضره عدد كبير من األعضاء.

للرجال  السلة  لكرة  فلسطين  دوري 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

السلة  لكرة  فلسطين  دوري  من  الذهاب  مرحلة  ضمن 
للرجال موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ (دوري جوال) خاض فريق 
اهللا،  رام  أرثوذكسي  أندية  مع  مباريات   ٨ السرية 
ونادي  جاال،  بيت  وأرثوذكسي  لحم،  بيت  وأرثوذكسي 
الرياضي،  ابداع  ونادي  ساحور،  بيت  وأرثوذكسي  بيرزيت، 
ومركز شباب قلنديا، وتراسنطا بيت حنينا، ودالسال بيت 
لحم. حيث فاز الفريق في ثالث مباريات على نادي بيرزيت، 
وخسر  لحم،  بيت  ودالسال  ساحور،  بيت  وأرثوذكسي 
خمس مباريات ليحتل فريق السرية المركز السابع ضمن 

مرحلة الذهاب.
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الرياضة

نشاط رياضي بالتعاون مع منتدى الخبرات

نظمت سرية رام اهللا األولى بالتعاون مع منتدى الخبرات/ بلدية رام اهللا 
لياقة  حصص  خمسة  تنظيم  تم  حيث  األعمار،  كافة  ضم  رياضي  نشاط 
بدنية، وهدف النشاط إلى لتشجيع الرياضة والتوعية بأهميتها، وأشرف 
شنان،  واسبرنسا  الرابي،  ومجدي  البخاري،  هبة  المدربين  التدريبات  على 

وفادي حالوة، وأسيل يوسف. 

في  الثاني  بالمركز  والفوز  السلة  لكرة  السرية  آنسات 
دوري المرحومة هند عريقات 

على   ٢٠٠٢ مواليد  السلة  لكرة  األولى  اهللا  رام  سرية  آانسات  فريق  حاز 
الذي  السلة  لكرة  عريقات  منذر  هند  المرحومة  دوري  في  الثانية  المرتبة 
على  أول  تشرين   ١١ الجمعة  يوم  أريحا  في  االمل  بذور  مؤسسة  نظمته 

ملعب جامعة االستقالل. 

السرية تشارك في الدوري الخماسي النسوي لكرة القدم

الدوري  في  عام   ١٥ سن  تحت  القدم  لكرة  السرية  آنسات  فريق  شارك 
الخماسي النسوي لكرة القدم، واقيمت مباراته األولى بتاريخ ٣١  كانون أول 

على صالة ماجد اسعد، فاز فريق السرية على نادي بلدنا بالنتيجة ٣-١. 
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 الفنون

عروض فنية لفرقة سرية رام اهللا األولى للرقص 

منظمة  اجتماعات  في  المشاركة  للوفود  استقبال  حفل  اهللا  رام  بلدية  نظمت   •
نيسان،   ١٤ األحد  يوم  اهللا  رام  بلدية  دار  في  أقيم  والذي  المحلية  المتحدة واإلدارة  المدن 

وقدمت فرقة سرية رام اهللا األولى للرقص مجموعة من اللوحات الراقصة.
بدعوة من بلدية رام اهللا قدمت فرقة سرية رام اهللا األولى للرقص الشعبي عرضًا   •
فنيًا لرؤساء البلديات األوروبية والوفد المرافق لهم وذلك خالل  انعقاد اجتماع الجمعية 
 ٢٩ في  العرض  تقديم  وتم  اهللا  رام  بلدية  دار  في  األورومتوسطية  والمحلية  اإلقليمية 

حزيران في دار بلدية رام اهللا.
اهللا  رام  سرية  فرق  قدمت  والتطوير  للتعاون  السويسرية  المؤسسة  من  بدعوة   •
االولى للرقص (فرقة دناديش، وفرقة الرقص الشعبي، وفرقة الرقص المعاصر) عرضًا فنيًا 
 ٣٠ األربعاء  يوم  العرض  واقيم  تأسيسها،  على  عامًا   ٢٥ ب  المؤسسة  احتفال  بمناسبة 
لدعم  العرض  بمكافئة  السرية  وتبرعت  القطان.  المحسن  عبد  مؤسسة  في  أول   تشرين 

مستشفى المطلع ضمن حملة انقذوا مرضى السرطان. 
الذي  فنية  وقفات  برنامج  ضمن  فنيًا  عرضًا  المعاصر  للرقص  السرية  فرقة  قدمت   •
الحملة  مع  تكاتفًا  ثاني   تشرين   ٣ األحد  يوم  القطان  المحسن  عبد  مؤسسة  نظمته 

المجتمعية لدعم مستشفى المطلع في القدس.
بدعوة من جمعية الهالل األحمر الفلسطيني قدمت فرقة السرية للرقص الشعبي   •
التي  األمد"،  طويل  صراع  ظل  في  للكوارث  االستجابة   " دورة  ختام  حفل  في  فنيًا  عرضًا 
من  مندوبين  إلى  اضافة  الجمعية،  وموظفي  متطوعي  من  لمجموعة  الجمعية  نظمتها 
الجمعيات الوطنية الصديقة والشريكة، وتم تقديم العرض يوم السبت ١٠ تشرين ثاني في 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
شجرة  انارة  حفل  في  فنيًا  عرضًا  دناديش  فرقة  قدمت  اهللا  رام  بلدية  من  بدعوة   •

الميالد الذي نظمته البلدية يوم األحد ١ كانون أول في ساحة راشد الحدادين.

 
26/32

 
التقریر السنوي 2019



 الفنون

مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر  ٢٠١٩ .. َع وين!؟

نظمت سرية رام اهللا األولى خالل الفترة الواقعة ما بين ٣ – ١١ نيسان الدورة الرابعة عشرة من مهرجان رام اهللا للرقص المعاصر ٢٠١٩، 
وتتضمنت نسخة المهرجان ١٩ عرضًا لـ ١٥ فرقة، منها ثالث فرق فلسطينية، وفرقتان عربيتان، وعشر فرق أجنبية، وتوزعت العروض على 

مدينتي القدس ورام اهللا.  
وقام  فلسطين،  في  نوعه  من  األول  يعتبر  الذي  الفلسطيني،  الرقص  ملتقى  العروض،  إلى  إضافة  أيضًا،  المهرجان  فعاليات  وتتضمنت 
من  وغيرهم  رقص،  مدارس  ومديري  ومنتجين،  للرقص،  مهرجانات  يمثلون  وعربية  أجنبية  دول  من  شخصية   ١٥ بدعوة  المهرجان 
ومشاريعهم  وأعمالهم،  أفكارهم،  بعرض  فلسطينية  رقصة  وفرقة  راقصًا   ٢٥ وقام  المعاصر،  الرقص  بمجال  المرتبطين  األشخاص 
المنتجة أو التي سيتم إنتاجها للضيوف، وتم البحث في إمكانية التعاون، واستضافتها في المهرجانات الدولية والعربية، أو المشاركة في 

اإلنتاج، أو تأمين إقامة فنية للراقصين/ات والفرق الفلسطينية لتطوير إنتاجاتهم، أو توفير فرص التدريب والتعليم.
للراقصين  فرصة  المؤتمر  وشكل  العربي"،  العالم  في  "الجسد  موضوع  ناقش  الذي  والمجتمع،  الرقص  مؤتمر  أيضًا،  المهرجان،  ونظم 
والراقصات لفتح حوار حول مفهوم الجسد في العالم العربي بشكل عام، ومفهوم الجسد الراقص كلغة تعبير بشكل خاص، وبخاصة 
وعلى  الرقص،  في  عمل  وورش  والرقص،  الفيديو  في  تدريبية  دورة  المهرجان  نظم  كما  العربي.  عالمنا  يعيشها  التي  التغيرات  ظل  في 
هامش المهرجان نظمت السرية حفل استقبال على شرف المؤسسات الشريكة والداعمة للسرية، وعلى شرف الفرق المشاركة وضيوف 

المهرجان.
(آفاق)،  والفنون  للثقافة  العربي  والصندوق  الفلسطينية،  الثقافة  وزارة  من  وبدعم  اهللا،  رام  بلدية  مع  بالشراكة  المهرجان  أقيم 
ان، وممثلية سويسرا، وشركة المشروبات  والمؤسسة الثقافية السويسرية – بروهلفتسيا، وشركة جوال، ومؤسسة عبد المحسن القَطّ
الوطني  والمسرح  البريطاني،  الثقافي  والمجلس  العامة،  الفرنسية  القنصلية  مع  وبالتعاون  حشمة،  وباسم  منى  ومؤسسة  الوطنية، 
وشركة  اإلعالمية،  راية  وشبكة  أم،  أف   ٢٤ وراديو  فلسطين،  تلفزيون  مع  إعالمية  وبشراكة  الثقافي،  يبوس  ومركز  الفلسطيني، 

"إنترتك"، وشركة زووم، ومؤسسة رمان اإلعالمية.
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 الفنون

المشاركة في أيام قرطاج الكوريغرافية

شارك خالد عليان المدير التنفيذي للسرية في الدورة الثانية لمهرجان 
أيام قرطاج الكوريغرافية الذي أقيم في تونس خالل الفترة الواقعة 
عليان  قدم  المهرجان  في  مشاركته  وخالل  حزيران،   ٢١  -  ١٤ بين  ما 
في  وتحدثت  المعاصر  للرقص  اهللا  رام  مهرجان  تجربة  حول  ندوة 
الندوة الفنانة نوال اسكندراني التي تحدثت عن عالقتها وتجربتها مع 
سرية رام اهللا األولى ومهرجان رام اهللا للرقص المعاصر، وادار الندوة 
من  العديد  عليان  شاهد  مشاركته  وخالل  المرغني.  احالم  اإلعالمية 
أيام  مهرجان  مديرة  جلوز  مريم  السيدة  مع  االتفاق  وتم  العروض، 
اهللا  رام  مهرجاني  بين  التعاون  تطوير  على  الكوريغرافية  قرطاج 
الى  تونس  من   " بعنوان  مشروع  على  العمل  سيتم  حيث  وقرطاج 
فنانين  استضافة  وسيتم  العامود"  باب  إلى  بحر  باب  من  فلسطين.. 
المعاصر  للرقص  اهللا  رام  مهرجان  في  عروضهم  لتقديم  تونسيين 
على  شرف  ضيف  تونس  فيه  تكون  خاص  برنامج  ضمن   ٢٠٢٠

المهرجان.
وقام معالي وزير الثقافة محمد زين العابدين بتكريم سرية رام اهللا 
أقيم  خاص  حفل  ضمن  المعاصر  للرقص  اهللا  رام  ومهرجان  األولى 

لتكريم الفنانين والراقصين والراقصات والفرق التونسية.

مدرسة الرقص 

نظمت  السرية حفل تخريج مدرسة الرقص بتاريخ  ١١ أيار، وأقيم الحفل 
قام  الحفل  بداية  وفي  اهللا،  رام  بلدية  البلدي/دار  المسرح  خشبة  على 
وباسم  منى  السادة  بتكريم  االدارة  مجلس  رئيس  خوري  فايق  السيد 
حشمة  وباسم  منى  مؤسسة  لدعم  السرية  من  تقديرًا  حشمة 

المتواصل للمدرسة منذ عام ٢٠٠٨. 
شارك  األهالي  إعجاب  نال  فني  عرض  المدرسة  وطالبات  طالب  وقدم 
وقدم  عامًا،   ١٥  –  ٣ بين  ما  أعمارهم  تتراوح  وطالبة  طالب   ١٥٠ فيه 
والرقص  الشعبية،  الرقصات  من  مجموعة  شمل  فنيًا  عرضًا  الطالب 

المعاصر، والباليه. 
وقد أشرف على تدريب الطالب كل من جميل سحويل، رند البابا، هيلينا 
كرينال، نوار سالم، سيزار ابو مريم، حال سويدان، حنين خوري، راما مطر. 

وأشرف على المدرسة حال سويدان منسق البرامج الفنية في السرية.
الدراسي  للعام  الرقص  مدرسة   ٢٠١٩ أيلول   ١٥ في  السرية  وافتتحت 

.٢٠١٩ – ٢٠٢٠
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السرية تشارك في مخيم للرقص في فرنسا

الذي أقيم  الرقص  شاركت فرقة سرية رام اهللا األولى للرقص في مخيم 
في المركز الوطني الفرنسي في باريس خالل الفترة الواقعة من ١٧ – ٢٨ 
حزيران بمشاركة ٢٨ مدرسة وفرقة رقص أخرى من أنحاء العالم، وكانت 
معهد  مع  بالشراكة  بالمخيم  للمشاركة  تقدمت  األولى  اهللا  رام  سرية 

العالم العربي – باريس.
وتضمن المخيم حصص مكثفة بواقع ٦ ساعات يوميًا تضمنت حصص في 
والرقص  هوب،  والهيب  والدراماتورجيا،  والتصميم،  الرقص،  تقنيات 
في  الرقص  مدربين  من  عدد  بالتدريب  وقام  وغيرها.  واليوغا،  االفريقي، 
ورافييل  امريكا،  من  كولود  وآن  البرازيل،  من  لوبيز  نايسة  مثل  العالم 
وقدمت  باوش،  بينا  فرقة  في  سابقة  راقصة  وهي  فرنسا  من  دولوني 
المدارس  لباقي  دبكة  ورش   ٣ للرقص  األولى  اهللا  رام  سرية  فرقة 

المشاركة باإلضافة لتقديم عرض راقص.
العامة  الفرنسية  القنصلية  من  بدعم  أقيمت  السرية  مشاركة  أن  ويذكر 
مؤسسة  مع  وبالتعاون  باريس،  في  العربي  العالم  ومعهد  القدس،  في 
لجان التنمية والتراث، وبمساهمة من سرية رام اهللا األولى بهدف تطوير 

قدرات الراقصين والراقصات في فرقتها الفنية.

 الفنون

المدرسة الصيفية للرقص للعام ٢٠١٩
باليه سي دو ال بيه  شراكة بين مؤسسة عبد المحسن القطان وسرية رام اهللا األولى وفرقة لي 

البلجيكية

نظمت سرية رام اهللا األولى ومؤسسة عبد المحسن القطان وفرقة لي باليه سي دوي ال بيه البلجيكية، النسخة الدولية من الورشات 
الصيفية للرقص والتي أقيمت في مدينتي رام اهللا، ونابلس خالل الفترة الواقعة ما بين ٢١ – ٣٠ تموز. 

في  وشارك  الفرقة،  مع  سابقًا  تعاونوا  فلسطينيين  وراقصين  بيه  ال  دو  سي  باليه  لي  فرقة  راقصي  المتنقلة  الورشات  في  درب 
المدرسة ٤٢ طالبًا فلسطينيًا وأجنبيًا منهم ١٢ طالبًا فلسطينيًا من نابلس، والقدس، ورام اهللا، والناصرة، وحيفا، و ٣٠ طالبًا أجنبيًا، 

كما ُنظم برنامج مسائي لخلق مساحة من أجل اللقاء خارج قاعات التدريب. 
وتم أيضًا تنظيم ورش رقص لألطفال في سرية رام اهللا األولى، ومركز الفن الشعبي، ومركز الشرق للمسرح الراقص، باإلضافة إلى 

ورش عمل في صالون الفن في مدينة نابلس.
ووفرت المدرسة الصيفية فرصة للتعارف ما بين الراقصين المحليين واألجانب ووفرت اإلمكانية إلكتساب خبرات في طرق تفكير 

ومجاالت  مختلفة في الرقص.
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خالد عليان يشارك في مهرجان أدنبرة

التنفيذي  المدير  عليان  خالد  شارك  البريطاني  الثقافي  المجلس  من  بدعوة 
للسرية في مهرجان أدنبره خالل الفترة الواقعة ما بين ١٩ – ٢٤ آب، حيث 
هامش  على  أقيمت  التي  واالجتماعات  اللقاءات  في  بالمشاركة  قام 
المهرجان باإلضافة إلى حضور ١٨ عرضًا لفرق رقص مختلفة، وخالل زيارته 
اهتمامها  أبدت  التي  البريطانية  الرقص  فرق  من  العديد  على  تعرف 
السرية  تنظمه  الذي  المعاصر  للرقص  اهللا  رام  مهرجان  في  بالمشاركة 
والذي أصبح مهرجانًا هامًا على المستوى الدولي وتهتم العديد من الفرق 

 الفنون

حال سويدان تشارك في ملتقى بولندا للرقص المعاصر

آدم  ومؤسسة  والرقص  للموسيقى  البولندية  المؤسسة  من  بدعوة 
في  الفنية  الشؤون  منسقة  سويدان  حال  الزميلة  شاركت  ميكوفيتش، 
الفترة  خالل  أقيم  الذي  للرقص  بولندا  ملتقى  في  األولى  اهللا  رام  سرية 
الواقعة ما بين ٥ – ٨ أيلول، وشاهدت خالل مشاركتها العديد من عروض 
المشاركة  هذه  وتأتي  رقص،  فرق  عدة  مع  والتقت  البولندية  الرقص 
خالل  السرية  نظمته  الذي  الفلسطيني  الرقص  ملتقى  مخرجات  كاحدى 
ريزارد  السيد  استضافت  حيث   ٢٠١٩ المعاصر  للرقص  اهللا  رام  مهرجان 
وتم  بولندا،  في  الراقص  للمسرح  الدولي  المهرجان  مدير  كالينوفسكي 
االتفاق معه خالل زيارته على مشاركة السرية في ملتقى بولندا للرقص، 
ثاني.  تشرين  شهر  في  سيقام  الذي  الراقص  للمسرح  الدولي  والمهرجان 
وتعمل السرية على دعوة فرقة بولندية للمشاركة في مهرجان رام اهللا 
للرقص المعاصر. ويذكر أن بلدية رام اهللا ساهمت في التشبيك بين السرية 
تربط  التي  التوأمة  عالقة  خالل  من  الراقص  للمسرح  الدولي  والمهرجان 

مدينتي رام اهللا ولوبلين البولندية.

السرية تبادر إلى للتضامن مع الفنانة عشتار معلم

الوطنية  النجاح  جامعة  في  حصل  الذي  الحدث  على  وبناء  السرية  بادرت 
بالغاء عرض الفنانة عشتار معلم ضمن حفل اختتام "كلنا ضد العنف" إلى 
التنسيق لعقد اجتماع للمؤسسات الثقافية والفنية لمناقشة الموضوع 
واصدار بيان مشترك، وتم عقد اإلجتماع في مسرح عشتار بحضور العديد 
بيان  اصدار  عنه  نتج  المستقلين  والفنانين  الثقافية  المؤسسات  من 
للفنانة  اعتذرت فيه  بيان  النجاح باصدار  إثره قامت جامعة  مشترك، وعلى 

عشتار معلم ولمسرح عشتار.
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مفهومي  على  الضوء  يسلط  نيسان  نوار  مهرجان 
األرض والمحيط البيئي

الشعبي،  الفن  ومركز  األولى،  اهللا  رام  وسرية  اهللا،  رام  بلدية  نظمت 
ومركز تامر للتعليم المجتمعي النسخة الثامنة من مهرجان نوار نيسان 
تحت  المهرجان  وأقيم  نيسان،   ٢٠  –  ١٨ بين  ما  الواقعة  الفترة  خالل 
والطبيعي  البيئي  التنوع  إلى  إشارة  في  والحنون"  الرنجس  "طلع  شعار 
مفهومي  على  الضوء  تسليط  بهدف  فلسطين  في  البرية  والحياة 
والتراث  والهوية  للوجود  انعكاسًا  باعتبارهما  البيئي  والمحيط  األرض 

اإلنساني الفلسطيني.

 البرامج الثقافية واإلجتماعية

مخيم ميساء خوري الصيفي ٢٠١٩

نظمت سرية رام اهللا األولى مخيم ميساء خوري الصيفي ٢٠١٩ على مرحلتين األولى خالل الفترة الواقعة ما بين ١٠ حزيران ولغاية 
١٠ تموز والثانية خالل الفترة الواقعة ما بين ١١ تموز ولغاية ١٠ آب بمشاركة ٢٥٣ طفًال تتراوح أعمارهم ما بين ٥ – ١٢ عامًا. 
والمسرح،  الشعبي،   والرقص  القدم،  وكرة  السلة،  وكرة  السباحة،  ضمنها  من  واألنشطة  البرامج  من  العديد  المخيم  ونظم 
واألشغال اليدوية، والرسم، والرحالت، وأنشطة تفاعلية. وتحت رعاية منظمة IFMSA-Jerusalem ومؤسسة جذور لإلنماء 
الصحي واالجتماعي، وأقام طلبة كلية الطب البشري في جامعة القدس يومًا طبيًا مجانيًا لمنتسبي المخيم، حيث تخلل اليوم الطبي 
 Hands only) فحوصات لألسنان والعيون وضغط الدم. كما تخلله زوايا توعوية عن الغذاء الصحي وأساليب االسعاف األولي
التي نظمت انشطة مختلفة في المخيم وهي بلدية رام اهللا،  ومؤسسة عبد  التعاون مع العديد من المؤسسات  CPR). وتم 
الكتاب  وجمعية  المدني،  والدفاع  واالجتماعي،  الصحي  لإلنماء  جذور  ومؤسسة  الفلسطينية،  والشرطة  القطان،  المحسن 

المقدس، وبيت بيوت.
مواهبهم  الكتشاف  فرصة  األطفال  منح  إلى  ويهدف  لألطفال،  وترفيهية  وفنية،  واجتماعية،  ثقافية،  بيئة  المخيم  ووفر 

وتطوير قدراتهم ومنحهم مساحة معرفية تقدم بطابع ترفيهي وشّيق من خالل األنشطة المتعددة.

ونظم المهرجان الذي أقيمت فعالياته في رام اهللا والقدس أنشطة متنوعة منها يوم عائلي مفتوح، ونشاطات علمية، ومعارض 
وورشات  فنية،  وورشات  رقص،  وعروض  وغنائية،  موسيقية  وعروض  حكي،  وعروض  مسرحية،  وعروض  كتب،  ومعارض  فنية، 

سيرك، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.
المساند  للتعليم  النيزك  ومؤسسة  الب،  فيلم  ومؤسسة  رواق،  ومركز  فلسطين،  سيرك  مدرسة  مع  بالشراكة  المهرجان  وأقيم 
واإلبداع العلمي، ومنتدى الفنانين الصغار، ومركز خليل السكاكيني الثقافي، ومؤسسة عبد المحسن القطان، ومركز يبوس الثقافي، 
البرية في فلسطين، ومركز جبل النجمة، والمتحف الفلسطيني، ومركز عوشاق للفنون، ومشجر جذور، وجمعية  وجمعية الحياة 

الكمنجاتي، وبيت بيوت، والجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان، واتحاد لجان العمل الزراعي.
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سرية رام اهللا االولى جزء من مبادرة "بلدنا فينا أجمل"

إلى توزيع اكياس  التي هدفت  "بلدنا فينا أجمل"  السرية في مبادرة  شاركت 
في  رميها  وعدم  القمامة  وضع  في  الستخدامها  السيارات  على  ورقية 
الشارع حفاظًا على نظافة المدينة، وجاءت هذه المباردة خالل األسبوع الذي 
واكب يوم النظافة العالمي في ١٥ أيلول، وشارك في المبادرة مجموعة من 
واالنجيلية،  والفرندز،  األهلية،  الكلية  مدارس  وهي  والمؤسسات  المدارس 
واللوثرية، والكاثوليك، ومؤسسة الحق، والسرية، وبالتنسيق مع بلدية رام 

اهللا وشرطة المرور.
األكياس  بتوزيع  السلة  وكرة  الرقص  مدارس  وطالب  السرية  أعضاء  وقام 

الورقية على السيارات يوم األربعاء ٢٥ أيلول.

 البرامج الثقافية واإلجتماعية

نشاط الرسم عالحجر بالتعاون مع منتدى الفنون البصرية

نظمت سرية رام اهللا األولى بالتعاون مع منتدى الفنون البصرية نشاط الرسم 
أكثر  النشاط  ثاني، وقد شارك في  الخميس ١٤ تشرين  الحجر، وذلك يوم  على 

من ١٠٠ طفل/ة. 

عرض فيلم "البرج" بالتعاون مع فيلم الب

"البرج"،  فيلم  فلسطين  الب  فيلم  مع  بالتعاون  األولى  اهللا  رام  سرية  عرضت 
وذلك يوم الخميس الموافق ١٤ تشرين ثاني، في الملعب الخارجي في سرية رام 

اهللا األولى.  

فعاليات بازار الميالد المجيد

نظمت سرية رام اهللا األولى  بازار عيد الميالد المجيد يومي الخميس والجمعة 
البازار عدد من الشباب   ١٢ و ١٣ كانون أول في مطعم السرية، وقد شارك في 
والحلويات،  اليدوية،  كاألشغال  الصغيرة  المشاريع  أصحاب  من  والسيدات 

والهدايا.

www.sareyyet.ps 02-2952690

sareyyet@sareyyet.ps

/sareyyetRamallah

0597777096

02-2952706

02-2980583
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