
 التقرير اإلعالمي لجمعية الرواد للثقافة والفنون 

6102 تموزشهر   

وسجلت لدى وزارة الداخلية  8991في العاموالفنون تأسست جمعية مركز الرواد للثقافة 

وحصلت على   (BL-360-CU)بموجب رقم  3002الفلسطينية  كمؤسسة غير ربحية في شهر آب 

 ( .B/800/3009/329ترخيص من وزارة الثقافة بموجب رقم )

الرواد مركز ديناميكي ، مجتمعي ، لتنمية قدرات الطفل والمراة مستهدفا السلوك والمعرفة 

 والتصورات والممارسات عبر وسائل جميلة ال عنفيه 

 فلسفة الرواد : 

 رواد للحياة  ، رواد للتغيير

 ر . رواد من أجل الحياة رواد من أجل التغيي

 رواد بيت لالمل والحلم والخيال واإلبداع 

 كل شخص صانع تغيير من أجلة مجتمع فلسطيني أفضل

 

  6102 تموزأنشطة شهر 

  

واسعة استهدفت فعاليات وأنشطة  تموزنفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون خالل شهر  

قطاع االطفال والشباب الستغالل العطلة الصيفية بشكل إيجابي وفعال باالضافة الحياء العديد من 

 واقع الفني والثقافي في فلسطين  . المناسبات والفعاليات بشكل متميز يرتقي لل

 في بداية تموز أختتمت جمعية الرواد بطولة الشهيد عبد الحميد ابو سرور لكرة القدم 

 عبد للشهيد ، وتعتبر البوطولة تأبينا الدوحة بلدية مع بالشراكة جمعية التي نظمتهاو

 من قدموا فرقه 88 فيه وشارك ايام ثالثة لمدة استمر الذي الدوري ، سرور ابو الحميد

 الدوحة بلدية ملعب علىوجرت المباريات  لحم بيت محافظة ومخيمات وبلدات مدن

 الدوحة حيث فاز فريق الجئ مركز فريق و الدوحة نادي فريقي بين بمباراةوانتهت 

 .  لالجئ هدف مقابل اهداف بثالثة

 



 التي المبارك رمضان لشهر فعاليتها والفنون للثقافة الرواد جمعية اختتمتهذا و 

 وترفيهية  وفنية وثقافية دينية بفعاليات امتزجت والتي  الفضيل الشهر طوال تواصلت

 باالضافة التعليم وحدة خالل من لألطفال قدمت منوعة برامج شملت رمضاني طابع ذو

 جمعية اطلقت فيما.  الكريم القران وتعليم والتثقيفية التوعوية اللقاءات من لمجموعة

 . الفضيل الشهر طوال استمرت رمضانية وأمسيات خيريه حمالت الرواد

 

 الفقيرة االسر لمساعدة حملة وهي الخير اهل حملة الرواد جمعية اطلقت حيث

 عشرات خاللها من قدمت خاص بشكل عايدة ومخيم لحم بيت محافظة في والمحتاجة

 والمحتاجة الفقيرة للعائالت االفطار لوجبات باالضافة والمالية العينية المساعدات

 العائالت كباقي كريما رمضانا لهم لتضمن لهم الخير أهل خالل من العون يد ومدت

 الفضيل الشهر مدار على تنوعت التي الرمضانية االمسيات استهلت فيما ، المستورة

 االفالم وعروض الشعبية الدبكة ولوحات والمسرحيات والثقافية الفنية بالعروض

 من أكثر الرواد جمعية نفذت حيث ، لألطفال والتثقيفية الترفيهية والمسابقات القصيرة

 من اكثر واستضافت الفضيل الشهر ايام مدار على إفطارات وخمسة امسيات سبعة

 . المجاورة والمناطق عايدة مخيم أطفال من طفل اربعمئة

 

 لمساعدتهم لألطفال تعليميا برنامجا الرواد جمعية في التعليم وحدة نفذت اخرى جهة من

 القصص من المستفادة للدروس باالضافة الصيفية العطلة خالل وقتهم اكتساب على

 وتنميتها مهاراتهم لتعزيز الحاسوب واستخدام المكتبة داخل الكتب ومطالعة والروايات

 بها اشترك الكريم للقران تحفيظ ودوروس لقاءات الرواد جمعية اطلقت حين في ،

 ، الصحابة وسيرة النبوية االحاديث وتعلم الكريم القران سور لحفظ عايدة مخيم اطفال

 شهر خالل الرواد جمعية واكبتها التي التثقيفية البرامج من اللقاءات هذه وتعتبر

 المبارك رمضان

 

 التي والفعاليات واالمسيات المهرجانات من العديد في الرواد جمعية وشاركت هذا

 العديد الرواد جمعية فرق خاللها من قدمت والتي لحم بيت محافظة مستوى على نظمت

 بلدية مع بالشراكة الرواد جمعية نفذت حيث ، والمسابقات  والبرامج العروض من



 من المئات فيه شارك الدوحة مدينة مستوى على ضخما رمضانيا مهرجانا الدوحة

 . والهدايا القيمة الجوائز من العشرات توزيع وتم واالطفال االهالي

 

 ختامية رمضانية وامسية بإفطار الرمضانية وفعالياتها انشطتها الرواد جمعية واختتمت

 رمضانية اجواء في المخيم اطفال فيه شارك عايدة شباب مركز مع بالشراكة نفذتها

 . لألطفال واالبداعية التحفيزية والمسابقات بالعروض مليئة

 

 الخارجية ومشاركاتها الفنية عروضها جولة  والفنون للثقافة الرواد جمعية طلقتوقد ا

 أطفال توجه حيث ، اوروبية دول وعدة امريكا في المقبل أيلول نهاية حتى تستمر التي

 ضمن الدولي العمل مخيم في والمشاركة فلسطين لتمثيل فرنسا إلى الرواد جمعية

 سيتضمنها التي اإلبداعية واالعمال واالنشطة واللقاءات العمل ورشات من مجموعة

 . الجاري تموز لنهاية سيستمر الذي الدولي العمل مخيم برنامج

 االبداعية اللقاءات في فلسطين بتمثيل الرواد جمعية أطفال من مجموعة سيشارك فيما

 المتحدة الواليات في ينظم الذي الدولي السيرك مهرجان فعاليات خالل والفنية

 والذي ، سرور ابو الفتاح عبد. د الرواد جمعية عام مدير بحضور وذلك االمريكية

 لقاءات ضمن الفلسطيني التاريخ عن للحديث  العمل ورشات من مجموعة سيقدم بدوره

 . الفلسطينية القضية لدعم

 على االخيرة التحضيرية اللمسات وضع على الرواد لجمعية الفنية الفرق وتعمل هذا

 جولتها خالل مرة والول الرواد جمعية فرق فيه ستشارك الذي الجديد الفني العرض

 والتراث والتاريخ الفلسطينية القضية حول فنية عروض ضمن وذلك بريطانيا في الفنية

 الدولية المهرجانات من مجموعة في ستعرض الفلسطيني

 

 الذي 3082 للعام االول الصيفي مخيمها والفنون للثقافة الرواد جمعيةوافتتحت 

 ستمرا حيث ، المؤسسة فعاليات في المشاركين والمتطوعين المخيم أطفال يستهدف

 . الجنسين كال من طفل 00 من اكثر فيه شاركو أيام عشرة لمدة المخيم

 



 لألطفال والثقافية الترفيهية واالنشطة الفعاليات من العديد الصيفي المخيم شملو

 صيفية مخيمات سلسلة ضمن المخيم هذا ويعد ، والرحالت للمسابقات باالضافة

 عن للترويح الصيفية العطلة فترة خالل لالطفال بتقديمها الرواد جمعية تقوم متخصصة

 . اتهمقدر وتعزيز مواهبهم وتنميه انسفهم

 

 قوات نظمته الذي الصيفي المخيم في مشاركتها والفنون للثقافة الرواد جمعية اختتمتو

 مخيم عنوان تحت ااالطفال عن للدفاع العالمية الحركة مع وبالتعاون الوطني األمن

 معسكر في لحم بيت لمحافظة االستشاري المجلس ألطفال( واألمل الوفاء) التعايش

 تواصلت وقد ، أيام ثالثة لمدة أستمر والذي أريحا محافظة في النويعمة الوطني األمن

 والدورات والفعاليات الرياضية االنشطة من العديد تخلله والذي التعايش مخيم فعاليات

 . والتوعوية التثقيفيه

 

 الفرحة رسمت فنية وأمسيات األطفال تناسب خفيفة عسكرية لتدريبات باالضافة هذا

 المخيم، بهذا والمتعة بالفرحة شعورهم عن عبروا الذين األطفال وجوه على والبسمة

 مشاركتهم في انشطة المخيم. خالل لهم قدم بما سعادتهم مدى عن األطفال وعبر

 

 بالفتيات الخاص الصيفي مخيمها والفنون للثقافة الرواد جمعية أطلقتجهة أخرى  من

 بإشراف التوالي على الثاني للعام تنفيذه يتم الذي المخيم وهو”  الفتيات حقوق ”بعنوان

 التثقيفية والفعاليات االنشطة من مجموعة الصيفي المخيم ويتخلل ، المرأة وحدة

  المسؤولين من عدد ولقاء ميدانية وجوالت جلسات خالل من للفتيات والتوعوية

  والفنون واإلعالم والثقافة والبيئة الصحة مجاالت في والمختصين

 عودة ليلى الفلسطينية اإلعالمية مع لقاءاالرواد  جمعية في المراة وحدة نظمتحيث 

  عن  فيه تحدثت بالفتيات الخاص الصيفي المخيم في المشاركات الفتيات فيه التقت

 . France 24 و ابوظبي قناة في عملها خالل االعالمي المجال في تجربتها

 



 ويشارك سابا جيسكا المتطوعة عليه تشرف الذي الفتيات حقوق مخيم ان بالذكر الجدير

 جمعية تنفذه الذي الثاني الصيفي المخيم يعد لحم بيت محافظة من فتاة 32 من أكثر فيه

 . التوالي على الرواد

 

 االول العرض والفنون للثقافة الرواد جمعية مسرح على افتتحعلى الجانب الفني 

 المسرحية هذه وتعتبر ، سرور أبو عيسى المسرحي والمخرج للكاتب سايلنت لمسرحية

 االيمائات خالل من للجمهور رسائل توجه والتي الصامته المسرحية االعمال من

 . الجسدية

 بين ما نقاش دار فيما والمتابعين الحضور قبل من رواجا القا المسرحي العرض

 . المسرحية تخللتها التي والمشاهد التمثيلية االدوار حول والممثلين الجمهور

 من مجموعة في وستعرض التمثيلية االدوار من عدد في المسرحية عمل فريق شاركو

 معتصم قراقع عائشه نور عيسى العزة وعد تمثيل سايلنت مسرحية ) المحلية المسارح

 (  .قراقع منار شعيرة ابو

 

وخالل مشاركته الدولية التقى مدير عام جمعية الرواد د . عبد الفتاح ابو سرور بالكثير 

ع أطفال المركز ن خالل جولته مموفرنسا من اصدقاء الرواد في بريطانيا وامريكا 

 إذاعةضمن مشاركاتهم في الفعاليات واالنشطة الصيفية والدولية ، حيث استضافت 

WMNF عبد. د لروادا جمعية عام مدير االمريكية فلوريدا بوالية تامبا في االمريكية 

 عن فيها تحدث لورين روبرت االمريكي لإلعالمي حلقة ضمن وذلك سرور ابو الفتاح

 عمل ومجاالت الجميلة المقاومة مفهوم وعن للعالم ورسالته الفلسطيني الشعب معاناة

 .  الرواد جمعية

 

هذا وقد زار خالل شهر تموز العشرات من االجانب والمتطوعين قدموا من مختلف 

تقدمها جمعية الرواد  في االنشطة والبرامج التي انحاء العالم للمشاركة والتطوع

زائرا محليا خالل فترة تنفيذ  22زائرا اجنبيا و  840باالضافة لزيارة اكثر من 

 الفعاليات . 


