
 

 

 

 

 

 التقرير اإلعالمي 

 لـ جمعية الرواد للثقافة والفنون 
 2017 شباط

 

 

 1998)رواد للحياة( عام  ( – سابقا –تم تأسيس جمعية الرواد للثقافة والفنون ) مركز الرواد للثقافة والتدريب املسرحي 

، في وزارة الداخلية الفلسطينية 2000للجمعيات الخيرية واملؤسسات االهلية لعام  1وتم تسجيلها حسب القانون رقم 

، مركز مستقل، ديناميكي، ومجتمعي، ”املقاومة الجميلة الالعنفية“(. الرواد مؤسس BL-360-CUبموجب رخصة رقم )

 والتصورات واملمارسات عبر وسائل جميلة وغير عنفية. لتشجيع الطفولة الطبيعية مستهدفا السلوك، واملعرفة،
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 لحم بيت محافظة في لشركائها عشاء حفل تنظم الرواد جمعية

 

 عدد حضره لحم بيت في جاسر قصر في عشاء حفل الجمعة اليوم والفنون  للثقافة الرواد جمعية نظمت 

 وطواقم والعامة اإلدارية الهيئة وأعضاء لحم بيت محافظة في الشريكة املؤسسات و االعتبارية الشخصيات من

 . العالم حول  مؤسسة 23 ضمن 2016 للعام الدولية االثر جائزة على بحصولها إحتفاال وذلك الرواد جمعية

 التي الوطيدة العالقة اهمية عن معربة بالحضور  افتتاحيه كلمة في سرور ابو أزهار اإلدارية الهيئة رئيسة ورحبت

 املحلي الصعيد على اإلنجازات من دبالعدي تبلورت والتي املحافظة في الشريكة واملؤسسات الرواد جمعية بين ما تربط

 . والدولي

 الدعوة لتلبيتهم للحضور  شكره سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  ومؤسسها الرواد جمعية عام مدير وجه جهته من

 إنجاز بمثابة يعد الجائزة هذه استحقاق أن على مؤكدا نجاحها مسيرة في الرواد جمعية مع جنب إلى جنبا ووقوفهم

 بها مرت التي املراحل وأن ، خصوصا عايدة مخيم واهالي لحم بيت وملحافظة الفلسطيني وللشعب لفلسطين حقيقي

 من املئات عليها نافس والتي التقيمية واملراحل االجراءات من بالعديد ومرت سهلة تكن لم للجائزة للوصول  املؤسسة

 العالم حول  23و فلسطينية مؤسسات 6 ضمن إستحقاق الرواد جمعية لتسجل العالم انحاء مختلف في املؤسسات

 . ورعايتهم باألطفال تعنى

 الفرصة منحهم اجل من والنساء والشباب األطفال تفعيل في تسهم برامج على تعمل الرواد جمعية بان وأضاف

 أكثر من يعد ، املؤسسة مقر به يتواجد والذي عايدة مخيم أن وخاصة وطنهم في ومستمر إيجابي تغيير صناع ليكونوا

 يخلق والذي االسرائيلي اإلحتالل قبل من اليومي للعنف عرضة وفلسطين الغربية الضفة في الفلسطينية املخيمات

 دائم رعب حالة في الشباب يعيش حين في للدموع املسيل والغاز النار إلطالق فيه األطفال ويتعرض الخوف من مناخ

 . بداخلهم والعطاء األمل روح وزرع ألطفالنا وصحي أمن مناخ توفير في دورنا يأتي وهنا ، واإلبعاد اإلعتقال هاجس من

 

 . للحضور  رمزية هدايا بتوزيع الحفل واختتم
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 لالطفال إنجليزية لغة دورة تطلق الرواد

 

 املدارس وطلبة لألطفال االنجليزية اللغة لتعليم دورة والفنون  للثقافة الرواد جمعية طلقتأ 

 اللغة مادة في تقوية لدروس بحاجة هم الذين الطلبة من مجموعة تستهدف عايدة مخيم في االبتدائية

 . اإلنجليزية

عملت جمعية الرواد على إدخال التقنيات الحديثة في اساليب التدريب  األولى في مخيم عايدةوللمرة 

عليم وتوفر مناخ تعليمي جيد وح الذكي والذي يعد من االجهزة التي تستخدم في التمن خالل توفير الل

 من خالل اللوح الذكي . التي يمكن استخدامهاالتطبيقات والبرامج  بواسطةلألطفال 

 تنمية بهدف املدارس لطالب التعليمية الدورات من مجموعة أطلقت الرواد جمعية ان بالذكر الجدير

 العربية اللغة ضمنها من دراسية مواد عدة في االكاديمي مستواهم وتحسين التعليمية قدراتهم

 . االنجليزية واللغة والرياضيات
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 شباط لشهر  جديدة رواية يختارون القراء نادي رواد

 

 

 لقراءة وذلك لقراءا نادي لرواد اجتماعا  والفنون  للثقافة الرواد جمعية مكتبة نفذت 

 . كنفاني لغسان الجسد رواية ومناقشة

 كل متميز كتاب اختيار خال من تكون  القراء نادي فكرة سرور ابو ميرا املكتبة امينة قالت جهتها من

 ومؤلفه الكتاب حول  املتوفرة املعلومات تتضمن الكتاب حول  القراء نادي لرواد معلومات وينشر شهر،

 في)  األدبية وغير األدبية الكتب من مختلفة عناوين االختيارات تتضمن و له موضوعيا ونقدا وعرضا

 في والقراء والنقاد الكتاب من األعضاء ويساهم( الخ …العامة واملوضوعات ، والتاريخ ، السياسة

 الى وكاتبه الشهر كتاب حول  ننشره الذي امللف الى الكتب واختيار الترشيحات بعملية بدءا البرنامج

 .والحوار املناقشة في املساهمة

 العربية باللغتين للجميع مفتوحا الحوار يكون  بحيث املختار الكتاب بشأن الرأي لتبادل الفرصة وتتاح

 .واإلنجليزية
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 الكهربائية مجموعة من املدافئ تقوم بتوزيع  أهل الخير ملة ح

 

 املدافئ من مجموعة بتوزيع والفنون  للثقافة الرواد لجمعية التابعة الخير أهل حملة قامت 

 . الشتاء لفصل الحملة فعاليات ضمن وذلك عايدة مخيم في العائالت ىعل الكهربائية

يعمل متطوعي الحملة على توفير االمكانيات الالزمة إليصال التبرعات العينية التي يقدمها  حيث

الحالة الجوية الباردة وعدم قدرة بعض العائالت أصدقاء الرواد وعدد من املتبرعين وخاصة في ظل 

 من توفير التدفئة ألطفالهم .

من الحمالت الشبابية الفاعلة في مخيم عايدة وقام من خاللها متطوعي جمعية  حملة أهل الخيروتعتبر 

 ن وعلى مدار العام للعائالت خالل شهر رمضا الرواد من تقديم العديد من املساعدات العينية

مالت الخيرية لتحفيز متطوعيها بشكل دائم جمعية الرواد من خالل تسليط الضوء على الحوتسعى 

جتمع املحلي وتقديم املساعدة ألهالي املخيم من على االعمال الخيرية وتفعيل العمل التطوعي داخل امل

ين من خالل انشطة وبرامج تطوعية تقوم بتنفيذها على مدار العام يشارك فيها مجموعات من املتطوع

 طلبة املدارس والجامعات من مختلف مناطق محافظة بيت لحم . 
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لحم بيت بجامعة التربية كلية في الرواد ألطفال نشاط  

 

ات الترفيهية التي شاركت بها جمعية الرواد للثقافة والفنون النشاطفي مخيم عايدة  أطفال شارك

 االسبوعية البرامج من يعد والذي لحم بيت جامعة في التربية كلية بتنظيم من طوال شهر شباط 

 . لألطفال  الجامعة ينفذها طلبة التي

 على ورسم ومسابقات والعاب مسرحيةشملت عروضا والفعاليات التي شارك بها االطفال االنشطة 

، وحصل من خاللها االطفال لفرصة للخروج من اجواء املخيم واالنخراط مع باقي األطفال  الوجوه

 من مختلف مناطق محافظة بيت لحم . 

ريغ جمعية الرواد من خالل إشراكها لالطفال في مثل هذه االنشطة إلعطائهم مساحة للتفوتسعى 

اعمار مشابهة العمارهم للعب والترفيه مع أطفال في  ةفرصحصول على والترويح عن انفسهم وال

 باشراف تربوي متخصص . 
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2017 للعام لحم بيت محافظة مدارس في جولته يبدأ االلعاب باص  

 

تنفيذ مجموعة من االنشطة  والفنون  للثقافة الرواد لجمعية التابع االلعاب باصفريق أ بد

من املدارس ت لحم وذلك في جولة تستهدف العشرا  بيت محافظة فيلطلبة املدارس الترفيهية 

 . داخل املحافظة 

 للمدارس التدريسية والهيئة الطلبة بين بالحيوية ئةملي  باجواء االنشطة معالطلبة  تفاعل حيث

 . االلعاب باص وطاقم

والتي تقدمها بشكل مجاني  والفنية الثقافية انشطتها خالل ومن الرواد جمعية ان بالذكر الجدير

ي يسهم في تحفيز الطلبة من خالل باص االلعاب تسعى للترويح عن الطلبة وإيجاد مناخ دراس ي إيجاب

 اسطة االلعاب التربوية الهادفة . بو م التعليمي في املدارس ع مستوى تحصيلهومساعدتهم في رف
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للصحفيين الدولي اإلتحاد عضوية على يحصل اإلعالمي الرواد طاقم  

 

 نقابة عقدته الذي اإلجتماع في والفنون  للثقافة الرواد لجمعية اإلعالمي الطاقم شارك 

 الفلسطينين الصحفيين من وعدد والصحفية االعالمية املؤسسات ملمثلي الفلسطينيين الصحفيين

 الستالم وذلك للصحفيين الدولي األتحاد ممثل زعرور ومنير الصحفيين نقيب بكر ابو ناصر بحضور 

 . الفلسطينيين للصحفيين الدولي االتحاد عضوية

 وتمكين اإلعالمي التدريب برامج لتطوير اولى مرحلة الدولي االتحاد في الرواد طاقم عضوية وتعتبر

 . والدولية املحلية االعالمية املؤسسات مع العالقات

 قبل من بها املعترف الوحيدة البطاقة الصحفية وبطاقته الدولي االتحاد عضوية أن بالذكر الجدير

  .العالم حول  دولة 120 في للصحفيين الوطنية االتحادات
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الحكومية املدارس في عروضهاتبدأ جولة الرواد مسرح فرقة  

 

 في لعرضها تحضيرا الجديد املسرحية العروض من لعدد تدريبات املسرحية الرواد جمعية فرقة نفذت 

 والعنف املدرسة من التسرب من الطلبة تهم الي القضايا من العديد وتعالج والطالبات للطلبة الحكومية املدارس

 . البيئة على والحفاظ املدارس في

 بالتعاون  لحم بيت محافظة في الحكومية املدارس في وثقافية فنية عروض جولة شباط شهر مطلع منذ بدات وهذا 

 . املحافظة مديرية في االرشاد وقسم والتعليم التربية مديرية مع

صة في القضايا الفنية التي قدمها مسرح الرواد القت رواجا من قبل طلبة املدارس وتفاعال كبيرا وخاالعروض 

 ة للطلبة وما يعيشونه في واقعهم اليومي داخل املدرسةواملوضوعات التي المست الحياة املدرسي

بالذكر ان فرق الرواد الفنية قدمت العديد من العروض خالل االعوام املاضية في عدد من املدارس الجدير 

ضايا التي تطرق إليها الطبة بانفسم وشارك في تنفيذ بعض االعمال فت العديد من القالحكومية والخاصة واستهد

 ملسرح . طلبة املدارس وعبروا عن أنفسهم من خالل ا
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عايدة مخيم في باالمهات يلتقي الرواد اصدقاء من وفد  

 

  Global celebrationوفد الجمعة امس يوم والفنون  للثقافة الرواد جمعية استضافت 

 الوفد قام.  قلوبهم على والسرور الفرح إلدخال واالهالي األطفال للقاء عايدة ملخيم زيارتهم اثناء

 االلعاب وتوزيع الوجوه على وألوان رسم من لألطفال الترفيهية الفعاليات من مجموعة بعمل

  .املوسيقي والعزف الغناء ومشاركتهم والهدايا

 Global celebration وفد وقد هذا.  الفنية اللوحات من عددا الرواد دبكة فرقة قدمت فيما

 . خيمامل واهالي األمهات من لعدد الغذائية الطرود من مجموعة

ي نفذت وابدوا سعادتهم بالهدايا التي تلقوها من أطفال املخيم مع االنشطة والفعاليات التوتفاعل 

ويا من اللقاءات التي تترك سن Global celebrationوتعد هذه املشاركة الفاعلة لوفد اصدقاء الرواد . 

 . وذويهم ي نفوس االطفال رائعة فبصمة 
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2017 طابشصور فعاليات وأنشطة جمعية الرواد خالل شهر   
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  2017 شباط -مع تحيات جمعية الرواد للثقافة والفنون  

 

 

 

 

 


