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 جمعية الرواد للثقافة والفنون 
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 فريق الرواد يشارك في جولة ماراثون الصورة في أريحا

 

 السوشال باص في الصورة ماراثون “ فعاليات في والفنون  للثقافة الرواد جمعية شاركت

 ومصورين صحفيين بمشاركة املجتمعي لالعالم تغيير مؤسسة هتظمن والذي” 2017 ميديا

 . الغربية الضفة في الفلسطينية املؤسسات مختلف من فلسطينيين ومدونين

 ميديا السوشال باص جولة في الحياة اجل من صور  وحدة في الرواد متطوعي من فريق شارك حيث

 أكبر إللتقاط وذلك املدينة في الطبيعية واملحميات التاريخية للمعالم زيارة في اريحا مدينة إلى

 التراثب على الحفاظ إطار في وذلك عنها والكتابة الفلسطينية للطبيعة الصور  من مجموعة

 االراض ي على واإلستيالء الفلسطينية الهوية لطمس االحتالل محاوالت من وحمايته الفلسطيني

 . وتهويدها

 

 

 

 



 

 عايدة مخيم في األسرى  إلسناد الكرامة مهرجان

 

 من الرواد أصدقاء مع بالتعاون  فنيا مهرجانا والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت

 الجدار م القريب العودة مسرح في وذلك”  Let Yourself Trust and Amos Trust UK“ بريطانيا

 لالضراب والعشرون الرابع يومهم في االحتالل سجون  في لألسرى  اسنادا ، عايدة مخيم في الفاصل

 للدبكة الرواد وفرقة الرواد اصدقاء قدمها فنية وعروض لوحات  املهرجان وتخلل. الطعام عن

 .الشعبية

 عن املضربين لألسرى  ودعما إسنادااخر   وطنيا فنيا عرضا الرواد جمعية دبكة فرقة قدمتو 

 .الدهيشة مخيم في االسرى  خيمة في وذلك الطعام

 العرض استمر حيث ، املارة قبل من وتفاعل  الدهيشة مخيم اهالي من كبير حشد بحضور  وذلك

 . االسرى  مع تضامنا املارة على وامللح املاء بتوزيع إنتهت دقيقة 20 من ألكثر

 

 



 

 “ الصغار جامعة”  فعاليات في تشارك الرواد

 األملانية Goethe مؤسسة نظمته الذي النشاط في والفنون  للثقافة الرواد جمعية شاركت

 ابو في القدس جامعة في العلوم متحف في وذلك”  الصغار جامعة”  عنوان حمل والذي لألطفال

 . ديس

 العديد على وتعرفوا الجامعي الصرح داخل والرياضيات العلوم متحف في بجولة االطفال قام حيث

 . والرياضيات العلوم مجال في جديدة بمعلومات زودتهم والتي املتحف داخل املعروضة املعالم من

 وذلك املتنقلة السينما جولة خالل االطفال طرحها التي االسئلة من العديد مناقشة تم حيث

  . والناشطين ةالطلب من وعدد الجامعة عن ممثل بحضور 

”  بعنوان لألطفال نشاطا االملانية Goethe مؤسسة مع وبالتعاون  الرواد جمعية فذتنفيما 

 . في مكتبة الرواد  يومين مدار على وذلك”  املتنقلة السينما

 مجموعة االطفال تقديم خالل من مناقشتهل وتم األفالم من عددا املتنقلة السينما عروض شملت

 . الفنية واالعمال الحركية لالنشطة إضافة ، االفالم محتوى  عن االسئلة من

 

 



 

 69 النكبة ذكرى  إحياء في تشارك الرواد

 نظمتها التي املركزية املسيرة في في منتصف ايار والفنون  للثقافة الرواد جمعية شاركت

 التاسعة الذكرى  إلحياء لحم بيت محافظة يف الفلسطينيين واملهجرين لالجئين العاملية الشبكة

 الرايات رافعين املسيرة في للمشاركة الرواد جمعية ومتطوعي اطفال خرج حيث ، للنكبة والستين

 عن تعبيرا ذلك و عايدة مخيم في الكبير العودة بمفتاح مرورا العودة حق شعار رافعين السوداء

 .االجيال تعاقبت ولو العودة بحق التمسك مبدأ

 مشروع حق العودة حق أن على فيها أكدوا وجميعهم الكلمات من العديد إلقاء تم حيث

 الفلسطيني والتراب األرض بحق أخالقي واجب انه و عنه التنازل  يمكن ال وطني وواجب ومقدس

 الشعب أبناء نفوس في األليمة الذكرى  هذه قواعد إرساء أهمية على جميعا أكدوا كما الطاهر

 املتجذرة الفلسطينية الثوابت من وانه العودة بحق للمطالبة لهم الدائم الحافز لتكون  الفلسطيني

 أن على أكدوا كما الفلسطينية لهويتنا املكملة الصورة من جزء وهي عنها التنازل  يمكن ال والتي

 أن أبناءه نفوس في ويزرع ويمجدها الذكرى  هذه يخلد أراضيه داخل الواحد الفلسطيني الشعب

 الشعب هذا حلم سيتحقق الزمن طال مهما وأننا فيها ريب ال آتية لألرض العودة وان واحد الوطن

 التحديات أمام شامخا دائما يقف وانه بها مر التي الخطوب عزيمته من تقلل وال تثنيه ال الذي

 . إليه يصبوا ما ليحقق

 



 2017 للعام الخير  أهل حملة تطلق الرواد 

 حملة التوالي على الثاني للعام لحم بيت محافظة في والفنون  للثقافة الرواد جمعية اطلقت

 محافظة داخل الكريمة العائالت ملساعدة املبارك رمضان شهر إلستقبال إستعدادا”  الخير أهل“

 وتموينية غذائية مواد من االساسية االحتياجات توفير خالل من عايدة مخيم في وخاصة لحم بيت

 استعدوا الذين لحم بيت محافظة في الخير أهل رعاية طريق عن العائلة واحتياجات ومالبس

 . العائالت هذه على توزع غذائية طرود بشكل االحتياجات هذه وتوفير املساعدة لتقديم

 الطرود من االولى املجموعة بتوزيع الثالثاء اليوم الخير اهل حملة متطوعي قام حيث

 . عايدة مخيم في العائالت بعض على طردا 25 غددها البالغ

 حملة ان سرور ابو الفتاح عبد. د والفنون  للثقافة الرواد جمعية عام مدير قال جهته من

 الداخلية بيئتها من لتحسن وتدعمها والفقيرة املحتاجة العائالت بعض تساعد ان تطمح الخير اهل

 يحل ان يجب كما العيد عليها يحل وان وامل وحب خير بكل رمضان لتعيش العون  يد لها وتقدم

 الحملة هذه إلنجاح بجديه للمشاركة الخير الهل دعوة سرور ابو ووجه ، والطمئنينة بالراحة

 . مستورة عائلة وكل طفل كل وجه على االبتسامة لنرسم

 . املبارك رمضان شهر طوال ستستمر الخير اهل حملة ان بالذكر الجدير



 

 املنهي املركز  في إنتاجاته أولى يعرض النجارة مشغل

 من مجموعة خالل شهر ايار املنهي للتدريب الرواد ملركز التابع النجارة مشغل عرض

 من يعد والذي  للمشغل التجريبية الفترة خالل من تنفذيها تم التي واإلنتاجات الخشبية االعمال

 من العديد ليوفر تجهيزه على العمل يجري  والذي املنهي للتدريب الرواد ملركز االساسية الركائز

 . للشباب عمل صفر  ويخلق والتدريبية التعليمية القطاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفوتوغرافي التصوير  مجال في تدريبية دورة تطلق الرواد

 الجامعات لطلبة

 

 للتصوير اساسية دورة في نهاية شهر أيار والفنون  للثاقة الرواد جمعية طلقتأ

 . لحم بيت جامعة من طالبات تستهدف الفوتوغرافي

 لطلبة يتيح والذي الرواد جمعية تنفذه الذي االعالمي التدريب برنامج ضمن الدورة هذه وتأتي

 تساهم واالعالم الصحافة مجال في متخحصصة تدريبية دورات على للحصول  الفرصة الجامعات

 الجامعية تخصصاتهم في قدراتهم تعزيز في

 العام طوال املتخصصة الدورات من مجموعة تنفيذ على تقوم الراود جمعية ان بالذكر الجدير

 . املجتمع من كبيرة شرائح وتستهدف

 

 

 

 



 

 عايدة مخيم في لألطفال العديد من األنشطة الترفيهية تنفذ الرواد

 

 الترفيهية األنشطة من مجموعةخالل شهر أيار   والفنون  للثقافة الرواد جمعية فذتن

 . الترفيهية واأللعاب الثقافية املسابقات خالل من أنفسهم عن للترويح عايدة مخيم في لألطفال

 الثقافية املسابقات مع وتفاعلوا عايدة مخيم اطفال من طفال 50 من أكثرهذه االنطشة  وحضر

 . الترفيهية االلعاب في إلشراكهم إضافة األطفال على الهدايا من مجموعة توزيع تمحيث 

 التيخالل شهر ايار في العديد من االنشطة وورش العمل  الرواد جمعية  شاركتهذا وقد 

 التربية برنامج ضمن" االونروا" الغوث وكالةبالتعاون مع عدد من املؤسسات من ضمنها  نفذتها

 . املشاركة املؤسسات وممثلي الغوث وكالة منسقي والتي تفاعل معها عدد كبير من  االيجابية

وتعمل جمعية الرواد على توفير مناخ مناسب لألطفال لقضاء فترة العطلة الصيفية من 

مج الرمضانية باالضافة للمخيمات الصيفية والرحالت التثقيفية والترفيهية خالل االمسيات والبرا

 لالطفال والتي سيتم العمل على تنفيذها خالل العطلة الصيفية  . 

 

 



 في صور  أيار فعاليات جمعية الرواد خالل شهر 

 

 

 

 

 

 

 جمعية الرواد للثقافة والفنون 

 فلسطين – لحم بيت – عايدة مخيم 989 ب.ص

 + 970 2 2744780 فاكس –+ 970 2 2750030:  هاتف

 alrowwadtheatre@gmail.com:  الكتروني بريد

 


