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املسرح مجال في فنية تدريب ورشة إطالق  

 

 في فنية تدريب ورشةبداية شهر تموز  والفنون  للثقافة الرواد جمعية في الفنية الوحدة أطلقت

 حيث ، املسرحية الفنون  مجال في املختص”  رآي“ االسترالي املتطوع بمشاركة وذلك املسرح مجال

 من جديدة مسرحية اعمال إنتاج على املسرحية الرواد فرقة اعضاء مع الفنية الوحدة عملت

 . اسابيع ثالثة ملدةالتي تواصلت  التدريبات خالل

 

 

 



 

 الرواد تنفذ ورشة عمل للحد من الظواهر اإلجتماعية السلبية

 

 االجتماعية الظواهر حول  توعوية عمل ورشةفي شهر تموز  والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت

 الحد وآلية اإلجتماعي التواصل وسائل ومنها ، املخاطر من بالعديد واألطفال الشباب تحيط التي

 وتستهدف مؤخرا تظهر بدت التي السيئة اآلفات من والعديد املجتمع على السلبية اثارها من

 . الشباب

 وكيفية اآلفات هذه حول  والنصائح االمثلة من العديد عكر ابو باسم املحرر  االسير قدم حيث

 الشباب وخاصة املجتمع على الخطورة شديدة السلبية الظواهر هذه ان وخاصة منها والحد تجنبها

 .فالطواأل 

 التوعوية العمل ورشات من العديد واستضافة تنفيذ على تعمل الرواد جمعية أن بالذكر الجدير

 التي املخاطر من وتوعيتهم لحمياتهم لديهم الوعي لزيادة املجاالت من العديد في واألطفال للشباب

 . املحتمع تحيط

 



 

 الدولي ميركس سيركس مخيم في تشارك الرواد

 

 املتخصص الدولي املخيم في خالل شهر تموز  والفنون  للثقافة الرواد جمعية أطفال شارك

 عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير برفقةوذلك  يكيةاالمر  املتحدة الواليات في ميركس سيركس

 فعالياتالعديد من ال شمليوما  20. املخيم الدولي الذي استمر ألكثر من  سرور ابو الفتاح

  . نشطةاألو 

 

 املتحدة للواليات زيارته  وألتقى مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور خالل

 . فلسطين في بتنفيذها تقوم التي واملشاريع الرواد جمعية وانشطة ببرامج تعريفية جولة االمريكية

 



 

 لألطفال الصيفي الثاني عائدون  مخيم فعاليات إطالق

 الصيفي مخيمها فعاليات خالل شهر تموز  الفنون و  للثقافة الرواد جمعية اطلقت

 عايدة مخيم أطفال من طفل 160 من أكثر بمشاركة وذلك ، ”عائدون ”شعار تحت الثاني السنوي 

 . واملتطوعين املشرفين من مجموعة وبحضور  لحم بيت محافظة في املجاورة واملناطق

 والعديد حالتور  ثقافيةو  رياضية سابقاتمن م هامة زوايا عدة الصيفي املخيموشمل 

 على ايجابي مردود لها كان  متعددة ونشاطات والفنون  الحياتية املهارات في الهامة الورشات من

 . الجنسين كال من(  عاما 16 –7)  بين املشاركين اعمار راوحت حين في املشاركين

 املهجرة الفلسطينية القرى  بأسماء سميت مجموعات لستة املشاركين تقسيم تم وقد

 الديار إلى بالعودة لتذكيرهم االطفال ذاكرة في خالدا القرى  هذه اسماء البقاء

 بين والتعارف الحواجز كسر وأنشطة املجموعات صيحات وسط املخيم فعاليات وبدأت. 

 والفعاليات باالنشطة حافل برنامج وضع تم وقد املشاركين قبل من كبير تفاعل ضمن املشاركين

 . املخيم نهاية حتى استمر



 

 لألطفال وإرشادية تثقيفية عمل ورشات تنفذ الرواد

”  2عائدون “نفذت جمعية الرواد للثقافة والفنون خالل فعاليات مخيمها الصيفي 

مجموعة من اللقاءات وورشات العمل التثقيفية والتوعوية إلرشاد االطفال وتوعيتهم في العديد 

 . من القضايا الهامة وتخدم املجتمع املحلي

يفي موضوعات تهتم بالصحة حيث طرح االسير املحرر بسام ابو عكر خالل برنامج املخيم الص

النفسية واالخالق املجتمعية ومخاطر التدخين وادمان املخدرات والوعي املجتمعي والسلوكيات ، 

إلى جانب موضوعات تتعلق بالقضية الفلسطينية والقرى الفلسطينية املهجرة واحداث النكبة 

وتفاعل االطفال مع املوضوعات واالحداث التي يتعرض لها االسير الفلسطيني في املعتقل .  واللجوء 

  وطرحوا العديد من االسئلة عن قراهم املهجرة واالحداث التي دارت ابان النكبة



 

 في تموز  فعالياته يواصل الثاني عائدون  مخيم

خالل شهر  ليات مخيم عائدون الثاني الذي تنظمه جمعية الرواد للثقافة والفنون فعا تواصلت

تميز املخيم الصيفي بالفعاليات و البرامج حيث ،العديد من الفعاليات واالنشطة تموز  ضمن 

الوطني ، والدراما واملسرح، والكتابة اإلبداعية،  املقدمة لألطفال و التي شملت التثقيف

والنشاطات الرياضية، والفن واألشغال اليدوية، التي تتالءم مع احتياجات األطفال و املزيد من 

 .االنشطة الحيوية و التي تدخل البهجة و السرور في نفوس األطفال

هذه النشاطات تهدف بشكل أن   وأكد مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور

رئيس ي الى تعزيز الهوية الوطنية لدى االطفال، والترويح عنهم واستغالل أوقات فراغهم بشكل 

سليم، موضح أن دور املخيم الصيفي ليس فقط ترفيهيا وإنما صقل لشخصية الطفل اإلبداعية 

سعادته بنجاح انطالق واالجتماعية والوطنية وابراز املواهب املجهولة لدى أطفالنا. واعرب عن 

الفعاليات التي ستفتح املجال امام االطفال للمشاركة بجميع النشاطات املكثفة ما لها االثر 

االيجابي على االطفال وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء شعبنا و ايضا لفتح 

رعايتها بشكلها الصحيح  املجال امام الطواقم واملختصين باكتشاف املواهب االبداعية وتنميتها و

  بعد 
ا
 . انتهاء املخيم .ويعتبر املخيم الصيفي رافد مهم ويجب ان يكون حيويا وفعاال

العاب ، العاب الكترونية ، رسم بااللوان ، ادوات حرفية ، اعمال يدوية  وتتنوع نشاطات املخيم من 

 .االخرى  ، مطالعة قصص ، والعديد من االنشطة



 

 ديوتي ماري  حديقة إلى لألطفال رحلة تنفذ الرواد

 رحلة في والفنون  للثقافة الرواد جمعية تنظمه الذي 2 عائدون  مخيم أطفال شارك

 العاب تخللت واملرح بالفرح مليئة باجواء لحم بيت مدينة في ديوتي ماري  حديقة إلى ترفيهية

 . الجماعية االنشطة من وعدد لالطفال ترفيهية ومسابقات

 

 

 

 



 

 مراد منتجع إلى الثاني عائدون  مخيم ألطفال ترفيهية رحلة

 

 جمعية نظمتها التي الترفيهية الرحلة في”   2 عائدون ”  الصيفي الرواد مخيم اطفال شارك

 درجات ظل في األطفال عن للترويح لحم بيت في السياحي مراد منتجع إلى فنون وال للثقافة الرواد

 . املائية االلعاب من بالعديد انفسهم عن للترفيه لهم الفرصة وإتاحة العالية الحرارة

 ضمن لتوفيرها الرواد جمعية  تسعى التي الفاعلة االنشطة من الخارجية الرحالت وتعتبر

 . األطفال بين وتفاعليه ايجابية اجواء ايجاد في تساهم والتي الصيفية مخيماتها برامج

 

 

 

 

 

 



 

 

 لألطفال املدارس في العنف مسرحية عرض

 مسرحيا عرضاخالل شهر تموز  والفنون  للثقافة الرواد جمعية في الفنية الوحدة نفذت

 
ا
 .”املدارس في العنف”  عنوان حمل ″2عائدون ”  الصيفي الرواد مخيم في املشاركين لألطفال خاصا

 معه تفاعل ، املدارس في املسرحية العروض جولة خالل رواجا القا الذي املسرحي العرض

 املدارس في األطفال حياة تالمس التي املوضوعات خالل من الصيفي املخيم في املشاركين االطفال

 التي والضغوطات االجتماعية والعقبات الدراس ي اليوم اثناء الطلبة له يتعرض الذي والعنف

 . أطفالهم على االهالي  يمارسها

 نتاجا الصيفي املخيم اطفال من مجموعة منه اجزاء في شارك والذي العرض هذا ويعتبر

 الصيفي املخيم فعاليات برنامج خالل االطفال عليها تعرف املسرح مجال في متخصصة لتدريبات

 . اسبوعين من الكثر استمر الذي

 

 



 

 املتحدة الواليات في الرواد جولة ختتامإ

 

 شملت والتي االمريكية املتحدة الواليات في جولتها والفنون  للثقافة الرواد جمعيةأنهت 

 ومشاركة ، فلسطين في بتنفيذها تقوم التي واملشاريع الرواد جمعية وانشطة ببرامج فيةتعري جولة

 ” . ميركس سيركس”  الدولي املخيم فعاليات في الرواد جمعية اطفال من ثالثة

خالل الجولة تعريفا  سرور ابو الفتاح عبد الدكتور جمعية الرواد  عامحيث قدم  مدير 

لى تطبيقها خالل شامال بالبرامج واملشاريع التي تنفذها املؤسسة والخطة االستراتيجية التي تعمل ع

 رامج التي تعنى باالطفال والنساء والشباب . السنوات القادمة ، وخاصة الب

 

 

 

 

 



 

 

 حوسان قرية في الهوية عين ملنتجع ترفيهية رحلة تنفذ الرواد

 

 الرواد مخيم في املشاركين لألطفال ترفيهية رحلة والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت

 . لحم ببيت حوسان قرية في الهوية عين منتجع إلى وذلك” 2عائدون “ الصيفي

 في والفرح باملرح مليئة باجواء وإشراكهم االطفال عن للترويح الترفيهية الرحلة هذه تاتي

 . الصيفي املخيم وفعاليات انشطة ختام

حيث استمتع األطفال بقضاء أوقات هادئة في الطبيعة الفلسطينية وتعرفوا على القرى 

 الفلسطينية املحيطة في محافظة بيت لحم . 

 

 

 

 

 



 

 لالطفال الصيفي الثاني عائدون  مخيم فعاليات ختتامإ

 الصيفي الرواد مخيم فعاليات في نهاية شهر تموز  والفنون  للثقافة دالروا جمعية ختتمتإ

 والدورات والنشاطات الفعاليات من مجموعة تضمن يوم 15 ملدة استمر والذي ″2عائدون ” 

 العمرية للفئات الكافية املساحة وتوفير الصحي املناخ توفير على عملت التي العمل وورشات

 االبداعية املجاالت في قدراتهم من التطوير الى باالضافة الفلسطيني وواقعهم ذاتهم عن بالتعبير

 . املختلفة

 التصوير ، املسرح ، الكورال ، الدبكة مجاالت في ودورات ورشات الصيفي املخيم وشمل

 ومناطق مخيمات من قدموا طفل 150 من اكثر فيه وشارك ، الفلسطينية والهوية التاريخ ،

 . العمرية الفئات مختلف ومن لحم بيت محافظة

 على العمل استمرار سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير أكد جهته من

 العمرية الفئات بكافة النهوض اجل من املتنوعة االبداعية املجاالت في والدورات النشاطات تفعيل

 من والتطوير قدراتهم نم للتطوير الفلسطيني الشعب البناء االمكانيات كافة توفير اجل ومن

  وذلك ، الفلسطيني والتاريخ والثقافة القضية عن للدفاع ابداعاتهم
ا
 الوطني الدور  من انطالقا

 مواقع كافة في والتميز لالبداع الفلسطيني للطفل الفرصة وتوفير املجال اتاحة بضرورة الفلسطيني

 . تواجده



 

 القدم لكرة عائدون  دوري تنظم الرواد

 

 القدم لكرة عائدون  دوريفي نهاية شهر تموز  الدوحة مدينة بلدية ملعب أرض على انطلق

 التأمين شركة وبرعاية الدوحة بلدية مع بالتعاون  والفنون  للثقافة الرواد جمعية نظمته والذي

 الكل ويمثلون  الغربية الضفة مدن من فرق  5و القدس من فرق  6 فريقا 11 وبمشاركة الوطنية

 . الفلسطيني

 املدير و صوي  أبو خضر الرواد لجمعية اإلدارية الهيئة عضو بحضور  الدوري أفتتح

 ورؤساء وممثلي حسان وفراس صالح الرياضيين واملحكمين الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي

 صمت دقيقة املشاركين ووقف الفلسطيني الوطني السالم عزف حيث ، املشاركة واألندية الفرق 

 . فلسطين شهداء أرواح على الفاتحة لقراءة

 القدم لكرة عائدون  دوري إطالق أن الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي املدير قال جهته من

 في حقه يمارس الفلسطيني الشعب أن لالحتالل واضحة رسالة هو 2007-2006 مواليد لألطفال

 الصحي واملناخ الفرصة إلتاحة الرواد جمعية وتهدف ، الظروف كل تحت واللعب والتعليم الحياة

 بشكل الرياضة خالل ومن القدم كرة خالل من باللعب حقها ملمارسة الصغيرة العمرية للفئات



 للتعبير لألطفال واالمكانيات الوسائل كل لتوفير يسعى الذي الرواد جمعية دور  على مؤكدا. رئيس ي

 . املتاحة االبداعية املجاالت بكل مهاراتهم وسقل قدراتهم وتطوير ذاتهم عن

 عبد. وجه الدكتور  الذي استمر ملدة ثالثة ايام  دوري عائدون لكرة القدم وفي ختام 

 هذه أنجاح في ساهم من لكل تحيته والفنون  للثقافة الرواد جمعية عام مدير سرور بوأ الفتاح

 دورة على وأكد للمستقبل عمادا ستكون  التي الفئات هذه في األهتمام أهمية على ومؤكدا البطولة

 شاهين شاهين أكد ثم ومن. جميعها الحياة مجاالت في الشباب مهارات تنمية في الرواد جميعة

 . جميعها األنشطة أنجاح في ومساهمتها املؤسسات دعم في البلدية ألتزام الدوحة بلدية رئيس

 الرواد مجموعة قدمت بعدها. تقديري  بدرع البلدية الرواد جمعة عام مدير كرمهذا و 

 الى باألضافة فنيا طابعا البطولة على اضفت الشعبي الفلكلور  من فنية لوحة الشعبية للدبكة

 عام مدير أبوسرور الفتاح عبد. د من كل تقدم ذلك بعد. الفرق  العبوا قدمها التي الفنيات

 وفراس صالح البطولة حكام لتكريم الفنية واللجنة شاهين شاهين الدوحة بلدية ورئيس الجمعية

 الفلسطينية األكاديمية من خوري شادي الالعب وتتويج املشاركة الفرق  تكريم ثم ومن حسان

 صورباهر نادي والعب أهداف 8 برصيد الهداف بجائزة أبوذياب وصبري  حارس أفضل بجائزة

 كأس لحمل صورباهر نادي العبوا تقدم ثم ومن. البطولة في العب أفضل بجائزة عواد يوسف

 األكاديمية وأخيرا الثاني املركز وميداليات بكأس الفدائي وأكاديمية الثالث املركز وميداليات

 من كل البطولة على وأشرف هذا. األول  املركز وميداليات بكأس رياضيا للوهوبين الفلسطينية

 .أبوصوي  وخضر الغول  منير ومحمد الغول  وأمين شمروخ ونهار أبوصوي  وأحمد الكردي رئبال

 

 

 

 

 

 

 



 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

 

 

 في صور  تموز  فعاليات جمعية الرواد خالل شهر 

 

 

 

 

 

 

 


