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 Change the record بمسار  الدوليين املشاركين تستقبل الرواد

 

 الرواد اصدقاء من وفد  تشرين أول خالل شهر  والفنون  للثقافة الرواد جمعية ستقبلتإ

 في وكان ، ترست أموس مؤسسة مدير روز كريس السيد يترأسهم ترست آموس مؤسسة من

 ابو الفتاح عبد الدكتور  الرواد جمعية عام مدير عايدة مخيم في العودة مفتاح ماما استقبالهم

 هولي املقدسة االراض ي امانة مؤسسة ممثلي و زغول  لؤي  الدكتور  لحم بيت محافظة وممثل سرور

 . والعروب جبرين وبيت عايدة مخيمات من املتطوعين من ومجموعة لحم بيت ترست الند

 بريطانيا من يوًما135 من ألكثر األقدام على مسير ضمن عايدة ملخيم البريطاني الوفد زيارة وتأتي

  فلسطين، إلى
ً
 املجتمع وإلى بالدهم، حكومة إلى ورسالة املئوية ذكراه في املشؤوم بلفور  بوعد تنديدا

 من سار متضامًنا 60 من الوفد ويتكون  الفلسطينية، لألرض اإلسرائيلي لالحتالل ورفضا الدولي،

  سويسرا ثم فرنسا عبر لندن
ً
 املش ي وأكملوا عمان إلى الطائرة في ثم وتركيا واليونان بإيطاليا مرورا

 ليكملوا لحم بيت الى ثم ومن القدس مدينة وصلوا حتى أريحا مدينة في الكرامة معبر باتجاه

 الخليل مدينة إلى مسيرهم



 

 الرواد تختتم دولة التطريز اليدوي للنساء في مخيم عايدة

 في املتخصصة الدورة خالل شهر تشرين أول  والفنون  للثقافة الرواد جمعية اختتمت

 يد على املؤسسة في العامل املرأة برنامج خالل من وذلك للنساء اليدوي  والتطريز الخياطة مجال

  .Nikita االيرلندية املتطوعة

 برنامج ومنسقة الكردي رئبال الرواد لجمعية التنفيذي املدير بحضور  الدورة واختتمت

 تحيات الكردي رئبال نقل جهته من. عايدة مخيم نساء من مجموعة بمشاركة عودة منال املراة

 من الفكرة ان على وأكد ، التدريب في املشاركات للنساء سرور ابو الفتاح عبد الدكتور  العام املدير

 على عمل فرص عن يبحثن اللواتي النساء ملساعدة أتى مجاني وبشكل الدورات هذه مثل عمل

 في ومعرفتهم قدراتهم تطوير في ويساهم ، االسرية احتياجاتهم تلبية في يساعد للدخل مصدر توفير

 .  املجتمع في املرأة ودور  مشاركة ويعزز  التطريز مجال

 فترة خالل استطاعت التي Nikita االيرلندية للمتطوعة الجزيل الشكر عن اعرب فيما

 الرواد جمعية حرص مؤكدا. عايدة مخيم نساء من كبيرة مجموعة مع التدريب هذا إنجاز قصيرة

 اولوليات سلم ضمن للمراة والريادي املهم الدور  خالل من وذلك الدورات هذه مثل مواصلة على

 . املقبل العام منه رئيسية اقسام تدشين سيتم الذي الجديد املنهي املركز في وخاصة ملؤسسة



 

 بلفور  على عام 100 مرور  بمناسبة تصويريا مسارا تنفذ الرواد

 من ملجموعة تصويريا مسارا خالل شهر تشرين أول  والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت

 حيث ، املشؤوم بلفور  وعد على عام 100 ملرور وذلك الحياة أجل من صور  برنامج ضمن متطوعيها

 جبرين بيت مخيم ثم ومن عايدة مخيم من إنطالقا الثالثة لحم بيت محافظة مخيمات املسار جاب

 بلقاء مسارهم إلختتام الولجة قرية الى مسيرهم املشاركين وواصل الدهيشة مخيم في وختاما

 مقابالت خالل من التاريخ من لحظات ليسجلوا النكبة عايشوا الذين السن كبار من العشرات

 .1948 عام النكبة ابان قراهم من االهالي هجر وكيف املشؤوم بلفور  وعد عن فيها تحدثوا مصورة

 العاملية الشبكة مع بالشراكة تنفذها التي الرواد جمعية انشطة ضمن التصويري  املسار ويعتبر

 . الفلسطينيين واملهجرين لالجئين



 

 الزيتون  لقطف الوطنية الحملة في تشارك الرواد

 

 الوطنية الحملةخالل شهر تشرين  اول في  والفنون  للثقافة الرواد جمعية متطوعي شارك

 متطوع 70 من واكثر والرياضة للشباب االعلى املجلس مع بالشراكة الجنوب في الزيتون  قطفل

 لحم بيت من والطالبية الشبابية للمجموعات باالضافة الشعبية واللجان املؤسسات من ومتطوعة

 . زكريا خربة في وكانت وفرنسا، ايطاليا من اجانب ومتضامنين والخليل

 

 الذي االحتالل ومواجهة االرض عن الدفاع في للمزارعين عونا الشباب ليكون  الحملة هذه وتهدف

 اهلها من االرض لسرقة دائما يسعى

  



 

عايدة مخيم في لألطفال جديدة إذاعية دورة تطلق الرواد  

 دورة الحياة أجل من صور  برنامج خالل ومن والفنون  للثقافة الرواد جمعية اطلقت

 . 194 الرواد بإذاعة الخاصة التدريب حقول  ضمن االذاعي االعالم مجال في جديدة

 في االونوروا مدارس طلبة من وطالبة طالبا 15 من اكثر املجانية التدريبية الدورة في التحق حيث

 اللغة مستويات وتحسين املدرسية االذاعة مجال في قدراتهم لتطوير يارهمإخت تم عايدة مخيم

 واستضافة االذاعية البرامج تقديم على وتدريهم واإللقاء الخطابة في قدراتهم وتعزيز لديهم العربية

 . الجمهور 

 العام هذا خالل عايدة مخيم في االساسية املدارس طلبة تستهدف التي الثالثة الدورة هذه وتعتبر

 الرواد جمعية تقدمها والتي االذاعي االعالم مجال في املتخصصة التدريبية الدورات ضمن وتأتي ،

 . مجاني بشكل لألطفال

 في لألطفال فلسطينية اذاعة اول  2014 العام في أسست الرواد جمعية ان بالذكر الجدير

 . االذاعي االعالم حق في املبدعين االطفال من مجموعة تضم فلسطين



 

 لألطفال العربي الخط مجال في دورة تطلق الرواد

 

 في مجانية تدريبية دورة التعليم برنامج خالل من والفنون  للثقافة الرواد جمعية طلقتأ

 في املتطوعات إحدى معال نداء املتطوعة تقدمها ، عايدة مخيم في لالطفال العربي الخط مجال

 . التعليم برنامج

  وتعريفهم مستوياتهم حسب الخطوط في املشاركين قدرات لتطوير الدورة هذه وتهدف
ً
 على عمليا

 .العـــــربـــية الخطوط لتشكيل األساسـية وأنواعها العـــربي الخــــط اتأدو  أستخدام طرق 

 قدرات تطوير في تساهم التي التدريبية الدورات من العديد توفير على الرواد جمعية وتعمل

 . العلمي وتحصيلهم ادائهم وتعزز  الذهنية األطفال

 



 

 لألطفال التطريز  مجال في تعليمية دورة تختتم الرواد

 مجانية تدريبية دورة خالل شهر تشرين أول  والفنون  للثقافة الرواد جمعية إختتمت 

 في التعليم برنامج خالل من وذلك لألطفال اليدوي  والتطريز الخياطة مجال في متخصصة

 . لألطفال اليومية الالمنهجية االنشطة ضمن وذلك املؤسسة

 يد على األقمشة على والرسم اليدوي  التطريز اساسيات على االطفال تعرف حيث

 .Nikita االيرلندية املتطوعة

 خالل لألطفال الرواد جمعية تقدمها التي الالمنهجية الدورات ضمن الدورة هذه وتعتبر

 . الدراسية الفصول 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املدارس لطلبة املسرحية التدريبات من مجموعة تنفذ الرواد

   املسرحية التدريبات خالل منو  شهر تشرين اول في  والفنون  للثقافة الرواد جمعية نفذت 

 املسرحية االعمال في االطفال من جديدة مجموعة إشراك على  الفني البرنامج انشطة حدىإ

 . ةالقصير 

 االداء على لتدريبهم عايدة مخيم في املدارس طلبة من مجموعة إستقطاب جرى  حيث

 الطاقات وإخراج جديدة مسرحية اعمال إلنتاج املسرحي العمل في قدراتهم وتطوير املسرحي

 . املسرح خالل من انفسهم عن للتعبير األطفال لدى واملواهب

في نهاية هذه التدريبات إنتاج اعمال مسرحية يتم عرضها في املدارس واملؤسسات  وسيتم

 الشريكة يقدم من خاللها األطفال نموذج عن تجربتهم القصيرة داخل املسرح .

 

 

 

 

 



 

 

 في صور   تشرين أول  فعاليات جمعية الرواد خالل شهر 
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 + 970 2 2744780 فاكس –+ 970 2 2750030:  هاتف
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