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 فرقة الفنون الشعبية الف لسطينية
  اليشزة إلالنتروهية الطادضة

 4106شحاء 

 لزوح املالئنة الصغارثأخز الصيف هذا وحين مز، ق
ً
 ض ى مطزعا

 

 اإلنتاجات

 ..."  ماهون اول طلت العمل الفني الزاقص " -

بعدددرورددددىكووٍدددد اوعمر دددداورددددعوادعودددددوكوادإددددد وكوعمدددراووكوادهددددروي  و  ههددددد و ددددىام واد  دددد  ومو  ددددمواد  دددد و

دؼ اااوادئ م يداويا ددود خدم وواصةداوكورهدمبرو ةدىياو10 املكد  وردعالجريروػ  و...وكو  ورإنيداومىدإلاوٍع

واصةاوكواصصورعو ىام واد    وادهعإيا وكصروصرموادعىضومىإلاوردر والد أوايدممو هد اوي وو40 وهموكاو

رهددمبرورددعور ه ددطوامل ددمػت وخيدد و ددهذواديدد مو ك وو 2000  و دظدد وواك دد ورددع2014و\ 12و\ 7كوو5كوو4

  دددي  وادإيددد ر ووامو  و)وتددد واخظدددموب وردددعوكواصدددرصملواد  ددد   وكواديددد موادادددمفنونصدددرصملواد  ددد   ودألبدددم  

رموادي موادامدد ادقرٌ وتد و وادهومدياوام  ُ و  عي  وفع ي  وص م واد مومه ومةي ا
ُ
و ي و مال(وكصروص

ًواد دعوادهدع  و وكودمو دمو ددرم وصممدم واددىصصوالجريدرروادهمبعداوملوكعىضوويع ويدهب  كوادعريدروردعوىكد

ادعودددددووعددددم واد  يدددداواملد يدددداوكوعص يويددددا وكرددددعوامله صدددد وا وي دددد   اصددددرصملواد  دددد  وادددد وادهددددإكم وكواده و

عتددددموو دددرم وردددعوتددد وااهدددملوادعوددددوو.و2015اددد ووافددددو  َدددؼي وكفمو  دددموفددد  وادعدددممو ػ ددد و...وواد  ددد و 

َاوٍيرا  .ادَ يرياو كوكبنوكورٍؤ

 

(  للمشيد مً الصور إضغط هىا )ثصويز: هداء قطامش 
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 " جشزيً اول ساجلالعمل املوضيقى الغىائي " -

ًواد ددعوادهددع  وك و دديطوا ددمفنو ىصدداواد  دد  و دديقنواد  َددؼي  وادد واملفهإدداوادَددوعيهوملىكدد ر ددهوالدد أوٍدد  ا و ددرا ووخ دداوادإددد وادد وعوأواملٍ 

و
 
دديقنو ووفددنوػددموبواد مصددىواددده وصددمووٍددم قم دديقيا ادهددعإياواد  َددؼينيا وكصددرو ددراواده اصدددوخيسيددموردد واملٍ  ددؼ اااواملٍ  ادد ووو يطيو ت ييدد وٍط

يقنويا دومىإلاور و مدهوردعو  دمفنوادتد وت دىلونك وردىروردعواملفهإدهوادَدوعيهو 2006ادعممو ًواد دعوكت و  ملوادعودواملٍ  ادهمبعداوالو ديطورىكد

ددي وادهددع  وامل ه  مددهواملةددموووالجئىا يددهوخيدد وعمادد وبعددعو  ددمفنورددعوالج يدددوكوافددى ورددعوالك يدددوكادقددرٌوكافددى وصددممو فهم  يددموادهددممىوٍك

دديقهوٍد يدوفدد و وودعوددواد  دد  و ردىلوا ددعومدمرى واد وادعددممووىو ادفد كصدرواميددروت ييع دمورددىروافدى  ونبويدداو مدموروكطددع مووو1989كلحسيدمواملٍ 

يقنواد  ك  و وادىاب ود ىصاواد    وبعروي مويرووا وٍيمبومةى  وكيعهب  و2014 ويا ددو2010و وي دا2006 ويويطوو1997ويا دوعاهملواملٍ 

َاوٍيرا رم ورعوو.  وا ياواد  َؼينيا.رعوف  و ىامرجو إفاواد    و  ادَ يرياووعتدموو كوكبنوكرٍؤ

 

 

 

 

 

 يلول أ "شرية العمل املوضيقي الغىائي "ح   -

دددديقي وادهددددإم ورددددعور  هددددطور ددددمػتو  َددددؼي وكووبعددددروا وعمادددد  اده ىبدددداو ك ددددإلاورددددعوا م ددددموت دددد ضو جيددددمو ىصدددداواد  دددد  وردددد ور و مددددهورددددعواملٍ 

ديقنالجد ال واد ومددعواددىصصوكو والوالحىعددنوَدد و واملدهدد وادد و اهددملورٍ 
 
دإعاور ح ددي وصددمووو28خيد وتدد وادعودددورد ووبعيددرا دديقنوكرئ دد وٍك رٍ 

يقنوادهم ويعق  وخو وه ًرودهد ىيعوتود يوكو   وادعودواد   وككيمهواملٍ  ًوياوا ووامو وبعروا وت وتأ ي هوبَب والحدى ومىدإلاو د  وصُرموُخ

ًويددداوفددد  وادعدددممو وردددعوالجدددريىونكدددىرواادددهوردددعوامله2014و\ 9و\ 27كوو26مىدددإلاويددد ري ورههدددمدي و هدددموي وكصدددرموادعوددددو ردددىروو2015 صددد وا ويُقدددرموُخ

َاوٍيراوورم ورعت وااهملوادعودو و.افى    رعوف  وت و وتومس  وعص يم .وادَ يرياوعتدموو كوكبنوكورٍؤ

 

 

 

 

 

و( ملشيد مً الصور أضغط هىاثصويز: أحمد عودة )

 

http://www.el-funoun.org/photo-gallery/huzaria-2014
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 عام مً مطيرة فزقة الفىون الشعبية الفلططييية 57لحاب يوجق  –في معمعان الزقص  -

دددهنهمل وت ىبددداوا ميددداويدو  دددمورع دددموامظدددميبمواددد ووخ ددداوخيدددم ي  و ددد وديَددد وت ىبددداو  يددداو قدددؽ وكديَددد و ىصددداواد  ددد  وت ىبددداواٍددده  م ياودكددددو ت ىبددداوا هومميددداوكخَددد  و  يدددموت ىبددداوخيدددمر ور ي ددداوامظدددم،يم والواتدددىووواددد واد صددد  و  دددإلاوبدددهاوٍط

ً  و كدد وردموخو هدهواده ىبداوردعوكقد والقدما وك عددوكػ د وكبكددوردمواد وهدهواده ىبدا و  يدموت ىبداو ىيدرر واتمخد ونمظدم،يموا ويك اد اوبد  ور دد ي واده ىبداو مدهدريم  و مدهؼ عم وكعف مصم  و منخ موكادك ا يُ و كدورموب ور ىحوكعدورموبد وردد

واد وفَديجورهدرافد ويقد مواد و
 
هومىدإلاورع ددجوك د و  ورع دجوالويوفدعوت كيةدهو ددويوفدعواٍه  صدهوردعوخيد وبد و ظددملو د بى ادفايد ودخكةديم ي وكنمودمد  وكلحيد ا ي وكودمور دد اواده ىبداوردعو كةديم ي وكامودمد  وكخيدد ا ي  وتظدم ىوندد ورعدم

 وكالويا ويددرأوبعدرورد
 
وكدف دهواد واد صد وا َدهودد ويفدعومةديم

 
ومىدإلاوفهد ،يم و  يدمورَدهوى وكددهد  و ا يدموصم و35ىكوواك د وردعوخىياواتمحونمظم،ي وا ويعب كاومعوك  وب ووافدواد ىصاوكفمو  م ود ويفعوٍد  

 
 داوادهددريم  وكردرممرود   دىوممردم

 
 
 ."ايظم

 ُجوػىص موكر عى م يمو)ٍي يعوخ ي ا/مظ واد ىصا(وكت بشوردؼم يم وكت الق 
َ
مو ىكاي يمورعور ظ وياورَه ى وادىخ اورعوخي و  و خر واملَم ىا و جيم وتتيذود مو ركماياوكيأرنوبهاوادفهم وكىخ اوا ورَموا ووخ اواد ىصاورعوواف  م وت

   واده اليت وا وت اليت وردمكو يم وكن 
 
و واريٍو–وايري  َداواٍَؤ ملاك و مؼقداوعَدملاورإمواٍَؤ روعرو مر و .الويوفعودهوا ويديؽو ه ىباو كدورعقيرا يمو ا واده ىباوتتيذوملَم ىيعو فىيعورعوواف  مواكوفمو  موديعب كبمو ىكايم ي وايظم

 و. كَف  يداوك

 * مً ثقديم الشاعز وضيم النزدي للنحاب. 

 
 العروض 

 

 جشزيً الاول  طوباص محافظة  -

َدداورد يدداوكوٍددويا وصددرر واد  دد  ومىطدد مواد  دد  مدهنَديتوردد ولج دداو و د حىيدداواددىصصو  خيددملويدد مواد دد اأوادد وردم ظدداوػ بددمٌوكو مدهعددمك وردد واك دد ورددعورٍؤ

ددداوابدددنونووادئ دددمو  وخيددد وصدددرر واد  ددد  وكبىامو دددمور و مدددهوردددعواد  خدددم وو1500اددد وردم ظددداوػ بدددمٌو وهدددموكاواك ددد وردددعو رهدددمبرو كهظددد اواددد وٍدددمخاوررٍو

ردددعو إدددرلوو فددد ي والكمصددداوفددد  وادعدددىضوومددد وادعدددىضووكصدددروت ممددددوالجو ددد وو ودددموتقرردددهواد  ددد  ومىدددإلاواملَدددىح وختدددجوكصددد  و دددمدإععادىاصةددداوكوادئ م يدددا و

َاوٍيراوادَ يرياو  ك ًلورعو ىامرجو إفاواد    وطوا ياوااد  َؼينيا.رٍؤ

  

 

 

 

 هداء قطامش ثصويز:
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 رام هللا –جشزيً اول  إفححاح مهزجان التراث  -

ًواد ددعوادهددع  ود ددهاوادعددمم وكوصددرو ددموك واد  دد  و و و مددهورددعواد  خددم وادىاصةدداوكو   ههددد واد  دد  ور ى ددم واد دد اأوادَددمب واددده وي ظودداورىكدد

ووصةدددهي وردددعووصةددم وادعوددددواد  دد والجريدددرو
 
بدددهاوادعددىض و ه ممددددوبم دددوردددعوالجو ددد و وكصددرو دددموك واد  دد  و ىامو دددموو ػ دددد ... ادتدد وصدددرموايظددم

دكمردددواد  دد   وكصددروصددرر وادد وادعددىضود خدداو ريددرروبع دد ا واد دد يذورددعوتةددوي ومؼددموفؼددم وكور ددر وو2014اد خيددرودعددمموخيدد وعددم وادعددىضو

ًواد ددعو ااهم  ددمورددعو و دديطواملفهإدداوادَددوعيهود وىكددً وكتويدد  و دديقهورددعو ٍددؼ اااوتوددىوكخ ددموادتدد وصددممورىكدد كىاكددىر وكصددرو  يدد واد  خدداومىددإلاورٍ 

يقهو  ك  وياو آداوكاخررو مٍياود ر فا.و ك  يمورٍ    قؽوا وعدووصةاورعوادىصةم وادا أ وصو وم جيموخىعم ورَه خمرورعوالحىعم وٍ 

 

 

 الجوالت 

 عمان -ايلول    -الطابعمهزجان حهايا   – الاردن -

اد وامل ى دم وود ه وعدم وورهدمبروكفةدصوادعدىضوادادمفنو900خكميموادَمب ووبعىضو   و ود حىياوادىصص وو دظد وور ى م وا ههد واد    وتومس  وك ىكاوار ياوت و ومدهنَيتو ي و ىصاواد    وكرَىحوادإ روكبرم ورعوطتدمووطكوكبنوك  

ًر ور ددي والحَددي  ور ددي واد ةددى و إدددواد ظيددط وكاو والوت وعددم ور ه  ددارهددمبرورددعووو1400وخيدد وتدد وتىتيدد وخظدد و اد  َددؼينياوادد وطوو و ًوصددمل ور ددي و دد دداوطيهددممود ػ ددم  ور ددي واملدؼددا وراور ورحدد)ور ددي وادؼمدإيددا ور ددي واد رٍو

ًواملئدمي ووصدرموويد وصةدىوواداقم داواد ورري داوالحَدي ود هدإم وكصدروادعدىكضواد واظو وور ي ورمو م ور ي وادإقعا وكياورواده وياوط هومميا واملد ُواد ػ   ور ي و  ي  واتدمووادهبيا اتدموواملىرار( وملىكد
 
اد واداقدما وتدهاكىواديد مو ك وومودم

 إلممورو موموه.ووو ذ

 

 ) ثوروهحو، أوثوا ، موهتريال ( جشزيً جاوي  –لىدا جولة  -

وك را  وا  واد  َؼينيا ورعواملوا يا وعدورعو)وكي وادعممكبعروتدظي ا وت مو رم ه وا  وك را وا  وصرر واد    وال أومىكضو  ياوف  و  د يم  

و و رهمبروكصروصرر واد    ومىكط مودهىيداوكاٍعهورعواد  َؼي ي وكوادف ريعومىإلاوخرووو2100واك  وورع دظ ووت وكاه  واكت ا ور ا  يم و(

 ادقرٌ.وورري اوَته هواملقمصروا رودرم وٍ الوكر و مهورعوالجنَيم و فى  وكصرونب ووي وادعىكض

وكفمصا كا وا ُواد ص ووطوالوكادهةوي وكادؼمصاوكطتقم وومىإلاوالص ومىكضواد    واٍهدَم ووكاػىالورعوصإدومرووكإي ورعواملهمبريعو

كا مووادَ ي واد  َؼي  و مالالىوطي مبنواده وواده والوي ظ   وادهؼ يىوم يه.بريعواد  َؼي ي ورعورد  واد  اأورعىط والاهقموورعوبععواملهم

مغووادإعام وادر   رمٍياوكبععوامظملوادب ملم وادف ر وادهيعوخ  ظىكاوادعىضوادامفنووا ورري اواكت اوكاده وفةصوود  .تىكههوادعىكضوا واٍك

 

 

 

 ثصويز: هداء قطامش
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 ورشات العمل و المشاركات الفنية 

 لىدن   -ايار  –صبار مشزوع مشترك مع ثجمع  -

وبع دد ا و
 
وت مم يددم

 
و  يددم

 
  وكو  ددكدواملددمل اصددمموت ودد وصددإموواد  دد وكمىددإلاورددر و ٍددإ ضورددعوادعوددد ومىطددم

 
د هددروي وواددده و ت ددهورددعورإ ددجورقجدد ووادد وصىيدداو يدد واإددمالور صعددم

 كادعىض
 
وكتد ي  دموردعواك د وامل دمػتوخي يداو  دإلاواك  بدمو ىا دم

 
 وكصدرو دمل و وخي ورعىط وامل ؼقاولحمداورعوادقجىروالجوممياوبعروصؼ والجدراوواد مصددود دموتومردم

كو ىصداواد  د  وكوو/و يد و دمالو و مهورعوادىاصةي وكواملَىخي وكواملدؤويي وردعورَدىحوالحدمور فىروادعىضواد   ورَه خياورعواملكم وا َه وكصرو و وادعىضور

ًواد عوادهع    ومو وبههواد و اورعوٍيراوادَ يرياوطوعوت و وتومس  وطص يم .وروصرموادعىضوا و  دهي ور ه  هي . وكص/وادإي ررىك

 

 وبيروت - حشيزان -شمظ مزلش  –فىون الاقامة فىية فزقة  -

مؼددموفؼددم وكواظددم وادفع دد وادد وكو دداورهددموكياوردد ورةددو وادر فدداواد إ ددمفنورمددد وم ددراو  وتدد وعددممواملميدد  و وهددموكاوامظددملواد ىصدداوا ددمحواده ىبدداو ك ددإلاوادوبعددر

جوادد وصدديم م وب يدداويددررد خدداو  يدداوبع دد ا و ر دد ورىبدد  وادامايدداو وهددموكاومظدد يعو فددىيعورددعواد  دد  وكبوددموامويددموفؼددم وكر ددر وكىاكددىروادد و  ددملود صمردداوعمددراوو

َدداوطكوكبيددومودد وبددههوفهددممواد و دداوادتدد واصيودد وادد و يدد ك .وادد واد  خدداوور  دد ووادهددمموادد وادر فددا وكصددر و سدد موتو ودد تو  فددوعرددوEEDواطصمردداورددعوصإدددواملٍؤ

 و. مي صع

 

 لبىان   -اب  - ملحقى جىاها الحاضع -

ًواملع  ردددددم ور هقدددددهو  مادددددموادهمٍددددد وكوادددددده وي ظودددددهورد ودددددىرو ك دددددإلاو دددددموكوالددددد أوامظدددددملوردددددعو ىصددددداواد  ددددد  وكبددددد ويي ددددداوخوددددد يوكو يدددددمٌو بددددد وكافدددددُوا  مددددد  واددددد و ىكددددد

 دم وك ددم اوردعو  َددؼي  ودإ دم  وٍدد ويم و وو  ورةددى وكصدرواطددي  وكو داوادر فدداود ودىرو ك ددإلاوادد وو300( و وهدموكاواك دد ورددعووالج ددج)وود   دد  وادهدعإيا ادعىبدن

ادتدد وخددرال ومىددإلاوادر فدداوبعددرواد فإددا ووال َددؼي ي وادد ودإ ددم  ود إددد وادد وادهددد  اد  كاملددروبي وافهددؼاوامل هقددهوبددهاوادعددمم وخيدد وتدد وومدد رور و مددهورددعواملةددووي و

داو ىرمادمواد ود ه ممدوكوادتهموكوكب ملوتةد وا وكم صدم واد واصدعرروكايد ر وطدوعورَدمخم وررٍو
 
ورهوي ا

 
اما يداواد و  دررو ىرمادمواد ودإ دم  وكصدروكصروعم وامل هقهوخي ا

 ومو وبههواد و اورعوٍيراوادَ يرياوطوعوت و وتومس  وطص يم . واد  َؼينياوا ودإ م  ورروبي ورعور  هطوامل يومو10او موكوا واد و 

 

 

 

 

ثصويز: أحمد عودة

 

 ثصويز: إياص جبر
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 إعحقال عضو الفزقة ليىا خطاب 

 وبعرو ٍإ ضو2014\12\13عظ و ىام واد    وادؼمدإاودي موفؼم وي مودص ا وعخه  وومهقم ا و2014 اههجومممو

 رعورهموك يمورعو  ههمحومودوادب ام والجريرو وػ  و...و ورموياد ودي مورعهق اوختجوبهِرواد حظا.وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثصويز: شادي بنز 

 

http://www.el-funoun.org/
https://www.facebook.com/pages/El-Funoun-Dance-Troupe-%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/192110074163437
http://www.youtube.com/channel/UCi9l7lja6E6AEMHLu1sHBuw
https://plus.google.com/u/1/107546392330084114858/posts/p/pub
http://instagram.com/elfunoun_pdt/
https://twitter.com/FunounPdt

