
1

ــالب  ــال وط ــن ا
طف ــات م ــان مئ ــات المهرج ــي فعالي شــارك ف
المــدارس فــي المدينــة حيــث شــملت الفعاليــات أكثــر مــن موقــع فــي 
مدينــة رام ا6 والقــدس، وســط تفاعــل ا
طفــال وذويهــم مــع النشــاطات 
والعــروض الفنيــة والموســيقية والتجــارب العلميــة وا
عمــال الفنيــة اليدويــة 

وعروض افالم وسيرك وغيرها.
ــوار نيســان الــى ايجــاد مشــاريع مرتبطــة با
طفــال فــي  يهــدف مهرجــان ن
مدينــة رام ا6، عبــر بنــاء برامــج خاصــة بهــم ومرافــق تســتوعب نشــاطهم 
الثقافــي والرياضــي واNبداعــي، ويركــز المهرجــان علــى ا
طفــال واليافعيــن 
ــاء مجتمــع حضــاري إنســاني متنــور منتــج  الذيــن يشــكلون ا
ســاس فــي بن

خالق وقادر على مقاومة االحتالل وتجاوز مخلفاته. 
وشــمل المهرجــان هــذا العــام نشــاطات علميــة، عــروض مســرحية، عــروض 

وّقعــت بلديــة رام ا6 اتفاقيــة تمويــل  لتأهيــل أرضيــة مركــز ابســا الرياضيــة 
مــع شــركة المشــروبات الوطنيــة، وتهــدف االتفاقيــة إلــى توفيــر البنيــة 
ــة رام ا6  ــن مدين ــن م ــة للرياضيي ــر الدولي ــق المعايي ــة وف ــة المالئم التحتي
ومــن مختلــف مــدن الفلســطينية حيــث تشــكل مركــز ابســا الرياضيــة جــزء^ 
حيويــ` مــن مجمــع رام ا6 الترويحــي والتــي تســتضيف مختلــف ألــوان 

ا
نشطة الرياضية.
ــم  ــذي ت ــي وال ــا الرياض ــز ابس ــن مرك ــزء^ م ــة ج ــا الرياضي ــة ابس ــر صال وُتعتب
افتتاحــه فــي مجمــع رام ا6 الترويحي عــام 2011، وهو ثمرة الشــراكة ما بين 
و إبســا)  (منتــدى  افريقيــا  وجنــوب  والبرازيــل  والهنــد  ا6  رام  بلديــة 
UNDP. وتحتوي صالة ابسا الرياضية ملعب` متعدد ا
غراض بمساحة 1010 أمتار 
مربعــة، مصممــة وفقــا للمعاييــر العالميــة لخدمــة مجموعــة مــن ا
لعــاب 
ــرة، كــرة اليــد، كــرة القــدم، ألعــاب  الرياضيــة مثــل: كــرة الســلة، كــرة الطائ
اللياقــة البدنيــة وألعــاب رياضيــة أخــرى، كما تضــم مدرج` يتســع لحوالي 400 

متفرج.

ســّلط الفنانــون الذيــن شــاكوا فــي معــرض الكاريكاتيــر " مــن العالم 
إلــى القــدس " لوحاتهــم التــي عرضــت فــي الشــارع المقابــل لبلديــة رام ا6 
علــى اعتــداءات االحتــالل، حيــث ظهــرت اللوحــات كصرخــة عالميــة امميــة 
تدعــو الســقاط االحتــالل، وسياســاته ضــد اعتقــال ا
طفــال والمســاس 

بالمقدسات. 
والمســجد  الصخــرة  كقبــة  فلســطينية  أيقونــات  الرســومات  فــي  وبــرز 
ا
قصــى، والطفلــة ا
ســيرة عهــد التميمــي، والطفــل فــوزي الجنيــدي الــذي 
ــلحتهم  ــه بأس ــالل حول ــش االحت ــي جي ــ` ف ــن جندي ــن أربعي ــر م ــع أكث تجم
خــالل اعتقالــه فــي الخليــل، فيمــا ظهــر حنظلــة، تــارة برفقــة التميمــي تديــر 
ــتبدال  ــع اس ــارة م ــا، وت ــا رفيقه ــم كم ــى العال ــا إل ــقر ظهره ــعرها ا
ش بش

رأسه بقبة الصخرة الذهبية، كما لم يغب غصن الزيتون.
أمــا الرئيــس ا
ميركــي دونالــد ترامــب فكانــت لــه الحصــة ا
كبــر مــن 
القــدس  باعتبــار  ا
خيــر  وقــراره  عامــة،  بسياســاته  المنــددة  الرســومات 
ــا،  ــب إليه ــل أبي ــن ت ــة م ــفارة ا
ميركي ــل الس ــه نق ــرائيل، وعزم ــة Nس عاصم
حيــث تــم رســمه بطريقــة تعكــس حجــم الغضــب العالمــي تجاهــه، وهــي 
ــة،  ــة، وإنكليزي ــن عربي ــا بي ــدة م ــات ع ــوارات بلغ ــا ح ــل بعضه ــومات تخل رس

وفرنسية، وإسبانية، وتركية، وغيرها.

نّظمــت بلديــة رام ا6 ماراثــون مشــي االطفال في مدينــة رام ا6 
" ســوا بنقــدر" للســنة الســابعة علــى التوالــي، تحــت شــعار " عمــال النظافــة.. 
شــكرا "، بمشــاركة أكثــر مــن 2000 طفــل. وتأتــي نســخة العــام 2018 فــي ثــوب 
ودائــرة  والمجتمعيــة  الثقافيــة  الشــؤون  دائــرة  تتشــارك  حيــث  جديــد، 
الصحــة والبيئــة فــي بلديــة رام ا6، فــي تنظيــم ماراثــون مشــي ا
طفــال " 
ســوا بنقــدر" مــن أجــل تكريــس مفاهيــم قيميــة أساســية فــي مدينــة رام 
ا6 تتعلــق باحتــرام عامــل النظافــة مــن خــالل الحفــاظ علــى مدينتنــا رام 

ا6 نظيفة خالية من ا
وساخ.

شــارك المئــات مــن المواطنيــن المتطوعيــن افــرادا ومؤسســات، اطفــاال 
وشــبابا وكبــارا، فــي حملــة يــوم النظافــة الوطنــي التــي نظمتهــا بلديــة رام 
ا6 اليــوم فــي منطقــة عيــن قينيــا، تحــت شــعار " عمــال النظافــة.. شــكر^" ، 
المــدارس  وطــالب  المحلــي  المجتمــع  مؤسســات  مــع  بالتعــاون  وذلــك 

والقطاع الخاص وا
جهزة ا
منية.

باشــرت بلديــة رام ا6 أعمــال تأهيــل مشــروع بيــت الضيافــة أحــد 
ــي  ــك ف ــي ذل ــة. ويأت ــي القديم ــى المبان ــاظ عل ــة رام ا6 للحف ــاريع بلدي مش
إطــار الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي فــي مدينــة رام ا6 وحمايــة المبانــي 
مــن  مجموعــة  مــع  بالتعــاون  الضغــط  خــالل  مــن  فيهــا  التاريخيــة 
خــالل  مــن  تســعى  كمــا  وطنيــة،  حمايــة  قوانيــن  لصياغــة  المؤسســات 
خططهــا االســتراتيجية التطويريــة إلــى الحفــاظ علــى المبانــي التاريخيــة مــن 
وترميمهــا  وحمايتهــا،  بعضهــا،  اســتمالك  أو  اســتئجار  أو  شــراء  خــالل 

وتشغيلها.
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حكــي، ورش فنيــة، ورشــات ســيرك، غنــاء، اضافــة الــى أمســيات مركزيــة فــي 
ميــدان راشــد الحداديــن لمدرســة عوشــاق للرقــص، وعــروض رقــص شــعبي 
لمدرســة الدبكــة فــي مركــز الفــن الشــعبي، والعــرض الموســيقي "خــرز 

مغنى" لمعهد بيت الموسيق.
هــذا واســتمرت فعاليــات نــوار نيســان علــى مــدار 3 أيــام فــي كل مــن رام ا6 
ــن،  ــد الحدادي ــدان راش ــي مي ــواب" ف ــبع أب ــوان "س ــت عن ــك تح ــدس، وذل والق
ــت  ــى"  لبي ــرز مغن ــوان "خ ــوري بعن ــة روزان خ ــال للفنان ــي ل�طف ــرض غنائ بع

الموسيقى من شفاعمرو.

ــي  ــى المبان ــ. عل ــة، حفاظ ــت الضياف ــم بي ترمي
القديمة والتاريخية في رام ا�
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info@ramallah.ps :لكترونيNالبريد ا

نّظمــت بلديــة رام ا6 معــرض ربيــع رام ا6 الثانــي فــي المدينــة 
الــذي اســتمر 4 أيــام، ويهــدف المعــرض إلى تشــجيع المواطنين علــى الزراعة 
والحفــاظ علــى االشــجار عبــر توفيــر اشــتال بأســعار مناســبة، وتشــجيع 
المواطنيــن علــى الزراعــة، وتوفيــر الوقــت والجهــد، وتقليــل التكلفــة، وزيــادة 

المساحات الخضراء في المدينة، والبيع بأسعار مناسبة للجميع.
 وشــارك فــي معــرض ربيــع رام ا6 مــا يزيد عــن 4 أالف زائــر، إضافة إلــى توفير 
فقــرات فنيــة وترفيهيــة ل�طفــال، وتنظــم نــدوات توعويــة مــع طلبــة 

المدارس في مدينة رام ا6.
ــة،  ــجار حرجي ــرة وأش ــجار مثم ــتال ورود وأش ــن أش ــات بي ــت المعروض وتوزع
الزراعــة  ومســتلزمات  المنزليــة،  الحدائــق  فــي  للزراعــة  تصلــح  جميعهــا 
(قواريــر فخاريــة، حجريــة، بالســتيكية)، والتمــور، إضافــة إلــى معروضــات 
ل�ســمدة  وأخــرى  الزراعيــة،  المعــدات  بتســويق  متخصصــة  شــركات 
ــي  ــل ف ــي تعم ــيدات الت ــن الس ــة م ــاركة مجموع ــة، وبمش ــة الزراعي وا
دوي

موضوع اNنتاج النباتي.
ويهــدف اقامــة معــرض للزهــور فــي المدينــة يضــم االزهــار واالشــتال 
واالشــجار نابــع مــن إدراك بلديــة رام ا6 إلــى أهميــة هــذا الجانــب علــى 
زيــادة  الــى  تســعى  البلديــة  أن  إلــى  إضافــة  المدينــة،  بيئــة  تحســين 
المســاحات الخضــراء والحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي والمظهــر العــام 
ســياحي  جــذب  محــط  كونهــا  العــام  مــدار  علــى  للمدينــة،  التجميلــي 

وتشهد حركة اقتصادية نشطة في فترات عديدة من السنة.

يدافعون عن القدس وا
سرى
150 فنان` 

2000 طفل 

الفنــان المشــارك فــي  كمــا أن احــد شــروط هــذه المســابقة أن يقــوم 
التواصــل االجتماعــي فــي  المعــرض بعمــل فنــي ونشــره فــي مواقــع 

صحيفة ومواقع التواصل االجتماعي للفنان.
إلــى  االنتبــاه  للفــت  دولــي  فلســطيني  نشــاط  ضمــن  المعــرض  ويأتــي 
قضيتــي القــدس وا
ســرى، وفضــح سياســات االحتــالل عبــر فــن الكاريكاتيــر 
الــذي يتتبعــه االحتــالل اNســرائيلي ويترّصــده ويتهــم فنانيــه بالتحريــض 

على العنف.
الفلســطيني أحمــد  الفنــان  بالتعــاون مــع  بلجيــكا  إلــى  المعــرض  هــذا 
فراســيني، ومــن المتوقــع أن ينقــل إلــى فرنســا أيضــا، بالتزامــن مــع عــروض 
قادمــة لــه فــي مدينــة القــدس، ثــم تطبــع رســوماته فــي كتــاب عــن 

الكاريكاتير المتضامن مع فلسطين.
مــن الجديــر ذكــره، أن بلديــة رام ا6 نظمــت معرضــ` للكاريكاتيــر " مــن 
العالم إلى القدس "، بمشاركة 150 رسام كاريكاتير من 40 دولة، ويشكل معرض 
مــن العالــم الــى القــدس انتفاضــة فنيــة لونيــة غاضبــة، تطــوق شــعبنا 
ــم  ــوم بينك ــره الي ــن، ننث ــة والتضام ــومات والمحب ــوان والرس ــن ا
ل ــع م بربي

في رام ا6 وسينتقل إلى مدن ودول عالمية.

وانطلــق ماراثــون مشــي ا
طفــال للعــام الحالــي علــى شــكل حملــة يتبناهــا 
ويــروج لهــا اطفــال المدينــة، مــن أجــل رفــع الوعــي حــول موضوعــة النظافــة 
ودور الجميــع كبــارا وصغــارا فيهــا ومــن أجــل تقديــر المهنــة التــي يمارســها 
عمــال النظافــة التــي تســاهم فــي خلــق بيئــة صحيــة ونظيفــة وآمنــة 

للجميع، ومن أجل صقل صورتهم في ذهن ا
طفال.
وتنبــع أهميــة مارثــون مشــي ا
طفــال مــن كونــه يفتــح وعــي االطفــال فــي 
ســن صغيــر علــى قدرتهــم فــي إحــداث تغييــر وحشــد مناصــرة مجتمعيــة 
ــس  ــة ح ــي تربي ــاس ف ــو أس ــذا ه ــة رام ا6، وه ــي مدين ــة ف ــاريع عام لمش

المواطنة لديم وروح العمل الجماعي.
هــذا وانطلــق الماراثــون مــن 3 نقــاط، وهــي: قصــر الحمــراء ومدرســة الكليــة 
االهليــة والمدرســة االنجيليــة ا
ســقفية العربيــة، لتلتقــي جميعهــا الــى 
ميــدان نيلســون مانديــال فــي الطيــرة، ويســتهدف الماراثــون طلبــة مــدارس 
والذيــن  االساســي  الســادس  وحتــى  االول  الصــف  مــن  ا6  رام  مدينــة 
يشــاركون فيــه مــن خــالل مســارات مختلفــة تتــالءم مــع أعمارهــم. وفــي 
ختــام الفعاليــة قــدم مســرح عنــاد عرضــ` فنيــ` توعويــ` حــول موضــوع 

النظافة.

أهميــة  علــى  حديــد،  موســى  المهنــدس  ا6  رام  بلديــة  رئيــس  وأكــد 
الوعــي  ونشــر  تعزيــز  علــى  والعمــل  المدينــة  نظافــة  علــى  االهتمــام 
ــق  ــألة تقل ــت مس ــا أصبح ــنة كونه ــام الس ــي كل اي ــة ف ــوم النظاف لمفه
البلديــة، مشــير^ إلــى "ضــرورة إيجــاد طــرق ووســائل مــن شــأنها تخفيــف 
ــن  ــي للمواط ــت الثان ــو البي ــارع ه ــون الش ــة، ك ــال النظاف ــل عم ــد وعم جه

وعليه يجب الحفاظ على نظافة شوارعنا ومدينتنا.
 وأشــاد م. حديــد بطواقــم البلديــة وعمــال الوطــن علــى دورهــم الــذي 
المظهــر  علــى  للحفــاظ  والوطــن  ا6  رام  مدينــة  خدمــة  فــي  يبذلونــه 
الجمالــي للمدينــة، والــذي يعملــون فــي ظــروف صعبــة وإســتثنائية مــن 
لكافــة  بالشــكر  توجــه  كمــا  وجمليــة،  نظيفــة  المدينــة  تبقــى  أن  أجــل 
يــوم   " الفعاليــة  هــذه  إنجــاح  فــي  البلديــة  مــع  الشــريكة  المؤسســات 

النظافة الوطني".

مــن جهتهــا شــكر ت محافــظ محافظــة رام ا6 والبيــره د. ليلــى غنــام 
بلديــة رام ا6 وطواقمهــا علــى الجهــد الوطنــي التــي تبذلــه للحفــاظ علــى 
نظافــة المدينــة طيلــة أيــام الســنة، مشــيرة إلــى أن نظافــة مدننــا هــي 
واجــب وطنــي وأخالقــي يقــع علــى عاتــق كل فــرد يعيــش فــي هــذه 

المدينة.
وقــد تــوزع العمــل فــي فعاليــة اليــوم علــى تنفيــذ حملــة نظافــة واســعة 
ــي  ــالب وممثل ــن والط ــات المواطني ــاركة مئ ــا، بمش ــن قيني ــة عي ــي منطق ف

المؤسسات المختلفة.
ــة  ــة جداري ــنت البلدي ــي دش ــة الوطن ــوم النظاف ــال بي ــش اNحتف ــى هام وعل
ــي  ــه ف ــون ب ــذي يقوم ــدور ال ــى ال ــم عل ــا له ــكرا" تكريم ــال النظافة،ش "عم

الحفاظ على نظافة المدينة.

ــود  ــة للوف ــت ضياف ــح بي ــه ليصب ــيتم ترميم ــي س ــرح التاريخ ــت ف ــروع بي مش
ــزور البلديــة والمدينــة، إضافــة إلــى امكانيــة توفيــر  اقامــات لضيــوف  التــي ت
مؤسســات المدينــة ( الثقافيــة والمجتمعيــة )، وNحيــاء البلــدة القديمــة 

وتعزيز التنمية االقتصادية فيها.
مــن الجديــر ذكــره، أن المبنــى يوفــر ثمــان غــرف للمنــام مــع كافــة الخدمــات 
ــة  ــن وعلي ــن طابقي ــون م ــم يتك ــاء القائ ــان البن ــا ب ــة، علم ــة والخدماتي االداري

بمساحة 500م2، وتمويل المشروع سيكون من صندوق بلدية رام ا6.


