
بمبادرة من بلدية رام اهلل وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام اهلل والبيرة وبالتعاون مع مؤسسات المدينة الرسمية واألهلية يسعدنا إطالق فعاليات مهرجان رام اهلل 
للتسوق 2013 بنسخته األولى ليصبح تقليدًا يطل على مدينة رام اهلل سنويا. تقام فعاليات مهرجان رام اهلل للتسوق خالل الفترة 2013/8/1 - 2013/8/31 ويشهد المهرجان 

تنظيم العديد من الفعاليات التجارية والتسويقية باإلضافة الى األنشطة الثقافية والفنية المميزة.
يهدف مهرجان رام اهلل للتسوق إلى توفير فرص تسوق بأسعار مخفضة للمواطنين في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين حاليًا، وإلى إنعاش الحركة 
التجارية واالقتصادية في مدينة رام اهلل. أما رسالة المهرجان فتؤكد على أن السوق الفلسطينية يجب أن تكون وجهة لكل الفلسطينيين لنشكل سويًا بدياًل حقيقيًا عن 
السوق اإلسرائيلي. يضع مهرجان رام اهلل للتسوق بين ايديكم برنامجا متكامال يوفر لكم سبل التسوق والمشاركة في نخبة من الفعاليات الثقافية والفنية الترفيهية الهامة.

اهال وسهال بكم في مدينتكم رام اهلل!

برنامج فعاليات مهرجان رام اهلل للتسوق 
اسبوع الضيافة، اسبوع الموضة، اسبوع العودة للمدارس

الموقعالفعاليةالساعةالتاريخ

اسبوع الضيافة2:00-8:00 مساء2013/8/14
حملة تذوق من زاد بالدك )كبرى شركات صناعة المواد الغذائية يف 

فلسطين والمطاعم(
رسم عىل الوجوه لالطفال

شارع ركب، دوار المنارة، ميدان ياسر عرفات، شارع االرسال، 
شارع بنت جبيل، سوق رام الله الشعبي

اسبوع الضيافة2:00-8:00 مساء2013/8/15
حملة تذوق من زاد بالدك )كبرى شركات صناعة المواد الغذائية يف 

فلسطين والمطاعم(
رسم عىل الوجوه لالطفال

شارع ركب، دوار المنارة، ميدان ياسر عرفات، شارع االرسال، 
شارع بنت جبيل، سوق رام الله الشعبي 

اسبوع الضيافة2:00-8:00 مساء2013/8/16
فعاليات سوق رام الله الشعبي 

رسم عىل الوجوه لالطفال

شارع ركب، دوار المنارة، ميدان ياسر عرفات، شارع االرسال، 
شارع بنت جبيل، سوق رام الله الشعبي

اسبوع الضيافة2:00-8:00 مساء2013/8/17
رسم عىل الوجوه لالطفال

عرض موسيقي

شارع ركب، دوار المنارة، ميدان ياسر عرفات، شارع االرسال، 
شارع بنت جبيل، سوق رام الله الشعبي

اسبوع الموضة2:00-8:00 مساء2013/8/18
معرض منتوجات سيدات االعمال 

رسم عىل الوجوه 

شارع ركب، دوار المنارة، ميدان ياسر عرفات، شارع االرسال، 
سوق رام الله الشعبي

اسبوع الموضة2:00-8:00 مساء2013/8/19
رسم عىل الوجوه لألطفال

معرض منتوجات سيدات االعمال
فعاليات سوق رام الله الشعبي

عرض موسيقي

شارع ركب، شارع بنت جبيل، دوار المنارة، ميدان ياسر 
عرفات، شارع االرسال،سوق رام الله الشعبي

اسبوع الموضة2:00-8:00 مساء2013/8/20
رسم عىل الوجوه

معرض منتوجات سيدات االعمال
فعاليات سوق رام الله الشعبي

شارع ركب، شارع بنت جبيل، دوار المنارة، ميدان ياسر 
عرفات، شارع االرسال، سوق رام الله الشعبي

اسبوع الموضة2:00-8:00 مساء2013/8/21
رسم عىل الوجوه

ايام ترويجية )فعاليات تجارية مختلفة(
فعاليات “سوق رام الله الشعبي

شارع ركب، دوار المنارة، ميدان ياسر عرفات، شارع االرسال، 
سوق رام الله الشعبي

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/22
ايام ترويجية )فعاليات تجارية مختلفة(

 خصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة
كافة ارجاء المدينة

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/23
كافة ارجاء المدينةخصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/24
ايام ترويجية )فعاليات تجارية مختلفة(

خصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة 
كافة ارجاء المدينة

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/25
كافة ارجاء المدينةخصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/26
خصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة 

عرض غنائي لألطفال: جوقة نيسان - عرض مجاني لألطفال
ميدان راشد الحدادين مقابل بلدية رام الله ضمن فعاليات “وين ع رام الله” 5

كافة ارجاء المدينة 7:00 مساء

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/27
خصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة 

مسرحية البساط لألطفال - عرض مجاني
مركز خليل السكاكيني الثقايف ضمن فعاليات “وين ع رام الله” 5

كافة ارجاء المدينة
7:00 مساء

 اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/28
كافة ارجاء المدينة خصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة 

اسبوع العودة اىل المدارس2:00-8:00 مساء2013/8/29
خصومات وعروض يف المحالت المشاركة يف الحملة 

مسرحية: عالء الدين والمصباح السحري- عرض مجاني لألطفال
حديقة يوسف قدورة ضمن فعاليات “وين ع رام الله” 5

كافة ارجاء المدينة
7:00 مساء



برنامج فعاليات »مهرجان وين ع رام اهلل 5« - بتنظيم من: بلدية رام اهلل، العروض مجانية

أماكن العروضالفعاليةالساعة التاريخ

افتتاح »مهرجان  الفضاءات العامة “ وين ع رام الله  5” 8:30 مساء2013/8/22
عرض موسيقي غنائي: صابرين دعيبس، فلسطين

عرض موسيقي غنائي: فرقة دوزان وأوتار، فلسطين / األردن
ميدان راشد الحدادين / مقابل بلدية رام الله

الحرجة / رام الله، البلدة القديمةتذوق يف رام الله » مهرجان التذوق الدويل«6:00 مساء2013/8/23
الحرجة / رام الله، البلدة القديمةعرض لمدرسة سيرك فلسطين 6:30 مساء
فرقة الشهب7:00 مساء

عرض لفرقة تايكواندو / ممثلية كوريا7:30 مساء

عرض موسيقي غنائي: تامر ابو غزالة، فلسطين / مصر8:30 مساء
حديقة األمم                              الفرعي )طارق ابو كويك(، فلسطين / االردن

عرض موسيقي: فرقة رباعي الجليل، فلسطين8:30 مساء2013/8/24
ميدان راشد الحدادين / مقابل بلدية رام اللهعرض موسيقي غنائي: فرقة تراث،  »أمسية مع وردة الجزائرية«، فلسطين

ميدان ياسر عرفاتمسرحة العميان، فلسطين7:00 مساء2013/8/25

ميدان راشد الحدادين / مقابل بلدية رام اللهمجموعة نوى: أمسية  موسيقية غنائية من التراث الموسيقى العربي، فلسطين8:30 مساء

ميدان راشد الحدادين / مقابل بلدية رام اللهعرض غنائي لألطفال: جوقة نيسان، فلسطين7:00 مساء2013/8/26

عرض موسيقي غنائي: أمل كعوش، فلسطين / لبنان9:00 مساء
مؤسسة عبد المحسن القطان / الحديقة الخارجيةشعر وموسيقى:  سمر عبد الجابر وضرار كلش، فلسطين/ لبنان

مركز خليل السكاكيني الثقايف / الحديقة الخارجيةمسرحية األطفال: البساط، فلسطين7:00 مساء2013/8/27

بوظة بلدناايقاعات البلد - موسيقى7:00 مساء

شعر وموسيقى: طارق حمدان8:30 مساء
مبنى المحكمة العثمانية / المدرج الخارجي عرض موسيقي غنائي: جميل السايح، فلسطين

مركز خليل السكاكيني الثقايف / الحديقة الخارجيةأمسية شعرية: مايا أبو الحيات، كوليت ابو حسين، أحمد يهوى، فلسطين/ األردن7:00 مساء2013/8/28

شارع بنت جبيلايقاعات البلد - موسيقى 7:00 مساء

متحف محمود درويش / المدرج الخارجي عرض موسيقي: فكتور غنام وجاكو موار، فلسطين/ أمريكا9:00 مساء

حديقة يوسف قدورةمسرحية األطفال: عالء الدين والمصباح السحري، فلسطين7:00 مساء2013/8/29

متحف محمود درويش / قاعة الجليلعرض موسيقي غنائي: »ونبني«- كاميليا جبران، فلسطين / فرنسا8:30 مساء

ختام »مهرجان  الفضاءات العامة “ وين ع رام الله  5” 8:30 مساء2013/8/30
ميدان راشد الحدادين / مقابل بلدية رام الله عرض موسيقي غنائي: فرقة حنين، فلسطين

الثقايف/مصر وبرعاية بنك فلسطين وشركة الوطنية موبايل  المورد  المهرجان بدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان ومؤسسة  يقام 
وبالتعاون مع اتحاد ابناء رام الله امريكا ومركز الفن الشعبي

برنامج فعاليات مهرجان انسان السينمائي  
بتنظيم من: الجمعية الفلسطينية للفنون السينمائية وملتقى فلسطين الثقافي وبشراكة بلدية رام اهلل

كافة العروض مجانية

أماكن العروضالفعاليةالساعةالتاريخ

قصر رام الله الثقايفافتتاح المهرجان: طباشير ملونة من عسقالن / لبنان / المخرجة ليىل حطيط8:30 مساء2013/8/15

ميدان راشد الحدادين – مقابل بلدية رام اللهالبحث عن شوغرمان / تونس وفرنسا وأمريكا / المخرج مالك بن جلود8:30 مساء2013/8/16

ميدان راشد الحدادين – مقابل بلدية رام الله7 ساعات فرق / األردن / المخرجة ديما عمرو8:30 مساء2013/8/17

ميدان راشد الحدادين – مقابل بلدية رام اللهانغلش فنغلش / الهند / المخرج غاوري شندي8:30 مساء2013/8/18

ميدان راشد الحدادين – مقابل بلدية رام اللهشرطي عىل الهامش / األردن / المخرج ليث الجنيدي8:30 مساء2013/8/19

 قصر رام الله الثقايفختام المهرجان: مملكة النمل / تونس / المخرج شوقي الماجري8:30 مساء2013/8/20


