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تكریم عمال الوطن المشاركین في مھرجان جرش
صابرین الطعیمات

كرمــت بلدیــــة جـــرش الكبــرى، بمبادرة ھي
جرش  مھرجان  عمر  من  نوعھا  من  األولى 
لوطن  ا عمال   36 للدورة  لفنون  وا فة  للثقا
اإلعالمیة  للجنة  وا لمھرجان  ا في  لعاملین   ا
نظرا المھرجان،  في  العاملین  من  وغیرھم 

وإنجاحھوتسھیل  المھرجان  دعم  في  لجھودھم 
جرش  بلدیة  رئیس  حدیث  وفق  فیھ  الفعالیات 

العتوم  أحمد  .الكبرى 
بلدیة جرش من  العاملین  عدد  إن  العتوم  وقال 

یقل  ال  المھرجان  في  المحلي  والمجتمع   الكبرى 
 عن 1100 عامل وھم جنود مجھولین داخل كافة
سبیل في  الساعة  مدار  على  ویعملون   المواقع 
إنجاح المھرجان وھم یعملون منذ سنوات داخل

المھرجان وعلى مدار الساعة دون كلل أو ملل 
ویجب أن یقدر دورھم في المھرجان ویتم العمل 
على تشجیعھم معنویا ومادیا السیما وأن المھرجان 

المحافظة  أبناء  .جزء من ھویة 
 وكرمت بلدیة جرش الكبرى في ختام فعالیات المھرجان 70 من عمال الوطن واللجنة اإلعالمیة ومن بینھا تكریم لصحیفة الغد ورؤساء اللجان
 المحلیة وغیرھم من العاملین في المھرجان في حفل مھیب أقیم في خیمة بلدیة جرش الكبرى التي خصصت إلستقبال كبار الزوار وإعداد اللقاءات

.الصحفیة واإلعالمیة وإستقبال المشاركین من مختلف دول العالم
الفني الدعم  یقدم  أن  وثقافتھا ویجب  تراثھا وحضارتھا  مدینة جرش وجزء من  أن مھرجان جرش حدث عربي وھو جزء من  العتوم   وأضاف 

واللوجستي لكافة العاملین فیھ للحفاظ على قیمة المھرجان ودورھم في دعم مدینة جرش وابناءھم وتوفیر فرص عمل لھم فیھ

 العتوم یفتتح معرضاً للفن التشكیلي في قاعة بلدیة جرش الكبرى
حمزة العتوم

 برعایة النائب زید العتوم و رئیس بلدیة جرش الكبرى احمد ھاشم العتوم
جرش ثقافة  مدیریة  مع  بالتعاون  التشكیلة  للفنون  جرش  جمعیة  افتتحت 

للفن التشكیلي لالطفال بعنوان (بریق امل) قي قاعة بلدیة جرش  معرضاً 
 .الكبرى ضمن مبادرة في كل بیت فنان بإشراف الفنان طارق العتوم 

 وقال النائب العتوم ان ھذا العمل والجھد المبذول یكرس لدى األطفال التفكیر
. بالشكل السلیم وإخراج الطاقات اإلیجابیة

وتحدث رئیس البلدیة ان الطفل یشكل ركیزة أساسیة في المجتمع ما یحتم على
 الجمیع تھیئة الفرصة أمامھ لإلنخراط في المجاالت األدبیة والفنیة واإلبداعیة 

.منذ الصغر
 بدوره قال رئیس جمعیة جرش للفنون التشكیلیة طارق العتوم اننا نشھد الیوم 

   . واحدة من المحطات المھمھ لتخریج فوج من المبدعین الصغار
 وتناولت اللوحات الفنیة التشكیلیة العدید من المدارس الفنیھ منھا التعبیریة

.التكعیبیة والتجریدیة والواقعیة وغیرھا من المدارس الفنیھ المعاصرة

المشاركین الوطن  عمال   تكریم 
في مھرجان جرش

جرشــیون حاضرون بقوة فــي مھرجان مدینتھم

جرش بعیون أطفالھا

المشاركین اإلعالمیین   تكریم 
في مھرجان جرش

توفیق المحلیة  اإلدارة  وزیر  الوزراء  رئیس   نائب 
كریشان  یزور دار بلدیة جرش الكبرى


