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املواطنون الكرام، القراء الأعزاء
نقدم لكم العدد اخلام�س من الر�سالة الإخبارية لبلدية رام اهلل، لطالعكم على �سري الأعمال 

البلدية التي نهدف من خاللها اىل تطوير اخلدمات والرقي مبدينة رام  املختلفة يف م�ساريع 
اهلل دائمًا اإىل امل�ستويات الأف�سل حتقيقا لروؤيتنا مبدينة مزدهرة ومتميزة. ونر�سد يف هذه 

الن�سرة �سري الإجناز مل�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع الثقافية واملجتمعية والدارية واملالية 
اأيار اإىل اآب 2012، لت�سكل لديكم  وجممل الأن�سطة والفعاليات التي جرت يف الأ�سهر من 

�سورة عن الأعمال التي حتققها بلدية رام اهلل ترجمة لالأهداف الرئي�سية للعام احلايل.

كلمة العدد



1

توقيع اتفاقية تمويل انشاء 
مدرسة الحاج ابو وجيه الطريفي

مدر�سة  ان�ساء  اتفاقية  الطريفي  جميل  ال�ستاذ  ومعايل  اهلل  رام  بلدية  وقعت 
»احلاج ابو وجيه الطريفي«. حفل توقيع التفاقية جرى يف قاعة بلدية رام اهلل 
بح�سور كل من نائب حمافظ رام اهلل والبريه حمدان الربغوثي ورئي�س بلدية 
البريه د. توفيق البديري ومدير مديرية الرتبية والتعليم ايوب عليان واع�ساء 
املدينة،  مدار�س  مدراء  و عدد من  التنفيذية،  وادارتها  اهلل  رام  بلدية  جمل�س 
الدرا�سات  ق�سم  مع  املدر�سة  بت�سميم  قامت  التي  الهند�سية  العهد  و�سركة 

وامل�ساريع/ دائرة الهند�سة يف بلدية رام اهلل. 
 من جهتها قالت البلدية ان بذرة التعاون التي تقطف مدينة رام اهلل ثمارها 
هذا  مع  البلدية  وجتاوب  مدر�سة  بان�ساء  الطريفي  من  وعد  بعد  جاءت  الن 
هذه  البلدية  وثمنت  عليها،  املدر�سة  لن�ساء  الر�س  قطعة  وتخ�سي�س  الوعد 
املبادرة الهامة واخلطوة الكبرية بتربع معايل ال�ستاذ جميل الطريفي واأبنائه 
الطريفي«،  وجيه  ابو  »احلاج  املرحوم  والده  ا�سم  التي حتمل  املدر�سة  بان�ساء 
م�سرية اىل ان املرحوم »احلاج ابو وجيه الطريفي غني عن التعريف باأعماله 

الطيبة. 
من جانبه قال ال�ستاذ الطريفي انه ومن خالل  ان�ساء هذه املدر�سة �سي�ساهم 
يف دعم قطاع التعليم وبان�ساء �سيء م�سرف ملدينة رام اهلل ولوالده، متوجها 
بال�سكر لوزارة الرتبية والتعليم على موافقتها باطالق ا�سم والده على املدر�سة 
يتوانى عنه  ان  ان عمل اخلري ل يجب  ثانوية، موؤكدا  ان تكون مدر�سة  وعلى 

احد.
م�ساحتها  ار�س  قطعة  على  اجلدول  منطقة  يف  �ستقع  اجلديدة  املدر�سة  اما 
2340م2 وتبلغ م�ساحة املدر�سة 2700م2 تقريبا وتت�سع  ل 720 طالبا، و�سممت 
وفق متطلبات وزارة الرتبية والتعليم   وبلدية رام اهلل، وحتتوي على 18 غرفة 
والفنون  واملختربات  املكتبة  غرف  الدارية،  الوحدات  اإىل  بالإ�سافة  �سفية 
واحلرف والكمبيوتر واخلدمات، وكافة الأعمال اخلارجية ومواقف ال�سيارات 
للمدر�سة. وتبلغ التكلفة الجمالية لأعمال تنفيذ امل�سروع قرابة مليون ون�سف 
اأ�سهر تقريبا ابتداء من تاريخ اأمر املبا�سرة  دولر، ومن املتوقع تنفيذه يف 7 

يف التنفيذ.

توقيع اتفاقية تعاون مع 
بلدية بيونس ايريس األرجنتينية

 وقعت بلدية رام اهلل وبلدية بوين�س اير�س الأرجنتينية اتفاقية تعاون وتبادل خربات، 
وذلك يف ق�سر رام اهلل الثقايف، الذي ا�ست�ساف وفدًا اأرجنتينيًا �سم اأكرث من 30 
ع�سوًا، من بينهم نواب يف الربملان الأرجنتيني، وعدد من اأع�ساء املجال�س البلدية 

يف الأرجنتني، وعدد من رجال الأعمال واملحامني والأكادمييني وال�سحافيني. 
�سعداء  الوفد  اأع�ساء  جميع  اإن  با�ستري  فابيو  الأرجنتيني  الوفد  رئي�س  وقال 
بزيارتهم لالأرا�سي الفل�سطينية وبح�سن ال�ستقبال واحلفاوة والكرم الذي مل 
ي�سهدوا له مثياًل من قبل، م�سريًا اإىل اأن وفده فخور بتوقيع التفاقية، اآمال اأن 

حتقق العديد من الإجنازات.
بني  العالقة  اأوا�سر  تقويه  الطرفان،  عليها  وقع  التي  التفاقية  بنود  وتت�سمن 
جمل�سي املدينتني بهدف اإن�ساء قنوات للحوار والعمل امل�سرتك، مع اأخذ ما اأن 

ميكن اأن ت�سهم به العالقات يف دعم الق�سية الفل�سطينية بعني العتبار.

اتفاقيـات دوليـة 

توقيع اتفاقية بقيمة أربعة ماليين دوالر 
لتنفيذ محطة تنقية الصرف الصحي 

في الطيرة /رام اهلل 

وقعت بلدية رام اهلل اتفاقية مع �سركة »دوراكم« بقيمة 4 ماليني دولر، لتنفيذ حمطة 
والبنية  امل�ساريع  كايد مدير  الطرية، بح�سور كل من م.هاين  تنقية �سرف �سحي 
التحتية يف وزارة احلكم املحلي، و�سالح بدر مدير امل�ساريع يف وزارة ال�سوؤون املدنية، 
وهيثم رباح املدير التقني يف �سركة اخلدمات البيئية  العاملية، و د. عفيف احل�سن 
والإدارة  اهلل،  رام  بلدية  جمل�س  واأع�ساء  بريزيت،  جامعة  يف  الهند�سة  كلية  عميد 
التنفيذية، وو�سائل العالم. واأكدت البلدية حر�سها على اإجناز امل�سروع بال�سرعة 

املمكنة، خا�سة مع اأخذها احلالة البيئية يف منطقة الطرية بعني العتبار.
ن�سف  بقيمة  البلدية  ا�سرتتها  اأر�س  قطعة  على  �ستنفذ  املحطة  ان  اإىل  ي�سار 
مليون دولر، كما اأن القيمة الجمالية لتنفيذ املحطة تبلغ اأربعة ماليني دولر. 
العام 2013.  اآب من  �سهر  التنفيذ يف  اأعمال  النتهاء من  يتم  اأن  املتوقع  ومن 
ملياه  التنقية  اأنواع  اأجود  من  تعد  التي   MBR الـ  تكنولوجيا  ا�ستخدام  و�سيتم 

ال�سرف ال�سحي لن�سائها، بحيث ي�ستخدم الناجت عنها للزراعة. 
يذكر ان هذه اخلطوة جاءت بعد ان مت اجناز املرحلة الوىل من امل�سروع ومتثلت 
 2،400،000 بتكلفة  الطرية  مبنطقة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  ومتديد  بان�ساء 

دولر، و�سراء البلدية لقطعة ار�س ملحطة التنقية بقيمة 400،000 دولر.

جانب من توقيع اتفاقية متويل ان�شاء مدر�شة احلاج ابو جيه الطريفي وفد اأرجتينيا يف �شيافة بلدية رام اللة
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لقاءات محلية 

وفد من أعضاء البرلمان السويدي 
في ضيافة بلدية رام اهلل 

لجنة المعارف تناقش مع 
مديرية التربية والتعليم 

قضايا المدارس في المدينة

ناق�ست جلنة املعارف يف بلدية رام اهلل، بح�سور مدير مديرية الرتبية والتعليم 
قدم،  كرة  مالعب  لإن�ساء  اأر�س  �سراء  تناولت  موا�سيع،  عدة  عليان،  اأيوب 
و�سيانة املدار�س، وت�سديد ر�سوم اخلدمات للمدار�س احلكومية، واملدار�س قيد 

الإن�ساء يف مدينة رام اهلل. 
ومت خالل اللقاء احلديث عن اإن�ساء مدر�سة »احلاج اأبو وجيه الطريفي«، والعمل 
املخطط  يف  منها  ال�ستفادة  �سيتم  التي  اجلديدة  الأرا�سي  قطع  ت�سجيل  على 
الهيكلي الإ�سايف للمرافق العامة واملدار�س، ومتت الإ�سارة اإىل التخطيط باجتاه 

اإجناز خمارج طوارئ للمدار�س جميعها.

وفد بلدية رام اهلل في ضيافة 
غرفة تجارة وصناعة الناصرة

بلدية  وادارة  اع�ساء  من  وفدًا  النا�سرة  و�سناعة  جتارة  غرفة  ا�ست�سافت 
رامز  النا�سرة  بلدية  رئي�س  بح�سور  رم�سانية،  اإفطار  مائدة  على  اهلل  رام 
جراي�سي وروؤ�ساء بلديات عدد من املدن الفل�سطينية، واأع�ساء الغرفة التجارية، 
تعزيز  بغية  النا�سرة  و�سناعة  عليه غرفة جتارة  داأبت  �سنوي  تقليد  وذلك يف 

اوا�سر الخوة والتعاون مع الهل يف الداخل الفل�سطيني.
رغم  واحد  �سعب  املدينتني  املواطنني يف  اأن  على  البلدية   اكدت  اللقاء   خالل 
الغرفة  اهلل  رام  بلدية  وكرمت  تفرقهما.  التي  ال�سعبة  والظروف  الحتالل 

التجارية بدرع تقديرا للفتتهم الطيبة.

وقفة تقييم 
لمهرجان الطفل نوار نيسان 2013

»نوار  الطفل  مهرجان  ل�سركاء  خا�سا  تقييميا  اجتماعا  اهلل  رام  بلدية  عقدت 
ني�سان2012« وهم �سرية   رام اهلل الأوىل، مركز الفن ال�سعبي وموؤ�س�سة تامر 
للتعليم املجتمعي، اأقيم يف بلدية رام اهلل  مت خالله مناق�سة التقريرين الداري 
واملايل للم�سروع وتقدمي التو�سيات الالزمة لتطوير املهرجان لالأعوام القادمة. 
هذا واأكد ال�سركاء على �سرورة تر�سيخ املهرجان كتلقيد �سنوي نظرا لأهميته 
وجناح ن�سخته هذا العام. يذكر باأن مهرجان نوار ني�سان كان قد نظم يف مدينة 
رام اهلل يف الت�سعينيات وبادرت بلدية رام اهلل وبالتن�سيق مع اجلهات ال�سريكة 

اىل احيائه من جديد.

برفقة  البلدية  زار  ال�سويدي  الربملان  اأع�ساء  من  وفدًا  اهلل  رام  بلدية  اأطلعت 
مدير دائرة ال�سوؤون الجتماعية يف منظمة التحرير �سمري �سيف، على املدينة، 
بحيث عرفتهم بواقعها ال�سيا�سي والقت�سادي والثقايف، واأبرز ال�سعوبات التي 

تواجهها، خا�سة مع امتدادها ال�سكاين والعمراين. 
وعربت رئي�سة البلدية جانيت ميخائيل عن طموح بلديتها اإىل توقيع اتفاقية مع 

مدينة �سويدية من خالل ممثل ال�سويد يف فل�سطني.  
وتطورها  اهلل  رام  مبدينة  اعتزازهم  ال�سويدي  الربملان  اأع�ساء  اأبدى  بدوره 
امل�سرتكة  امل�ساريع  من  العديد  وجود  اإىل  م�سريين  اجليد،  وتخطيطها  ال�سريع 

التي بالإمكان العمل عليها بني اجلانبني. 
ومت خالل اللقاء عر�س فيلم ي�سم �سرحًا عن اأبرز م�ساريع بلدية رام اهلل، ومت 
تزويد الوفد بعدد من الكتيبات املتعلقة بعمل البلدية وعالقاتها اخلارجية، كما  
اأبرز  على  للتعرف  ال�سياحية  للمعلومات  اهلل  رام  مركز  اإىل  بزيارة  الوفد  قام 

اأن�سطة املدينة وفعالياتها يف مو�سم ال�سيف.

بلدية رام اهلل تجتمع مع 
وزير الصحة في لقاء تشاوري

التقى وفد من بلدية رام اهلل  وزير ال�سحة د. هاين عابدين، مهنئًا اإياه على 
توليه من�سبه اجلديد، ومبديًا ا�ستعداد البلدية، كما جرت العادة، على التعاون 
الت�ساوري  اللقاء  وتناول  امل�سرتكة.  املجالت  من  العديد  يف  ال�سحة  وزارة  مع 
الذي مت يف وزارة ال�سحة عددًا من املوا�سيع والنقاط املهمة فيما يتعلق مبجمع 
اللقاءات  موا�سلة  على  اجلانبان  واتفق  اهلل.  رام  مدينة  يف  الطبي  فل�سطني 

ملتابعة املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.
  

وفد الربملان ال�شويدي يف �شيافة البلدية



3

لقاءات خارجية

السنوي  المؤتمر  في  تشارك  اهلل  رام  بلدية 
لالتحاد األمريكي لرام اهلل فلسطين 2012

لالحتاد  ال�سنوي  املوؤمتر  يف  ميخائيل،  جانيت  اهلل  رام  بلدية  رئي�سة  �ساركت 
ولية  يف  اورلندو  مدينة  يف  عقد  والذي   ،2012 فل�سطني  اهلل  لرام  الأمريكي 
فلوريدا بالوليات املتحدة الأمريكية، حيث عر�ست فيه اأبرز امل�ساريع التي تقوم 
بني  ما  بال�سراكة  الأوىل،  البيارة  حديقة  افتتاح  بينها  ومن  بتنفيذها،  البلدية 
التعاون  وموؤ�س�سة  ح�سمة  وبا�سم  منى  وموؤ�س�سة  فل�سطني  وبنك  اهلل  رام  بلدية 
وعلى  �سجرة«.  »زراعة  ملبادرة حملة  اإىل عر�سها  اإ�سافة  انريا، هذا  وموؤ�س�سة 
اأقام رئي�س نادي رام اهلل يف مدينة �سان فران�سي�سكو، عفيف  هام�س الزيارة، 

البابا، حفاًل على �سرف رئي�سة البلدية، ح�سره اأبناء رام اهلل يف املدينة.
كما التقت ميخائيل مع رئي�س بلدية �سان فران�سي�سكو »ايدوين ما يل«، بح�سور مهند�س 
بلدية �سان فران�سي�سكو فوؤاد ال�سوي�س، وكل من: خ�سر زيادة �سامية وت�ساريل �سامية 
وعفيف البابا. ومتت خالل اللقاء مناق�سة اأمور عدة تتعلق مبتابعة تطوير العالقة مع 
بلدية �سان فران�سي�سكو يف ولية كاليفورنيا التي ت�سم عددًا كبريًا من اأبناء رام اهلل، 

والعمل على اإقامة عالقة تعاون، واجناز مذكرة تفاهم بني املدينتني. 

بلدية رام اهلل تعقد لقاءات مع عدد من
السفارات العربية في االردن

هانسلو البريطانية التوأم مع رام اهلل
تستقبل البعثة الفلسطينية 

لدورة األلعاب االولمبية 2012

الألعاب  لدورة  الفل�سطينية  البعثة  الربيطانية  »هاون�سلو«  مدينة  ا�ستقبلت 
الأوملبية 2012. وا�سار رئي�س بلدية هاون�سلو خالل ا�ستقباله البعثة الفل�سطينية 
اىل عالقة التواأمة بني مدينة »هاون�سلو« ومدينة رام اهلل، وهي التواأمة الوحيدة 
بني مدينة بريطانية واخرى فل�سطينية. من جهتها ثمنت بلدية رام اهلل خطوة 
 ، الفل�سطينية  البعثة  ا�ستقبال  يف  الف�سطيني  لل�سعب  الداعمة  هاون�سلو  بلدية 
جمالت  يف  هاون�سلو  مع  عالقاتها  تفعيل  على  تعمل  انها  اىل  البلدية  وا�سارت 
الدفاع  وبني  وبريطانيا،  اهلل  رام  يف  مدر�ستني  بني  الت�سبيك  ومنها  خمتلفة، 

املدين يف رام اهلل ونظريه يف بريطانيا. 

وفد من البلدية إلى 
تروندهايم النرويجية 

لتبادل الخبرات في مجال تجميل المدينة

الرنويج،  تروندهامي يف  وبلدية  اهلل  رام  بلدية  بني  املتبادلة  للن�ساطات  متابعًة 
املدينة،  جتميل  ق�سم  رئي�س  عوي�سة  �سامي  م.  تروندهامي  بلدية  ا�ست�سافت 

التقى وفد بلدية رام اهلل �سم ع�سوي املجل�س البلدي كامل جبيل وفي�سل در�س  
ال�سفارات  العرب يف  ال�سفراء  بعدد من  �سحادة  مها  العامة  العالقات  ومديرة 
العربية يف الردن بغية حتقيق توا�سل مع املدن العربية وتطوير عالقات بلدية 
واملبادرة  والتعاون  املبذولة  للجهود  بال�سكر  البلدية  وتوجهت  العربية.  رام اهلل 
التي ابدتها ال�سفارة الفل�سطينية يف الردن للتن�سيق لعقد اللقاءات ما بني وفد 
البلدية وال�سفراء العرب، حيث قامت ال�سفارة من خالل امل�ست�سار عبد احلكيم 

الزريقي برتتيب اللقاءات والتن�سيق لها ومبرافقته للوفد. 
وكانت لقاءات الوفد مع كل من �سفارات الكويت وقطر وال�سعودية ، الذين اكدوا 
على عالقة الدم العربي الواحد وحر�سهم على متابعة التطورات يف الرا�سي 
الفل�سطينة، والتوا�سل مع بلدية رام اهلل وا�ستعدادهم  لدعم ال�سعب الف�سطيني. 
وناق�س الوفد مع ال�سفراء وممثليهم يف الردن عدة ق�سايا تتعلق بالت�سبيك عن 
بهدف  تواأمة مع مدن عربية،  واتفاقيات  وتعاون  تفاهم  توقيع مذكرات  طريق 
التوا�سل بني بلدية رام اهلل والبلديات العربية يف خمتلف جمالت العمل، وتبادل 
اخلربات ونقل التجارب. ا�سافة اىل امكانية دعم عدد من امل�ساريع يف املدينة. 
والثقافية  التحتية  للبنية  البلدية  م�ساريع  ت�سمل  اعالمية  رزمة  تقدمي  مت  كما 
والقت�سادية وا�سدارات البلدية العالمية وفيلم م�ساريع البلدية لتقدمي �سورة 

عن املدينة وم�ساريع البلدية.

الوفد على ت�ساميم عدد  الب�ستنة، حيث اطلع  واأحمد اخلطيب م�سرف وحدة 
من احلدائق اجلديدة يف مدينة تروندهامي، والتي تتخذ من مو�سوع الت�سميم 
العاملي )Universal Design( طابعًا لها، وهو ت�سميم يتيح جلميع فئات 
املجتمع امل�ساركة يف احلدائق وامليادين العامة وال�ستفادة منها. والتقى الوفد 
عددًا من امل�سوؤولني عن النواحي اجلمالية والرتفيهية يف البلدية. يذكر اأن هذه 
اتفاقية  البلديتني �سمن  تبادل اخلربات ما بني طواقم  تاأتي يف نطاق  الزيارة 

التواأمة التي تربط مدينة رام اهلل برتوندهامي منذ العام 2005.

وفد البلدية مع رئي�شة بلدية تروندهاميزيارة وفد البلدية اإىل الأردن
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توعيـة

اأطلقت بلدية رام اهلل حملتها التوعوية عرب 
اربع ع�سرة لوحة ترويجية يف اأنحاء متفرقة 
على  احلملة  وا�ستملت  اهلل،  رام  مدينة  من 
تناولت  توعوية  ر�سالة  ع�سرة  اربع  تركيب 
موا�سيع تتعلق بالبيئة والنظافة، ومبخالفات 
البناء و�سروط الرتخي�س، وباملحافظة على 

امليادين واحلدائق العامة. 
احلالية  الر�سائل  ا�ستبدال  خالل  من  احلملة  هذه  يف  ال�ستمرار  البلدية  وتعتزم 
باأخرى تتناول معلومات واإر�سادات توعوية، اإ�سافة اإىل الرتويج لفعالياتها الثقافية 
اإىل  للو�سول  احلديثة،  الرتويجية  الو�سيلة  هذه  خالل  من  املختلفة،  واملجتمعية 

املواطنني، واإطالعهم على اأن�سطة البلدية وخدماتها. 

تنظيم عمل المطاعم والمقاهي
مما ل �سك فيه، اأن مدينة رام اهلل باتت مركزًا جاذبًا لقطاع ال�سياحة يف جمال الفنادق واملطاعم واملقاهي، وهو القطاع الذي ي�سكل رافدًا اإ�سافيًا لقت�ساد املدينة.
اإن ا�ستعداد بلدية رام اهلل لتقدمي الت�سهيالت املمكنة لهذا القطاع، ل ميكن اأن يعني اطالقًا اإتاحة املجال لفو�سى افتتاح املطاعم واملقاهي، وت�سغيلها دون ا�ستيفائها 

ل�سروط الرتخي�س وفق النظام، خا�سة �سرورة توفري مواقف ل�سيارات الزبائن.
ومع ازدياد افتتاح املطاعم واملقاهي دون ح�سولها على الرتاخي�س الالزمة، ودون ا�ستيفائها لل�سروط الناظمة لهذه احلرفة، وبهدف التوقف عند الفو�سى الناجمة 
عن ذلك، و�سمان ايجاد معاجلـة جذرية لها،  اعلنت البلديـة عن منح مهلة لأ�سحاب املطاعم واملقاهي لتاحة املجال لهم لت�سويب الأو�ساع، وفق متطلبات ترخي�س 

هذه احلرفة.
وهي:

   وجود رخ�سة بناء ملوقع احلرفة، مبعنى عدم وجود اأي خمالفات تتعلق بال�ستعمال التنظيمي اأو تتعلق مبخالفات يف البناء.
   توفري مواقف �سيارات لزبائن املطعم و/ اأو املقهى، ول يعترب ال�سارع، باأي حال، موقفًا معتمدًا ل�سيارات الزبائن. وهنا نو�سح باأن فر�س الغرامة على عدم 

توفري مواقف ال�سيارات، ل يعني ال�سماح باإيقافها يف ال�سوارع.
   اللتزام بال�سروط البيئية وال�سحية و�سروط ال�سالمة العامة.

   اللتزام بال�سوابط العامة، والتي ُعممت على املطاعم �سابقًا، مثل �سروط تقدمي امل�سروبات الكحولية والأراجيل وفق ال�سن القانونية، ومواعيد اإغالق 
املطاعم لياًل وغريها.

وا�سارت اإىل اأن عدم التجاوب وا�ستغالل املهلة اأعاله لت�سويب الأو�ساع، وعدم توفري ال�سروط الواردة اأعاله، �سيعر�س املطعم و/ اأو املقهى لالإجراءات القانونية، 
مبا فيها اإمكانية الإغالق. 

حملة اللوحات 
التوعوية والترويجية
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فعاليات

رفع لوحات التضامن مع األسرى 
ماراثون »سوا بنقدر« يلون فضاء رام اهلل 

مخيم رام اهلل الدولي الثاني 
للعمل التطوعي 2012

يوم«   18 الأ�سرى  »اإ�سراب  عليها  كتب  لوحات  رافعني  اهلل  رام  اأطفال  انطلق 
�سمن م�سارات ماراثون الأطفال »�سوا بنقدر 2012«، الذي نظمته بلدية رام اهلل 
للعام الثالث على التوايل برعاية �سركة امل�سروبات الوطنية »كوكا كول/كابي«. 

 1500 من  اأكرث  العام  هذا  بنقدر«  »�سوا  الأطفال  ماراثون  يف  و�سارك 
ف�ساء  لونوا  الغوث،  ووكالة  ،اخلا�سة  احلكومية  املدينة  مدار�س  من  طفل 
يف  الأطفال  ورك�س  والأخ�سر،  والأزرق  الأحمر  الريا�سي  بزيهم  اهلل  رام 
اخلام�س  لل�سفني  دروي�س  حممود  ميدان  من  الأول  انطلق  م�سارات،  ثالثة 
وال�ساد�س، وامل�سار الثاين من حديقة يو�سف قدورة لل�سفني الثالث والرابع، 
الأول  لل�سفني  الالتني  دير  املقد�سة  العائلة  كني�سة  اأمام  الثالث من  وامل�سار 

والثاين..
الجنيلية  املدر�سة  �ساحة  يف  اخلتام  نقطة  اإىل  املاراثون  يف  امل�ساركون  و�سل 
لي�س  املاراثون  هذا  كون  فائز«،  »فالكل  الفوز،  ميداليات  وت�سلموا  ال�سقفية، 

تناف�سيًا، بل يهدف اإىل تعزيز روح النتماء للمدينة، وامل�ساهمة يف تطويرها.
 ، وامل�سي  الرك�س  يف  لأطفالهم  الأهايل  مب�ساركة  العام  هذا  املاراثون  متيز   
اإ�سرابهم  يف  احلرية  اأ�سرى  مع  الت�سامن  لوحات  رفع  على  الأطفال  وحر�س 
عن الطعام، لي�سكلوا جزءًا مهمًا من حملة الت�سامن ال�سعبية الفل�سطينية مع 
الأ�سرى والأ�سريات يف �سجون الحتالل  و يف ختام الفعالية اأحيى م�سرح »عناد« 
الأجواء باأغاٍن وفقرات فنية لالأطفال، من تقدمي الفنان خالد امل�سو، واملهرج 

مهند.
وقد كرمت بلدية رام اهلل، كاًل من: مديرية الرتبية والتعليم، و�سركة امل�سروبات 
الأحمر  الهالل  وجمعية  والبرية،  اهلل  رام  و�سرطة  كابي،  كول/  كوكا  الوطنية 
قدورة،  �سباب  ومركز  العربية،  الأ�سقفية  الجنيلية  ومدر�سة  الفل�سطيني، 
الأوىل، ونادي �سباب رام اهلل، على  اإ�سالمي رام اهلل، و�سرية رام اهلل  ونادي 

م�ساهمتهم يف اإجناح هذا احلدث الريا�سي لهذا العام. 
ور�سد ريع ماراثون 2012 للم�ساهمة يف ان�ساء مكتبة متطورة لالأطفال. وكان 
ريع ماراثون 2011 ر�سد للم�ساهمة يف تنفيذ احلديقة املو�سيقية، وريع ماراثون 
عام 2009 للم�ساهمة يف اإن�ساء حديقة يو�سف قدورة التي افتتحتها البلدية يف 

العام 2011.

انطلقت للعام الثاين على التوايل فعاليات خميم رام اهلل الدويل للعمل التطوعي 
وقد   .2012-7-17 تاريخ  حتى  فعالياته  وا�ستمرت   2012-7-9 بتاريخ   2012
دويل  م�سارك   91 التطوعي  للعمل  الدويل  اهلل  رام  خميم  يف  العام  هذا  �سارك 
اهلل  رام  مدينة  اإىل  ح�سر  فقد  واجلغرافية،  الثقافية  خلفياتهم  تنوعت  وحملي 
�سمن املخيم م�ساركني من ال�ستات الفل�سطيني )لبنان والأردن( وم�ساركني من 
الدول العربية )تون�س، م�سر، لبنان( وم�ساركني من ايطاليا، فرن�سا، واأمريكا. 
كما �سجل املخيم ح�سورا لفتا مل�ساركني من مدينة النا�سرة اإ�سافة اإىل ممثلني عن 
اأندية مدينة رام اهلل. هذا وقد فتحت بلدية رام اهلل باب التطوع اأمام املوؤ�س�سات 
للمخيم و�ساركت �سمن  التطوعية  الأعمال  للم�ساهمة يف  املدينة  وال�سركات من 
هذه الفئة اأندية مدينة رام اهلل ، �سركة جوال لالت�سالت اخللوية، جمعية الهالل 
الحمر الفل�سطيني، موؤ�س�سات ثقافية من القرى املحيطة مبدينة رام اهلل، ونقابة 

العاملني يف بلدية رام اهلل وعدد من املتطوعني من اجلولن ال�سوري املحتل.
تنوعت اأعمال املخيم لت�سمل العديد من الأعمال التطوعية مثل دهان ال�سجر، 
دهان اأر�سفة، تنظيف عام، بناء �سال�سل، وم�سروع رئي�سي هو حديقة الردانة 
القادم،  ال�سيف  بداية  املواطنني  ل�ستقبال  جاهزة  �ست�سبح  عامة(  )حديقة 

بال�سافة اإىل اأعمال جمتمعية متنوعة   
وقد نظمت بلدية رام اهلل للم�ساركني برنامج فني ثقايف مرادف لربنامج املخيم تنوعت 
حماوره  وكان هدفه الأ�سا�سي التعريف بفل�سطني تاريخها وق�سيتها حيث ا�ست�ساف 
املخيم الدكتور �سالم فيا�س رئي�س الوزراء يف حوار مفتوح متيز بال�سراحة املتناهية 
مع امل�ساركني، وال�سيد عمر الربغوثي مبحا�سرة حول املقاطعة الأكادميية ل�سرائيل، 
وال�سيدة نادية دياب مبحا�سرة حول اأ�سرار جدار الف�سل العن�سري ال�سرائيلي على 
املزارعني، والأ�ستاذ �سميح حمودة مبحا�سرة حول تاريخ رام اهلل، وقام امل�ساركون 
من ال�ستات الفل�سطيني باإلقاء حما�سرة حول واقع املخيمات يف ال�ستات الفل�سطيني 
. ونظمت بلدية رام اهلل �سل�سلة من الرحالت اإىل مدن فل�سطينية اأخرى منها  اأريحا 
)حتديدا منطقة الأغوار –املت�سررة من اجلدار( وبيت حلم واخلليل وجولة ميدانية 
م�سيا على الأقدام للبلدة القدمية يف رام اهلل( هذا وقد اختتمت فعاليات املخيم 
بحفل فني اأحيته فرقة دار قنديل مت من خالله تكرمي �سركاء امل�سروع. ومن اجلدير 
ذكره اأن املخيم  بن�سخته الثانية قد �سجل جناحا لفتا مل�س من خالل اهتمام و�سائل 

الإعالم و�سوؤال النا�س عن كيفية امل�ساركة يف ال�سنوات القادمة.

بلدية رام اهلل تنعى د. برامكي وتثمن دوره المؤثر في المسيرة االكاديمية الفلسطينية

تعترب بلدية رام اهلل وفاة الدكتور جابي برامكي خ�سارة وطنية كبرية، خا�سة وان د. برامكي م�سهود له مب�سريته اجلادة والطويلة يف احلقل الكادميي. واذ تنعى البلدية 
هذا الرجل الذي كر�س نف�سه ووقته خلدمة وطنه ب�سكل عام وجامعة بريزيت ب�سكل خا�س، فاإنها نوؤكد على ب�سمته مع بلدية رام اهلل �سمن م�سروع الت�سمية والرتقيم، 
الذي برز اثناء تنفيذ امل�سروع والتخطيط له، حيث كان له الثر الكبري واملميز يف العمل مع البلدية يف حتديد معايري ت�سمية ال�سوارع يف مدينة  رام اهلل وجناح امل�سروع .

وتتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل اإىل اأ�سرة الفقيد واأ�سدقائه وحمبيه الكرث، باأحر م�ساعر التعزية واملوا�ساه.

املتطوعون يف خميم رام اهلل الدويل للعمل التطوعي الثاين حفل ختام ماراثوم "�شوا بنقدر"
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فعاليات

الصحافة الثقافية محور 
ندوة مكتبة رام اهلل

نظمت مكتبة بلدية رام اهلل يف مقّرها ندوة حول ال�سحافة الثقافية يف فل�سطني، 
البلدي،  املجل�س  من  واأع�ساء  ميخائيل،  جانيت  البلدية  رئي�سة  مب�ساركة 
وجمموعة من ال�سحافيني واملهتمني بال�ساأن الثقايف يف املدينة. وا�ستملت الندوة  
اأ�ستاذ الإعالم يف  اأدار نقا�سها د. عامر بدران على مداخالت تقدم بها  التي 
جامعة القد�س الدكتور اأحمد رفيق عو�س، وال�سحايف يو�سف ال�سايب، وحمرر 
ال�سفحة الثقافية يف جريدة »احلياة اجلديدة« توفيق العي�سى، ومرا�سل الق�سم 
الثقايف يف جريدة »الأخبار« اللبنانية عّباد يحيى، تبعتها مداخالت من احل�سور 
وال�سحافيني. اما عن برنامج الندوات يف املكتبة خالل الربع الأخري من العام 
فهي حتت العناوين التالية: املدونني ال�سباب يف فل�سطني، متحف ذاكرة مدينة 

رام اهلل، رام اهلل يف الفرتة العثمانية، اأفاق ال�سياحة الثقافية ملدينة رام اهلل
 

قصر رام اهلل الثقافي 
يحتضن فعاليات فنية مميزة 

بلغت عدد الفعاليات يف ق�سر رام اهلل الثقايف من �سهر اأيار للعام احلايل ولغاية 
اإجمايل  يف  احل�سور  عدد  وبلغ  فعالية  واأربعون  �ست  نف�سه  العام  من  اآب  �سهر 
الأ�سهر املذكورة )31020( �سخ�س، كما ويذكر باأن الق�سر مل ي�سهد اية فعالية 

خالل �سهر رم�سان املبارك.
ومن اأهم الفعاليات خالل هذه الفرتة كان حفل اإطالق مو�سحات هنا القد�س 
بال  مو�سيقى  بعنوان  املو�سيقي  العر�س  اإىل  بالإ�سافة  الثقافية،  نوى  ملوؤ�س�سة 
اإقامة  الفرتة  هذه  و�سهدت  كما  غنيها-  الغناء-  م�سابقة  وبرنامج  حدود، 
ق�سر  وا�ست�ساف  ال�سعبي،  الفن  مركز  من  بتنظيم  الدويل  فل�سطني  مهرجان 
بالإ�سافة  ع�ستار،  م�سرح  اإنتاج  من  بكرا  يف  خطوة  م�سرحية  الثقايف  اهلل  رام 

للعديد من حفالت التخريج اخلا�سة بالكليات واجلامعات واملدار�س.
اأي�سًا  �سمل  حيث  وح�سب،  هذا  على  الثقايف  اهلل  رام  ق�سر  فعاليات  تقت�سر  ومل   
فعاليات فلوكلورية من دبكة زجل �سعبي، بالإ�سافة اإىل املوؤمترات والفعاليات الثقافية.

في يوم العمال العالمي
بلدية رام اهلل تكرم أحد األسرى الموظفين

احتفلت بلدية رام اهلل بيوم العمال العاملي، ونظمت نقابة العاملني يف البلدية 
اهلل.  رام  بلدية  جمل�س  واأع�ساء  وموظفو   عمال  ح�سره  املنا�سبة  بهذه  حفاًل 
واأ�سارت النقابة اإىل خ�سو�سية احلركة العمالية الفل�سطينية واملتمثلة يف اأنها 

تخو�س الن�سالني املطلبي والوطني معًا.

اعتقل  الذي  داوود  حممد  ال�سري  املوظف  املنا�سبة  هذه  يف  بالذكر  وخ�ست   
واملوظفني  العاملني  جميع  داعية  عامني،  من  اأكرث  الحتالل  �سجون  يف  اداريا 
يف البلدية اإىل الوقوف مع الأ�سرى والأ�سريات يف ن�سالهم ومعركتهم من اأجل 
احلرية، م�سرية اإىل خطوة البلدية يف المتناع عن تقدمي ال�سيافة يف اأروقتها 
على مدار يومني متتاليني للموظفني ولزوارها املحليني والأجانب، واحلديث عن 

معاناة الأ�سرى لدى �سيوف البلدية من الدول الأجنبية.
وا�سارت اىل  العاملني  لنقابة  موؤكدة دعمها  يومهم،  العمال يف  البلدية  وهناأت 
اإل  املطالب النقابية التي مت تلبيتها، على الرغم من الختالفات واخلالفات، 
اأن لغة احلوار هي الأ�سا�س مل�سلحة اجلميع. وتقدمت بكلمات ال�سكر والتقدير 

جلهود العاملني يف بلدية رام اهلل يف خدمة مدينتهم.
البلدية  العاملني يف  واأقدم  الأ�سري حممد داوود،  املوظف  ومت خالل احلفل تكرمي 
ال�سن  اأبو حديد(، واملوظفني الذين بلغوا  واأقدم املوظفني )�سامل  )خالد فراج(،  
القانونية للعمل )ح�سني عطااهلل،  وح�سني دراج(، وكذلك مت تكرمي اأربعة من اأع�ساء 
الهيئة الدارية ال�سابقة للنقابة، هم: جمال عنفو�س و�سحر ا�ستيه وحممد عبد العال 

وا�سعد ح�سري. واختتم احلفل بتوزيع هدايا رمزية على جميع العاملني يف البلدية.

 أنشطة مجلس بلدي أطفال رام اهلل

بالتعاون مع جمل�س بلدي اطفال رام اهلل مت تنظيم ور�سة خا�سة هدفت اىل �سياغة 
»اخلطة ال�سرتاتيجية« املنظمة لعمل جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل لالأعوام 2012-
2013 وذلك بقيادة الدكتورة فار�سني ازوك�ستان و�سيقوم جمل�س بلدي اطفال رام اهلل

بعر�س اخلطة على الهيئة العامة ملناق�ستها بهدف اعتمادها ب�سكلها النهائي. 
كانت  رام اهلل، حيث  اأطفال  بلدي  بها جمل�س  يقوم  التي  الأن�سطة  وتوا�سلت  هذا 
لهم م�ساركات تطوعية عدة يف كل من »خميم بلدية رام اهلل البيئي ال�سيفي الرابع 
لعام »2012، ومهرجان »وين ع رام اهلل 4« 2012، و«خميم رام اهلل الدويل للعمل 
التطوعي »2012. كما و�ساهم املجل�س بتنظيم ور�سة فنية يف فن الر�سوم املتحركة 

اقيمت يف مبنى املحكمة العثمانية ا�سرفت عليها موؤ�س�سة عبد املح�سن القطان.

املتحدثون يف الندوة 

اأثناء حفل يوم العّمال العاملي
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مشاريع ثقافية

مشاريع متاحف

متحف ذاكرة مدينة رام اهلل 

�سمن خطة بلدية رام اهلل ال�سرتاتيجية والهادفة ايل تطوير البنية التحيتة الثقافية يف مدينة رام اهلل، اعتمد املجل�س البلدي موؤخرا م�سروع متحف ذاكرة مدينة 
رام اهلل. وقد انتدبت بلدية رام اهلل قيمًا فل�سطينيًا للعمل على م�سروع تطوير متحف ذاكرة مدينة رام اهلل .ويف الوقت نف�سه قامت البلدية ب�سراء مبنى تاريخيا يف 

البلدة القدمية ليكون مقرا للمتحف.
 

 متحف العلوم 

 �سمن خطة بلدية رام اهلل ال�سرتاتيجية والهادفة ايل تطوير البنية التحيتة الثقافية يف مدينة رام اهلل، اعتمد املجل�س البلدي موؤخرا م�سروع متحف العلوم، حيث 
�ستقوم بلدية رام اهلل قريبا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحث العلمي التابع ملوؤ�س�سة عبد املح�سن القطان ملبا�سرة البحث العلمي ال�سروري لتطوير مفهوم متحف 
العلوم بالتعاون مع مدينة العلوم – نابويل واملوؤ�س�سات املحلية ذات العالقة. يذكر ان هذا التعاون يندرج يف اطار مذكرة التعاون املوقعة مع بلدية نابويل اليطالية 

يف العام 2010.
 

مشروع التوعية بالموروث الثقافي

بادرت بلدية رام اهلل بالتعاون مع مركز املعمار ال�سعبي) رواق( اإىل طرح م�سروع التوعية باملوروث الثقايف يف املدار�س لعام 2012، نظرًا لأهمية توا�سل الأجيال 
القادمة مع املوروث الثقايف نظريًا وعمليًا. ومت بناء على هذه املبادرة عقد اجتماعات اأولية بهدف و�سع برنامج جتريبي لل�سف ال�سابع، على اأن يبداأ مع  الف�سل 

الدار�سي الثاين للعام الدرا�سي 2013-2012.
 

مشروع تشجيع القراءة 

ت�سجيعًا للقراءة خالل العطلة ال�سيفية، عقدت مكتبة املحكمة العثمانية اجتماعات مع بع�س جمال�س اأولياء اأمور الطلبة يف عدد من مدار�س املدينة، كخطوة جتريبية 
لطرح اأ�سماء كتب تنا�سب كل فئة عمرية )من �سف ب�ستان اأول حتى ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي(. ومتت طباعة قائمة الق�س�س والكتب، وتوزيعها على الأهل، ما �سجع 
الأطفال على القراءة خالل العطلة املدر�سية، و�سجع اأهايل الطلبة على اإح�سار الأطفال اإىل مكتبات املدينة مبا فيها مكتبة الأطفال التابعة ملبنى املحكمة العثمانية 

وق�سم الطفال اخلا�س مبكتبة رام اهلل العامة. 
  

قاعة عيسى زيادة للمؤتمرات

تنبع اأهمية ق�سر رام اهلل الثقايف كونه الف�ساء الثقايف الأول يف الأرا�سي الفل�سطينية من حيث احلجم واخلدمات املقدمة، وقد كان اإفتتاحه متردا على �سيا�سات 
العزل التي ر�سمها الإحتالل بعد الإجتياحات الإ�سرائيلية للمدن الفل�سطينية، و�ساهم يف �سد الثغرة يف البنية الثقافية التحتية يف امل�سهد الثقايف الفل�سطيني. مت 
خالل الأ�سهر املا�سية ا�ستكمال املرحلة الثانية من م�سروع تاأهيل وتطوير مرافق ق�سر رام اهلل الثقايف التي هدفت اىل اإ�ستغالل م�ساحات جديدة يف املبنى لتقدمي 
خدمات اأف�سل مل�ستخدمي الق�سر ورواد الفعاليات. فقد افتتحت بلدية رام اهلل وللمرة الأوىل منذ تا�سي�سه مقهى ق�سر رام اهلل الثقايف .كما مت جتهيز قاعة عي�سى 
زيادة للموؤمترات والتي تعترب من اكرث قاعات املدينة جاهزية ل�ستقبال املوؤمترات وور�س العمل املختلفة والجتماعات. تبلغ الطاقة ال�ستيعابية لقاعة املوؤمترات 200 
�سخ�س وهي جمهزة باأعلى املوا�سفات التقنية، من حيث اجهزة ال�سوت و اأجهزة العر�س املتكاملة ا�سافة اىل كون القاعة مزودة اي�سا بنظام تكييف كامل، وطاولت 

قابلة للتغري والت�سكيل ح�سب احلاجة. كما وتقدم قاعة عي�سى زيادة للموؤمترات خدمة تقدمي الطعام )catering( من خالل كافترييا ق�سر رام اهلل الثقايف.
للمزيد من املعلومات حول قاعة عي�سى زيادة للموؤمترات و�سيا�سة ا�ستخدامها:

  ميكنكم الت�سال على رقم بلدية رام اهلل 2945555/2-02    اأو زيارة ق�سر رام اهلل الثقايف- رام اهلل �سارع طوكيو.



اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  8رسالــــة 

مشاريع ثقافية

 مشروع دراسة مدينة وبلدية رام اهلل

بهدف توثيق الرواية التاريخية ملدينة رام اهلل، قامت بلدية رام اهلل وبا�سراف الباحث ال�ستاذ �سميح حمودة باإعداد درا�سة عن تاريخ مدينة رام اهلل وبلديتها خالل العهد 
العثماين، تغطي الدرا�سة تاأ�سي�س رام اهلل يف القرن ال�ساد�س ع�سر كقرية زراعية وتطورها خالل ال�سنني، وتاأ�سي�س بلديتها والفرتة يف �سنوات احلرب العاملية الأوىل واحتالل 
الإجنليز لها �سنة 1918.  وقد اعتمدت الدرا�سة على �سجالت بلدية رام اهلل و�سجالت الإح�ساء العثماين، �سجالت املحكمة ال�سرعية بالقد�س ، كتب الرحالة واملب�سرين 

الأجانب الذين اأقام منهم الكثري برام اهلل ول�سنوات طويلة، ا�سافة لع�سرات الدرا�سات عن العهد العثماين يف فل�سطني.  ومن املقرر ن�سر الدرا�سة قبل نهاية هذا العام. 
هذا ومت ا�ستكمال املرحلة الثانية من درا�سة تاريخ بلدية رام اهلل واملتعلقة بفرتة الحتالل والنتداب الربيطاين للمدينة، حيث .مت اإعداد الن�سخة الأولية منها، و�سيتم 

تنقيح الدرا�سة واإعدادها للن�سر خالل العام القادم .
ا�سافة لذلك مت اإعداد كتاب عن حياة ابن رام اهلل ال�سيا�سي واملنا�سل حّنا عي�سى خلف، ي�ستعر�س الكتاب اأفكاره واآراءه الجتماعية  وال�سيا�سية املتعلقة بال�سراع 

مع اإ�سرائيل، وي�سم اي�سا كتاباته وخطاباته الإذاعية، وهو مزود مبجموعة من ال�سور والوثائق التاريخية التي بقيت من تراث خلف.
كما وح�سل امل�سرف على امل�سروع على ن�سخة من يوميات عمر ال�سالح الربغوثي وهي تغطي فرتة من حياته يف رام اهلل متتد من �سنة 1952 اإىل �سنة وفاته 1965، 

وفيها تفا�سيل مهمة عن املدينة، و�ستن�سر مقتطفات وا�سعة من املذكرات يف كتاب خا�س.
 وح�سل امل�سرف على امل�سروع اي�سا على ن�سخة من يوميات  عزيز �ساهني  تقع يف اأربعة دفاتر يومية تغطي خم�سة ع�سرة �سنة، متتد خالل ال�سنوات من 1947 اإىل 
1961، كان �ساهني خاللها يعي�س فرتات يف رام اهلل بفل�سطني، ويف �سائر ال�سنوات يف الوليات املتحدة الأمريكية. يومياته  ممتعة يف ك�سفها عن احلياة برام اهلل 

ويف املهجر.  و�ستن�سر مقتطفات وا�سعة من املذكرات يف كتاب خا�س.
ون�سخة من دفرت يوميات �سامل الزعرور اأحد روؤ�ساء بلدية رام اهلل يف عهد النتداب الربيطاين، ويعود الدفرت لعام 1941، فيه تفا�سيل ممتعة عن احلياة يف املدينة 
يف ذلك العام  وعن عالقات اأهلها والأو�ساع الجتماعية والقت�سادية فيها، ا�سافة مل�ساريع البلدية لتطوير املدينة يف تلك الفرتة، و�ستن�سر مقتطفات وا�سعة من 

املذكرات يف كتاب خا�س. 
 

مشروع استوديوهات حوش قندح

م�سروع ا�ستوديوهات حو�س قندح يعنى ببناء ف�ساء تفاعلي بني جمموعة من الفنانني واملجتمع املحلي املحيط وذلك يف حو�س قندح، الف�ساء الذي قامت با�ستمالكه 
وترميمه بلدية رام اهلل يف البلدة القدمية. 

و تهدف ال�ستوديوهات اإىل تفعيل دور احلراك الب�سري يف مدينة رام اهلل من خالل اأن�سطة دورية يقوم الفنانون املقيمون بالتخطيط لها وتنفيذها بالتعاون مع 
املجتمع املحلي وبدعم لوجي�ستي ومايل من البلدية ان اقت�سى الن�ساط. يذكر باأن بلدية �سان فرناندو ال�سبانية التي ترتبط مع بلدية رام اهلل بعالقة تواأمة قد قدمت 

م�ساهمة مالية لدعم امل�سروع مبرحلته الوىل، كتنفيذ لالتفاقية املوقعة يف العام 2004.

اطالق مكتبة يوسف قدورة

تقوم بلدية رام اهلل من خالل �سعيها الدائم لتطوير خدماتها ومرافقها العامة وحتديدا ما يتعلق بالق�سايا الثقافية منها و�سمن �سل�سلة م�ساريع دائرة ال�سوؤون 
الثقافية واملجتمعية يف البلدية باإن�ساء اأول مكتبة اأحياء كمكتبة فرعية تابعة ملكتبتها العامة يف - حديقة يو�سف قدورة – وذلك على اأ�سا�س من تكافوؤ فر�س اجلميع 
يف النتفاع من خدماتها ، واإي�سال اخلدمة املكتبية اإىل جميع اأفراد املجتمع املحلي مبختلف تخ�س�ساتهم وفئاتهم العمرية مبا يتنا�سب مع اأوقاتهم واحتياجاتهم. 
اأفراد املجتمع املحلي اأكرث وعيا واإدراكا لأهمية املكتبة ومدى م�ساهمتها يف التنمية  اإ�سافة اإىل �سغل اأوقات فراغهم وتطوير هواياتهم وميولهم الثقافية. وجلعل 

والوعي الثقايف للمجتمعات.
 

مفتاح المدينة

تعترب فكرة مفتاح املدينة خطوة ترتجم بها بلدية رام اهلل تقديرها واعتزازها لل�سخ�سيات الهامة والعمال املتميزة التي تقوم بها تلك ال�سخ�سيات خدمة لالن�سانية 
والوطن وملدينة رام اهلل، وتنفيذا  للمبادرة املميزة التي اتخذتها بلدية رام اهلل، اعتمد جمل�س بلدي رام اهلل معايري خا�سة لت�سليم مفتاح مدينة رام اهلل كرمز 
للتقدير، وتتمثل املعايري باأن مينح املفتاح  ل�سخ�سيات دولية، وروؤ�ساء دول، وروؤ�ساء وزراء، وروؤ�ساء بلديات تواأمة/ تعاون. و�سيتم اختيار تلك ال�سخ�سيات  بقرار 

جمل�س بلدي وبالإجماع.



تأهيل شارع المستشفى األهلي / مخيم قدورة 

�سمن خطتها لتطوير البنية التحتية وحت�سينها يف مدينة رام اهلل، با�سرت البلدية اأعمال تنفيذ م�سروع تاأهيل �سارع امل�ست�سفى الأهلي »قدورة« 
بقيمة ت�سل اإىل مليون �سيكل من �سندوق البلدية، وذلك بعد درا�سة بينت حاجة ال�سارع اإىل اإعادة تاأهيل �ساملة للبنية التحتية، ت�سمل خطوط 

ال�سرف ال�سحي وحتويالتها اجلديدة، وخطوط املياه والت�سالت، واإن�ساء الأر�سفة والإنارة وتعبيد ال�سوارع. 
وي�سم امل�سروع الذي �ست�ستمر اأعماله ما يقارب الأربعة اأ�سهر عملية تاأهيل �سامل ل�سارع امل�ست�سفى الأهلي/ قدورة، وتاأهيل خلطوط ال�سرف 

ال�سحي لل�سوارع املحاذية )غ�سان حرب، وغ�سان كنفاين، والق�سطل، ومقطع من �سارع الريموك، ومقطع من �سارع عبد القادر احل�سيني(.
 

مشاريع هندسية 

اإلنتهاء من أعمال ميدان عزيز شاهين
 

انتهت اأعمال التنفيذ يف ميدان عزيز �ساهني يف منطقة املا�سيون بتمويل من بنك القد�س 
بتكلفة بلغت خم�سني األف دولر، و�سم امليدان �سالل باملياه رمزًا لتدفق عطاء 

املرحوم عزيز �ساهني وحّبه ملدينته واأهلها.

شراء المزيد من قطع األراضي ألغراض متعددة 

قررت البلدية �سراء قطعة اأر�س اإ�سافية ل�ستخدامات مدر�سة عني منجد الأ�سا�سية، 
و�سراء قطعة اأر�س لأهداف تعليمية يف حو�س ردانا مقابل جممع رام اهلل الرتويحي، 

والعمل على �سراء قطعة اأر�س ملواقف ال�سيارات يف املنطقة ال�سناعية. 
 

مشروع الموروث الثقافي 

مت  املدينة،  يف  الثقايف  املوروث  وتطوير  للحفاظ  اهلل  رام  بلدية  لتوجه  ا�ستكماًل 
مل�سروع  املعماري  الرتاث  حلفظ  رواق  ومركز  اهلل  رام  بلدية   بني  اتفاقية  توقيع 
ممول من قبل الحتاد الأوروبي حتت م�سمى الرتاث من اأجل التطوير: ال�ستثمار 

يف املوارد الب�سرية من اأجل اإعادة تاأهيل مراكز املدن التاريخية واإدارتها. 

و�سيتم تطبيق امل�سروع بثالث مدن يف املنطقة وهي مدينة بيت حلم بالتعاون مع 
مركز حفظ الرتاث  بيت حلم، مدينة رام اهلل بالتعاون مع مركز رواق ، ومدينة 
ال�سلط / اململكة الأردنية بالتعاون مع موؤ�س�سة كلتك عمان، بالإ�سافة اإىل موؤ�س�سة 
ريهامبيد من ا�سبانيا التي �ستقدم الدعم الفني للم�سروع الذي ميتد على مدار�سنتني. 

اأهداف امل�شروع:

   اإعداد خطة اإحياء وتاأهيل �ساملة للبلدة القدمية.
واملباين  التاريخية  املنطقة  على  واحلفاظ  والإحياء  للحماية  خطة  اإعداد    
التاريخية املنفردة، من خالل اإعداد الدرا�سات الالزمة واإ�سدار الت�سريعات 

ل�سمان حمايتها من اجلهات ذات ال�سلة.
   دعم واإ�سناد وتطوير قدرات وحدة املوروث الثقايف يف بلدية رام اهلل.

   تقدمي ال�ست�سارات الفنية للمباين التاريخية التي متلكها بلدية رام اهلل.
   الرتقاء بالتوعية املجتمعية واملدر�سية يف جمال املوروث الثقايف.

كما ومت ت�سكيل جلنة ا�ست�سارية للم�سروع ت�سم العديد من الكفاءات وممثلي 
قطاعات خمتلفة من املجتمع املحلي .
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اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  10رسالــــة 

 مشاريع هندسية 

شق وتعبيد طرق

�سمن خطتها لتطوير البنية التحتية يف مدينة رام اهلل، قامت البلدية بتعبيد عدد من ال�سوارع وتاأهيلها خالل الأ�سهر الربعة املا�سية، ومنها تاأهيل �سوارع داخلية 
يف املنطقة ال�سناعية، ت�سمل تو�سعة وتاأهياًل كاماًل واأعمال �سرف �سحي واأر�سفة واإنارة ل�سارع الفالوجة، وتاأهيل اأجزاء من �سوارع ا�سبيلية، ومو�سى خليل، وبرونو 
كراي�سكي و�سارع جليل حرب و�سمخ واأثينا. وتبلغ التكلفة الإجمالية للم�سروع 466 األف دولر، بتمويل من �سندوق النقد العربي- البنك الإ�سالمي للتنمية، ووزارة 

املالية، عرب وزارة احلكم املحلي. 
 

شراء أراضي إلنشاء مالعب لكرة القدم

ت�سهد مدينة رام اهلل حراكًا ريا�سيًا، خا�سة مع وجود العديد من الأندية واملراكز الريا�سية والثقافية يف املدينة، ونظرًا حلاجة املدينة لتو�سيع م�ساحات الرتفيه 
والريا�سة، تقرر �سراء اأرا�س لغاية اإن�ساء مالعب لكرة القدم عليها، م�ساهمًة يف تن�سيط احلركة الريا�سية ومواكبتها. 

  تعبيد �سارع �سمخ  تعبيد �سارع جليل حرب

  اأعمال تو�سعة منعطف �سارع  عني �سمعان  تعبيد �سارع الفالوجة

  تعبيد �سارع اأثينا  تعبيد حميط ميدان كرمي خلف
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افتتحت بلدية رام اهلل، وبنك فل�سطني، وموؤ�س�سة التعاون، وموؤ�س�سة اأنريا، وموؤ�س�سة 
الفتتاح  حفل  وخالل  منجد.  عني  منطقة  يف  البيارة  حديقة  ح�سمة،  ومنى  با�سم 
الذي ح�سره  كل من رئي�سة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل، وها�سم ال�سوا رئي�س 
جمل�س الإدارة واملدير العام لبنك فل�سطني، وحمدان الربغوثي نائب حمافظ رام 
اهلل والبرية، وخالد الداوودي مدير دائرة الربامج وامل�ساريع يف موؤ�س�سة التعاون، 
حمافظات  يف  البيارة  حدائق  م�سروع  اإطالق  مت  اأنريا،  موؤ�س�سة  من  بوتلر  وبالول 
الوطن، لإن�ساء اأكرث من اأربعني حديقة ترفيهية لالأطفال. وقدمت ميخائيل �سكرها 

والدينية  الثقاقية  التعددية  يف  تكمن  والتي  اهلل  رام  مدينة  خل�سو�سية  تعزيزا 
نا�سطا  ثقافيا  مركزا  املدينة  بها  اأم�ست  والتي  املدينة  بها  متتاز  التي  وال�سيا�سية 
ي�ستوعب وي�سجع التعدد الثقايف، فقد �ساركت بلدية رام اهلل �سكان املدينة اأعيادهم 
الوطنية والدينية )امل�سيحية و ال�سالمية( عرب تر�سيخ تقاليد احتفالية جتمع �سكان 

املدينة لالحتفال ب�سكل مركزي.
 وقد نظمت بلدية رام اهلل �سل�سلة من الأم�سيات الرم�سانية هذا العام والتي �سمت 
عر�سًا لفرقة القد�س للمو�سيقى العربية، بالتعاون مع معهد ادوارد �سعيد الوطني 
للمو�سيقى، قدمت خالله الفرقة جمموعة من الأغاين الطربية للفنانة ا�سمهان يف 

ذكرى مئوية ميالدها، يف �ساحة را�سد احلدادين مقابل مبنى البلدية.
الوطنية،  الأغاين  من  ملجموعة  غنائيًا  عر�سًا  الكرمية  قنديل  دار  فرقة  وقدمت   

افتتـاح حديقـة 
البيـارة
يف  م�سروعهم  وعلى  احلديقة،  هذه  اإن�ساء  يف  تعاونهم  على  الداعمني،  جلميع 
اإقامة �سل�سلة م�ساريع حدائق فل�سطني )البيارة( يف حمافظة رام اهلل والبرية، 
م�سيفة اأن هذا امل�سروع الذي يتقاطع مع توجه بلدية رام اهلل يف اإن�ساء حديقة 
لكل حي، يهدف اإىل زيادة امل�ساحات اخل�سراء والرتفيهية لأطفال مدينة رام 
اخلا�سة  املوؤ�س�سات  بني  ما  ال�سراكة  اأهمية  على  البلدية  وتوؤكد  وزوارها.  اهلل 
تعود  وتنموية  حيوية  م�ساريع  يف  الجتماعية  امل�سوؤولية  جتاه  املحلية  والهيئات 

بالنفع على املجتمع املحلي.

مع  تفاعل  كبريًا  ح�سورًا  العر�س  �سهد  حيث  عرفات،  يا�سر  ميدان  يف  وذلك 
اأجواء العر�س. 

قدمتها  حيث  العمري،  حو�س  مع  بالتعاون  الثالثة  الأم�سية  البلدية  ونظمت 
واختتمت  الإذاعة.  ب�سارع  العمري  حو�س  يف  ال�سويف  للغناء  “مقام”  فرقة 
الأم�سيات  برنامج  النبوية  واملدائح  الإ�سالمي  للن�سيد  املقد�سي  الإن�ساد  فرقة 
الرم�سانية، حيث التف املواطنون يف �ساحة امل�سجد العمري يف البلدة القدمية 
على فرقة الإن�ساد الديني التي خلقت اأجواء من الروحانية مبزيج من الأنا�سيد 

الدينية واملدائح النبوية، ان�سجم معها احل�سور من رجال ون�ساء واأطفال.
انارة  حفل  اقامة  اىل  الهادفة  جتهيزاتها  بداأت  قد  اهلل  رام  بلدية  باأن  يذكر 

�سجرة عيد امليالد املجيد يف كانون اول 2012.

أمسيات بلدية 
رام اهلل الرمضانية 
أمسيات بلدية 
رام اهلل الرمضانية 



اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

يف   2012 ل�سنة  الرابعة  ن�سخته  يف  اهلل«  رام  ع  »وين  فعاليات  انطلقت 
يف  املهرجان  فعاليات  وتوزعت   .2012/6/30 حتى  وا�ستمرت   ،2012/6/24
الف�ساءات العامة  ملدينة رام اهلل. اتخذ »وين ع رام اهلل 4« من »فن اجلرافيتي 
»ثيمة« له، انطلقت منها جميع الفعاليات الفنية، من عرو�س مو�سيقية ورق�س 
وم�سرح ومعار�س فنية، اإ�سافة اإىل ور�س عمل تتمحور حول املو�سوع ذاته. ومت 
اختيار »فن اجلرافيتي« لأنه فن ب�سري مرتبط بان�سغالت النا�س يف حياتهم 
اليومية، وهو الفن الذي يوؤرخ وي�سجل بب�ساطة و�سهولة الهموم العامة واخلا�سة، 
زالت تخ�سع لالحتالل  ما  الفل�سطينية  املدن  رام اهلل كغريها من  كون مدينة 
حياة  خللق  جهدهم  باأق�سى  النا�س  يقاوم  وفيها  وا�سرتاطاته،  الإ�سرائيلي 
كرمية.�سهدت فعاليات املهرجان اإقباًل جماهرييًا ملحوظًا، كما �سهدت تنوعًا 
يف اأماكن العرو�س من جهة، ويف طبيعة العرو�س املقدمة من جهة اأخرى. هذا 
فل�سطني،  بنك  القطان،  املح�سن  عبد  موؤ�س�سة  من  بدعم  املهرجان  اقيم  وقد 

�سركة الوطنية موبايل، مطاحن القمح الذهبي. 
ويف اإ�سافة نوعية، �ُسكلت جلنة فنية من املخت�سني والعاملني يف املجال الثقايف 
والفني ملهرجان »وين ع رام اهلل 4« من ثمانية اأ�سخا�س من خلفيات خمتلفة، 
والفنانني،  الفرق  واأجور  املقرتحة،  والفرق  املهرجان،  ثيمة  ناق�ست  حيث 
كما  للمهرجان.  الفني  الربنامج  النهاية  يف  اجلميع  واأقر  تو�سياتها،  وقدمت 
وتعاونت دوائر البلدية املختلفة لإجناح املهرجان، واجناز التح�سريات الالزمة 

لفعالياته، اإىل جانب جمموعة مميزة من املتطوعني.
افتتح  املهرجان بعر�س »يعلو« – حبيب �سحاده حنا،  مع نخبة من املو�سيقيني 
من مدينة حيفا، واأختتم بعر�س »منيتي« – ناي الربغوثي من مدينة رام اهلل، 

حيث اعتادت البلدية يف روؤيتها للمهرجان اأن تفتتحه بفرقة فنية من فل�سطني 
1948، يف ر�سالة لك�سر احلواجز يف فل�سطني التاريخية، وكر�سالة ترحيب لكل 
من يطرق مدينة رام اهلل وي�ساهم يف ت�سكيل امل�سهد الثقايف العام فيها. واعتادت 
البلدية اختتام املهرجان بفنان اأو فرقة من مدينة رام اهلل التي ت�ست�سيف على 
تعددت  واخلتام  الفتتاح  بني  وما  املهرجان.  نهاية  وتودعهم  اجلميع،  اأر�سها 
العرو�س لت�سمل: مهرجان الرق�س ال�سعبي الفل�سطيني، عر�س »ع املن�سة« لكل 
بالتعاون مع جمعية  فل�سطني  اأملانيا، ودام–  فرن�سا، �سيمبلز–  من: رمبلن– 

الكمنجاتي للمو�سيقى، معهد غوته، واملركز الثقايف الفرن�سي وبلدية تولوز.
 عر�س لفرقة هوا دايف– اجلولن ال�سوري املحتل، مارثا فال – الرنويج، هدى 
ع�سفور يف األبومها »رايحة وجاي« فل�سطني– اأمريكا، »ع الر�سيف«– رام اهلل، 
من:  كل  ممثليات  ومب�ساركة  مع  بالتعاون   « اهلل  رام  يف  »تذوق  العائلي  واليوم 
�سريالنكا، كوريا، املانيا، فرن�سا، اليونان، الهند، بولندا، الأردن، الربازيل، اأملانيا، 
اإ�سافة اإىل عرو�س كل من مدر�سة �سريك فل�سطني، فرقة ال�سهب– رام اهلل، 

وفرقة تايكواندو كورية.
 و�سملت الفعاليات عرو�سًا لالأطفال يف احلدائق العامة: »يال نغني« مع املو�سيقي 
جورج غطا�س وجمموعة من الأطفال– حديقة الدرج، »اأنا مده�سة«: احلكواتية 
احلمرا«– م�سرح  »ليلى  م�سرحية  العجلوين،  كامل  حديقة  الكردي–  ن�سرين 
و�سينماتيك الق�سبة– حديقة يو�سف قدورة، احلكواتية دني�س اأ�سعد– جممع 
ور�سات  العربي،  الن�سائي  الحتاد  جمعية  دنادي�س–  فرقة  الطبي،  فل�سطني 
عمل متخ�س�سة يف ت�سنيع الر�سوم املتحركة لفئات حمددة، اإ�سافة اإىل اإنتاج 

معر�سي  »حكاية ثورة« و«لجئ«.

أرشيف الملصق الفلسطيني: على هامش »وين ع رام اهلل«
ا�ست�سافت بلدية رام اهلل بالتعاون مع مركز بارك، الباحث »دان وول�س« �ساحب م�سروع اأر�سيف املل�سق الفل�سطيني، ليقوم بجولت يف مدن فل�سطينية عدة، يتحدث فيها 
عن الأر�سيف الذي بداأ بتاأ�سي�سه على مدار الأعوام الثالثني الأخرية من حياته، واأهمية اأر�سيف املل�سق الفل�سطيني يف حفظ الذاكرة ون�سر الق�سية الفل�سطينية عامليًا. 

�سملت جولة وول�س مدن:  القد�س، رام اهلل،  نابل�س، بيت حلم، جنني، طولكرم، خميم الفارعة، وحيفا.

للعام الرابع على التوالي

نجاح الفت لمهرجان وين ع رام اهلل
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دهان الشوارع واألرصفة

والتقاطعات ودهانها، بحيث  الرئي�سة  ال�سوارع  تعليم  باإعادة  البلدية  املدينة، قامت  �سوارع  املرورية يف  ال�سالمة  ورفع م�ستوى  ال�سري  لتنظيم حركة  �سمن خطتها 
ا�ستملت الأعمال ال�سوارع التالية: �سارع الإذاعة وعني م�سباح و�سارع دار ابراهيم و�سارع باطن الهواء و�سارع ا�سحاق ميخائيل و�سارع اأ�سعد �سمعان جغب وال�سارع 

الرئي�سي وتقاطع ميدان فل�سطني وتقاطع �سارع ال�سهل مع �سارع يافا والتقاطعات عند مقر الرئا�سة وممرات امل�ساة يف مركز املدينة. 
كما قامت البلدية برفع م�ستوى ال�سالمة املرورية لطالب املدار�س، بتح�سني ممرات امل�ساة ودهانها، وتركيب الإ�سارات املرورية الالزمة بالقرب من املدار�س.

 مشاريع هندسية

عطاء صيانة المدارس /  أعمال اضافية

تنفذ بلدية رام اهلل اعمال �سيانة متفرقة يف مدار�س املدينة بعد الطالع على 
املدار�س  �سيانة  لعطاء  الإ�سافية  الأعمال  البلدية   اعتمدت  وقد  احتياجاتها، 
يف كل من مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية، ومدر�سة هواري بومدين ال�سا�سية، 
ومدر�سة في�سل احل�سيني، ومدر�سة ذكور عني م�سباح ومدر�سة عزيز �ساهني، 

ومدر�سة ذكور رام اهلل. 

تأهيل وتركيب إشارات المرور 

على  املرورية  الإ�سارات  وتركيب  تاأهيل،  باإعادة  م�ستمر  وب�سكل  البلدية  تقوم 
اإ�سارات حتديد  اإىل تركيب  اإ�سافة  الرئي�سية والفرعية يف املدينة،  التقاطعات 

ال�سرعة داخل املدينة بال�سرعة 50 كم/ ال�ساعة. 

مشروع الطاقة المتجددة

�سمن توجه البلدية با�ستخدام تقنية الطاقة املتجددة والتي تعترب �سديقة للبيئة 
مت طرح عطاء حمطة لتوليد الطاقة ال�سم�سية ل�ستخدام تلك الطاقة يف توليد 
 15 حوايل  توفر  بحيث  مبا�سرة  العامة   الكهرباء  �سبكة  مع  وربطها  الكهرباء 

كيلوواط /�ساعة.
و�سيتم تركيب املحطة يف ق�سر رام اهلل الثقايف كم�سروع جتريبي ليتم بعدها 
ل�ستغالل  البلدية  مرافق  جميع  يف  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  هذه  ا�ستخدام 

امل�ساحات التي تتعر�س لالإ�سعاع ال�سم�سي لتوليد الطاقة.
العامة  بال�سبكة  مبا�سرة  يت�سل  والذي  النظام  هذا  ان   ذكره  اجلدير  من 
للكهرباء ل يتم فيه ا�ستخدام بطاريات للتخزين والتي تعترب م�سره للبيئة، 
بينما وفر على البيئة العامة 25 طن كربون �سنويًا، و قد مت متويل امل�سروع 
ملدينة  التواأمة  املدينة  ال�سبانية  فريناندو  �سان  وبلدية  البلدية  �سندوق  من 

رام اهلل.
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مشاريع تخطيط حضري 

بلدية رام اهلل تقوم بتركيب 
مصعد لذوي االعاقة لمبنى البلدية 

�سمن اهتمامها اجلّدي والوا�سع باحتياجات ذوي العاقة، وتلبية حلقوقهم 
يف مكان �سديق، وكخطوة ريادية نحو تاأهيل مداخل مباين ومرافق املدينة 
رام اهلل برتكيب م�سعد خا�س  بلدية  قامت   الحتياجات اخلا�سة،  لذوي 
بذوي الإعاقة يف مدخل مبنى البلدية، وذلك تنفيذًا لقرارها بتاأهيل مبنى 
البلدية ومرافقها ل�ستخدامات ذوي الإعاقة. ووفقًا لدرا�سة اأجرتها البلدية 

مت  تركيب م�سعد خا�س م�سنوع حمليًا ح�سب موا�سفات حمددة.
يذكر ان البلدية با�سرت باإجراء درا�سة تقييمية ملرافقها وعدد من املرافق 
ذوي  ل�ستخدام  مواءمتها  ومدى  اهلل،  رام  مدينة  يف  والأر�سفة  العامة 
الإعاقة، وذلك جلعل مدينة رام اهلل مدينة ت�ساهم يف دمج تلك الفئة ب�سكل 

اأكرب واأ�سهل يف جميع خدماتها وفعالياتها.

مشاريع ُصّدقت للتنفيذ

   م�سروع  تف�سيلي رقم 2010/9،  يف حو�س 15 اجلدول، 
وحو�س 10 خلة العد�س: لقرتاح �سارع بعر�س 10 اأمتار، 

وتعديل م�سارات اأخرى، واإلغاء طريق ت�سوية. 
   م�سروع  تف�سيلي رقم 2008/12 يف حو�س 15 اجلدول 

وحي 28 الطرية: تو�سعة طريق من 3 اأمتار اإىل 10 
اأمتار. 

   م�سروع تف�سيلي رقم  4/ 2007  يف حو�س 11 الطرية: 
تو�سعة طريق من 3 اأمتار اإىل 10 اأمتار.

   م�سروع تف�سيلي 2007/2 يف حو�س 15 اجلدول: 
لتو�سعة وتنظيم �سارع بعر�س 8 اأمتار. 

مشاريع جديدة

   2011/6 م�سروع تف�سيلي ي�سمل حو�س 15 اجلدول وحو�س 
10 خلة العد�س، وهو عبارة عن م�سروع ف�سالت القطع 

غري ال�ساحلة للبناء، واقرتاح حتويلها اإىل �ساحات �سمن 
الطريق. 

   2012/18 م�سروع تف�سيلي لإعادة تق�سيم بع�س املناطق 
الع�سوائية والقطع غري املنتظمة يف حي 29 احل�سا�سنة.

   2012/20 م�سروع تف�سيلي لإعادة تق�سيم بع�س املناطق 
الع�سوائية يف حو�س 15 اجلدول.

   2012/21 م�سروع تف�سيلي لتو�سعة �سارع من 3 اأمتار اإىل 10 
اأمتار ، حو�س 11 الطرية.

   2012/23 م�سروع تف�سيلي لتو�سعة �سارع من 3 اأمتار اإىل 6 
اأمتار، حو�س 19 املدينة حي 15 احل�سني.

توجهات السالمة اثناء تنفيذ المشاريع

�سمن توجه البلدية  وحر�سا منها على �سالمة املواطنني، عقدت البلدية اتفاقية مع �سركة متخ�س�سة بال�سالمة والمن، بهدف زيادة المن وال�سالم يف م�ساريع 
البلدية. وتت�سمن بنود التفاقية  الف�سل التام ما بني حركة املواطنني وحركة الليات يف اماكن احلفريات، وتوفري ممرات اآمنة ل�سري املواطنني.

كما ت�سمل التفاقية على بنود تتعلق باجراءات ال�سالمة والمن جلميع دوائر البلدية من مهند�سيني ومفت�سيني  لالنتباه والت�سديد على اجراءات ال�سالمة وال�سحة العامة.
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مشروع التعشيب والتقليم

خدمات تنظيف إضافية في شهر رمضان وعيد الفطر

نظرًا لتوافد عدد كبري من املواطنني يف الأيام الأخرية من �سهر رم�سان املبارك، وليلة عيد الفطر ال�سعيد، من �سكان املحافظة واملحافظات الأخرى وفل�سطيني 
48  على املحال التجارية يف مدينة رام اهلل بغر�س الت�سوق، قامت البلدية بزيادة عدد عمال النظافة يف مركز املدينة و�سوارعها،  اإىل جانب زيادة �سيارات جمع 

النفايات.
وقد قامت البلدية بزيادة عدد العمال اإىل 15 عاماًل يف الفرتة امل�سائية )من ال�ساعة ال�ساد�سة اإىل ال�ساعة الثالثة والن�سف �سباحًا(. وزيادة عدد �سيارات جمع 

النفايات من �سيارة واحدة تعمل يف الو�سع الطبيعي اإىل ثالث �سيارات يف تلك الفرتة و�سمل ذلك ايام العطل الر�سمية.
وقد مت ت�سغيل جميع طواقم ق�سم النفايات ال�سلبة من عمال و�سيارات من ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا اإىل ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من �سباح يوم عيد الفطر ال�سعيد، 

فقد �سارك يف العمل اكرث من 60 عامال بال�سافة اىل خم�س �سيارات جلمع النفايات و »كبا�س« وجرافة لرفع خملفات الب�سطات. 

ضمان مقاصف حدائق البلدية 

�سمن جهود بلدية رم اهلل للحفاظ على احلدائق واملرافق التابعة للبلدية وتقدمي جميع اخلدمات املمكنة للو�سول اىل راحة املواطنني، فقد قامت البلدية بالإعالن 
عن رغبتها بت�سمني مقا�سف بع�س املرافق التابعة لها. وتبعا لذلك تقدمت عدة �سركات متخ�س�سة بهذا املجال بعرو�س ل�سمان املقا�سف، وقامت البلدية بدرا�ستها 

واختيار من انطبقت عليه ال�سروط املعلنة.
 يذكر بان املقا�سف التي مت ت�سمينها تتبع كل من حدائق قدورة، الأمم، ق�سر رام اهلل الثقايف، منتزه البلدية، و ال�سالة الريا�سية. ومن جهة اأخرى فقد ن�ست 
التفاقيات التي مت توقيعها مع ال�سامنني على حتديد اأ�سعار املنتجات املباعة يف هذه املواقع من اأجل الو�سول اىل �سعر عادل ومقبول للمواطنني وكما ن�ست الإتفاقية 

على عدم بيع املنتجات الإ�سرائيلية وت�سجيع ودعم بيع املنتجات الفل�سطينية.

تنظيم البسطات 

قامت بلدية رام اهلل وبالتن�سيق مع حمافظة رام اهلل  والبرية و�سرطة املدينة، بتنظيم عمل الب�سطات يف مدينة رام اهلل يف الأيام الأخرية من ال�سهر الف�سيل ووقفة العيد، 
للتخفيف من الأزمة املرورية وت�سهيل حركة املواطنني، فتم ت�سغيل اأعداد اإ�سافية من مفت�سي البلدية جتاوز 14 مفت�سًا، حيث قاموا  ببذل جهود جمة، ويف �ساعات متاأخرة 
من الليل، يف �سبيل تنظيم عمل الب�سطات وتوجيهها اإىل �سارع املعاهد، ومنعها يف و�سط املدينة، على الرغم من عدم التجاوب الكبري من اأ�سحاب الب�سطات.كما قامت 

البلدية بالتعاون مع اجلهات املذكورة اأعاله بتخ�سي�س �سارع املعاهد للب�سطات بهدف التخفيف من الأزمة املرورية و�سط املدينة.

اخلطة  و�سمن  للمدينة  اجلمايل  بالواقع  للنهو�س  اهلل  رام  بلدية  خطة  �سمن 
ال�سنوية لعام 2012 قامت البلدية بتوظيف 20 عامل ملدة 4 اأ�سهر ابتداأت من 
تع�سيب  اأعمالهم على  توزعت  تاريخ 2012/05/1 حتى 2012/08/31، حيث 
ا�سافة   الأر�سفة،  على  ال�سجر  وتقليم  وتنظيفها  واجلزر  والأر�سفة  ال�سوارع 
منها.  الفيك�س  �سجر  وخ�سو�سا  الأ�سجار  جتميل  يف  الرافعة  ا�ستخدام  اىل 
وكذلك فلقد متت زراعة اأ�سجار يف عدة مناطق وبناء �سال�سل وجدران و �سبها 
احلدائق  جميع  يف  والورود  الأ�سجار  وترتيب  الرتبة  نك�س  مت  كما  بالباطون، 
املجتمع  امل�ساهمة مع  اأي�سا  لبلدية رام اهلل. كما مت  التابعة  واملرافق  وامليادين 
املحلي يف تقليم وتع�سيب وجتميل عدد من املوؤ�س�سات  نذكر منها مديرية احلكم 
املحلي ،مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية، مدر�سة عزيز �ساهني، مدر�سة هواري 
بو مدين، املجل�س الوطني الفل�سطيني، حديقة رئا�سة الوزراء ،مدار�س امل�ستقبل 

و�سرطة الطرية.
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صحة وبيئة

حفل تكريمي اختتامًا لمشاريع بلدية رام اهلل 
للتوعية البيئية مع طلبة المدارس لعام 2012-2011

 مت اختتام م�ساريع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة املدار�س لعام 2011-
املدار�س  تكرمي  جرى  حيث  الثقايف،  اهلل  رام  ق�سر  يف  تكرميي  بحفل   2012
�سحية  مدار�س  برنامج  املدار�س،  طلبة  مع  البيئية  التوعية  مب�سروع  الفائزة 

و�سديقة للبيئة، اإ�سافة اإىل م�سابقة امل�سرحية البيئية. 
ويعترب م�سروع التوعية البيئية مع طلبة املدار�س من اأبرز م�ساريع التوعية البيئية 
اهلل  رام  »م�سروع  لـ  التنفيذية  اخلطط  �سمن  ياأتي  حيث   ،2012-2011 لعام 
مدينة �سحية«، والذي يهدف اإىل الرتقاء برام اهلل اإىل م�ستوى مدينة �سحية 

و�سديقة للبيئة وفقًا ملعايري منظمة ال�سحة العاملية. 
وتنفذ البلدية امل�سروع بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم يف رام اهلل والبرية، 
ال�سحة  منظمة  من:  تتكون  والتي  للربنامج،  التوجيهية  اللجنة  اإىل  اإ�سافة 
العاملية، حمافظة رام اهلل والبرية، وزارة القت�ساد الوطني، احتاد ال�سناعات 
�سلطة  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  الغذائية، 
اهلل  رام  ملنطقة  القد�س  حمافظة  مياه  م�سلحة  الطاقة،  �سلطة  البيئة،  جودة 
جمل�س  الفل�سطينية،  الزراعية  الإغاثة  »معا«،  التنموي  العمل  مركز  والبرية، 
رام  حمافظة  يف  املحلية  للهيئات  ال�سلبة  النفايات  لإدارة  امل�سرتك  اخلدمات 
اهلل والبرية، �سبكة املنظمات البيئية، الدفاع املدين الفل�سطيني، وجلنة البيئة 

وجتميل املدينة )بلدية رام اهلل(. 
ويهدف الربنامج اإىل تكرمي مدار�س املدينة التي تنجح يف تبني اخلطوات التي 

تهدف اإىل تعزيز ال�سحة والوعي البيئي. 
بح�سور جميع  تكرميية  و�سهادات  املتميزة جوائز  املدار�س  منح  وت�سمن احلفل 
الأطراف التي �ساركت يف تنفيذ امل�سروع، كما ومت تكرمي جميع املوؤ�س�سات والأفراد 

الذين اأ�سهموا بنجاح امل�سروع، وكانت نتائج املدار�س املتميزة على النحو التايل:

  نتائج م�شروع التوعية البيئية مع املدار�س لعام 2012-2011
املرتبة الأوىل: مدر�سة راهبات مار يو�سف واملدر�سة الجنيلية الأ�سقفية العربية.  

املرتبة الثانية: مدر�سة في�سل احل�سيني الأ�سا�سية املختلطة. 
املرتبة الثالثة: مدر�سة �سانت جورج ومدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(.

  نتائج برنامج مدار�س �شحية و�شديقة للبيئة 2012-2011
املرتبة الأوىل: مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية. 

املرتبة الثانية: مدر�سة بنات رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(. 
املرتبة الثالثة: مدر�سة راهبات مار يو�سف الثانوية. 

  نتائج م�شابقة امل�شرحية البيئية لعام 2012-2011
املرتبة الأوىل: املدر�سة الجنيلية الأ�سقفية العربية.  

املرتبة الثانية: مدر�سة بنات رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(.
املرتبة الثالثة: مدر�سة راهبات مار يو�سف الثانوية.

درع »اأف�سل متثيل عن الطالبات«: الطالبة زينة نبهان - مدر�سة بنات رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(.
درع »اأف�سل متثيل عن الطالب«: الطالب �سالح وا�سف نزال - املدر�سة الجنيلية الأ�سقفية العربية.
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مخيم بلدية رام اهلل البيئي الصيفي الرابع لعام 2012

ياأتي املخيم البيئي �سمن احتفال بلدية رام اهلل بيوم البيئة العاملي لعام 2012 والذي يحمل �سعار »القت�ساد الأخ�سر هل ي�سملك؟«، والذي يهدف اإىل تعزيز حماية 
الطبيعة من الأخطار املحدقة بها، وت�سجيع زراعة الأ�سجار وزيادة امل�ساحات اخل�سراء. 

ت�سمن املخيم تنفيذ عدة فعاليات ون�ساطات يف هذا ال�سياق، هدفت اإىل تعزيز �سعار يوم البيئة العاملي ب�سكل خا�س، اإ�سافة اإىل رفع الوعي البيئي اخلا�س بامل�ساركني 
حول عدة ق�سايا بيئية، بالتعاون مع عدة موؤ�س�سات خمت�سة وذات عالقة ت�سم: وزارة �سوؤون البيئة، �سلطة املياه الفل�سطينية، وزارة ال�سحة، �سلطة الطاقة، مديرية 
زراعة رام اهلل، الدفاع املدين الفل�سطيني،  م�سلحة مياه حمافظة القد�س، موؤ�س�سة احلق يف اللعب، مركز جبل النجمة، منتدى الفنانني ال�سغار، جمل�س اخلدمات 

امل�سرتك لإدارة النفايات ال�سلبة، م�سرح الق�سبة. 
و�سارك يف املخيم 120 طالبًا من الفئة العمرية 11-14 عامًا، والذين كانوا قد �ساركوا يف النوادي البيئية يف مدار�سهم، والتي نظمتها بلدية رام اهلل للعام الدرا�سي 
2011-2012. ومت عقد احلفل اخلتامي ملخيم بلدية رام اهلل يف مقر حديقة العائلة، حيث ت�سمن عر�سًا لفيلم وثائقي بالن�ساطات التي مت تنفيذها اأثناء املخيم، 
وعر�سًا مل�سرحية بيئية حتت عنوان »املجرثمون«، كما �سهد احلفل فقرات غنائية بيئية، اإ�سافة اإىل الدبكة. وقامت بلدية رام اهلل بتكرمي طلبة املخيم جميعهم، 

اإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات امل�ساركة، وقادة املخيم البيئي الذين �ساهموا يف جناح امل�سروع. 

إنشاء حدائق عامة جديدة  تحت شعار »حديقة لكل حي«
تنفيذًا ل�سعار حديقة لكل حي، واإ�سافة اإىل العديد من احلدائق التي يرتادها املواطنون والأطفال يف املدينة، قامت بلدية رام اهلل باإن�ساء 

مزيد من احلدائق العامة، ومن بينها:

حديقة )�شان فرناندو(
الواقعة  فرناندو«  »�سان  حديقة  تنفيذ  من  موؤخرًا  النتهاء  مت 
فيها  مت  والتي  الهواء،  باطن  يف  مربع  مرت   500 م�ساحة  على 
تركيب األعاب ترفيهية لالأطفال �ساحلة لفئات عمرية خمتلفة.
ت�سم احلديقة اأي�سًا اأماكن مهياأة للجل�سات العائلية، وممرات 

خا�سة بذوي الإعاقة. وفتحت احلديقة اأبوابها للزوار حديثًا.

حر�س ردانا – عني م�شباح 
�سمن توجة بلدية رام اهلل للمحافظة على الرقعة اخل�سراء، 
م�سباح  عني  ردانا  حديقة  اإن�ساء  قررت  م�ساحتها،  وزيادة 

)احلر�س(، لتكون اأوىل حدائق الأحرا�س.
 7 من  اأكرث  م�ساحتها  تبلغ  اأر�س  قطعة  على   احلر�س  ويقع   
دومنات م�سجرة بالكامل بالأ�سجار احلرجية العالية والكثيفة.

�سهر  منت�سف  من  للحر�س  الأوىل  باملرحلة  العمل  بداأ   
بناء  اإعادة  على  العمل  مت  حيث  اآب،  �سهر  وحتى  حزيران 
ال�سال�سل، وجتهيز الأر�س، واإن�ساء املمرات والأدراج، وكذلك 
جتهيز احلر�س باملقاعد واأماكن ال�سواء، اأما املرحلة الثانية 
وغريها  �سيارات،  ومواقف  �سحية  وحدات  اإن�ساء  ف�ست�سمل 

من العنا�سر التي ت�سمن زيارة اآمنة ومريحة للحر�س.

ميدان عني منجد 
اهلل  رام  بلدية  بها  قامت  التي  الكلية  التاأهيل  اأعمال  بعد 
وتعبيد  ال�سحي  لل�سرف  خطوط  من  جغب  اأ�سعد  �سارع  يف 
م�سكورًا  �سو�سة«  »اأبو  م�ستل  تربع  للميدان،  واإن�ساء  لل�سارع، 
للموؤ�س�سات  املجتمعية  امل�ساركة  �سمن  امليدان  بزراعة 

وال�سركات اخلا�سة يف امل�ساريع العامة. 
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 G I S

بلدية رام اهلل تطلع بلديتي البيرة وبيتونيا على نظام معلوماتها الجغرافية 

وتزودهما بالشروط المرجعية لبناء نظام مماثل
لع ممثلون عن بلديتي البرية وبيتونيا، خالل �سل�سلة لقاءات، على جتربة بلدية رام اهلل يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية، بهدف ال�ستفادة من التجربة ومنهجيتها.  اطَّ
وجاءت هذه اللقاءات بتن�سيق من وحدة التعاون امل�سرتك للبلديات الثالث، �سمن خطاها يف حث بلديتي البرية وبيتونيا على حو�سبة خرائطهم، وتاأ�سي�س نظام 

معلومات جغرايف مماثل للموجود يف بلدية رام اهلل. 
ومت خالل اللقاءات، تقدمي عر�س مف�سل عن منهجية تبني النظام من بداية تر�سيم املخطط الهيكلي، و�سوًل اإىل بناء اأدوات رقمية لدوائر البلدية كل وفق حاجة 
عمله للبحث وال�ستعالم، اأو تعديل البيانات وحتديثها اأو حتليل املدخالت. ومت اإطالع املمثلني على التطبيقات اخلدماتية التي اأعدها الق�سم لل�سفحة اللكرتونية 

ملت�سفح البلدية خلرائط املدينة، ومن بينها اخلريطة ال�سياحية التفاعلية، وتطبيق الإبالغ عن م�سكلة، ورا�سد الإ�سارات، وغريها من التطبيقات اخلدماتية. 
املعلومات  لنظم  وتاأ�سي�سهما  الهيكلية،  للمخططات  تر�سيمهما  خالل  تبنيها  ليتم  مرجعية  ب�سروط  البلديتني  اجلغرافية  املعلومات  ق�سم  زود  اللقاءات،  نهاية  ويف 

اجلغرافية، كما مت تزويدهما بقائمة بالطبقات اجلغرافية الأ�سا�سية التي يجب اإعدادها مع البنية التف�سيلية ملتغريات كل طبقة. 
وقد اأكد الق�سم على اأهمية توحيد م�سميات متغريات كل طبقة جغرافية وموا�سفاتها لتتمكن البلديات الثالث م�ستقباًل من دمج نظمها اجلغرافية معًا ب�سال�سة، 

وخلق نظام موحد متكامل على م�ستوى املحافظة، اأماًل يف تعميم جتربة الدمج على م�ستوى الوطن.

بلدية رام اهلل تشارك بورقة عمل 
في المؤتمر الدولي الفلسطيني األول للبلدية االلكترونية

قدمت بلدية رام اهلل ورقة عمل يف املوؤمتر الدويل الفل�سطيني الأول للبلدية اللكرتونية الذي عقد يف مدينة اخلليل يف حزيران 2012، بح�سور رئي�س الوزاء د. �سالم 
فيا�س، وعدد من الوزراء، وروؤ�ساء البلديات املحلية والعاملية، وممثلني عن الهيئات املحلية الفل�سطينية والدولية. 

بلدية رام اهلل  “جتربة  البلدية، حيث عر�ست ورقة عمل بعنوان  الدويك، بتمثيل  وقامت رئي�سة ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا املعلومات، د. �سفاء 
خل�ست فيها التجربة الفتية مع نظم املعلومات اجلغرافية، بدءًا مبنهجية البلدية يف تبني هذا النظام، تالها عر�س لأبرز  يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية”، 
منجزات الق�سم، ثم اإيجاز لأهم املعيقات التي واجهها الق�سم يف العمل، مع تقدمي تو�سيات من �ساأنها م�ساعدة البلديات الأخرى يف منهجياتها، وامل�ساعدة يف تعميم 

التجربة على م�ستوى الوطن.

بلدية رام اهلل تباشر دراسة
االنتقال لبلدية الكترونية

يف �سوء التعاون املربم بني بلدية رام اهلل وموؤ�س�سة التعاون الدويل الأملانية الـ GIZ  فيما يتعلق بالإنتقال اىل بلدية الكرتونية، با�سرت دوائر البلدية املختلفة تعاونها 
مع م�ست�سار نظم املعلومات املنتدب ال�سيد ليث ق�سي�س يف اإجناز مهامه. واأهم جوانب التعاون تتمثل يف م�ساعدة امل�ست�سار يف حتليله لآليات تنفيذ كامل خدمات 
البلدية ودرا�سة مدى تالئم بنية البلدية التحتية واأجهزتها الرقمية ومواردها الب�سرية مع متطلبات الإنتقال، اإ�سافة لتحديد الإحتياجات وو�سع خطط عمل بهدف 

اإنتقاٍل مدرو�س وفعال من بلدية تقليدية لبلدية الكرتونية.
GIZ. فقد خلق هذا  الـ   يذكر ان البلدية كانت قد بداأت بعدة خطوات مدرو�سة للتحول اىل بلدية الكرتونية وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة التعاون الدويل الأملانية 
التعاون اإجماعًا على املفهوم العام للبلدية اللكرتونية مع التحديد الدقيق للمتطلبات ال�سا�سية والق�سايا ذات ال�سلة بن�سق وطبيعة البلدية اللكرتونية. وبالعودة 
اىل مفهوم البلدية اللكرتونية وبالعتماد على نتائج التقييم والفهم ال�سامل للخدمات التي تقدمها بلدية رام اهلل، مت و�سع خطة عمل مف�سلة لتطبيق نظام عمل 
خدماتي اإلكرتوين  فعال يوؤدي اإىل اإجناز عمل وخدمات البلدية اإلكرتونيًا. خطة العمل هذه هي خطة مرحلية يقدر تنفيذ مراحلها الأربعة 3 �سنوات، ومن املخطط 

بدء التنفيذ يف عام 2013. 
ومن منطلق احلر�س على اإ�ستفادة اأكرب �سريحة من املواطنني والزوار من خدمات البلدية الإلكرتونية وعلى تطبيق نظام عمل اإلكرتوين فعال، تخطط بلدية رام اهلل 

لتوفري خدمة الولوج اإىل �سبكة النرتنت ملواطنيها وزوارها من داخل وخارج مرافقها ولربط كافة مبانيها العامة يف �سبكة موحدة. 
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بالتعاون مع وحدة التعاون المشترك ووفق معايير النظم الجغرافية 

بلدية رام اهلل تقترح موقع  حظيرة أغنام مشتركة خارج البيئة العمرانية 

اأغنام م�سرتكة ملدن وحدة التعاون امل�سرتك لبلديات رام اهلل والبرية  تبنت بلدية رام اهلل منهجيات نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار موقع منا�سب حلظرية 
وبيتونيا، وذلك وفق املعايري التي اأقرتها اللجنة الفنية للم�سروع. 

يهدف هذا امل�سروع اإىل حّل ا�سكالية تواجد الأغنام داخل مدن التعاون، باإيجاد حظرية م�سرتكة منوذجية خارج املناطق العمرانية يف املدن الثالث، وذلك حت�سينًا 
للبيئة الداخلية يف هذه املدن، وحت�سينًا مل�ستوى اخلدمات املقدمة ملربي الأغنام بتجميعهم يف مكان واحد. 

�سارك يف التخطيط لهذا امل�سروع كل من ممثل عن المانة العامة للمجل�س ووزارة الزراعة، وحمافظة رام اهلل والبريه، وجمل�س الوزراء، ووزارة احلكم املحلي، 
ووزارة التخطيط، وووحدة التعاون امل�سرتك لبلديات رام اهلل والبريه وبيتونيا. وعلى الرغم من قيام جلنة فنية ممثلة لهذه اجلهات بو�سع معايري وا�سحة مبنية على 

اأ�س�س علمية لختيار موقع منا�سب، اإل اأن عملية اختيار املوقع بالطرق التقليدية تعرثت لأكرث من مرة ب�سبب تخوف الهيئات املحلية من اآثاره ال�سلبية. 
اإلزام الهيئة التي يختار النظام املوقع �سمن  اأن�سب املواقع وفق املعايري ذاتها، مع  وعليه، اقرتحت بلدية رام اهلل ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد 
اأرا�سيها باملوافقة على النتائج. وبعد اإجراء التحليالت الالزمة، قام ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية برفع النتيجة النهائية للجنة امل�سروع، والتي اختارت منطقة 

�سمال �سرقي البرية كاأن�سب موقع للحظرية.

حدد موقع المنزل، الشركة، المطعم، الصيدلية وغيرها... 

G I S مع الخارطة السياحية التفاعلية على موقع الـ 

“Interactive Tourist Map” عرب موقع مت�سفح  التفاعلية  ال�سياحية  اإعداد اخلارطة  انتهت بلدية رام اهلل من 
بلدية رام اهلل اللكرتوين خلرائط املدينة وهو: www.ramallah-gis.ps  التي توثق اأماكن معامل رام اهلل الرئي�سية 
والتلفون  العمل  و�ساعات  العمل  وو�سف  الكامل  كال�سم  البلدية،  يف  املتوفرة  الو�سفية  باملعلومات  وتربطها  كافة، 

والفاك�س واملوقع الإلكرتوين اإن وجد. 
البنوك،  الفنادق،  احلدائق،  امليادين،  البلدية،  مرافق  هي:  التطبيق،  هذا  يوفرها  التي  املعامل  ت�سنيفات  اأهم 
ال�سرافات الآلية، حمطات الوقود، ال�سيدليات، امل�ست�سفيات، املطاعم واملقاهي، املوؤ�س�سات الر�سمية  واملوؤ�س�سات 
ذات ال�سراكة مع بلدية رام اهلل.  ويتيح املوقع جلميع املواطنني اإ�سافة اأماكن اأعمالهم اأو ال�سركة التي يعملون بها اأو 

غريها من املعلومات الو�سفية، لت�ساف اإىل قائمة املعامل والأماكن على املوقع اللكرتوين.

اعتماد فكرة تأسيس شركة خاصة ببلدية رام اهلل إلدارة النقل والمواصالت

قررت البلدية امل�سي قدمًا يف تاأ�سي�س �سركة تابعة لبلدية رام اهلل، تعمل يف اإدارة النقل واملوا�سالت، وتهدف اإىل تنظيم هذا املجال الذي يت�سم بالرجتالية وتعدد 
القنوات. و�ست�سرف ال�سركة على اإن�ساء واإدارة م�سروع جممعات ال�سري العمومية، واإدارة مواقف ال�سيارات التابعة للبلدية، وت�سغيل البا�س الدوار، واإدارة عدادات 

مواقف ال�سيارات.

معالجة خاصة وسريعة .... استحداث وحدة للشكاوى في بلدية رام اهلل 

توؤمن بلدية رام اهلل باأن املواطن هو الأ�سا�س يف قطف ثمار التنمية والتطور يف مدينة رام اهلل، وتعزيزًا ملبداأ امل�سوؤولية والرقابة واملتابعة مع املواطنني مت ا�ستحداث 
وحدة لل�سكاوى تتوىل متابعة ال�سكاوى والقرتاحات الواردة من املواطنني، وذلك �سمن اإجراءات خا�سة �ستتم فيها متابعة جميع ما يرد البلدية من �سكاوى مبا 

ي�سمن �سرعة معاجلتها. 
وتتجه بلدية رام اهلل للمواطنني الكرام، يف حال وجود اأي اإ�سكالية اأو اقرتاح لديهم، التوجه اإىل وحدة ال�سكاوى او الت�سال على هواتف البلدية وعن طريق الربيد 

اللكرتوين  s.hanatshe@ramallah.ps  واي�سا على �سفحة البلدية على الفي�سبوك.
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إداريــة شــؤون 

نظام مركزي لساعات الدوام 

مت ت�سغيل نظام جديد للدوام الر�سمي و�ساعات العمل، يقوم على ربط البلدية 
مواعيد  على  احل�سول  خالله  من  ميكن  مركزي،  بنظام  مرافقها  ومعظم 
عمل  ت�سّهل  مرونة  يوفر  الذي  الأمر  املوظفني،  دوام  �ساعات  عن  ومعلومات 

املوظفني وت�سهل حتديد �ساعات العمل. 

زي موحد

قامت البلدية بتوزيع الزي الر�سمي على العمال واملرا�سلني بهدف توحيد الزي، 
والظهور بال�سكل الالئق جلميع العاملني فيها، امام املراجعني وزوار البلدية. 

شاركت بلدية رام اهلل  في كل من:

  املوؤمتر الدويل الفل�سطيني الأول للبلدية اللكرتونية يف مدينة اخلليل.
مدينة  يف  الإلكرتونية  واخلدمات  للحوكمة  الأول  الفل�سطيني  املوؤمتر    

بريزيت.
  موؤمتر الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف مدينة ديار بكر الرتكية. 

  موؤمتر الهيئة املحلية والعائلة، بدعوة من حزب العدالة الرتكي يف تركيا. 
واأثرها يف تخطيط وتطوير املدن« يف    ور�سة عمل بعنوان »التكنولوجيا 

مدينة رام اهلل.
  ور�سة عمل بعنوان “اإثراء املحتوى الرقمي العربي” يف مدينة رام اهلل.

تشغيل عمالة واتاحة فرص عمل 

تلبية لحتياجات عدد من دوائر البلدية ملزيد من اليدي العاملة، وتفهما للحالة 
القت�سادية ال�سعبة ب�سكل عام، قامت بلدية رام اهلل بت�سغيل 64 عامال بعقود 
الوافدين  اأعداد  لتزايد  نظرا  وذلك  م�ساريع  عدة  �سمن  ا�سهر   4 ملدة  خا�سة 
اإىل مدينة رام اهلل يف فرتة العطلة ال�سيفية والذي يرافقه احلاجة اإىل تكثيف 
العمل فيما يخ�س عدة اعمال منها خدمة جمع النفايات ال�سلبة ، فقد ارتاأت 
البلدية وعلى غرار الأعوام ال�سابقة رفع عدد العمالة يف هذه الفرتة اإذ مت ت�سغيل 
ق�سم  يف  ال�سوارع  نظافة  على   2012/8/31-2012/5/6 تاريخ  من  عامل   23
النفايات ال�سلبة. وقد مت ت�سغيل العمال على �سكل جمموعات لتنظيف الأر�سفة 
وال�سوارع يف جميع اأحياء املدينة و على فرتتني �سباحية من ال�ساعة 2:00-7:00  
و 2:00 -9:00 . هذا اإ�سافة اإىل تكثيف العمل يف مركز املدينة الذي تتوافد عليه 
النهار وحتى �ساعات متاأخرة من  اأعداد كبرية من املواطنني وزوار املدنية يف 
الليل. كما مت العمل اأي�سا على زيادة رقعة تكني�س ال�سوارع التي ل يتواجد بها 
عمال نظافة على مدار العام ب�سبب عدم وجود اأعداد كافية من العمال لتغطية 
جمع �سوارع املدينة. هذا وقد قامت اأي�سا تلك الطواقم الإ�سافية بتنظيف عدة 
قطع اأرا�سي يف اأحياء خمتلفة يف املدينة من النفايات املرتاكمة بها ، اإ�سافة اإىل 

تنظيف جميع اأدراج املدينة ب�سكل دوري .

متدربون جدد

املعاهد  من  املتدربني  من   عددا  )ايار-اب(  ال�سهر  يف  البلدية  ا�ستقبلت 
�سمن  وذلك  دوائرها،  خمتلف  على  للتدريب  توزعوا  املختلفة،  واجلامعات 
م�سوؤولية البلدية املجتمعية جتاه قطاعي التعليم وال�سباب، وم�ساهمة يف اإثراء 

التجربة العملية للطلبة.

تطوير قدرات العاملين   -   دورات وم�شاركات حملية وخارجية
تدريب داخلي 

املكانامل�شاركةامل�شارك#

م. نهى غنيم1
رام اهللدورة تطبيقات عملية لعقد املقاولة املوحدم. اأ�سامة م�سلح

تدريب خارجي وتبادل خربات

املكانالدورةامل�شارك#

كوريا اجلنوبيةدورة تطوير اإدارة احلكم املحلياأحمد اأبو لنب1
تركيادورة الأطر القانونية والثقافية التنظيمية ملكافحة الف�ساد والر�سوة والختال�س�سليمان غنيم2
تركيا دورة عمل الرقابة املالية والإداريةماهر الناطور3
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إداريــة شــؤون 

وحدة الشكاوى في خدمتك

2945555   0569671111   0599671000

مقاعد البلدية لطلبة الثانوية العامة 2012

�سمن التفاق القائم بني بلدية رام اهلل ووكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني بتخ�سي�س ع�سرة مقاعد للبلدية للطالب ممن ل يحملون 
بطاقة لجىء للدرا�سة، يف كل من كلية العلوم الرتبوية وع�سرة مقاعد يف كلية جمتمع املراأة – الطرية، ا�ستقبلت البلدية طلبات من خريجي الثانوية العامة 2012، 

وبح�سب املعايري املحددة التي و�سعتها جلنة خمت�سة من املجل�س البلدي لهذه املقاعد، مت اختيار الطالب املقبولني، والإعالن عن اأ�سمائهم يف ال�سحف املحلية.

بيانات عامة..
يف مركز خدمات اجلمهور     بلغ عدد الطلبات املقدمة من تاريخ 2012/5/1 ولغاية تاريخ 2012/8/31= 1229 طلبًا. 

     بلغ عدد الكتب الواردة للبلدية من تاريخ 2012/5/1 ولغاية تاريخ 2012/8/31= 1259 كتابًا. 
     بلغ عدد الكتب ال�سادرة من تاريخ 2012/5/1 ولغاية تاريخ 2012/8/31= 2599 كتابًا. 

افتتح  ا�ض،  عبرّ حممود  الرئي�ض  رعاية  حتت 

ورئي�ض  فيرّا�ض،  �صالم  د.  الوزراء  رئي�ض 

يا�صر عبد ربه، ورئي�صة  موؤ�ص�صة حممود دروي�ض 

الوزراء  من  وعدد  ميخائيل،  جانيت  البلدية 

وزوار  واملواطنني  والوطنية  الر�صمية  وال�صخ�صيات 

دروي�ض.  حممود  ومتحف  الربوة  حديقة  املدينة، 

الوطني  اليوم  االفتتاح يف ذكرى ميالد دروي�ض،  وجاء 

التي  احلديقة  يف  احل�صور  الفل�صطينية. وجتول  للثقافة 

احلر،   املنرب  وزاوية  للمياه،  وبركًا  وا�صعة  م�صاحات  ت�صم 

فيها  مبا  االإلكرتونية،  املكتبة  ي�صمرّ  الذي  املتحف  وافتتحوا 

اأن  �صريحه.يذكر  عن  ال�صتار  واأزاحوا  للراحل،  كتب  من 

و�صورًا  ال�صخ�صية،  دروي�ض  مقتنيات  من  عددًا  ي�صمرّ  املتحف 

على  وكتبت  ال�صخ�صيات.  من  وعديد  اأ�صرته  اأفراد  برفقة  له 

العربية  باللغتني  دروي�ض  حياة  عن  نبذة  املتحف،  مدخل  جدارية 

واالإنكليزية، منذ والدته عام 1943حتى وفاته يف  اآب 2008.

ت�صغيل  بدء  عن  اهلل  رام  بلدية  اأعلنت 
ت�صم  والتي  اجلديدة،  اهلل  رام  مقربة 
مقربة   / م�صيحية  )مقربة  مقربتني 
 ،2012 �صباط  من  اعتبارًا  اإ�صالمية( 
من  االأوىل  املرحلة  اإجناز  بعد  وذلك 
م�صروع اإن�صاء املقربة، فيما  توقف الدفن 
تاريخ  من  اعتبارًا  املا�صيون  مقربة  يف 
الدفن  ذلك  وي�صتثنى من   ،2012/2/23
يف قبور قدمية لذات العائلة.وت�صمل ر�صوم 
حفر  تكلفة  اجلديدة  املقربة  يف  الدفن 
وجتهيز القرب والدفن، اإ�صافة اإىل توفري 
�صيارة نقل اجلثمان. وملزيد من املعلومات، 
باالإمكان االت�صال على هاتف البلدية رقم 

2945555 والرقم الداخلي )461(.

بلدية رام اهلل ومؤسسة 
محمود درويش يفتتحان 
متحف محمود درويش 

»حديقة البروة«  

تشغيل 
مقبرة رام اهلل 
الجديدة

رئي�س الوزراء د. �سالم فيا�س 
يتو�سط رئي�سة البلدية 
ويا�سر عبد ربه رئي�س 
موؤ�س�سة حممود دروي�س
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www.ramallah.ps
www.ramallah-gis.ps

Share with us the municipality new website which launched a contemporary style, o�ers a 
variety of information and services: electronic services, user municipal services, and 
complaints unit, media center, Center audience, the city of Ramallah, Ramallah Municipality, 
decisions and minutes of the meetings of the municipal council.

العديد عصري،ويقدم  باسلوب  البلدية  اطلقته  الذي  االلكتروني  للموقع  الجديدة  الحلة   شارك/ي 
مركز االعالمية،  االصدارات  الشكاوى،  وحدة  والعامة،  االلكترونية  الخدمات  عن:  المعلومات   من 
من البلدي.وغيرها  المجلس  ومحاضر  قرارات   ، ا�  رام  بلدية  ا�  رام  مدينة   ، الجمهور  العناوين المتعلقة بفعاليات ومرافق البلدية خدمات 

www.ramallah.ps

www.ramallah-gis.ps

Take advantage of the GIS technology to deliver an enterprise-level services supporting the 
municipality needs and plans, in addition to provide municipal clients and customers with 
dynamic tools to �nd out landmarks, addresses, parcels, blocks, streets, etc.. Which are 
incorporated into the municipal geo-database as layers.

متغيرات تفاصيل  عن  االستعالم  ا�  رام  لبلدية  الجغرافية  المعلومات  نظم  موقع  لك   يتيح 
بيانات أراضي وأحياء وأحواض وشوارع موجودة في قاعدة   مختلفة من معالم وعناوين وقطع 

معالبلدية الجغرافية التعامل  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  تكنولوجيا  منهجيات  تبني  الى  الموقع   ويهدف 
خدمة فيه  بما  وتهيأتها  وتحليلها  وتوثيقها  المكاني  بالبعد  المرتبطة  البلدية  دوائر  كافة   بيانات 
وأحياء أراضي  وقطع  وعناوين  معالم  في  والمجتمع  والعمالء  والمكلفين  البلدية  وأحواض وشوارع موجودة في قاعدة بيانات البلدية الجغرافية لموظفي 

1 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

العدد الرابع

2 0 1 2 تمــوز 

رســالة بلدية رام اهلل اإلخبارية 

يف هذا العدد

ومذكرة تفاهم مع بورتو اليغري الربازيليةتوقيع اتفاقية تواأمة مع �سور الرتكية 

افتتاح  متحف حممود دروي�ش - 
حديقة الربوة

 

2012-2015 مع املجتمع املحليمناق�سة خطة بلدية رام اهلل اال�سرتاتيجية 

يف غرفة عمليات طوارئ العا�سفة اجلويةاجلنود املجهولون وا�سلوا الليل بالنهار 

اجنازاتها كلمة العدد  ابرز  لعر�ض  البلدية  معكم  تتوا�صل  االخبارية  اهلل  رام  بلدية  ر�صالة  من  الرابع  العدد  متميزة املتعلقة مب�صاريع البنية التحتية والثقافية وتطوير بنائها املوؤ�ص�صي وعالقاتها الدولية. يف هذا العدد تطل عرب  اهلل  رام  مدينة  لتكون  روؤيتها  مع  متا�صيا  نفذت  التي  والفعاليات  االن�صطة  باهم  البلدية  وا�صتف�صاراتكم لالرتقاء بدورها يف تنويع وتطوير جودة خدماتها.وجميلة و�صديقة للبيئة والعائلة وحا�صنة للثقافة. وكما يف كل عدد تدعوكم البلدية اىل ابداء ارائكم عليكم 

الن�سرة الإخبارية- العدد 4
WELCOME     TO

RAMALLAH

Religious Diversity

Backed by a strong tradition of religious tolerance and pluralism, Ramallah succeeded the challenge of 

harmoniously accommodating diverse religious communities. This re�ects in the tolerant atmosphere 

of the city as well as in the religious architecture. As a consequence, the city is home to several buildings 

of all religions dating back from di�erent periods. Among others, visitors will enjoy visiting the follow-

ing: The Greek Orthodox Church: Built in 1807 by priest Elias Qassis in collaboration with the Greek 

Orthodox Patriarchate in Jerusalem. The church is located right in the center of the Old town.

The Holy Family Latin Church: Aware of the existing demand from people in Ramallah, the Latin 

Patriarch of Jerusalem, Joseph Valerga sent a teacher in 1855’s to start instructing the inhabitants about 

the Latin catholic religion. The small school was successful, and another priest was sent – Pierre Cota – 

to work on establishing the Latin Catholic Parish. Later on, the Holy Family Latin church was built to 

accommodate the growing community.  El Omari Mosque: (The Lower Ramallah Mosque)The current 

El-Omari Mosque was built in 1962, in place of the guesthouse of the municipality and the hall of the 

Ramallah Youth Society.  It is commonly cited, however, that the history of the mosque dates to Omar Bin 

al-Khatab, while no evidence exists to date the age of the religious site.  

Vibrant Culture

Ramallah has a vibrant cultural life and a dynamic art scene. Despite political hassles and periods of 

economic di�culties, Ramallah’s cultural life always remained lively, and has been particularly blossom-

ing in the last ten years. Ramallah is now home to a large number of cultural venues and events, which 

will surely constitute an integral experience of your stay in the city. Many countries have opened cultural 

centers and run cultural events that aim at introducing Palestinians to foreign cultures. See for instance 

the Franco-German cultural center, the British Council, The Greek Cultural Center, The Danish House in 

Palestine, and the Spanish Cultural Center. The Municipality itself recently opened the doors of the 

Ramallah Cultural Palace, a state of the art facility for concerts and cultural events. Also, many local 

organizations are active in the cultural �eld, working to support Palestinian cultural projects and 

initiatives, and to revive cultural life in the country. Organizations such as Qattan Foundation, Al Kaman-

djati, Kalil Sakakini Cultural Center, the Popular Art Center, Sarryet Ramallah, Tamer Institute for Commu-

nity Education, Ashtar Theater, Al Kasaba Cinematheque, among others. Last but not least, the city hosts 

several festival during summer time, such as the Wein A Ramallah festival (organized by the Municipality 

every year in June), the Palestinian International Festival in July, and the Contemporary Dance Festival (3 

weeks of performance and workshops from mid April to early May). Festivals also take place in the 

surrounding villages such as the apricot festival in Jifna or the Oktoberfest in Taybeh. 

An evening out in Ramallah

Ramallah o�ers many opportunities to go out and enjoy. The city holds a tradition of delicious cuisine and strong café culture, which has lived up until today. Places of all 

styles and all price ranges are available around the city. Cultural events are also very much part of the nightlife in Ramallah, and every evening has its lot of �lm, concert 

or theater to o�er! Cafés dot the city, ranging from traditional bustling places, �lled with the smell of Arabic co�ee and “narguile” (traditional water pipe), to modern-style 

restaurants, welcoming a cosmopolitan crowd in lush outdoor gardens and beautifully designed settings. The city also remains awake late at night, thanks to its lively 

night life. Visitors are warmly recommended to enjoy the charms and variety of these many places. Eateries and bars have mushroomed in the city and it is now believed 

that Ramallah and Al-Bireh have more than 120 co�ee shops and some 300 restaurants. The food o�er is wide and diverse in Ramallah. For those with a small budget, 

Palestinian fast food is a good option, as it is cheap, succulent and available at every street corner. The all-time classic is the falafel– fried balls of mildly seasoned chickpeas, 

served in pita bread  accompanied with salad. For meat lovers, taste the coal-grilled brochettes (kebabs) and shawarma. And for a change, get a “mezze”, an assortment of 

varied preparations and salads, including the famous hummus – mashed chickpeas mixed with tahini and olive oil – best savored with pita bread . For those who want to 

broaden the food o�er, numerous restaurants o�er excellent middle eastern cuisine, as well as western food, such as pizza, pasta, burgers, and even excellent �sh and 

chips. Ramallah also counts some exotic cuisine, with some restaurants o�ering Chinese or Mexican on their menu.

Hotels and Accommodation

Ramallah o�ers many options for accommodation: economy or luxury, downtown or in the country side, 

hotels and guest houses are available in all price ranges. Ramallah city has several quality hotels, and a 

�ve-star hotel has also recently opened its doors. 

Guest houses in the surroundings of Ramallah are also worth considering as they o�er a glimpse on rural life 

in Palestine. In particular, beautifully preserved villages such as Jifna or Birzeit have interesting options. For 

more information and booking, visit our Tourist Information Center.

Shopping in Ramallah 

A city with a relatively prosperous economy, Ramallah is a good place for shopping. 

You can easily �nd Palestinian traditional handicraft – embroidery, pottery, soaps, olive oil, glass works, 

carved olive woods among others - in the souvenir shops around the city, as well as other goods and 

products that will be o�ered at reasonable prices. Ramallah also has several bustling fruits and vegetable 

markets, where visitors can buy fresh seasonal products. In the proximity of the bus station is Al Kayka 

garden, where organic vegetables can be purchased.

A healthy city

Ramallah has always been enjoyed for its particu-

lar climate and pleasant environment. To 

preserve the greenness of the city in spite of the 

recent urban expansion, more than 15,000 trees 

were planted in the last years by the Municipality. 

Many sport facilities are available in Ramallah. 

The Ramallah First Group (Sarriyet Ramallah) 

o�ers varied sport activities, as well as dance 

classes. It hosts an outdoor swimming pool open 

from spring to autumn. Several Gym Clubs exist 

in the city and numerous hotels have a 

swimming pool you can access for a small fee. 

Ramallah has several public parks that allow 

locals and visitors to rest and relax in a pleasant 

environment. Many private places are also 

available where one can spend a day of 

swimming and sun bathing in a green setting. 

Important phone numbers

Police                          
          100

Ambulance                         1
01

Phone book                        1
44

Allenby Bridge                   02- 994 2302  

(foreign passport holders need to get a visa from the Jordanian embassy 

in Ramallah, travelers can use  public transportation from Ramallah to the 

Bridge). Sheikh Hussein Bridge 04- 609 3410 (foreign passport holders 

only. Travelers need a taxi with Yellow Plate to go to the  crossing)                   
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
  

Stay Safe

People in Ramallah are particularly welcoming and friendly, and you are likely to 

feel comfortable while visiting Ramallah. 

Similarly, it is very unlikely that you su�er from the political situation, as Ramallah 

is a rather peaceful city, and is not under Israeli control. Still, always remain careful 

and take care of your belongings, as precious items such as mobile phones, photo 

cameras and laptops can attract the attention.

Weather

Ramallah enjoys a pleasant Mediterranean 

climate, with 4 distinct seasons. One can admire 

all the beautiful nuances brought about by 

seasonal changes. It should also be noted that 

Ramallah has long been appreciated for its fresh 

nights year round.

Getting around

Ramallah is easily reached from Tel Aviv or Jerusalem. 

Take bus 18 in Jerusalem (7NIS) at the station near Damascus Gate, or opt for 

a private car or taxi. Before entering Ramallah, you will have to go through the 

check point of Qalandia, when crossing in this direction. Inside Ramallah 

Everything is usually located at a walking distance in Ramallah, but the city 

being particularly hilly, you might be tempted by other means of transporta-

tion. The taxi is the most common means of transport within the city. It will 

usually cost you 10 shekels for trips inside the city. Around Ramallah To reach 

the suburbs, the villages on the outskirts of Ramallah, and other cities in 

Palestine, service shuttles (shared taxis) are available. 

Communication

Palestine has two mobile companies from 

which you can purchase a�ordable pre-paid 

sim cards (20 NIS) that you can use during 

your stay in Palestine. The international 

phone code for Palestine is 970 or 972

Hi – marhaba

Goodbye – ma’s salaama

Good morning – Sabah al-khayr

Good evening – masaa al-khayr

Good night – tisbah ‘ala khayr, 

response – wa inta min ahlu

Please – Min fadlak (male), 

Min fadlik (female )

Thank you – Shukran

Thanks a lot – Shukran Jazeelan

You’re welcome – afwan / ahlan

How are you – kayf haalak (m),

kayf haalik? (f )

Fine – Al Hamdu lillah

Excuse me – ‘afwan

Sorry – ‘assif

Yes – Na’am  |  No – La

Congratulations – Mabrook!

What’s your name – Shu ismak? 

(m), shou ismik? (f )

My name is – Ismee

Where are you from? Min Wayn 

Inta?
Do you speak … ? Btah-ki … ? 

I speak … Ana bah-ki …

English – ingleezi

French – faransi

German –  almaani

I understand – ana afham

I don’t understand – ana la afham

No problem – Mish mushkila

How much? Qaddaysh?

Glossary 

The Tourist Information Centre

Located in a beautifully restored traditional house, the Tourist Information Center (TIC)  opened its doors in September 2011, as a response to 

the increasing �ow of tourists – Palestinians and internationals – visiting Ramallah, and to their demands for information and orientations in the 

city. Today, the TIC is glad to provide its visitors with detailed maps, brochures, information on tours, cultural events, restaurants and accommo-

dations in Ramallah and other Palestinian cities. The TIC also serves as a souvenir shop, o�ering traditional Palestinian handicrafts, as well as 

design shirts, mugs and postcards of the city.  The TIC is located in the old city of Ramallah, across the street from the Ramallah Municipality (Issa 

Ziadeh Street). The Center is open every day except Friday, from 9am to 8pm. 

Phone number: 00970 – (0)2 294 55 55 Ext:123

Cover photo by: Ahmad Odeh

www.ramallah.ps

Welcome to Palestine! Ahlan Wa Salan! 

Welcoming and beautiful, Palestine has an impressive variety of people and landscapes to o�er to its visitors. Far from the images conveyed by the media, 

Palestine keeps surprising its visitors with the warmth and energy of its inhabitants, and the beauty of its cities and villages. 

As a crossroad of civilizations and religions, Palestine has an ancient and rich history.  Palestine has been among the earliest place in the world to see 

human habitation, agricultural communities and civilization. For thousands of years, di�erent cultures and people succeeded each other on this land, 

each leaving its mark on the landscape, accounting for the fact that Palestine today contains so many historical and archeological treasures. Palestine is 

also the birthplace of the three Abrahamic   religions – Judaism, Christianity and Islam – and the names and places echo this glorious sacred history.  

Modern Palestine had a turbulent history and the country has been striving for the creation of an independent state for more than 60 years. 

Therefore, politics is very likely to be part of your trip, but in spite of the hassles they face, Palestinians remain open, tolerant and welcoming, willing to 

share about their lives and experiences. Palestine is a small country, with relatively good infrastructure and transportation system that allows for easy 

travel. Contrarily to common assumptions, the country is surprisingly safe, for men and women alike. Lastly, Palestinians are known to be welcoming and 

eager to introduce visitors to their country and culture.

Welcome to Palestine

Ramallah – The Bride of Palestine

Ramallah – The Bride of Palestine

Ramallah is a refreshing mix of local, traditional and progressive and cosmopolitan culture. Starting your tour of Palestine from Ramallah is the ideal 

choice. Ramallah is only 16 km north of Jerusalem and 64 km from the Mediterranean Sea and its central location allows for easy travel to other Palestin-

ian cities. Staying in Ramallah will give you the opportunity to discover the modern face of Palestine, in a vibrant and liberal city, proud of its heritage. 

Originally a small village created in the 16th century by a Christian tribe, Ramallah recently turned into a modern, dynamic city. The city’s name is a combi-

nation of two Arabic words, ram and Allah, meaning the “Height of God”. This name resonates as an evocation of the pleasant climate of Ramallah, which, 

as a result, was for long a popular destination for vacation, famous for its lively summer nights. The city today is a cultural, political and economic center 

in Palestine. The city hosts most of the institutions of the Palestinian Authority, which were  created in the aftermath of the Oslo Accords, as well as the 

majority of the Representative O�ces, and headquarters of international organizations. Ramallah witnessed a remarkable improvement of its economic 

situation in the last decade, and this relative prosperity, alongside with the liberal atmosphere of the city, has attracted numerous Palestinians in search 

for a better life and opportunities. As a result, the city’s population has doubled in the last 10 years, and more than 45,000 people now live in Ramallah. 

The city also hosts many festivals and cultural events, and o�ers a vibrant nightlife. Therefore, visitors from all corners of Palestine and the world fall for 

the city’s distinctive charm and energy, and for the hospitality and warmth of its inhabitants.

Modern day Ramallah

With the rapid expansion of the city in the 19th century, the urban center moved upward, 

towards what is now Al Manara (Lions Square). Six main streets branch o� from there. Many 

excellent shops surround the Square, all of which can be reached on foot. Just down Ja�a 

Street, one will �nd many good restaurants and the Ramallah Municipal park, where children 

can �nd su�cient space to play. The Muqata’a: Only 500 meters north of the city center, Al 

Muqata’a hosts the Mausoleum of Yasser Arafat and the Presidential O�ce. Because Israel 

opposed Arafat’s wish to be buried in Jerusalem, the Mausoleum was built on water to 

express its temporariness, and is meant to be moved one day to ful�ll Arafat’s last wish. 

A museum presenting his life and his political engagement will also open its doors soon. 

Mahmud Darwish Tomb and Museum: Palestine’s most famous poet, who expressed with 

unique style the su�ering of exile and the Palestinian attachment to the land, is buried in 

Ramallah. His tomb is located at the top of a beautifully designed terrace garden. A museum 

introducing the visitors to his work and personality was also created in the same space.

A well preserved cultural heritage

Ramallah displays a well preserved cultural and historical heritage that has become a focal point of 

attention in the recent years. Visitors can hence enjoy the beauty of renovated buildings, now used by 

the Municipality or by NGOs and wander around to feel the unique atmosphere of the old city’s narrow 

streets and alleys. Among other buildings worth a visit are the Palestine Archeological Museum, that 

contains traditional and folkloric Palestinian objects and archeological �ndings, and The Ottoman Court, 

a newly restored building that was once  the residence of the Ottoman Governor of the city, and is now 

used as a children library and community center. In the heart of the old city is Al Kamandjati (The 

Violonist) association. The building dates back from the late Ottoman period, and is a typical example of 

traditional Palestinian living arrangement. The beautifully and originally restored space now hosts a 

music school for underprivileged Palestinian children. Numerous buildings also attest the in�uential 

presence of the Quakers in the city, through the Religious Society of Friends. In 1889, what was 

previously the girls academy became the Friends Girls School (FGS). As the FGS was also a boarding 

school, it attracted girls from surrounding communities, including Jerusalem, Lydda, Ja�a, and Beirut. 

The Friends Boys School (FBS) was founded in 1901 and opened in 1918.

A well preserved cultural heritage

Modern day Ramallah
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Religious Diversity

Backed by a strong tradition of religious tolerance and pluralism, Ramallah succeeded the challenge of 

harmoniously accommodating diverse religious communities. This re�ects in the tolerant atmosphere 

of the city as well as in the religious architecture. As a consequence, the city is home to several buildings 

of all religions dating back from di�erent periods. Among others, visitors will enjoy visiting the follow-

ing: The Greek Orthodox Church: Built in 1807 by priest Elias Qassis in collaboration with the Greek 

Orthodox Patriarchate in Jerusalem. The church is located right in the center of the Old town.

The Holy Family Latin Church: Aware of the existing demand from people in Ramallah, the Latin 

Patriarch of Jerusalem, Joseph Valerga sent a teacher in 1855’s to start instructing the inhabitants about 

the Latin catholic religion. The small school was successful, and another priest was sent – Pierre Cota – 

to work on establishing the Latin Catholic Parish. Later on, the Holy Family Latin church was built to 

accommodate the growing community.  El Omari Mosque: (The Lower Ramallah Mosque)The current 

El-Omari Mosque was built in 1962, in place of the guesthouse of the municipality and the hall of the 

Ramallah Youth Society.  It is commonly cited, however, that the history of the mosque dates to Omar Bin 

al-Khatab, while no evidence exists to date the age of the religious site.  

Vibrant Culture

Ramallah has a vibrant cultural life and a dynamic art scene. Despite political hassles and periods of 

economic di�culties, Ramallah’s cultural life always remained lively, and has been particularly blossom-

ing in the last ten years. Ramallah is now home to a large number of cultural venues and events, which 

will surely constitute an integral experience of your stay in the city. Many countries have opened cultural 

centers and run cultural events that aim at introducing Palestinians to foreign cultures. See for instance 

the Franco-German cultural center, the British Council, The Greek Cultural Center, The Danish House in 

Palestine, and the Spanish Cultural Center. The Municipality itself recently opened the doors of the 

Ramallah Cultural Palace, a state of the art facility for concerts and cultural events. Also, many local 

organizations are active in the cultural �eld, working to support Palestinian cultural projects and 

initiatives, and to revive cultural life in the country. Organizations such as Qattan Foundation, Al Kaman-

djati, Kalil Sakakini Cultural Center, the Popular Art Center, Sarryet Ramallah, Tamer Institute for Commu-

nity Education, Ashtar Theater, Al Kasaba Cinematheque, among others. Last but not least, the city hosts 

several festival during summer time, such as the Wein A Ramallah festival (organized by the Municipality 

every year in June), the Palestinian International Festival in July, and the Contemporary Dance Festival (3 

weeks of performance and workshops from mid April to early May). Festivals also take place in the 

surrounding villages such as the apricot festival in Jifna or the Oktoberfest in Taybeh. 

An evening out in Ramallah

Ramallah o�ers many opportunities to go out and enjoy. The city holds a tradition of delicious cuisine and strong café culture, which has lived up until today. Places of all 

styles and all price ranges are available around the city. Cultural events are also very much part of the nightlife in Ramallah, and every evening has its lot of �lm, concert 

or theater to o�er! Cafés dot the city, ranging from traditional bustling places, �lled with the smell of Arabic co�ee and “narguile” (traditional water pipe), to modern-style 

restaurants, welcoming a cosmopolitan crowd in lush outdoor gardens and beautifully designed settings. The city also remains awake late at night, thanks to its lively 

night life. Visitors are warmly recommended to enjoy the charms and variety of these many places. Eateries and bars have mushroomed in the city and it is now believed 

that Ramallah and Al-Bireh have more than 120 co�ee shops and some 300 restaurants. The food o�er is wide and diverse in Ramallah. For those with a small budget, 

Palestinian fast food is a good option, as it is cheap, succulent and available at every street corner. The all-time classic is the falafel– fried balls of mildly seasoned chickpeas, 

served in pita bread  accompanied with salad. For meat lovers, taste the coal-grilled brochettes (kebabs) and shawarma. And for a change, get a “mezze”, an assortment of 

varied preparations and salads, including the famous hummus – mashed chickpeas mixed with tahini and olive oil – best savored with pita bread . For those who want to 

broaden the food o�er, numerous restaurants o�er excellent middle eastern cuisine, as well as western food, such as pizza, pasta, burgers, and even excellent �sh and 

chips. Ramallah also counts some exotic cuisine, with some restaurants o�ering Chinese or Mexican on their menu.

Hotels and Accommodation

Ramallah o�ers many options for accommodation: economy or luxury, downtown or in the country side, 

hotels and guest houses are available in all price ranges. Ramallah city has several quality hotels, and a 

�ve-star hotel has also recently opened its doors. 

Guest houses in the surroundings of Ramallah are also worth considering as they o�er a glimpse on rural life 

in Palestine. In particular, beautifully preserved villages such as Jifna or Birzeit have interesting options. For 

more information and booking, visit our Tourist Information Center.

Shopping in Ramallah 

A city with a relatively prosperous economy, Ramallah is a good place for shopping. 

You can easily �nd Palestinian traditional handicraft – embroidery, pottery, soaps, olive oil, glass works, 

carved olive woods among others - in the souvenir shops around the city, as well as other goods and 

products that will be o�ered at reasonable prices. Ramallah also has several bustling fruits and vegetable 

markets, where visitors can buy fresh seasonal products. In the proximity of the bus station is Al Kayka 

garden, where organic vegetables can be purchased.

A healthy city

Ramallah has always been enjoyed for its particu-

lar climate and pleasant environment. To 

preserve the greenness of the city in spite of the 

recent urban expansion, more than 15,000 trees 

were planted in the last years by the Municipality. 

Many sport facilities are available in Ramallah. 

The Ramallah First Group (Sarriyet Ramallah) 

o�ers varied sport activities, as well as dance 

classes. It hosts an outdoor swimming pool open 

from spring to autumn. Several Gym Clubs exist 

in the city and numerous hotels have a 

swimming pool you can access for a small fee. 

Ramallah has several public parks that allow 

locals and visitors to rest and relax in a pleasant 

environment. Many private places are also 

available where one can spend a day of 

swimming and sun bathing in a green setting. 

Important phone numbers

Police                          
          100

Ambulance                         1
01

Phone book                        1
44

Allenby Bridge                   02- 994 2302  

(foreign passport holders need to get a visa from the Jordanian embassy 

in Ramallah, travelers can use  public transportation from Ramallah to the 

Bridge). Sheikh Hussein Bridge 04- 609 3410 (foreign passport holders 

only. Travelers need a taxi with Yellow Plate to go to the  crossing)                   
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
  

Stay Safe

People in Ramallah are particularly welcoming and friendly, and you are likely to 

feel comfortable while visiting Ramallah. 

Similarly, it is very unlikely that you su�er from the political situation, as Ramallah 

is a rather peaceful city, and is not under Israeli control. Still, always remain careful 

and take care of your belongings, as precious items such as mobile phones, photo 

cameras and laptops can attract the attention.

Weather

Ramallah enjoys a pleasant Mediterranean 

climate, with 4 distinct seasons. One can admire 

all the beautiful nuances brought about by 

seasonal changes. It should also be noted that 

Ramallah has long been appreciated for its fresh 

nights year round.

Getting around

Ramallah is easily reached from Tel Aviv or Jerusalem. 

Take bus 18 in Jerusalem (7NIS) at the station near Damascus Gate, or opt for 

a private car or taxi. Before entering Ramallah, you will have to go through the 

check point of Qalandia, when crossing in this direction. Inside Ramallah 

Everything is usually located at a walking distance in Ramallah, but the city 

being particularly hilly, you might be tempted by other means of transporta-

tion. The taxi is the most common means of transport within the city. It will 

usually cost you 10 shekels for trips inside the city. Around Ramallah To reach 

the suburbs, the villages on the outskirts of Ramallah, and other cities in 

Palestine, service shuttles (shared taxis) are available. 

Communication

Palestine has two mobile companies from 

which you can purchase a�ordable pre-paid 

sim cards (20 NIS) that you can use during 

your stay in Palestine. The international 

phone code for Palestine is 970 or 972

Hi – marhaba

Goodbye – ma’s salaama

Good morning – Sabah al-khayr

Good evening – masaa al-khayr

Good night – tisbah ‘ala khayr, 

response – wa inta min ahlu

Please – Min fadlak (male), 

Min fadlik (female )

Thank you – Shukran

Thanks a lot – Shukran Jazeelan

You’re welcome – afwan / ahlan

How are you – kayf haalak (m),

kayf haalik? (f )

Fine – Al Hamdu lillah

Excuse me – ‘afwan

Sorry – ‘assif

Yes – Na’am  |  No – La

Congratulations – Mabrook!

What’s your name – Shu ismak? 

(m), shou ismik? (f )

My name is – Ismee

Where are you from? Min Wayn 

Inta?
Do you speak … ? Btah-ki … ? 

I speak … Ana bah-ki …

English – ingleezi

French – faransi

German –  almaani

I understand – ana afham

I don’t understand – ana la afham

No problem – Mish mushkila

How much? Qaddaysh?

Glossary 

The Tourist Information Centre

Located in a beautifully restored traditional house, the Tourist Information Center (TIC)  opened its doors in September 2011, as a response to 

the increasing �ow of tourists – Palestinians and internationals – visiting Ramallah, and to their demands for information and orientations in the 

city. Today, the TIC is glad to provide its visitors with detailed maps, brochures, information on tours, cultural events, restaurants and accommo-

dations in Ramallah and other Palestinian cities. The TIC also serves as a souvenir shop, o�ering traditional Palestinian handicrafts, as well as 

design shirts, mugs and postcards of the city.  The TIC is located in the old city of Ramallah, across the street from the Ramallah Municipality (Issa 

Ziadeh Street). The Center is open every day except Friday, from 9am to 8pm. 

Phone number: 00970 – (0)2 294 55 55 Ext:123

Cover photo by: Ahmad Odeh
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welcome kit
GIS من�سور املوقع اللكرتوين والـ

اصدارات جديدة 



اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  22رسالــــة 

ت سبــا منا

تهنئة

تعزية

تتقدم اأ�شرة بلدية رام اهلل باأحر التعازي للزمالء التالية اأ�شماوؤهم، لفقدان اأعزائهم عليهم رحمة اهلل: 

   الزميل رجائي زايد بوفاة والدته. 
   الزميل مهند ال�سافعي بوفاة والده. 

   الزميل ع�سام الربغوثي بوفاة اأخيه. 
   الزميل ثائر ال�سيخ بوفاة ولديه حديثي الولدة.

   الزميل حممد عيا�س بوفاة والدته.

تتقدم اأ�شرة بلدية رام اهلل  باأحر التهاين للزمالء والزميالت مبنا�شبة جناح ابنائهم يف �شهادة الثانوية العامة 2012:

   الزميل فايز دارعبيد بنجاح ابنته روان       الزميل زكريا ال�سيخ بنجاح ابنته رزان 
   الزميل �سقر حنات�سة بنجاح ابنته يارا       الزميل ريا�س حماد بنجاح ابنه علي 

   الزميل انور بو�سه بنجاح ابنته نور        الزميل احمد اخلطيب بنجاح ابنته اأزهار
   الزميلة اميان فرح بنجاح ابنتها تال       الزميل حممد الفقيه بنجاح ابنته هناء 

   الزميل يو�سف ح�سن بنجاح ابنته اإينا�س وابنه فار�س     الزميل خالد نعف�س بنجاح ابنه توفيق 
   مها �سحادة رنتي�سي بنجاح ابنتها ميار



ص.ب  3
شارع عيسى زيادة، رام اهلل، فلسطين.

هاتف: 5555 294 2 970+، فاكس: 3214 296 2 970+
pr@ramallah.ps :جوال: 000 9671 59 970+، وطنية:  111 9671 56 970+، بريد الكتروني

RAMALLAH MUNICIPALITY

1800 -101 -101
www.ramal lah.ps


