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ن�شرة بلدية رام اهللن�شرة بلدية رام اهلل

يف هذا العدد:

• م�شروع مركز مدينة رام اهلل.  	

• ت�أهيل البنية التحتية 2011.  	

• ب�ن�ش�ء 	 الفل�شطينيني  الق�دة  تكرمي 

مي�دين ب�أ�شم�ئهم

• اأربع حدائق جديدة يف الع�م 2011.	

• توقيع اتف�قي�ت يف جم�الت ال�شحة 	

والبيئة

• يف 	 الن��شرة  وبلدية  ال�شحة  وزارة 

�شي�فة بلدية رام اهلل

• مع 	 تع�ون  اتف�قيتي  توقيع 

واأكيدون�  غراندي  ك�مبو  مدينتي 

الربازيليتني.

• ت�أهيل ق�شر رام اهلل الثق�يف.	

•  م�راثون االأطف�ل »�شوا« بنقدر 2011	

• انتخ�ب�ت جمل�س بلدي االأطف�ل 	

• التطوير الداخلي يف بلدية رام اهلل.	

• اأخب�ر الع�ملني يف بلدية رام اهلل 	

• للمح��شبة 	 الربامج اجلديدة  اعتم�د 

وامل�شرتي�ت وفق� للنظ�م امل�يل املوحد 

واملع�يري الدولية

ميدان ياسر عرفات محطته االخيرة

إنجاز المشروع الشامل  لتأهيل مركز مدينة رام اهلل 

ن�شرة بلدية رام اهلل                                                   العدد االول

 من اللفت للأنظار التغيري ال�شامل الذي ت�شهده مدينة رام اهلل 

مع بداية العام احلايل �شمن م�شروع تاأهيل مركز مدينة رام اهلل 

الذي بدء منذ �شهر اأيلول عام 2010، ومن خلل املرور يف �شوارع 

مركز املدينة يلحظ العيان التغيري الوا�شح يف تلك ال�شوارع من 

حيث التعبيد والإنارة والت�شجري وبناء الأر�شفة وذلك بعد تاأهيل 

العمل  يتم  كذلك  واملياه،  والت�شالت  للكهرباء  التحتية  البنية 

حاليا على تغيري اليافطات غري امل�شتوفية ال�شروط التي و�شعتها 

امل�شروع   هذا  و�شمن  التجارية،  املحال  لأ�شحاب  اهلل  رام  بلدية 

مت اجناز املرحلة الأوىل والثانية من امل�شروع والتي ت�شمل ال�شارع 

جبيل  بنت  �شارع   ، النا�شرة  مطعم  حتى  املنارة  من  الرئي�س 

و�شارع املعار�س و�شارع �شعد �شايل و�شملت اأعمال التاأهيل البنية  

ال�شرف  اأو خطوط  ومياه  وكهرباء  ات�شالت  من  �شواء  التحتية 

وبلغت   ، والتعبيد  والأر�شفة  الأمطار  مياه  وت�شريف  ال�شحي 

تكاليف هذه املرحلة ما يزيد عن مليون دولر . 

والذي  امل�شروع  من  والرابعة  الثالثة  املرحلة  يف  البدء  ومت  هذا 

ي�شمل �شارع الوحدة وحميط ميدان الراحل يا�شر عرفات ومقطع 

من �شارع يافا والذي ي�شمل على تاأهيل كامل للبنى التحتية لكافة 

اأن تكلفة  اأر�شفة جديدة وتعبيد واإنارة ويذكر  اخلدمات واإن�شاء 

امل�شروع الإجمالية ت�شل اإىل اأكرث من 2.500.000 دولر.

املحال  اأ�شحاب  اإىل  اهلل  رام  بلدية  تتوجه  امل�شروع  هذا  ويف 

مع  وتعاونهم  �شربهم  �شعة  على  بال�شكر  واملواطنني  التجارية 

وتقدمي  اجلمالية  بهذه  املدينة  مركز  اإبراز  يف  اهلل  رام  بلدية 

الت�شهيلت واخلدمات الأن�شب لل�شكان والزائرين .

اأعمدة االن�رة اجلديدة

�ش�رع املع�ر�س بعد الت�هيل 

بعد الت�أهيلبعد الت�أهيل
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�شارع الرباط

�شارع �شتوكهومل

�شارع مرمي اجلاجة

�شارع ال�شهل

�شارع خليل بيد�س

�شارع دم�شق

�شارع حنا نقارة

�شارع اخل�شر

�شارع جربان خليل جربان
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تأهيل البنية التحتية

 أكثر من 30 شارعًا يشملها التأهيل والتعبيد ضمن خطة البلدية في العام 2011

ا�شتكمال مل�شروع �شق وتعبيد ال�شوارع يف املدينة قامت بلدية 

رام اهلل مع بداية العام 2011 باأعمال تعبيد لعدد من ال�شوارع 

يف مناطق خمتلفة من املدينة ومن هذه ال�شوارع:

�شارع �شتوكهومل والفارابي يف منطقة عني ترفيديا. ¿

�شارع مرمي اجلاجة وخليل بيد�س يف منطقة ردانا . ¿

�شارع حنا نقارة يف منطقة عني منجد . ¿

�شارع دم�شق يف منطقة دار اإبراهيم . ¿

�شارع الرباط قرب جامعة القد�س املفتوحة . ¿

ت�أهيل �ش�رع اأ�شعد �شمع�ن جغب: يعترب تاأهيل ال�شارع 

هاما كونه يعمل على حل م�شكلة عبارات مياه الأمطار والتي 

امل�شروع ثمرة من  لل�شاكنني وهذا  ت�شبب م�شاكل كبرية  كانت 

ت�شل  وبكلفة  والبلدية  البلديات  �شندوق  بني  التعاون  ثمرات 

اإىل حوايل 350 األف يورو.

ت�أهيل �ش�رع عني م�شب�ح – ب�طن الهواء: مت تاأهيل 

مقطع �شارع املحطب كما ومت  تاأهيل تقاطع فل�شطني ) خم�س 

والتو�شعة يف حميط  ال�شتنادية  اإن�شاء اجلدران  بعد  جنوم( 

امليدان بتكلفة ت�شل اإىل 1600000 دولر اأمريكي .

العمل  اهلل:  رام  مدينة  يف  متفرقة  �شوارع  تعبيد 

جار ل�شق وتعبيد عدد من ال�شوارع يف املدينة مثل �شارع القاهرة 

الريان  من�شور   ، عدوان  كمال   ، ال�شهل   ، امل�شتقبل  اخل�شر،   ،

باطن  منطقة  يف  �شحادة  �شامل  و�شارع  يافا،  �شارع  من  ومقطع 

الهواء  بتكلفة تقدر مبليون �شيكل. 

كما ومت اإن�شاء اأر�شفة يف مواقع خمتلفة مبدينة رام اهلل �شملت 

�شوارع يف منطقة حي اجلبل، تل ال�شفا، عني م�شباح، املا�شيون 

بطول 1900 م ط بقيمة اإجمالية بلغت 670000 �شيكل  .

 وحر�شًا على اأمن و�شلمة املواطنني مت توريد وتركيب حواجز 

على  احلديدية  احلواجز  من  ط  3000م  يقارب  مبا  حماية 

الطرقات اخلطرة وما يقارب من 500 م ط من دربزينات قرب 

املدار�س لزيادة ال�شلمة والأمان بقيمة اإجمالية بلغت 800000 

�شيكل .

املدينة:  �شوارع  االإن�رة يف  �شبكة  ت�أهيل وتطوير 

يف  اأطوال  بعدة  اإنارة  عمود   30 تركيب   و  متديد  مت 

تاأ�شي�س و  مواقع خمتلفة من مدينة رام اهلل ،كما مت 

مرت   )1700( اأر�شية  اإنارة  �شبكة  مع  كوابل  تركيب 

مركز  يف  كوبر  ان�س   3 �شر�شور  مع  5*16ملم  كابل 

قاعدة  و58  ديكور  عمود   38 تركيب  مت  كما  املدينة 

يف  الوحدات  تركيب  على  جاري  والعمل  باطون.  مع 

باقي  تركيب  واإكمال   ، وحدة   36 عدد  املدينة  مركز 

�شبكتهم  مع  ديكور  عمود   100 تبلغ  والتي  الأعمدة 

الأر�شية وحدات ديكور. وبلغت تكلفة الأعمال املنجزة 

اإنارة  ل�شبكات  ال�شيانة  اأعمال  اأما  دولر.   265.564

و وحدات اإنارة و لوحات قدرت تكلفتها ب 100.000 

تاأهيل الإ�شارات ال�شوئية  �شيكل . كما مت العمل على 

يف اأربعة مفارق و تقدر التكلفة ب350.000 �شيكل.

�ش��ق وتعبيد ط��رق متعددة يف املدينة لع���م 2011:  يتم العمل 

على اإعداد ت�شاميم ووثائق عطاء �شق وتعبيد طرق متعددة يف املدينة لعام 

2011 �شمن عدة مناطق وت�شمل القائمة الطرق التالية:- 

م�شروع تخ�شني �شوارع يف مدينة رام اهلل: �شمن 

اخلطة لزيادة ال�ش����لمة على الطرق مت تخ�ش����ني املنحدرات 

اخلطرة لتقليل اإنزلق ال�ش����يارات خا�ش����ة يف مو�شم ال�شتاء 

بكلفة بلغت 70000 �شيكل.

�شارع ت�شيلي

م�شروع تخ�شني ال�شوارع

�شوارع لل�شق أ- 

�ش���ارع قرب حديقة  ¿

الربوة

�����ش����ارع ال��ن��ه�����ش��ة  ¿

الن�شائية

����ش���ارع ي���رب���ط بني  ¿

�شارع جاك �شرياك 

واأبناء رام اهلل.

�شارع هافانا  ¿

�شارع بيكني ¿

�شارع بيت جربين ¿

�������ش������ارع ي���و����ش���ف  ¿

العظمة

�شارع منرين  ¿

وزارة  ¿ ق��رب  ���ش��ارع 

املالية 

�شارع مدريد ¿

�شارع امل�شتقبل ¿

ب- ت�أهيل ال�شوارع الت�لية:-

�شارع املنتزه  ¿

�شارع كمال عدوان  ¿

�شارع بول�س �شحادة  ¿

�شارع ا�شحق ميخائيل  ¿

�شارع بي�شان  ¿

�شارع اللد ¿

�شارع �شميحة خليل  ¿

�شارع احمد �شوقي ¿

�شارع لينا النابل�شي ¿

�شارع لفتا ¿

�شارع ال�شاقية  ¿

�شارع الن�شال ¿

�شارع ناجي العلي ¿

�شارع �شاتيل ¿

�شارع اأثينا ¿

�شارع احمد ال�شقريي ¿

�شارع حمدي احل�شيني ¿

ت�أهيل و تطوير �شبكة ال�شرف ال�شحي ومي�ه االأمط�ر يف رام اهلل: 

مت تاأهيل جزء من �ش���بكة ال�ش���رف ال�ش���حي  �شمن خطة اإ�ش���رتاتيجية لتاأهيل 

ال�ش���بكة القائم���ة بط���ول يق���ارب 1000 م ط .كما مت تركيب خط���وط جديدة يف 

مواقع خمتلفة يف مدينة رام اهلل بطول ي�ش���ل اإىل 1500 م ط ويقارب من 700م 

ط لت�شريف مياه الأمطار .

�شارع ناجي العلي

�شارع مو�شكو

�شارع عمان

حواجز حماية

اإ�شارات �شوئية جديدة



4

ن�شرة بلدية رام اهللن�شرة بلدية رام اهلل

بلدية رام اهلل تكرم القادة الفلسطينيين بإنشـــاء ميــــادين بأسمائهم   

مدينة  يف  امليادين  من  عدد  يف  التنفيذ  اأعمال  ت�شارف 

يف  البلدية  روؤية  �شمن  وذلك  النتهاء  على  اهلل  رام 

تكرمي قادة الن�شال الوطني الفل�شطيني ورموزه، حيث 

القادة  من  عدد  اأ�شماء  اهلل  رام  بلدية  اأطلقت  كانت 

الفل�شطينيني على عدد من امليادين الرئي�شة يف املدينة 

ميدان  املدينة/  مركز  يف  عرفات  يا�شر  ميدان  ومنها 

دروي�س  حممود  ميدان  الطرية/  حي  يف  حب�س  جورج 

ب�شري  ميدان  اأقامت  البلدية  وكانت   ، املا�شيون/  يف 

رام اهلل.  �شرية  مقابل  اإبراهيم  دار  الربغوثي  يف حي 

هذا ويقوم ق�شم جتميل املدينة  باإعداد الت�شاميم  لعدد 

يا�شني/ ميدان  اأحمد  امليادين، ومنها :ميدان  اآخر من 

علي م�شطفى/  اأبو  ميدان  ميدان كرمي خلف/  ال�شايف/  عبد  حيدر 

ميدان اأ�شرى احلرية/ ميدان القديرة 

الأعمال يف ميدان ال�شاعر الراحل حممود دروي�س مت فيها اإن�شاء ميدان 

نوعي وحميطه والأر�شفة واإن�شاء جداريات يف منطقة املا�شيون. كما 

منطقة  يف  حب�س  جورج  الراحل  ميدان  م�شروع  يف  الأعمال  تتوا�شل 

الطرية الذي من املتوقع النتهاء منه قريبا .

ماراثون األطفال سوا بنقدر 2011  

الذي  الأطفال   ماراثون  جناح  بعد  وذلك   2011 للعام  الأطفال  ماراثون  اهلل  رام  بلدية  نظمت 

قامت بلدية رام اهلل بدعمه وتنظيمه بتمويل وال�شراكة مع عدد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات املحلية 

2009 والذي تقدمت بفكرته جلنة من املجتمع املحلي من متطوعني اأكادمييني وريا�شيني  عام 

واأهايل الأطفال.

ويعترب ماراثون الأطفال الذي �شارك به اكرث من الف وثمامنائة طفل  حدثا ريا�شيا ي�شتهدف 

طلب املدار�س من الفئة العمرية 6-12 عاما بهدف اإ�شراكهم يف ن�شاط فيه عدد كبري من النا�س 

العامة.  للم�شلحة  للم�شاركة يف حتقيق هدف  معا  والعمل  التعارف  لهم  تتيح  الوقت  لفرتة من 

حديقة  لبناء  ريعه  و�شيعود   2011/5/6 املوافق  اجلمعة  يوم  املاراثون  اهلل  رام  بلدية  ونظمت 

مو�شيقية فنية يف مدينة رام اهلل.

بلدي  انتخابات جمل�س  املركزية  النتخابات  املدينة وطلبها وجلنة  رام اهلل مع مدار�س  بلدية  نظمت   

اأطفال رام اهلل يف 2011/4/25  والتي تهدف اإىل اإتاحة  الفر�شة للأطفال للتعبري عن راأيهم و تعزيز ثقة 

الأطفال باأنف�شهم  وتن�شئة الأطفال على الدميقراطية.

وفاز  يف انتخابات جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل 2011  ثلثة ع�شر طالبا هم ه�شام �شراغمة من مدر�شة 

الكاثوليك و�شما اأبو فار�س من  الكلية الأهلية وتال �شدقة من  مدر�شة راهبات ماريو�شف و�شارة الأطر�س 

من مدر�شة الرجاء اللوثرية، وخالد عقل من  مدر�شة عني م�شباح وتال القوا�شمي  من  مدر�شة بنات رام 

اهلل الثانوية وحممد �شلودة ( من مدر�شة ذكور رام اهلل و اأن�س رماحة) الوكالة( وحممود حمارب من  

مدر�شة امل�شتقبل ومي�شاء خليل من  مدر�شة بنات رام اهلل الأ�شا�شية وبنيامني احلن من ال�شانت جورج 

و ح�شام مطور من املدر�شة الإجنيلية وهديل ف�شل من مدر�شة عزيز �شاهني ودميا امليمي من مدر�شة 

في�شل احل�شيني

ميدان حممود دروي�س - خلل التنفيذ

ميدان جورج حب�س - خلل التنفيذ

ميدان ب�شري الربغوثي

انتخابات مجلس بلدي أطفال رام اهلل 2011
ب�����رع������ي�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة م�����وب������ي�����ل وال����ب����ن����ك 

اال����ش���ت���ث���م����ر و������ش�����ن�����دوق  االردين  االه������ل������ي 

ت�شميم ميدان يا�شر عرفات
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أربع حدائق عامة جديدة في رام اهلل بالعام 2011

حديقة درج الطرية 

لل�شكان  �شارفت الأعمال يف درج الطرية على النتهاء ويعترب درج الطرية حديقة جديدة 

درج  من  العلوي  واجلزء  وال�شباب.  والأطفال  للعائلت  متنف�شا  لتكون  لطرية  منطقة  يف 

الطرية الذي متوله بلدية رام اهلل ي�شم مدرجا مفتوحا ومن�شة عر�س �شت�شتخدم لحقا 

للأن�شطة الثقافية والرتفيهية يف احلديقة، حيث باإمكان ال�شكان واملوؤ�ش�شات ا�شتخدامها  

باقي  اأما  �شخ�شا.   150 من  لأكرث  يت�شع  املدرج  اأن هذا  اىل  اإ�شارة  املختلفة يف  للفعاليات 

اأجزاء حديقة درج الطرية فقد مت ت�شميمها على عدة م�شتويات حيث تتكون من م�شتويات 

عالية ومنخف�شة و ت�شم اأماكن  للجلو�س واأحوا�س للأزهار و الأ�شجار، وحر�شا من بلدية 

رام اهلل على الإبقاء على الطابع العام ملنطقة الطرية واأ�شجارها مت اعتماد �شجرة الزيتون 

يف احلديقة. 

حديقة يو�شف قدورة منوذجية ري��شية ع�ئلية

حديقة يو�شف قدورة هي حديقة متميزة تقع يف قلب مدينة رام اهلل على م�شاحة 3200 م2 وت�شم 

األعاب ريا�شية خارجية للكبار وال�شغار هذا بالإ�شافة اإىل امللعب وقاعة متعددة الأغرا�س

ونظرا للتوجه العام لدى بلدية رام اهلل يف زيادة امل�شاحات اخل�شراء والرتفيهية العائلية يف مدينة 

رام اهلل مت ان�شاء هذه احلديقة النموذجية التي حتتوي على منطقة للتزلج وملعبا لكرة ال�شلة. ويذكر 

ان جميع اللعاب امل�شتخدمة من �شنع حملي.

�شرح حممود دروي�س ) حديقة الربوة(

ومدرجا  الأغرا�س  متعددة  وقاعة  متحفا  دروي�س  ال�شاعر  �شريح  اإىل  اإ�شافة  ي�شمل  امل�شروع  هذا 

 % 50 اإجمالية ت�شل اإىل ع�شرة مليني �شيكل ومت اجناز ما يقارب  خارجي وحديقة عامة  بتكلفة 

من امل�شروع. 

ت�شميم حدائق مقر الرئ��شة 

قام ق�شم جتميل البلدية بت�شميم احلدائق اخلا�شة مبقر الرئا�شة اجلديد يف مدينة رام 

وتقدمي  احلدائق  تنفيذ  على  بالإ�شراف  الق�شم  قام  كذلك   ، 2500م2  م�شاحة  على  اهلل 

املقرتحات اخلا�شة بالأحوا�س املحيطة باملقر الرئا�شي. 

رئي�س ق�شم جتميل املدينة م. �شامي عوي�شة يطلع �شيادة الرئي�س على �شري العمل يف احلدائق

حديقة الق�شر

اخلارجية  اللعاب  و�شع  مت 

للعمار ال�شغرية واملتو�شطة 

يف حديقة الق�شر التي قامت 

�شمن  ب��ان�����ش��ائ��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة 

باملناطق  للهتمام  خطتها 

وحر�شت  واملهم�شة  البعيدة 

على  احل��دي��ق��ة  ت�شميم  يف 

الطفال  احتياجات  مراعاة 

م��ن��ط��ق��ة  يف  وال����ع����ائ����لت 

الرنج�س.

حديقة درج الطريةحديقة الق�شر

�شرح حممود دروي�س ) حديقة الربوة(

حديقة يو�شف قدورة

حدائق الرئا�شة
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مجمع رام اهلل الترويحي 
الصالة الرياضية فضاء واسع لأللعاب الداخلية ومتنفس  ذوي اإلعاقة

مت توقيع اتفاقية ت�شميم اأعمال املرحلة الثالثة من املجمع الرتويحي والتي ت�شتمل على الأعمال اخلارجية 

واإن�شاء طوابق اإ�شافية فوق مبنى ال�شالة الريا�شة ل�شتخدامات املوؤ�ش�شات الثقافية، ويقع املجمع الذي 

ي�شم ال�شالة الريا�شية ومركز ريا�شة ذوي الإعاقة على قرابة �شبعة دومنات خ�ش�شتها بلدية رام اهلل 

للجمهور  الداخلية ومدرجات  للألعاب  ال�شتعمالت  ملعبًا متعدد  الريا�شية   ال�شالة  وت�شم   ، للم�شروع 

األف  ومائتي   مليونًا  الريا�شية  ال�شالة  م�شروع  قيمة  وتبلغ  للعبني  ريا�شية  وغرفًا  للخدمات  ومرافق 

منتدى  من  دولر  مليون  بقيمة  متويلها  ومت  دولر 

الهند والربازيل وجنوب اإفريقيا )IBSA( من خلل 

من   املبلغ   وباقي  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 

بلدية رام اهلل  .

مت  فقد  الإعاقة  ذوي  ريا�شة  مبركز  يتعلق  وفيما 

امل�شروع  هذا  �شمن  العظم  اأعمال  من  النتهاء 

وتبلغ  الباراملبية،  اللجنة  مع  بالتعاون  ياتي  الذي 

من  بتمويل   دولر  األف  وت�شعني  مئة  تكلفته  

من  بتمويل  املبنى  ت�شطيب  اما  التعاون   موؤ�ش�شة 

وزارة املالية عرب وزارة  احلكم املحلي بقيمة مئة 

وخم�شني األف دولر.

ال�شالة الريا�شية

ت�أهيل ق�شر رام اهلل الثق�يف

تأهيــل قصــر رام اهلل الثقـــافي  و حوش قندح 

ب���داأت يف �ش���هر كانون الثاين عملية تاأهيل ق�ش���ر 

رام اهلل الثقايف وا�ش���تمرت حتى منت�ش���ف �ش���هر 

اي���ار وه���دف التاأهي���ل اإىل ا�ش���تغلل م�ش���احات 

جديدة يف املبنى وتاأهي���ل البنية التحتية املوجودة 

لتواكب التط���ورات التقنية باملوا�ش���فات واملعايري 

العاملي���ة املهياأة ل�ش���تقبال الف���رق والفعاليات من 

نف����س الدرج���ة. �ش���مل امل�ش���روع املمول م���ن قبل 

وزارة املالي���ة/ وزارة احلك���م املحل���ي العنا�ش���ر 

والإ�ش���اءة  ال�ش���وت  اأجه���زة  التالي���ة:  حتدي���ث 

للم�شرح الرئي�شي،  تغيري خ�شبة امل�شرح الرئي�شي، 

تاأهيل قاع���ة موؤمت���رات جديدة،  تاأ�ش���ي�س اأنظمة 

اإلكرتونية للإت�ش���ال وتوفري اخلدمة الإعلمية ،   

افتت���اح كافتريي���ا للجمهور وتهيئة ف�ش���اء خارجي 

تابع لها، تاأ�ش���ي�س مكتب لإ�ش���تقبال كب���ار الزوار،  

تطوي���ر مكات���ب اإداري���ة للموظفني،  توف���ري وحدة 

دعم لوج�ش���تي للم�ش���تخدمني، بناء غرفة حرا�شة 

خارجي���ة و  اإجناز اأعمال �ش���يانة عام���ة ) اأعمال 

طرا�شة، دهان، عزل، الخ(.

حو�س قندح 

حو�س  تاأهيل  م�شروع  اجناز  مت  القدمية  البلدة  وتاأهيل  لرتميم  اهلل  رام  بلدية  خطة  �شمن 

وتنموي  ثقايف  جمتمعي  كمركز  و�شي�شتخدم  البابوية  والبعثة  رواق  مركز  مع  بالتعاون  قندح 

عام. ب�شكل  وزائريها  اهلل  رام  مدينة  و�شكان  خا�س  ب�شكل  القدمية  البلدة  �شكان  يخدم 
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توقيع اتفاقيات تعاون مع مدن برازيلية 
ك�مبو  مدينتي  مع  تع�ون  اتف�قيتي  توقع  اهلل  رام  بلدية 

غراندي واأكيدون� الربازيليتني.

اكيدونا  و  غراندي  كامبو  بلديتي  مع  تعاون  مذكرة  اهلل  رام  بلدية  وقعت 

مع  واخلربات  املعارف  تبادل  اىل  البلدين  مع  التفاقية  وتهدف  الربازيليتني، 

وقام  ، هذا  منهم  بكل  اخلا�شة  الثقافات  بني  احلوار  تعزيز  اجل  من  املدنتني 

املجل�س البلدي ملدينه كامبو غراندي مبنح و�شام ال�شرف من الدرجة الأوىل اإىل 

رئي�شة بلديه رام اهلل جانيت ميخائيل واىل ع�شو املجل�س البلدي الدكتور غازي 

حنانيا واىل مديرة دائرة العلقات العامة مها �شحاده.

بلدية رام اهلل ت�شتقبل طلبة نرويجيني م�ش�ركني يف مهرج�ن 

م�شرح امل�شطهدين �شمن عالقة التواأمة مع ترونده�مي 

العام   منذ  الرنويجية  تروندهامي  بلدية  مع  تربطها  التي  التواأمة  علقة  �شمن 

2005، توا�شل بلدية  رام اهلل  تنفيذ روؤيتها املتعلقة  بالت�شبيك ما بني املوؤ�ش�شات 

الفل�شطينية والرنويجية من اجل تبادل اخلربات واملعارف يف جمالت �شتى، ويف 

هذا الإطار عقدت بلدية رام اهلل لقاء مو�شعا مع وفد من بلدية تروندهامي ح�شره 

يوؤديها  التي  امل�شرحية  العرو�س  مع  بالتزامن  وذلك  م�شرح ع�شتار  ممثلون عن 

طلب من مدار�س نرويجية خلل املهرجان الدويل الثالث مل�شرح امل�شطهدين. 

على  تطلع  اهلل  رام  بلدية 

نظ�م احلكم املحلي يف م�لط� 

التي  اخلارجية  العلقات  �شمن   

الأوروبية  باملدن  رام اهلل  بلدية  تربط 

بلدية                     رئي�شة  قامت  ال�شديقة، 

بزيارة  ميخائيل،  جانيت  اهلل  رام 

رئي�س  لدعوة  تلبية  مالطة  مدينة 

والزيارة  ابيله.  جورج  جمهوريتها 

م�شتوى  على  التعاون  اإىل  هدفت 

الفل�شطينية  املدن  يف  املحلية  اللجان 

واملالطية مبا يف ذلك بناء تواأمات فيما 

اإ�شافة اإىل التعرف على نظام  بينها، 

احلكم املحلي يف مالطا واخت�شا�شات 

ومنها  املجالت  �شتى  يف  البلديات 

التعليم وال�شياحة وحفظ الرتاث 

وفد من بلدية رام اهلل  يف 

�شي�فة بلدية تولوز الفرن�شية 

عقد وفد من بلدية رام اهلل  العديد من 

جمل�س  اأع�شاء  من  وفد  مع  اللقاءات 

زيارات  اإىل  بالإ�شافة  تولوز  بلدية 

الثقافية،  واملراكز  املرافق  من  لعدد 

تولوز  لدعوة  تلبية  الزيارة  وتاأتي هذه 

بلدية  مع  تعاون  بعلقة  ترتبط  التي 

على  البلدية  فيها  وح�شلت  اهلل،  رام 

مياه  ت�شريف  م�شروع  لتنفيذ  الدعم  

الأمطار الرئي�شي يف رام اهلل، اإ�شافة 

اأن  �شاأنها  من  ثقافية  اتفاقيات  اإىل 

اأبناء رام اهلل يف احل�شول على  تفيد 

والفنون  الثقافية  للدرا�شات  منح 

املختلفة، وربط العديد من املوؤ�ش�شات 

الثقافية والفنية باملدينة مع مثيلتها 

هذه  من  �شت�شتفيد  والتي  تولوز  يف 

التفاقيات اأي�شا.

بلدية رام اهلل ت�شتقبل وفدا ن�شوي� من مدينة حيف� ت�أكيدا 

على التوا�شل مع فل�شطيني 48. 

حلت جمموعة من الع�شوات يف النادي الن�شائي الرثودك�شي العربي يف حيفا �شيفا 

على بلدية رام اهلل وذلك يف اإطار تطوير العلقات املحلية مع املوؤ�ش�شات واملجتمع 

يف  بدورهن  م�شيدة  �شيدة،  ثلثني  عدده  البالغ  الن�شوي  بالوفد  ورحبت  املحلي، 

املختلفة يف حيفا  اأن�شطتهن  والهوية من خلل  الفل�شطينية   الروح  احلفاظ على 

وتوا�شلهن مع مدينة رام اهلل.

رئي�شة بلدية رام اهلل ت�شتقبل رئي�س بلدية اخلليل 

امتدادا للعلقة الطيبة التي تربط مدينة رام اهلل مع �شقيقتها اخلليل ، ا�شتقبلت 

رئي�شة  بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل رئي�س بلدية اخلليل خالد الع�شيلي، مرحبة 

بزيارة الع�شيلي الذي جاء مهناأ بعيد الف�شح املجيد واأ�شارت اإىل اأهمية الطلع 

غلى جتارب البلديات الفل�شطينية، ومن جانبه اأكد الع�شيلي على العلقة التي 

تربط مدينتي رام اهلل واخلليل.

رئي�س  يرافقه  مغلي  اأبو  فتحي  د.  ال�شحة   وزير  اهلل  رام  بلدية  ا�شتقبلت 

ومدراء  الأطباء  من  عددا  �شم  وفد  راأ�س  على  جراي�شي  رامز  النا�شرة  بلدية 

يف  البلديتني  دور  اإطار  يف  وذلك  والنا�شرة،  اهلل  رام  مدينتي  يف  امل�شت�شفيات 

مبراكزها  اهلل  رام  مدينة  وتطوير  ال�شحي،  املجال  يف  اخلربات  تبادل  دعم  

وم�شت�شفياتها وحت�شني اخلدمات التي تقدمها تلك املوؤ�ش�شات يف املدينة.

د.ابو مغلي وجراي�شة يف �شي�فة بلدية رام اهلل 
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مشروع التوعية البيئية 
في المدارس برعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية وبدعم من  GIZ ومنظمة الصحة العالمية

 50 بقيمة   2011-2010 للعام  

دعم  البلدية  و�شكرت  دولر.  األف 

الفل�شطينية  الت�شالت  جمموعة 

لهذا امل�شروع الهام وم�شاريع اأخرى 

تعنى بالبيئة واملجتمع، م�شرية اإىل 

روؤيتها  و�شمن  اهلل  رام  بلدية  اأن 

ال�شراكة  اإىل  دائما  تتطلع  املحلية  

مبا  املحلي  املجتمع  مع  والتعاون 

حت�شني  يف  البلدية  م�شاريع  يخدم 

للمدينة  وال�شحي  البيئي  الو�شع 

لطلبة  البيئي  الوعي  ن�شر  ويف 

امل�شروع  هذا  خلل  من  املدار�س 

للعام 2011-2010

الت�شالت  جمموعة  مع  اهلل  رام  بلدية  وقعت 

الفل�شطينية اتفاقية تقوم مبوجبها جمموعة الت�شالت 

اهلل  رام  مدار�س  يف  البيئية  التوعية  م�شروع  بتمويل 

كما وقعت بلدية رام اهلل 

اتفاقي���ة تق���وم مبوجبها 

موؤ�ش�شة التعاون الإمنائي 

الأملان�������ي الفل�ش�������طيني 

بلدي���ة  م�ش���روع  بتموي���ل 

رام اهلل للتوعي���ة البيئية 

-2010 الدرا�ش���ي  للعام 

2011 والذي ياأتي �شمن 

م�ش���روع رام اهلل مدين���ة 

�شحية 

قط�ع  يف  امل�شتثمرين  احت�د  مع  لق�ء  تعقد  اهلل  رام  بلدية 

االإ�شك�ن بهدف تطوير قط�ع االإ�شك�ن يف املدينة

عقدت  وموؤ�ش�شاته  املحلي  املجتمع  مع  والتعاون  ال�شراكة  بتعزيز  روؤيتها  �شمن 

الإ�شكان من اجل مناق�شة  امل�شتثمرين يف قطاع  لقاء مع احتاد  رام اهلل  بلدية 

ناق�س  واللقاء  املدينة  يف  الإ�شكان  قطاع  اإطار  يف  امل�شرتكة  الق�شايا  من  عدد 

عدة نقاط منها نظام الأبنية الفل�شطينية و�شرورة التزام جميع الأطراف ذات 

العلقة بقانون الأبنية وتعديلته املقرة من قبل جمل�س التنظيم الأعلى. 

بلدية رام اهلل تت�شلم مركبة تربع� من ال�شركة العربية الفل�شطينة لال�شتثم�ر )ايبك ( 

حم�فظة  كهرب�ء  �شركة  مع  م�ش�ريعه�  ابرز  تن�ق�س  اهلل  رام  بلدية 

القد�س للع�م 2011.

البلدية   املوؤ�ش�شات  اخلدماتية  يف مدينة رام اهلل عقدت  للتوا�شل مع   �شعيا منها 

اإدارة �شركة كهرباء حمافظة القد�س ملنطقة رام اهلل،  اجتماعا مو�شعا مع جمل�س 

تلبية خدمات  يعمل على  الطرفني مبا  بني  امل�شرتكة  الق�شايا  ابرز  مناق�شة  فيه  مت 

املدينة  واملواطنني .. 

  ت�شلمت بلدية رام اهلل مركبة للوفود  تقدمة  من ال�شركة العربية الفل�شطينة لل�شتثمار )ابيك(. و�شكرت البلدية ال�شركة 

العربية الفل�شطينة لل�شتثمار )ابيك ( على تقدمتها، واأثنت على تربعها بهذه املركبة،  واكدت على ان هذا احلدث يدل 

على عمق ال�شراكة املحلية مع املوؤ�ش�شات وال�شركات الوطنية الفل�شطينية.

ح��������ف��������ل ت����������ك����������رمي االإع���������الم���������ي���������ني

من منطلق اإميان  بلدية رام اهلل بالدور الهام الذي يقوم به الإعلمي يف �شبيل التنمية املجتمعية، وجهود الإعلميني 

من  ملجموعة  تكرمييا  حفل  اهلل   رام  بلدية  اهلل.نظمت  رام  مدينة  جمهور  اإىل  واحلقيقة  والكلمة  املعلومة  باإي�شال 

املوؤ�ش�شات الإعلمية والكتاب والإعلميني الذي يتوا�شلون مع بلدية رام اهلل عرب م�شاريعها واجنازاتها. وثمنت بلدية 

رام اهلل عمل الإعلميني املتوا�شل، وقامت بت�شليم دروع و�شهادات التكرمي لهم.

توقيع اتفاقية مع جمموعة االت�شاالت

GIZ توقيع اتفاقية مع
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في اول خطوة عربية: أسماء هامة تطلق على شوارع مدينة رام اهلل 

فيتوريو اريغوين و جولي�نو خمي�س

على  ين�س  ق���رارا  اهلل  رام  بلدية  ات��خ��ذت 

اريغوين  وفيتوريو  خمي�س،  جوليانو  ت�شمية 

ع��ل��ى ���ش��ارع��ني يف امل��دي��ن��ة م��ع��ت��ربة ف��ق��دان 

خ�شارة  خمي�س  جوليانو  واملخرج  امل�شرحي 

ان  كما  وثقافتها.  لفل�شطني  وكبرية  موؤملة 

فيتوريو  الي��ط��ايل  املت�شامن  ا�شم  اط��لق 

اريغوين يعترب دعما حلركة الت�شامن الدويل 

لل�شعب الفل�شطيني وق�شاياه العادلة.

ب��وع��زي��زي ال��ت��ون�����ش��ي  و���ش���يل 

زهران امل�شرية

ال�شاب  وهو  ببوعزيزي  �شارعني  ت�شمية 

ال��ن��ار يف  ب��اإ���ش��رام  ق��ام  ال��ذي  التون�شي 

نف�شه احتجاجًا على الأو�شاع يف تون�س،  

وال�شابة �شايل زهران اإحدى املتظاهرات 

وياأتي   الثورة امل�شرية  اللواتي ق�شني يف 

اإىل  ال�شباقة  البلدية  �شيا�شة  اإط��ار  يف 

وحت�شني  العادلة،  ال�شعوب  ق�شايا  دعم 

اأو�شاعها احلياتية والقت�شادية. 

اأ���ش��م���ء ال�����دول ال��ت��ي اع��رتف��ت 

بفل�شطني موؤخرا على �شوارع رام اهلل

اهلل  رام  مدينة  �شوارع  من  عدد  ت�شمية 

عادل  موقفا  اتخذت  التي  الدول  باأ�شماء 

جتاه ال�شعب الفل�شطيني وق�شيته باعرتافها 

العلقات  لتطوير  الفل�شطينية،  بالدولة 

اإىل  تقف  التي  الدول  تلك  مع  اخلارجية 

اأخرى  دول  ولت�شجيع   الفل�شطينيني.  جانب 

للعرتاف بالدولة الفل�شطينية.

خطوات تطويرية داخلية  تواكب احتياجات العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

التطويرات اخل�رجية 

مت النتهاء من عمل �شتاندات خا�شة مبن�شورات البلدية وطباعة املن�شورات  ¿

اخلا�شة باخلدمات التي تقدمها البلدية ا�شتعدادًا لتوزيعها على املوؤ�ش�شات 

املتواجدة يف املدينة للو�شول لأكرب عدد من مواطني املدينة.

متت مبا�شرة العمل يف  امل�شتودعات املركزية اجلديدة للبلدية يف املنطقة  ¿

ال�شناعية  والتي ا�شتملت على  جميع حمتويات امل�شتودعات املتفرقة .

التطويرات الداخلية 

 على �شعيد حمكمة البلدية : من اجل تطوير وحت�شني العمل والأداء  ¿

العمل  برنامج  تطوير  فقد مت  موؤهل  ولوجود طاقم عمل  البلدية  يف حمكمة 

اخلا�س باملحكمة مبا يتواءم وطبيعة العمل يف املحكمة، كما مت اإعادة تاأهيل 

وترتيب حمكمة البلدية وتوفري كافة م�شتلزمات العمل اخلا�شة باملحكمة 

يف  والف�شل  النظر  مت  كما  وجه،  اأكمل  على  به  القيام  اإىل  توؤدي  والتي 

العديد من الق�شايا الواردة ملحكمة البلدية، ومت اإر�شال الأحكام ال�شادرة 

عن حمكمة البلدية والتي اكت�شبت الدرجة القطعية للجهات ذات العلقة 

بالتنفيذ من اجل تنفيذها.  

على �شعيد الك�در الوظيفي:  مت توظيف رئي�س ق�شم للموارد الب�شرية ورئي�س ق�شم التخطيط واملوازنة  وموظف  ¿

م�شروع مركز ال�شتعلم ال�شياحي وموظفة توعية بيئية ومهند�شة للموروث الثقايف، كما مت توظيف �شبعة عمال مياومة ملدة 

3 �شهور يف ق�شم �شيانة املجاري وق�شم الب�شتنة والأ�شغال.

- مت تزويد املوظفني املكتبيني وامليدانيني بالبطاقات التعريفية.

- مت انهاء تقييم اداء العاملني لعام 2010 للعمل على ترجمته مالياً.

الأداء، كما مت  ¿ لتح�شني �شرعة  املالية  الدائرة  �شبكة داخلية جديدة يف  على �شعيد التطوير التقني:   مت متديد 

حتديث عدد من اأجهزة احلا�شوب وم�شتلزماتها و�شراء بع�س الأجهزة اجلديدة و�شراء �شريفر خا�س لربنامج املعلومات 

اجلغرافية )GIS(. هذا ويتم متابعة برامج النظام املايل اجلديد )امل�شرتيات واملحا�شبة( ل�شمان متابعة وا�شتمرارية 

العمل.ويف اإطار اآخر متت امل�شاركة يف م�شروع تقييم الأ�شول الثابتة على �شعيد ح�شر املوجودات )الأثاث والأجهزة(. 

2011 ومت عمل �شيانة اولية جلميع  البلدية ومرافقها لعام  كما مت توقيع اتفاقية ل�شيانة كامريات املراقبة املوجودة يف 

الكامريات. ومت املوافقة على �شراء برنامج ادارة حركة ال�شيارات املحو�شب جلميع اآليات البلدية .

إخباريات العاملين 
زواج مدير عام البلدية احمد اأبو لنب 

  خطبة الزميلة روان قدي�س

على  الرب  ابو  امينة  الزميلة  ح�شلت 

�شهادة املاج�شتري يف االدارة 

مبولودة  �شنارة  با�شم  الزميل  رزق 

ا�شماها كندا

مبولود  احل�شري  ا�شعد  الزميل  رزق   

ا�شماه ب�شارة

مبولود  اإ�شماعيل  حممد  الزميل  رزق   

ا�شماه ق�شي

مبولود  عليان  دار  ح�شن  الزميل  رزق 

ا�شماه عمر

ا�شماه  مبولود  قورة  اأمين  الزميل  رزق 

نور

مبولودة  نغف�س  خالد  الزميل  رزق 

ا�شماها نرمني 

ا�شماه  ال�شلة مبولود  الزميل عمر  رزق 

زيد

رزقت الزميلة �شنا بركة مبولود اأ�شمته 

كنان 

– يرحمه  ال�شاي�س  الزميل مفيد  وفاة 

اهلل

وفاة والد الزميلني اأولفت ومنذر مفرح  

يرحمه اهلل

وفاة والد الزميل مهند زبيدي يرحمه 

اهلل 

يرحمه  حمو  هاين  الزميل  والدة  وفاة 

اهلل

رحمها  املطور  طارق  الزميل  والدة  وفاة 

اهلل 
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اعتماد البرامج الجديدة للمحاسبة والمشتريات 
وفق النظام المالي الموحد والمعايير الدولية

املالية  نقلة نوعية كبريه يف تقدمي اخلدمات  �شمن 

�شامله  تقارير  واإعطاء  البلدية  مع  للمتعاملني 

الربامج  اعتماد  مت  الدولية،   املعايري  مع  ومتوافقة 

اجلديدة للمحا�شبة وامل�شرتيات وفقا للنظام املايل 

املوحد واملعايري الدولية مع بداية 2011 وذلك وفق 

الهيكلية املحا�شبية واملالية املعتمدة من قبل �شندوق 

تطوير البلديات.

وتقييم  ت�شجيل  رزمة  اهلل  رام  بلدية  منح  مت  كما 

�شندوق  قبل   من   )FARV( الثابتة  الأ�شول 

مت  حيث  القدرات  بناء  م�شروع  �شمن  البلديات  

البدء بالعمل بامل�شروع بالتعاون مع الدوائر الأخرى 

البدء  ومت  الثابتة  الأ�شول  تقييم  م�شروع  اجناز  يف 

بالعمل على ح�شر وتقييم ال�شول الثابتة بالتن�شيق 

�شندوق البلديات.

يف اإطار اآخر مت النتهاء من ت�شليم ميزان املراجعة  

ن�شبة اخل�شمال�شهر

الإيرادات املح�شلة 

بال�شيكل بلديه +معارف

ثاين  كانون  �شهر 

2011

خ�شم20% على ر�شوم 2011 ب�شرط ت�شديد كامل 

امل�شتحق على املكلف

9،119،946 �شيكل

�شباط  �شهر 

2011/

خ�شم15% على ر�شوم 2011 ب�شرط ت�شديد كامل 

امل�شتحق على املكلف

14،447،234 �شيكل

خ�شم10% على ر�شوم 2011 ب�شرط ت�شديد كامل �شهر اآذار/2011

امل�شتحق على املكلف

4،105،594 �شيكل

�شهر 

ني�شان/2011

خ�شم 5% على ر�شوم 2011 ب�شرط ت�شديد كامل 

امل�شتحق على املكلف

2،896،990 �شيكل

 DVD كما مت تكرمي املكلفني امللتزمني بت�شديد كامل التزاماتهم خلل الأربعة اأ�شهر الأوىل بتوزيع

عليهم ملحمود دروي�س وكان لهذا التكرمي اثر كبري لدى املكلفني .

امل�ش�رك�ت اخل�رجية والداخلية يف املوؤمترات والدورات :

م�ش�رك�ت خ�رجية

املوظفون امل�شاركوناملكاناملوؤ�ش�شةاملو�شوعنوع امل�شاركة

تقنيات ال�شوت دورة

بامل�شارح

املجل�س الربيطاين 

والأكادميية للفنون 

الدرامية 

مهند ابو حمديةعمان 

برنامج ممول من �شيا�شات الرتميمور�شة عمل

الحتاد الأوروبي 

بالتعاون مع رواق

دعد �شرييفاملغرب   

تبادل 

زيارات

ربط املوؤ�ش�شات 

الثقافية والفنية مع 

مثيلتها يف مدينة 

تولوز

فاتن فرحات، مها �شحادةفرن�شادعوة  من بلدية  تولوز

موؤمتر  

اجتماعات

التخطيط احل�شري 

يف املدن

 ABC- موؤ�ش�شة

Caisa Bank
مها �شحادةالربازيل

م�ش�رك�ت حملية

ظاهرة التهرب ور�شة 

ال�شريبي 

ماهر الناطوررام اهللالئتلف

وحدات الرقابة دورة

وال�شكاوى يف الهيئات 

املحلية

ماهر الناطور، نورما عبداهلل، اأريحااأمان

�شبحي مبارك

مبادئ تطبيق معايري دورة

ال�شلمة وال�شحة 

واملهنية  

حممد ابوعجاج، نا�شر رام اهللجرنال

الفروخ، حممود ابو عادي،  

ح�شن عليان

امن وحماية دورة 

املوؤ�ش�شات

حممد عبدالعال، نا�شر رام اهللجرنال

نعف�س، ا�شرف �شاحلية 

وع�شام دنفورة

املوؤ�ش�شة العربية العطاءاتدورة

الوروبية 

م. عدي الهندي، م. فادي رام اهلل

ابوفرحة، م. خالد غزال، 

م.اأ�شامة م�شلح،    م. نهى 

غنيم، م. مي�شر �شكوكاين، م. 

انور طنو�س، م. ان�س ح�شن    

ب�شام ابوالرب، م. غ�شان 

دغل�س م. طارق قواريق

اآليات تطبيق مدونة دورة

�شلوك الهيئات 

املحلية واأنظمة عمل 

الهيئات املحلية 

ماهر الناطور رام اهلل  موؤ�ش�شة امان 

جنان عناين

Hands on دورة 
Gis Map-

  ping

 Association
 Of American
Geographic

الوليات 

املتحدة 

المريكية 

�شفاء دويك

ل�شنة  املعارف  و�شريبة  البلدية  حل�شابات  النهائي 

2010 للمدقق اخلارجي �شركة طلل اأبو غزالة ومت 

النهائية  املدققة  وامليزانية  النهائي  التقرير  اإ�شدار 

ون�شرها بال�شحف الر�شمية وعلى موقع البلدية بعد 

اعتمادها من املجل�س البلدي.

هذا و�شمن التحديثات يف الدائرة املالية مت اإن�شاء 

مبلفاتها  الحتفاظ  بهدف   للمالية  خا�س  اأر�شيف 

منفردة 

احل�شومات الت�شجيعية للعام 2011 

�شمن توجهات املجل�س البلدي ال�شنوية تقرر اإعطاء 

�شنة2011  �شرائب  عليهم  ي�شتحق  ملن  املكلفني 

خ�شومات ت�شجيعية   للر�شوم الدورية على اخلدمات 

وال�شناعات  احلرف  ورخ�س  املجاري  و�شيانة 

واملعارف وفقا للن�شب التالية :

دورة حول الرقابة وال�شكاوي يف الهيئات املحلية

اجتماع مل�شروع تقييم اال�شول الثابتة
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فعاليــات ثقافيـــة وشبابيــــة

م�شروع رواية الق�شة »اإحن� ع موعدن�«: ا�شتاأنفت مكتبة مبنى املحكمة العثمانية م�شروع رواية الق�شة »اإحنا ع موعدنا« والذي ي�شتهدف طلب املدار�س واأطفال املدينة و�شيتمر  ¿

طوال العام ويف مواقع خمتلفة، ويجتمع الأطفال �شمن هذا امل�شروع ب�شكل اأ�شبوعي م�شاء يوم ال�شبت ال�شاعة ال�شاد�شة بح�شور راوي الق�ش�س وي�شتمر الن�شاط ملدة �شاعة يتخلله حكاية الق�ش�س 

ال�شعبية والعاملية واأ�شغال فنية حول الق�شة التي متت روايتها.

املدينة:   ¿ مدار�س  مع  املكتبية  الن�ش�ط�ت 

العام  طوال  يتم  اهلل  رام  مدينة  مدرا�س  مع  بالتن�شيق 

الفئة  من  للطلب  مكتبية  ح�ش�س  تخ�شي�س  الدرا�شي 

العمرية 8-13 عام لقراءة الق�ش�س والتعرف على املكتبة 

ثقافية  بن�شاطات  القيام  اإىل  بالإ�شافة  وا�شتخداماتها، 

وترفيهية  مع املوؤ�ش�شات ال�شبابية يف املدينة .

ب�أدمغتن�(  ¿ )نرى  والروؤية  العني  معر�س 

والإبداع  امل�شند  للتعليم  النيزك  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة    :

العلمي  ومديرية الرتبية التعليم مت خلل �شهر ني�شان 2011 

اإقامة معر�س العني والروؤية العلمي يف حديقة العائلة والذي 

عرو�س  منها  املدار�س  لطلب  علمية  عرو�س  على  ا�شتمل 

لكيفية عمل الر�شوم املتحركة وعرو�س اأخرى متميزة.

اهلل:  ¿ رام   – االإن�ش�ن  حقوق  جداريه 

قامت بلدية رام اهلل بتنظيم ور�شة فنية �شارك فيها طلبة 

الأكادميية الدولية للفنون املعا�شرة – فل�شطني، وطلبة من 

ق�شم العمارة – جامعة بريزيت، وطالبات من ق�شم الفنون 

الور�شة  هذه  وتاأتي  اهلل،  رام   – للبنات  التقنية  الكلية  يف 

 A City كمرحلة من مراحل بناء م�شروع جدارية بعنوان

as a Tree  الذي تنظمه بلدية رام اهلل وتنفذه موؤ�ش�شة 
Inscrire  من خلل الفنانة البلجيكية فران�شواز �شني، 

وبدعم جزئي من التعاون التقني البلجيكي.

  تطوير مكتبة رام اهلل الع�مة: قام طلب جامعة بريزيت – كلية الهند�شة  ¿

البلدية  دوائر  عن  وممثلي  البلدي  املجل�س  اأع�شاء  ح�شره  عر�س  بتقدمي  العمارة  ق�شم 

واملختلفة اإ�شافة اإىل مكتبني فاعلني يف جمال تطوير املكتبات العامة، لثمانية ت�شاميم مت 

اختيارها مل�شروع »تطوير مكتبة رام اهلل العامة« الذي عمل الطلب عليه ملدة ف�شل كامل 

اإ�شراف د. يزيد عناين وم. نادية حب�س. و �شت�شتخدم بع�س الت�شاميم يف تطوير  وحتت 

مكتبة رام اهلل. 

الأر�شيفية  ¿ املجموعة  على  اعتمادا  اهلل:  رام  درا�شة   م�شروع 

وا�شتكمال مل�شروع درا�شة مدينة وبلدية رام اهلل وبعد اجناز درا�شتي الفرتة 

اجناز  على  بداأالعمل  املا�شي،  العام  يف  الربيطاين  والنتداب  العثمانية 

درا�شة فرتة احلكم الأردين للمدينة.
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الـــمـــقـــبـــرة الـــمـــســـيـــحـــيـــة اإلســـامـــيـــة

 هذا امل�شروع الذي يعك�س التعاي�س والتاآخي ما بني الأديان جاء ك�شرورة ملحة ملدينة رام اهلل بعد امتلء املقابر املوجودة يف املدينة ويف البرية وبيتونيا وتبلغ تكلفة املرحلة 

الوىل من امل�شروع الذي يقع على قطعة ار�س م�شاحتها 35 دومن يف منطقة وادي الدير جنوب رام اهلل مليون وخم�شمئة الف دولر قدمتها وزارة املالية عرب وزارة احلكم 

املحلي ا�شافة اىل قيام بلدية رام اهلل ب�شراء دومنات اخرى وتخ�شي�شها للم�شروع الذي قد مت اإجناز ما يقارب 75% من الأعمال فيه .

اأخراج فني: �شركة ا�شواء للت�شميم


