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ر�سالة بلدية رام اهلل الإخبارية

يف هذا العدد:

- تطوير �صبكة الطرق واملوا�صالت

-ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية..     جتربة 

فتية باإجنازات مميزة.

- موؤمتر رام اهلل والتنمية الثقافية

- مهرجان وين ع رام اهلل الثالث

-  املخيم البيئي الثالث لبلدية رام اهلل

- اأزمة مكب النفايات احلايل

م�سكاتني  مع  تواأمة  اتفاقية  توقيع   -

االمريكية

-االحتفال بافتتاح حديقة يو�سف قدورة

- م�سروع امل�سح ال�سامل ملدينة رام اهلل 2011

ر�سالة بلدية رام اهلل الإخبارية

العدد الثاين ) ت�سرين ثاين2011 (

كلمة العدد
القراء االأعزاء 

2011، وتقدم بلدية رام اهلل  تتوا�سل معكم بلدية رام اهلل عرب العدد الثاين من “ر�سالة بلدية رام اهلل االإخبارية” لعام 

�سورة بانورامية عن اأبرز اإجنازاتها املتعلقة مب�ساريع البنية التحتية التي تنفذها، وعن تطورات بنائها املوؤ�س�سي ببعديه 

التنموي واالجتماعي.

ويزودكم هذا العدد باإطاللة حول اأهم اأن�سطة البلدية وفعالياتها املجتمعية التي ت�سعى من خاللها اإىل تر�سيخ الدور 

الريادي ملدينة رام اهلل على االأ�سعدة الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية.  

كل  واإىل  املدينة،  مواطني  اإىل  تتوجه  فاإنها  البانورامية،  ال�سورة  هذه  عن  اهلل  رام  بلدية  فيه  تك�سف  الذي  الوقت  ويف 

املعنيني، الإبداء اآرائهم واإر�سال تعليقاتهم وا�ستف�ساراتهم من اأجل االرتقاء بهذا الدور، و�سواًل اإىل املكانة التي ت�ستحقها 

رام اهلل كمدينة اإن�سانية بامتياز.

رئي�سة البلدية

جانيت ميخائيل

الرئيسان محمود عباس والتشيلي سبستيان بينيرا يدشنان شارع تشيلي 

د�سنت بلدية رام اهلل �سارع ت�سيلي بح�سور الرئي�س حممود عبا�س والرئي�س الت�سيلي �سب�ستيان بينيريا ونائب رئي�سة البلدية م. حممود 

عبداهلل  واأع�ساء املجل�س البلدي والعديد من الوزراء وال�سخ�سيات الهامة.

 الرئي�س عبا�س قال خالل احلفل الذي اأقيم بهذه املنا�سبة ان رام اهلل هي العا�سمة املوؤقتة للدولة الفل�سطينية وانه لن تكون دولة دون اأن 

تكون القد�س عا�سمتها . موؤكدا اأن افتتاح هذا ال�سارع با�سم جمهورية ت�سيلي يقرب امل�سافات اأكرث بني الأ�سدقاء والأ�سقاء، من جانبه 

اأكد الرئي�س الت�سيلي دعم بالده الدائم وحكومته و�سعبه لقيام الدولة الفل�سطينية .

يذكر اأن �سارع ت�سيلي يقع بالقرب من �سريح الرئي�س ال�سهيد يا�سر عرفات وقامت بلدية رام اهلل باإطالق ا�سم ت�سيلي عليه كون  هذه 

الدولة من احد الدول التي طالبت بالعرتاف بالدولة الفل�سطينية كع�سو يف الأمم املتحدة.

يذكر اأن هذا التد�سني ياأتي �سمن م�سروع الت�سمية والرتقيم يف بلدية رام اهلل والذي تعمل من خالله البلدية على ت�سمية �سوارع املدينة 

ح�سب معايري و�سعتها جلنة الت�سمية والرتقيم ومن بينها الأهتمام بالبعد الدويل.
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تاأهيل ميدان فل�سطني

اأنهت البلدية اأعمال تاأهيل ميدان فل�سطني  الوا�سل بني مدينتي رام اهلل وبيتونيا من تعبيد وت�سجري واأر�سفة كما اأنهت اإعادة توزيع اأعمدة الإ�سارات 

ال�سوئية مع القواعد والكوابل يف اجلزر اجلديدة يف امليدان.

  

تاأمني حركة ال�سري يف تقاطع املحّطب

لتقاطع  تو�سعة  عمل  الهواء، مت  وباطن  �سارعي عني م�سباح  تاأهيل  مل�سروع  وا�ستكماًل  القدمية،  البلدة  تنظيمًا يف  اأكرث  �سري  حلركة 

املحّطب من اأجل تاأمني حركة ال�سري الداخلة واخلارجة منه.  وا�ستملت الأعمال على اإقامة جزر و�سطية، ودهان ال�سوارع والأر�سفة 

واجلزر، وتركيب الإ�سارات املرورية الالزمة للتقاطع.

تطوير شبكة الطرق والمواصالت
تاأهيل �سوارع و�سق اأخرى جديدة

قامت  املدينة،  يف  واملوا�سالت  الطرق  �سبكة  لتح�سني  خطتها  �سمن 

يافا،  �سارع  الفارابي،  �سارع  منها:  ال�سوارع،  من  بتاأهيل عدد  البلدية 

�سارع ال�سهل، �سارع من�سور ريان.  كما تنفذ البلدية، اأي�سًا، م�سروعًا 

 ، �سحادة،  بول�س  �سارع  وهي:  اجلديدة،  ال�سوارع  من  عدد  لتاأهيل 

�سارع ا�سحق ميخائيل، �سارع بي�سان، �سارع �سميحة خليل، �سارع لينا 

�سارع  احل�سيني،  حمدي  �سارع  الن�سال،  �سارع  لفتا،  �سارع  النابل�سي، 

اأحمد ال�سقريي، �سارع اأثينا، �سارع جليل حرب.

عدد  وتعبيد  ل�سق  م�سروعًا  البلدية  اأطلقت  �سندوقها،  من  وبتمويل 

من ال�سوارع اجلديدة، وهي:  �سارع الرازي، �سارع هافانا، �سارع بيت 

جربين، �سارع يو�سف العظمة، �سارع النه�سة الن�سائية، �سارع منرين، 

�سارع اجلزائر، �سارع مك�سيم غوركي.

تاأهيل واإن�ساء اأر�سفة جديدة

قامت  الطرقات،  على  �سريهم  اأثناء  املواطنني  �سالمة  على  حر�سًا 

اإن�ساء  بينها  من  ال�سوارع،  اأر�سفة  من  عدد  واإن�ساء  بتاأهيل  البلدية 

ل�سارع  املوازية  املهمة  ال�سوارع  من  وهو  نا�سر،  كمال  ل�سارع  اأر�سفة 

حلركة  واأمانًا  ات�ساعًا  اأكرث  اأ�سبح  بحيث  مرت،   500 بطول  الإذاعة 

)قرب  فل�سطني  �سارع  يف  اأر�سفة  اإن�ساء  من  النتهاء  مت  كما  امل�ساة.  

مدار�س امل�ستقبل( بطول 200 مرت مع تعبيد التو�سعة، ويف �سارع هايل 

عبد احلميد يف منطقة الطرية بطول 200 مرت، ويف �سوارع مي زيادة، 

وخليل بيد�س، وعبد اللطيف عقل يف منطقة ردانا.

اإعادة ت�سميم وتو�سعة التقاطعات القريبة من مقر الرئا�سة

مقر  من  القريبة  واجلزر  التقاطعات  ت�سميم  باإعادة  البلدية  قامت 

الرئا�سة؛ كونها ت�سكل اأحد مداخل املدينة، كما قامت بتنفيذ التو�سعات 

الالزمة لتنظيم حركة �سري املركبات فيها، بالإ�سافة اإىل دهان ال�سوارع 

والأر�سفة، وممرات امل�ساة، وتركيب عواك�س ال�سوارع.

رام اهلل تتوهج لياًل باأعمدة اإنارة ذات ت�سميم مميز

اإنارة ذات ت�سميم  انتهت البلدية، موؤخرًا، من تزيني املدينة باأعمدة 

 20 وتركيب  تاأ�سي�س  كما مت  املدينة.   مركز  تركيبها يف  مميز، جرى 

اأما يف  يا�سر عرفات.   تتوزع يف و�سط املدينة ويف ميدان  اإنارة  عمود 

18 عمودًا يف �سارعي عتليت والقبابة،  اأرجاء املدينة، فقد مت تركيب 

و9 اأعمدة يف �سارع عمان، و8 اأعمدة يف ميدان فل�سطني، اإ�سافة اإىل 

عدد من الأعمدة يف �سارعي الطرية وباطن الهواء.  هذا وقد انتهت 

البلدية من تاأ�سي�س قواعد مع بنية حتتية لرتكيب اأعمدة اإنارة ل�سارع 

القد�س )املعروف ب�سارع جراند بارك( والبلدة القدمية، والعمل جاٍر 

على �سحب الكوابل وتركيب الوحدات واإ�ساءتها.

ار�سفة جديدة وتو�سعة ا�سفلت
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اإعداد خمططات وتاأهيل مدار�س وتدقيق معامالت بناء واإفراز

 اأجنزت البلدية، موؤخرًا، عددًا من اأعمال امل�ساحة والكميات، حيث انتهت من اأعمال الرفع امل�ساحي وتر�سيم املخططات لأغرا�س الدرا�سة والت�سميم مل�ساريع الطرق وم�ساريع ال�سرف ال�سحي وامل�ساريع 

التف�سيلية بطول 16470 مرتًا.  ويف جمال التدقيق على املخططات املقدمة لدائرة الهند�سة يف البلدية، فقد مت اإجناز اأعمال التدقيق على 80 معاملة بناء واإفراز، واإفراز �سقق، واإفراز وتوحيد.  اأما يف 

اإطار تاأهيل املدار�س، فقد اأمتت البلدية ح�سر الحتياجات والقيام باأعمال ال�سيانة ال�سنوية الالزمة ل�ست مدار�س يف املدينة.  كما انتهت البلدية من اإعداد 10 خمططات مليادين وحدائق وعيون ماء؛ 

بهدف اإجراء الدرا�سات والت�ساميم الالزمة لتجميل املدينة.  

م�سروع لتطوير نظام املرور واملوا�صالت بني مدن رام اهلل والبرية وبيتونيا

 ،)GIZ( بال�سراكة بني وحدة التعاون امل�سرتك لبلديات رام اهلل والبرية وبيتونيا، والتعاون الأملاين

مت اإعداد الدرا�سات الالزمة لتوفري خبري حملي ل�سياغة بنود خطة مرجعية مل�سروع تطوير نظام 

العطاءات.اجلهات  وطرح  اإعداد  حاليًا يف مرحلة  وامل�سروع  الثالث.   املدن  واملوا�سالت يف  املرور 

ذات العالقة بامل�سروع عقدت موؤخرا لقاء مت فيه عر�س ق�سري لإطار درا�سة امل�سروع واأكدت فيه 

على اأهمية اإ�سراك قطاع النقل واملوا�سالت واملجتمع املحلي يف هذا امل�سروع لالطالع عليه واإبداء 

اأرائهم ب�ساأنه. ويهدف امل�سروع اإىل تطوير وبناء نظام موا�سالت �سامل وفعال ب�سكل يخدم الروؤية 

العامة للمدن الثالث، عرب توفري بيئة مالئمة للعي�س خالية من التلوث ال�سمعي والبيئي، ت�سمل نظام 

نقل فعال للمواطنني والزائرين والب�سائع.وي�سمل امل�سروع خططًا ق�سرية ومتو�سطة وطويلة املدى، 

قطار  خفيف،  قطار  )حافالت،  العام  النقل  و�سائل  تطوير  خالل  من  املوا�سالت،  نظام  لتطوير 

�سريع ... الخ(، وذلك باإجراء درا�سات لكيفية خدمة املناطق ال�سكنية احلالية واملناطق امل�ستقبلية 

بنظام نقل فعال، واإجراء درا�سات لأعداد امل�ساة يف الوقت احلا�سر وامل�ستقبل، وو�سع خطة �سمولية 

لتوفري مناطق اآمنة للم�ساة، وو�سع مقرتحات لتوفري مناطق خا�سة بامل�ساة فقط، وخطط لتطوير 

نظام الوقوف واملواقف �سمن مركز املدينة التجاري، وحت�سني اآلية احلركة، وذلك بو�سع مقرتحات 

لالأماكن املخ�س�سة للوقوف، وللطرق، ونظام املوا�سالت وعالقته با�ستعمالت الأرا�سي للمناطق 

املخططة حديثًا.

مشروع المسح الشامل لمدينة رام اهلل
اأطلقت البلدية م�سروع امل�سح ال�سامل ملدينة رام اهلل يف التا�سع من متوز املا�سي، الذي يهدف اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات عالية الدقة ت�سم معلومات عن طبيعة جميع م�ساكن ومن�ساآت رام اهلل ومواقعها اجلغرافية، وعدد 

ال�ساكنني فيها، وطبيعة الن�ساطات يف املن�ساآت التجارية والقت�سادية.

و�سيخدم امل�سح �سكان املدينة يف خمتلف املناطق والأحياء والأحوا�س، و�ست�ستخدم املعلومات التي مت جمعها لبناء خطط متوازنة مع اخلدمات املتوفرة والحتياجات الالزمة لكل منطقة يف املدينة، كما �سي�ساهم امل�سروع 

يف تطوير خدمات البلدية م�ستقباًل.

وقد قامت البلدية بالتح�سري لعملية امل�سح من خالل جتهيز اخلرائط لكل الأحياء والأحوا�س واملناطق يف املدينة، واأدرجت املعلومات الأولية على نظام )GIS(، ومت تدريب ثالثني باحثًا وباحثة و�ستة م�سرفني لتنفيذ 

امل�سروع الذي �ست�ستخدم املعلومات امل�ستخرجة منه يف حتديد اخلدمات املتزايدة التي حتتاجها املدينة، وتطوير طرق التوا�سل مع املواطنني، وبناء اخلطط التطويرية وتوجيهها اإىل املناطق الأكرث احتياجًا للم�ساريع 

التنموية.  كما �سيتم ربط هذه املعلومات بقاعدة بيانات البلدية اجلغرافية لال�ستفادة من قدرات الـ)GIS( املتنوعة يف حتليل وتقييم مدى كفاية اخلدمات احلالية واخلروج باآليات لتطوير هذه اخلدمات، مبا فيه م�سلحة 

املواطن، والرتقاء بدرجة ر�ساه عن اخلدمات املقدمة له.

بدوره، اأو�سح ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية )GIS(، اأن املعلومات التي طلبت من املواطنني تتعلق بطبيعة امل�ساكن واملن�ساآت، وموقعها، وعدد ال�ساكنني فيها، وطبيعة الن�ساطات يف املن�ساآت التجارية والقت�سادية، ومل 

ت�سمل اأ�سئلة عن الدخل، موؤكدًا احرتام البلدية واأطقمها خ�سو�سية املواطنني، و�سرية املعلومات، و�سمان 

احتفاظ البلدية بالبيانات الأولية، لفتة اإىل اأن النتائج النهائية �ستكون متوفرة للجهات الر�سمية واملراكز 

البحثية يف حال طلبها.

اأيام  ثالثة  مدار  على  للباحثني  عمل  ور�س  عقد  خاللها  مت  اأ�سابيع،  ثالثة  مدتها  لتجربة  امل�سروع  وخ�سع 

لتعريفهم باملفاهيم، وتدريبهم على ا�ستخدام اخلرائط، واآلية ال�سري داخل مناطق العد.

ومتت ال�ستعانة باآليات الـ )GIS( لتق�سيم رام اهلل اإىل مناطق َعْد مبا يتواءم وحدود الأحوا�س والأحياء 

امل�سروع  لباحثي  كاماًل  برناجمًا  البلدية  يف   )GIS(الـ ق�سم  اأعد  كما  جغرافيًا.   وتوزيعها  املباين  وكثافة 

وم�سرفيه، ون�سره على �سفحة )Intranet( مل�ساعدتهم يف التعرف على حدود مناطقهم، وحتديد م�سارات 

العمل، وطباعة خرائط مبعلومات تف�سيلية عن منطقة العد اخلا�سة بكل باحث، ما اأّثر ب�سكل ملمو�س يف 

ت�سهيل ا�ستيعابهم حلدود مناطق العد، اإ�سافة اإىل �سمان الكتمال وعدم التكرار يف البيانات امليدانية.

وقام فريق امل�سروع امليداين بزيارة 99% من امل�ساكن واملن�ساآت خالل اأيام الأ�سبوع )عدا اجلمعة(، واأ�سرف 

فريق امل�سروع املكتبي على النتهاء من مرحلة تدقيق �سجالت امل�سح وترميزها، وبا�سر باإدخال البيانات، 

ليبداأ بعدها العمل على حتليل البيانات اجلديدة، وربطها مع ما هو موجود يف بيانات البلدية احلالية.  ومن 

املتوقع اأن ي�ستكمل امل�سروع اأوائل �سهر ت�سرين الثاين املقبل.
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تطوير األنظمة وإجراءات العمل الداخلية

قسم نظم المعلومات الجغرافية .. تجربة فتّية بإنجازات مميزة
يف اإطار �سعيها الدائم اإىل تطويع اآليات نظم التكنولوجيا احلديثة يف تعزيز الأطر التنظيمية والإدارية فيها، ملا لذلك من تعزيز قدرة التوا�سل الداخلي بني املوظفني من جهة، وتوا�سلهم مع املواطنني واملوؤ�س�سات من 

.)GIS( جهة اأخرى، قامت البلدية مطلع هذا العام بتخ�سي�س املوارد املادية والقدرات الب�سرية الالزمة لتاأ�سي�س ق�سم لنظم املعلومات اجلغرافية

التعامل مع  الفعال يف  بدوره   )GIS( الـ وتوثيقها ويتميز نظام  املكاين  بالبعد  املرتبطة  الهند�سية  البيانات 

البيئة  مع  التعامل  يف  كفاءته  اأثبت  وقد  البلديات وحتليلها،  من  العديد  قبل  من  تبنيه  لدى  الهند�سية 

اآلياته على املحلية والعاملية، ب�سبب قدراته على بناء قواعد بيانات  وعر�س املعلومات ب�سورة خرائط، وقدرة 

خ�سائ�س التحليل ودعم اتخاذ القرارات ذات البعد التخطيطي  مع  تتواءم  التي  احللول  اأن�سب  لختيار 

الواقع اجلغرايف.

فقد  الق�سم،  لهذا  الفتّية  التجربة  من  الرغم  بيانات وعلى  قاعدة  بناء  منها  متميزة،  اإجنازات  له  كانت 

البلدية، جغرافية لكامل الأرا�سي الواقعة �سمن حدود البلدية  لأرا�سي  املحلية  احلدود  ح  تو�سّ الإدارية، 

لها، وحدود املخطط الهيكلي، وحدود الأحوا�س والأحياء،  املخ�س�س  وال�ستخدام  الأرا�سي  قطع  وحدود 

تدعيمها  مع  احلقيقية،  وم�ساحاتها  وجد، واأرقامها،  اإن  للقطعة  ال�سابق  الرقم  عن  مبعلومات 

وثائق و�سور متوفرة عنها  واأي  ال�سيا�سي،  يف دوائر البلدية املختلفة.وت�سنيفها 

البلدية كما اأجنز الق�سم و�سع نظم مرجعية لكل معلومة ذات  بيانات  جميع  ربط  ل�سمان  جغرافية  طبيعة 

من الأق�سام املختلفة، مع تزويد الأق�سام الأخرى باآلية املحو�سبة معًا، وك�سف اأي تناق�س يف املعلومات املجّمعة 

القتطاعات لتحديث بياناتها، كما مت بناء اآلية لتتبع اأ�سول القطع  وم�ساحة  التنظيمية  م�ساحاتها  وح�ساب 

ما  التي  الطرق  جميع  ح�سر  عن  ف�ساًل  زالت بال ت�سمية، كما انتهى الق�سم من حتديث ترقيم وتواريخها، 

الأبنية اجلديدة، مع و�سع اآلية للتحديث وال�سيانة ب�سكل دوري، واإطالق �سفحة اإلكرتونية خا�سة به لتقدمي خدمات خمتلفة للمواطنني.

وعلى �سعيد الت�سبيك الداخلي، بداأ الق�سم بالتعاون مع دائرة ال�سحة والبيئة يف البلدية يف رفع املعلومات اجلغرافية والو�سفية حلاويات نفايات املدينة مبا يتواءم واخلطة املعتمدة.  ومت النتهاء من رفع الإحداثيات 

القطرية ملا يقارب 80% من حاويات رام اهلل، مع جمع املعلومات كافة ذات الأهمية لق�سم ال�سحة والبيئة عن كل حاوية ك�سعتها، ونوعها، وحالتها.  وبداأ الق�سم بتهيئة �سفحة )Intranet( خم�س�سة لهذا املو�سوع، 

مزّودة باأدوات بحث وحتليل وتقييم لفاعلية التوزيع املكاين احلايل للحاويات.

موظفون 

جدد ين�سمون اإىل 

اأ�سرة البلدية

ان�سم اإىل اأ�سرة البلدية عدد من املوظفني اجلدد للعمل يف 

جمالت متنوعة.  ففي دائرة الهند�سة وامل�ساريع ان�سم الكهربائي 

حممد نفي�سة، ويف دائرة التفتي�س عن الأبنية ان�سم كل من اأمين 

مو�سى، واأن�س القب، وعبد الرحيم عواودة، ويف وحدة حماية املوروث 

الثقايف ان�سمت املهند�سة �سند�س الدنا، ويف دائرة ال�سحة والبيئة 

ان�سمت موظفة التوعية البيئية اإميان عبيد، ويف وحدة العالقات 

العامة ان�سم نياز �سيف اهلل من�سق للموقع الإلكرتوين للبلدية، 

كما مت توظيف 31 عاماًل على م�سروع رام اهلل نظيفة 7/24، 

خالل مو�سم ال�سيف و8 عمال ملتابعة حدائق املدينة 

واحلمامات العامة ملدة 4 اأ�سهر.

حو�سبة

 االأنظمة املتَّبعة يف البلدية

 مت حت�سري غرفة خا�سة حلو�سبة بيانات امل�سح ال�سامل ملدينة 

رام اهلل، وربطها مع ال�سبكة الداخلية، وتطوير برنامج جديد خا�س 

لإدخال بيانات م�سروع امل�سح ال�سامل للمدينة.  وفيما يتعلق بالربامج التي 

تخدم املواطنني، قد مت العمل على تطوير برنامج خا�س ب�سكاوى املواطنني، 

وربطه مع برنامج املتابعات يف البلدية.  ومت نقل اآلية ت�سجيل ر�سوم طلبات خدمة 

اجلمهور من الدائرة املالية اإىل ق�سم خدمات اجلمهور ب�سكل حمو�سب.

ومن اأجل تطوير العمل اليومي للموظفني، مت اإعداد برنامج جديد )تقرير العمل 

اليومي( ل�ستخدامه من قبل جميع عاملي البلدية قريبًا، ليعك�س اإنتاجيتهم اليومية.  

كما مت �سراء برنامج احلركة ملتابعة حركة جميع �سيارات البلدية البالغة 35 

�سيارة. وبالإ�سافة اإىل ذلك، مت تنقيح بيانات البلدية املالية ملواءمتها مع 

موازنات وزارة احلكم املحلي، لتكون مطابقة للمعايري املحو�سبة 

املعتمدة.
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خدمات البلدية ت�سهد زيادة ملحوظة

�سهدت خدمات البلدية املقدمة للجمهور خالل الأ�سهر الأربعة املا�سية زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد 

الطلبات املقدمة للبلدية من املواطنني خالل الفرتة بني 5/1 – 2011/7/25، 1775 طلبًا، فيما بلغ 

 2718 عنها  ال�سادرة  الكتب  وبلغ عدد  كتابًا،   1636 نف�سها  الفرتة  للبلدية خالل  الواردة  الكتب  عدد 

كتابًا.

ا�ستقبال طلبة متدربني ومتطوعني

 ا�ستقبلت البلدية عددًا من الطلبة املتدربني واملتطوعني حتقيقًا ملبداأ التعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية 

الفل�سطينية، حيث بلغ عدد املتدربني 11 متدربًا ومتدربة من جمعية ال�سابات امل�سيحية، وكلية الأمة، 

على  بناء  ومرافقها  البلدية  دوائر  خمتلف  يف  تدريبهم  ومت  املعلمني،  ودار  الأ�سرة،  اإنعا�س  وجمعية 

تخ�س�ساتهم.

نظام املوارد الب�سرية

 متا�سيًا مع احتياجات العمل ومتطلباته، والتغريات يف الهيكلية التنظيمية العامة، متت اإعادة درا�سة 

وتطوير عدد من الأنظمة والإجراءات الإدارية اخلا�سة بعمل املوارد الب�سرية، بالتعاون مع خبري اإداري 

الهيكلية اجلديدة.  ومت نقل عدد كبري من  البلدي، مت اعتماد  ال�ساأن.  وبناء على قرار املجل�س  بهذا 

لإتاحة  البلدية،  يف  وظيفية  تنقالت  لإجراء  �ساملة  حملة  �سمن  خمتلفة  وظيفية  مواقع  اإىل  املوظفني 

املجال اأمام املوظفني لكت�ساب مزيد من اخلربات يف جمالت اأخرى.

حتديث وتطوير االأجهزة و�سبكة االت�ساالت الداخلية

مت حت�سري وطرح وثائق عطاء حتديث ال�سبكة الداخلية يف مبنى البلدية، بالإ�سافة اإىل تركيب مق�سم 

هاتف جديد يعمل على نظام الـ)VOIP(، ومت اإر�ساء العطاء، ويجري حاليًا بدء اأعمال الرتكيب.  كما 

مت حت�سري وطرح وثائق عطاء �سراء اأجهزة حا�سوب جديدة، �سمن اخلطة العامة للبلدية للعام 2011، 

لتحديث الأجهزة.

فقدان زمالء:

تتقدم اأ�سرة البلدية باأحر التعازي واملوا�ساة من ذوي الزميل احلاج اإبراهيم حممود 

اأبو نا�سر بوفاة فقيدهم اإبراهيم، ومن ذوي الزميل فهد معّدي بوفاة فقيدهم فهد.

ن�ساطركم اأحزانكم

بوفاة  احل�سيني  رانيا  الزميلة  واملوا�ساةمن  التعازي  باأحر  البلدية  اأ�سرة  تتقدم 

فوا�سلة  جري�س  الزميل  ومن  اأخيها،  بوفاة  عناين  جنان  الزميلة  ومن  والدها، 

بوفاة والده، ومن الزميل داوود عرمو�س بوفاة �سقيقه، ومن الزميلة حنان �سنارة 

جميعًا  اهلل  رحمهم  والده،  بوفاة  بو�سة  عودة  اأنور  الزميل  ومن  والدها،  بوفاة 

وطيَّب ثراهم.

»�ستاندات« ملن�سورات البلدية يف 20 موؤ�س�سة

قامت البلدية بتوزيع »�ستاندات« مع من�سوراتها على 20 موؤ�س�سة من موؤ�س�سات املدينة للتوا�سل ب�سكل 

اأكرب بني املواطنني وخدمات البلدية وفعالياتها، و�سملت تلك املوؤ�س�سات: �سرية رام اهلل الأوىل، نادي 

ان، مركز خليل ال�سكاكيني الثقايف، موؤ�س�سة تامر للتعليم  اأرثوذك�سي رام اهلل، موؤ�س�سة عبد املح�سن القطَّ

والبرية،  اهلل  رام  و�سناعة  جتارة  غرفة  الق�سبة،  و�سينماتك  م�سرح  الكمنجاتي،  موؤ�س�سة  املجتمعي، 

م�سلحة مياه حمافظة رام اهلل والبرية، وزارة احلكم املحلي، �سركة كهرباء القد�س امل�ساهمة، �سركة 

الت�سالت الفل�سطينية.  ويف هذا الإطار، تتقدم بلدية رام اهلل بال�سكر ل�سركة الت�سالت الفل�سطينية 

لتوزيع من�سورات البلدية مع فواتري ال�سركة �سهريًا، وذلك من اأجل الو�سول للمواطنني يف منازلهم.

.. نبارك لكم اأفراحكم

تتقدم اأ�سرة البلدية بالتهنئة والتربيك من الزمالء 

اأولغا طنو�س مبولودها عي�سى، وعبد الرحمن يا�سني 

اأحمد،  مبولوده  اجلدع  وح�سام  حممد،  مبولوده 

عطية  وفرحان  حممد،  مبولوده  حبوب  و�سلطان 

للزميل  تبارك  كما  وبي�سان،  ني�سان  التواأم  مبولوديه 

فادي اأبو فرحة ملنا�سبة خطوبته ... األف مربوك للجميع.

RM/006

A/001

RM/001

مقربة رام اهلل

مت النتهاء من اعمال املرحلة الوىل يف املقربة والتي �سملت الأعمال الداخلية من تعبيد ال�سوارع 

بداخلها واملو�سلة لها، والوحدات ال�سحية وال�ساحة الداخلية واملظالت ، و�ستبا�سر البلدية قريبا 

بعدد من الأعمال الإ�سافية مثل و�سع لوحات  اإر�سادية مرورية و زراعة اأ�سجار على جانبي الطرق 

للمياه  م�سارب  وو�سع  تعبيدها  مت  التي  وال�ساحة  ال�سيارات   مواقف  ودهان   ، املقربة  اإىل  املوؤدية 

داخل املقربة. يذكر اأن املقربة يف املرحلة الأوىل من اإن�سائها �ستت�سع حلوايل 2500 قرب للم�سلمني 

وامل�سيحيني  وهي على م�ساحة 17 األف مرت مربع، ومن املتوقع اأن يتم ا�ستخدام املقربة يف غ�سون 

الأ�سهر املقبلة.
.. نبارك لكم اأفراحكم

تتقدم اأ�سرة البلدية بالتهنئة والتربيك من الزمالء 

اأولغا طنو�س مبولودها عي�سى، وعبد الرحمن يا�سني 

اأحمد،  مبولوده  اجلدع  وح�سام  حممد،  مبولوده 

عطية  وفرحان  حممد،  مبولوده  حبوب  و�سلطان 

للزميل  تبارك  كما  وبي�سان،  ني�سان  التواأم  مبولوديه 

فادي اأبو فرحة ملنا�سبة خطوبته ... األف مربوك للجميع.
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دراسة قياس رضا الجمهور
اأجرت البلدية درا�سة لتقييم ر�سا املواطنني عن اخلدمات املقدمة خالل العام 2011، �سملت عينة من 50 �سخ�سًا من جمتمع الدرا�سة املكون من زائري البلدية من املواطنني، ملركز خدمات اجلمهور .  وجاءت اأهم 

النتائج على النحو التايل:

االحتفال بعيد العمال العاملي

احتفلت بلدية رام اهلل بيوم العمال العاملي عرب التعاون مع نقابة العاملني يف تنظيم حفل يف ق�سر رام اهلل 

الثقايف بح�سور وزير احلكم املحلي د. خالد القوا�سمي ووزير العمل د. اأحمد جمدلين، والأمني العام لحتاد 

نقابات العمال �ساهر �سعد و رئي�سة و اأع�ساء املجل�س البلدي.  ومت يف احلفل تكرمي بع�س املوظفني الذين 

م�سى على عملهم يف البلدية �سنوات عديدة، وتكرمي املوظفني الذين بلغوا ال�سن القانونية، بالإ�سافة اإىل 

فقرات فنية عديدة.  واختتم احلفل بتوزيع هدايا رمزية على جميع العاملني يف البلدية.

حفل اإفطار للعاملني ملنا�سبة �سهر رم�سان

اأقامت البلدية حفل الإفطار ال�سنوي مبنا�سبة �سهر رم�سان الف�سيل، ح�سره 

موظفي  وبع�س  واأع�ساوؤه،  البلدي  املجل�س  ورئي�سة  وموظفوها،  البلدية  عمال 

�سريبة الأمالك.

كني�سة العائلة املقد�سة تقيم اإفطارا لعمال النظافة يف رام اهلل

مببادرة من كني�سة العائلة املقد�سة يف رام اهلل اجتاه عمال النظافة يف املدينة، 

من  باعتبارهم  الالتني   دير  قاعة  يف  لهم  جماعيا  اإفطارا  الكني�سة  اأقامت 

.من  عامل  لكل  رمزية  مالية  مكافاأة  الكني�سة  قدمت   كما   ، امله�سمة  الفئات 

جهتها �سكرت الكني�سة العاملني على جهودهم يف احلفاظ على مدينة رام اهلل  

نظيفة، ومن جهتها �سكرت  بلدية رام اهلل كني�سة العائلة املقد�سة على املبادرة 

الطيبة التي تدل على روح التاآخي واملحبة يف املدينة .

توزيع عينة الدرا�سة تبعا لتقيم موظفي املركز من قبل املبحوثني على التدريج توزيع عينة الدرا�سة تبعاً لتقييمهم الآلية العمل يف املركز للعام 2010

اخلما�سي؛ »ممتاز، جيد جيداً، جيد، مقبول، غري مقبول« للعامني 2010 و2011

الحتفال بعيد العمال العاملي

حفل الإفطار اجلماعي
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م�ساركة تدريبية يف فرن�سا

ت التعامل مع الأرا�سي
�سيا

م�ساركة يف دورة اأ�سا

امل�ساركات اخلارجية واملحلية يف تنمية قدرات العاملني وزيادة فاعليتهم:

امل�ساركات اخلارجية

املوظف/ة امل�ساركاملكاناجلهة املنظمةامل�ساركة

اأن�س ح�سن�ستوتغارت - اأملانيابلدية �ستوتغارتموؤمتر التنقل احل�سري وامل�ساحات املجتمعية

فاتن فرحاتعماناملورد الثقايفور�سة اجتماع املجموعة العربية لل�سيا�سات الثقافية

حمزة عواودةبوردو - فرن�سابلدية بوردوتدريب مع بلدية بوردو يف جمال ال�ستعالم ال�سياحي

نورما عبد اهللعمانجرنالدورة العناية الفائقة بالعمالء لتحقيق التميز

امل�ساركات املحلية

بلدية  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ق�سم  زيارة 

اخلليل

اخلليلبلدية اخلليل

�سفاء الدويك، ح�سام 

اجلدع، اأمينة اأبو الرب

يوم درا�سي حول التخطيط احل�سري ونظم املعلومات

الحتاد الفل�سطيني للهيئات 

املحلية

�سفاء الدويكرام اهلل

ور�سة اإطالق الدليل الإر�سادي حول حقوق املواطنني 

يف الأرا�سي الفل�سطينية

املبادرة الفل�سطينية لتعميق 

احلوار العاملي والدميقراطية

جنان عناينرام اهلل

خالد غزالرام اهلل�سلطة جودة البيئةور�سة اإدارة املياه العادمة

جمال عنفو�سرام اهللالحتاد العام لنقابات فل�سطنيتدريب اإعداد القيادات العمالية ال�سابة

�سليمان غنيمرام اهللجرنالدورة اأ�ساليب التفاو�س لتح�سيل الديون

يف  املحلية  الهيئات  �سلوك  تطبيق  اآليات  عمل  ور�سة 

اإجراءات واأنظمة عمل الهيئات املحلية

ماهر ناطور، جنان عناينرام اهللاأمان

مها �سحادةرام اهللموؤ�س�سة Scholarshipدورة الت�سال الفعال للمديرين

ال�سفة  و�سط  يف  اجلغرافية  املوؤ�سرات  واقع  ور�سة 

الغربية

�سفاء الدويكرام اهللالإح�ساء الفل�سطيني

رام اهللهيئة �سوق راأ�س املالدورة اأ�سا�سيات التعامل مع الأرا�سي وقوانينها

طارق قواريق، خمي�س 

زنانريي، عي�سى �سايغ

 - الدولية  العمل  منظمة  خبري  مع  م�سرتك  لقاء 

تنظيم �سروط وظروف العمل

األني �سابارام اهللوزارة العمل

�سفاء الدويكرام اهللاجلهاز املركزي لالإح�ساءور�سة اآلية احت�ساب موؤ�سرات اإح�ساءات العمل

Microsoft Certified IT دورةIDELفرح ك�سابريرام اهلل

يف اإطار �سعيها اإىل تنمية قدرات العاملني فيها وزيادة فاعليتهم ودعم تطورهم الوظيفي، كان للبلدية العديد من امل�ساركات املحلية واخلارجية يف موؤمترات وور�س عمل ودورات تدريبية، نبينها يف اجلدول التايل:

مشاركات محلية وخارجية لتنمية قدرات العاملين وزيادة فاعليتهم

امل�ساركة يف موؤمتر التنقل احل�سري وامل�ساحات املجتمعية - اأملانيام�ساركة يف دورة العناية الفائقة بالعمالء - عمان
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اأطلت على مدينة رام اهلل يف �سيف هذا العام فعاليات مهرجان الف�ساءات العامة »وين َع رام اهلل« الثالث الذي نظمته البلدية يف الفرتة بني 14- 7/30.  ومت تق�سيم فعاليات املهرجان اإىل اأربعة حماور رئي�سية، 

هي: يف ال�ساحة، �سبابيك رام اهلل، رام اهلل وربيع العامل العربي، موؤمتر »رام اهلل والتنمية الثقافية«.

و�سمن حمور »يف ال�ساحة«، احت�سن ميدان را�سد احلدادين حفلي الفتتاح واخلتام لفعاليات »وين َع رام اهلل«، ومهرجان الرق�س ال�سعبي الذي امتد على مدار يوم كامل، والذي كان معدًا لينا�سب خمتلف 

الأعمار والأذواق واخللفيات الجتماعية والدينية يف املدينة من جهة، وليبث ر�سالة ترحيب مبن يطاأ رام اهلل، حيث تقوم البلدية با�ستقبال الفرق ال�سيوف وتودعها بفرقة من املدينة ذاتها.

و�سهدت فعاليات املهرجان ح�سورًا جماهرييًا وا�سعًا )قدر بحوايل 15 األف م�ساهد(، كما اأحيت تلك الفعاليات مناطق مهجورة يف مركز املدينة وعلى اأطرافها، اإذ اأنها ذهبت اإىل النا�س ومل ت�ستدعهم لها، كما 

منحت املدينة جوًا من البهجة والفرح والنفتاح واحلرية، وعّززت عالقات ال�سراكة يف العمل، كما منحت الفنانني والفرق امل�ساركة ف�ساًء مفتوحًا لتقدمي اأعمالهم الإبداعية.  واأثار »موؤمتر رام اهلل والتنمية 

الثقافية« جمموعة من الأ�سئلة املغّيبة، واأخرجها اإىل النور، متحورت حول اأ�ساليب وو�سائل بناء م�سروعنا الثقايف، وم�ساهمة هيئات احلكم املحلي يف هذا ال�ساأن، وا�ستثمار قدراتها الكامنة وقربها من النا�س يف 

خلق حراك ثقايف يتمتع بالقيمة الفنية العالية، واحل�سور اجلماهريي الوا�سع.

ان،  يذكر اأن تنظيم »وين َع رام اهلل« الثالث، جاء ب�سراكة اأكرث من 50 موؤ�س�سة ثقافية وجمتمعية حملية، و15 موؤ�س�سة اأجنبية وعربية، وبدعم كل من بلدية رام اهلل، ووزارة الثقافة، وموؤ�س�سة عبد املح�سن القطَّ

بالإ�سافة اإىل دعم من بنك فل�سطني كراٍع رئي�سي، و�سركة �سلطف للتعهدات كراٍع ف�سي.

مهرجان وين َع رام اهلل الثالث ينثر الفرح في الفضاءات العامة 

على هام�س مهرجان »وين َع رام اهلل« الثالث، افتتحت البلدية يف ق�سر رام اهلل الثقايف يف 7/26 موؤمتر »رام اهلل والتنمية الثقافية«، 

الذي عقدت جل�ساته على مدار يومني.  وهدف املوؤمتر، الذي �سهد ح�سورًا ر�سميًا لوزارتي الثقافة واحلكم املحلي، واملجل�س الأعلى 

للثقافة والعلوم، اإىل فتح حوار مع �سناع الثقافة وخمت�سني واأكادمييني، ُي�ستكمل يف الأ�سهر القادمة لإجناز اخلطة الإ�سرتاتيجية للعمل 

الثقايف يف مدينة رام اهلل التي اأقرتها البلدية �سمن خطتها لالإجناز يف العام 2011، م�ستندة اإىل دورها الثقايف التنموي الذي بداأته 

قبل اأعوام عدة، واإىل روؤيتها ب�سرورة ماأ�س�سة دورها الثقايف ليت�سم بال�ستمرارية وال�سفافية، وليكون من�سجمًا مع الحتياجات الفعلية 

للقطاع الثقايف يف املدينة من جهة، ومع اخلطة الوطنية للثقافة من جهة اأخرى.

وناق�س املوؤمتر عرب حماوره الأربعة مو�سوعات عدة حول احلراك الثقايف املت�سارع يف املدينة، وانعكا�ساته على امل�سهد الثقايف العام يف فل�سطني، ولعب 

دور اأكرث فاعلية ملوؤ�س�سات احلكم املحلي يف التنمية الثقافية، والبيئة التمويلية والقانونية للعمل الثقايف، وجتارب موؤ�س�سات ثقافية يف تنمية قاعدتها 

اجلماهريية.كما كر�ست اجلل�سة الأخرية منه اإىل فتح حوار حول تطوير اأداء بلدية رام اهلل يف العمل الثقايف.

ومن اأهم التو�سيات التي خرج بها املوؤمتر �سرورة اأن تكون هناك لقاءات قطاعية خالل الأ�سهر الثالثة القادمة لتحديد اأولويات كل قطاع، وتطوير 

اآليات عمل البلدية مع املوؤ�س�سات، وتاأ�سي�س �سندوق لدعم الفنون.

عرب خميم رام اهلل الدويل للعمل التطوعي 2011، والذي اأطلقته بلدية رام اهلل هذا العام لي�سبح تقليدا �سنويا،  عمل ما يزيد 150 م�سارك حملي ودويل ومن 

اأبناء مدينة رام اهلل يف املهجر ومن مناطق فل�سطني 1948 واجلولن ال�سوري املحتل وعلى مدار اثني ع�سر يوم باأعمال تطوعية توزعت على كافة اأرجاء املدينة 

من بناء ودهان اأر�سفة و�سوارع وتع�سيب وبناء �سال�سل وتنظيف مرافق عامة وتهيئة ترميم وتاأهيل عني ترفيدا التاريخية. هذا وزار امل�ساركون مدن اأريحا وبيت 

حلم واخلليل وقريتي بلعني ونعلني و�ساركوا يف �سل�سلة من الفعاليات الثقافية والفنية يف مدينة رام اهلل.  وقد اأ�سرف على �سري املخيم جلنة مركزة مكونة من 

اأندية املدينة )�سرية رام اهلل الأوىل، نادي اأرثوذك�سي رام اهلل، نادي اإ�سالمي رام اهلل، نادي �سباب رام اهلل، مركز �سباب قدورة الجتماعي( اإ�سافة اإىل وزارة 

ال�سباب والريا�سة وجامعة بريزيت. وقد مت التعاون اأي�سا مع جمعية الهالل الأحمر يف تنظيم املخيم.افتتحت فعاليات املخيم بتاريخ 20-7-2011 واختتمت 

اأحيت جوقة النا�سرة حفل الفتتاح بح�سور ال�سيد رامز جراي�سة رئي�س بلدية  31-7-2011 واأتخذ من �ساحات ق�سر رام اهلل الثقايف مقرًا له. وقد  بتاريخ 

النا�سرة وال�سيد م�سعود العار�سة مدير عام البنك التجاري الفل�سطيني الراعي احل�سري ملخيم العمل وبح�سور وزارة ال�سباب والريا�سة ممثلة مبدير عام 

دائرة ال�سباب ال�سيد وليد عطاطرة. ويذكر اأن مطاعم املدينة والعديد من ال�سركات قد قدمت م�ساهمات عينية هامة للمخيم. خميم رام اهلل الدويل للعمل 

التطوعي 2011 اأتى ورغبة بلدية رام اهلل العميقة باإحياء روح العمل التطوعي يف املدينة هو ن�ساط ت�سعى بلدية رام اهلل اإىل تر�سيخه كتقليد �سنوي ي�ستهدف 

�سابات و�سباب املدينة ومتطوعني دوليني للعمل على غر�س روح العمل التطوعي لهذه الفئة ال�سابة اإ�سافة اإىل اإغناء ال�سخ�سية للم�ساركني عرب اكت�ساب مهارات 

وخربات جديدة وتعزيز انتمائهم لوطنهم وتعزيز التوا�سل والتفاعل احل�ساري ما بني ال�سباب املحليني والدوليني.  

مؤتمر »رام اهلل والتنمية الثقافية«

مخيم رام اهلل الدولي للعمل التطوعي 2011
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فعاليات متنوعة يف حديقة العائلة

من  وعدد  اهلل  رام  بلدية  اأن�سطة  من  جملة  العائلة  حديقة  احت�سنت 

موؤ�س�سات املدينة، على راأ�سها املخيم البيئي ال�سنوي الذي تقيمه دائرة 

ل�ستقبال  اأبوابها  احلديقة  وفتحت  اهلل.   رام  لبلدية  والبيئة  ال�سحة 

مع  �سنوات   5 اإىل  اأ�سهر   6 عمر  من  لالأطفال  مو�سيقي  تذوق  ور�سة 

ا�ستمرت  كما  املو�سيقية.   املبادئ  بع�س  على  التعرف  فيها  مت  ذويهم، 

فرقتا الرق�س ال�سعبي »و�ساح«، و«فنونيات«، يف التدريب الأ�سبوعي يف 

قاعات احلديقة.  كما احت�سنت احلديقة، بالتن�سيق مع مديرية الرتبية 

والتعليم، العر�س امل�سرحي »كالرينت« للفنان فادي الغول الذي ح�سره 

احلديقة  ا�ست�سافت  ذلك،  على  وعالوة  املدينة.   طالب  من  املئات 

ور�سة ت�سنيع احللي للفنانة الفل�سطينية هيام روحانا، التي نظمت على 

هام�س فعاليات »وين َع رام اهلل« الثالث.  كما ا�ستقبلت احلديقة جملة 

من اأعياد ميالد الأطفال.

جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل ي�سارك يف فعاليات جمتمعية

ني�سان،  �سهر  يف  مهامه  ا�ستالمه  منذ  الأطفال  بلدي  جمل�س  �سارك 

املخيم  منها  واملجتمعية  الطالبية  والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  يف 

اهلل  رام  وخميم  الثالث،  اهلل«  رام  َع  »وين  مهرجان  وفعاليات  البيئي، 

ور�سة  يف  املجل�س  اأع�ساء  �سارك  كما    .2011 التطوعي  للعمل  الدويل 

خا�سة )MOVE( حول القيادة ال�سبابية والعمل التطوعي.

املحكمة العثمانية ت�ست�سيف فعاليات فنية وثقافية

احت�سنت املحكمة العثمانية العديد من الفعاليات والأن�سطة املجتمعية 

من بينها اللقاء الأ�سبوعي مع الأطفال يف برنامج رواية الق�سة »اإحنا ع 

موعدنا«، و�سل�سلة من الفعاليات الفنية الرتفيهية بالتعاون مع »ع�ستار« 

�سبابية  وجمموعات  �سارك،  ومنتدى  والإنتاج،  امل�سرحي  للتدريب 

»اجلرنال«  م�سرحية  من  لكل  عر�سًا  املحكمة  ا�ستقبلت  كما  خمتلفة.  

م�سرح  مع  بالتعاون  و�سيدي«  »اأنا  وم�سرحية  غوتة،  معهد  مع  بالتعاون 

واإىل  املدار�س.   املئات من طالب  امل�سرح اخلارجي، بح�سور  عناد يف 

جانب ذلك، ا�ست�سافت املحكمة اأم�سيتني اأدبيتني ل�سعراء �سباب، وثالثة 

عرو�س لأفالم �سينمائية يف امل�سرح اخلارجي خالل فعاليات مهرجان 

»وين َع رام اهلل« الثالث، �سمن حمور رام اهلل وربيع العامل العربي.

البلدية تنظم �سل�سلة اأم�سيات رم�سانية

نظمت البلدية، خالل �سهر رم�سان، �سل�سلة من الأم�سيات الرم�سانية 

ال�سرائح  خمتلف  م�ستهدفًة  املدينة،  من  خمتلفة  مواقع  يف  توزعت 

يا�سر  ميدان  يف  خا�سة  اأم�سية  واأقيمت  املدينة.   وزوار  الجتماعية 

عرفات – مركز املدينة، اأحيتها فرقة القد�س ال�سريف لالإن�ساد الديني 

العثمانية  املحكمة  ملبنى  اخلارجي  امل�سرح  �سهد  كما  النبوي.   واملديح 

اأم�سية من الزمن اجلميل للغناء العربي اأحياها الفنان احليفاوي عالء 

ن�ساط  الأحباء حيز يف الربنامج عرب  عّزام.  وكالعادة، كان لالأطفال 

خا�س لفرقة دندرة اأقيم اأي�سًا يف مركز املدينة.

ومكتبة  االأدبي  املقهى  يف  كتب  ومعر�س  ثقافية  اأم�سية 

االأطفال

نظمت مكتبة الأطفال – املحكمة العثمانية، بالتعاون مع موؤ�س�سة تامر 

العربي«.   الوطن  من  كتاب   101« بعنوان  معر�سًا  املجتمعي  للتعليم 

العناوين  من  بالعديد  الأطفال  مكتبة  برفد  املكتبة  اإدارة  قامت  كما 

اجلديدة حتديدًا للفئة العمرية 4-15.  و�سهدت الأ�سهر الأربعة املا�سية 

ينتهزون  الذين  للمكتبة،  املنت�سبني  الأطفال  اأعداد  يف  ملحوظًا  تزايدًا 

للمحكمة  اخلارجية  الألعاب  حديقة  يف  للرتفيه  الفر�سة  وذووهم  هم 

العثمانية.  على �سعيد اآخر، نظم املقهى الأدبي يف مكتبة بلدية رام اهلل 

الذي  �سقري،  حممود  القا�س  فيها  ا�ست�ساف  اأدبية،  اأم�سية   ،5/18 يف 

لهذا  الأدبية وح�سوله على جائزة حممود دروي�س  حتدث عن جتربته 

العام، بح�سور عدد من الأدباء واملثقفني واملعنيني.

تكرمي امل�ساركني يف م�سروع تطوير مكتبة رام اهلل العامة

نظمت البلدية حفاًل لتكرمي عدد من طلبة الهند�سة يف جامعة بريزيت، 

الذين عملوا خالل الف�سل الدرا�سي الأول لل�سنة الأكادميية         2010-

2011 على م�سروع تطوير مكتبة رام اهلل العامة.  وقدمت البلدية دروعًا 

تقديرية لكل من د. يزيد عناين، واملهند�سة نادية حب�س، والطلبة رنا 

حنونة، ولرا �سيام، ومرمي خطيب، وحنني منري، وايف جابر، وح�سام 

جنار، و�سفاء �سالح، وعبري م�سفر.  يذكر اأن البلدية ت�سعى اإىل اإي�سال 

الرتقاء  واإىل  املدينة،  �سكان  جلميع  العامة  اهلل  رام  مكتبة  خدمات 

باملكتبة لتقدم خدمات ومعلومات متطورة تفي باحتياجات امل�ستفيدين.

اأطفال رام اهلل ي�ساركون يف خميمات »باالأردن بنكري«

اأوفدت  املدينة،  اأندية  مع  وبالتن�سيق  الكربى،  عمان  اأمانة  من  بدعوة 

البلدية 19 طفاًل من اأبناء مدينة رام اهلل للم�ساركة يف ثالثة خميمات 

بعنوان »بالأردن بنكرب« تقام �سنويًا بالأردن مب�ساركة اأطفال من الدول 

ى لالأطفال امل�ساركني التعرف على ثقافة الأردن،  العربية كافة.  وقد ت�سنَّ

وعلى ثقافات دول عربية اأخرى، وعلى املعامل الأثرية يف الأردن، وتعّلم 

العديد من املهارات احلركية والذهنية.  كما زار الأطفال اأمانة عمان 

الكربى وتعرفوا على عمل الدوائر اخلا�سة بالأطفال وال�سباب.

تكرمي مدير املركز الثقايف الفرن�سي 

للمركز  اأنهى خدماته كمدير  الذي  بولون  فيليب  ال�سيد  البلدية  كّرمت 

الثقايف الفرن�سي يف مدينة رام اهلل بعد اأربع �سنوات من العطاء، وذلك 

تقديرًا للجهد الذي قدمه املركز الثقايف الفرن�سي بقيادة بولون يف بناء 

وتنظيم امل�ساريع الثقافية والفنية الفريدة، وم�ساريع التبادل الثقايف بني 

مدينة رام اهلل ومدن فرن�سية.

فعاليات ثقافية ومجتمعية
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تكرمي الفائزين بجوائز م�سروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة املدار�س

2010-2011 بحفل تكرميي نظمته يف  اختتمت البلدية م�سروعها للتوعية البيئية مع طلبة املدار�س للعام 

للتوعية  اهلل  رام  بلدية  الفائزة مب�سروع خطة  املدار�س  تكرمي  5/17، حيث مت  الثقايف يف  اهلل  رام  ق�سر 

البيئية لل�سفوف الأول والثاين والثالث الأ�سا�سي، وبرنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة، بالإ�سافة اإىل 

م�سابقة امل�سرحية البيئية.  وت�سمن احلفل منح املدار�س املتميزة جوائز و�سهادات تقديرية بح�سور جميع 

الأطراف التي �ساركت يف تنفيذ امل�سروع، كما مت تكرمي جميع املوؤ�س�سات والأفراد الذين �ساهموا يف جناح 

لطلبة  البيئية  التوعية  خطة  جلائزة  الأوىل  باملرتبة  اللوثرية  الإجنيلية  الرجاء  مدر�سة  وفازت  امل�سروع.  

ال�سفوف الأول والثاين والثالث الأ�سا�سي، فيما ح�سلت مدر�سة �سانت جورج على املرتبة الثانية، ومدر�ستا 

راهبات مار يو�سف والإجنيلية الأ�سقفية العربية على املرتبة الثالثة.  اأما الفائزون بربنامج مدار�س �سحية 

)املرتبة  بومدين  هواري  مدر�سة  الأوىل(،  )املرتبة  الثانوية  �ساهني  عزيز  مدر�سة  فهم  للبيئة،  و�سديقة 

الثانية(، مدر�سة الفرندز للبنات )املرتبة الثالثة(.  اأما الفائزون مب�سابقة امل�سرحية البيئية فهم مدر�سة 

ومدرا�س  الثانية(،  )املرتبة  الأ�سا�سية  م�سباح  عني  ذكور  مدر�سة  الأوىل(،  )املرتبة  يو�سف  مار  راهبات 

امل�ستقبل )املرتبة الثالثة(.  كما مت تقدمي درع »اأف�سل ن�س واأف�سل اإخراج« للمعلم عبد الرحيم زايد من 

مدر�سة ذكور عني م�سباح الأ�سا�سية، ودرع »اأف�سل فكرة« للمعلمة �ساندي ك�سربي من مدر�سة راهبات مار 

»اأف�سل عمل  ودرع  يو�سف،  مار  راهبات  مدر�سة  للمعلم جورج غطا�س من  تقنيات«  »اأف�سل  ودرع  يو�سف، 

جماعي« ملدر�سة ذكور عني م�سباح الأ�سا�سية، ودرع »اأف�سل متثيل عن الطالبات« للطالبة نوار اللبدي من 

مدر�سة راهبات مار يو�سف، ودرع »اأف�سل متثيل عن الطالب« للطالب اأرام �سباح من مدار�س امل�ستقبل.

الفعاليات الصحية والبيئية

»الطبيعة يف خدمتك«، نظمت  �سعار  الذي جاء حتت   ،2011 للعام  العاملي  البيئي  باليوم  احتفالها  �سمن 

البلدية املخيم البيئي الثالث يف حزيران 2011 يف مقر حديقة العائلة.  وهدف املخيم اإىل تعزيز حماية 

الطبيعة من الأخطار املحدقة بها، وت�سجيع زراعة الأ�سجار، وزيادة امل�ساحات اخل�سراء.

و�سارك يف املخيم 100 طالب من الفئة العمرية 11-12، وا�ستمل على فعاليات ون�ساطات بيئية هدفت اإىل 

تعزيز �سعار يوم البيئة العاملي ب�سكل خا�س، وزيادة وعي امل�ساركني بالق�سايا البيئية.  كما تناول املخيم طرح 

ق�سايا بيئية خمتلفة، بالتعاون مع موؤ�س�سات خمت�سة وذات عالقة، منها م�سلحة مياه رام اهلل والقد�س، 

واملركز الفل�سطيني لأبحاث الطاقة/�سلطة الطاقة، والإغاثة الزراعية، وجمموعة الهيدرولوجيني، وجمل�س 

اخلدمات امل�سرتك، وموؤ�س�سة احلق يف اللعب، ومديرية �سحة رام اهلل، ومركز جبل النجمة، و�سلطة جودة 

البيئة، والدفاع املدين الفل�سطيني، ومديرية الرتبية والتعليم، ومعهد ال�سحة العامة واملجتمعية/جامعة 

بريزيت، ومنتدى الفنانني ال�سغار، وم�سرح ع�ستار، ومديرية زراعة رام اهلل، واللجنة الوطنية للمخيمات 

ال�سيفية، والهالل الأحمر الفل�سطيني، وفرقة و�ساح.

كما هدف املخيم اإىل اخلروج مبجموعة من اأ�سدقاء البيئة الذين �سيكونون حماة للبيئة يف اأحيائهم، وحلقة 

و�سل بني البلدية واملجتمع املحلي، اإ�سافة اإىل زيادة وعي الطلبة جتاه الق�سايا البيئية العاملية.  وقد نظمت 

البلدية حفاًل ختاميًا للمخيم يف ق�سر رام اهلل الثقايف.

النفايات  لإدارة  امل�سرتك  اخلدمات  وجمل�س  اهلل  رام  بلدية  تواجه 

النفايات  مكب  مب�سروع  للبدء  كثرية  �سعوبات  املحافظة،  يف  ال�سلبة 

الإقليمي املزمع اإن�ساءه يف اأرا�سي �سرق رمون، و الذي من املفرت�س اأن 

ي�سكل البديل اجلذري ملكب مدينة رام اهلل الواقع يف املنطقة ال�سناعية.

تاأخري  �سانها  من  والتي  املعيقات  من  العديد  تعرت�سه  امل�سروع  اأن  اإل 

اإمكانية ال�سروع بالبدء بالعمل به كاإ�سكالية �سراء وا�ستمالك الأرا�سي 

ل�سراء  الالزم  التمويل  توفر  وعدم  مبالكيها،  تتعلق  فنية  لأ�سباب 

لالأرا�سي  ال�ستمالك  تنفيذ  على  القدرة  عدم  اإىل  اإ�سافة  الأرا�سي، 

املعتمدة كونها تقع يف منطقة)C(ح�سب اتفاقية او�سلو والذي ت�ستلزم 

احل�سول على الرتاخي�س الإ�سرائيلية.

العمل  �سوى  خيار  من  البلدية  اأمام  يكن  مل  الظروف،  تلك  ظل  ويف 

ال�سركة  لدرا�سة  وفقا   والذي  احلايل  املكب  خماطر  من  احلد  على 

إطالق فعاليات المخيم البيئي الثالث احتفااًل باليوم البيئي العالمي

بلدية رام اهلل تشرع بتنفيذ خطوات وإجراءات عملية من شانها تحسين آلية العمل في مكب المدينة 
كامل  ب�سكل  لتاأهيله  الالزمة  التكلفة  فاأن   ERM الأملانية  ال�ست�سارية 

تقدر بنحو خم�سة ماليني يورو، والذي يفوق امكانيات البلدية.

ال ان البلدية قررت اتخاذ بع�س الجراءات والتي من �سانها حت�سني 

ت�سديد  1990؛  العام  منذ  للحرق  حماولت  اأية  ،كمنع  به  العمل  الية 

احلرا�سة على املكب على مدار ال�ساعة؛ اتخاذ اإجراءات قا�سية بحق 

النفايات  كميات  من  احلد  على  العمل  املكب؛  يف  العابثني  املت�سللني 

الواردة؛ ؛ اإجراء عمليات طمر لكميات النفايات على مدار ال�ساعة.

من  املكب  خطورة  من  ن�سبيًا  احلد  يف  اخلطوات  تلك  اأ�سهمت  وقد 

احلد،  عند هذا  تتوقف  البلدية مل  اإن  اإل  والقانونية،  البيئية  الناحية 

وقد ابتدات، موؤخرًا، تنفيذ اجراءات اإ�سافية منها: تركيب �سياج حول 

حميط املكب احلايل للحد من عبث العابثني؛ ا�ستدراج عرو�س ا�سعار 

من �سركات تعنى بان�ساء حمطة ترحيل و فرز وتدوير النفايات ؛ اإبالغ 

منهم  الواردة  النفايات  ا�ستقبال  بالتوقف عن  وبيتونيا  البرية  بلديتي 

ومن املخيمات الأربعة عرب وكالة الغوث اعتبارًا من مطلع العام املقبل.
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بلدية رام اهلل تبحث مع ال�سفري الفاهوم �سبل الت�سبيك 

مع مدن فرن�سية

نظمت بلدية رام اهلل لقاء مع �سفري فل�سطني يف فرن�سا هايل الفاهوم 

والتعاون مع  ال�سراكة  وتطوير عالقات  امل�سرتك،  التعاون  �سبل  لبحث 

ميخائيل  جانيت  البلدية  رئي�سة  واأطلعت  الفرن�سية.   واملدن  احلكومة 

للبنى  م�ساريع  من  اهلل  رام  مدينة  يف  املتوا�سل  التطور  على  الفاهوم 

التحتية والثقافية، وحالة النه�سة التي ت�سهدها املدينة.

تتوجه  حيث  عامليًا،  اهلل  رام  مدينة  اأهمية  الفاهوم  اأكد  جانبه،  من 

اإىل �سرورة بناء عالقات واتفاقيات  العامل نحوها، م�سريًا  اأنظار  كل 

الدول  تلك  لتقوم  اهلل،  رام  ومدينة  الفرن�سة  املدن  بني  ما  و�سراكات 

بدعم ما حتتاجه املدينة من امل�ساريع التطويرية.

بحث �سبل تطوير اتفاقيات التعاون بني رام اهلل واملدن 

الربازيلية

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل �سفري فل�سطني يف الربازيل اإبراهيم الزبن يف 

من  وعدد  الربازيل  مبدينة  اهلل  رام  مدينة  تربط  التي  العالقة  اإطار 

بداية  منذ  اهلل  رام  بلدية  معها  وقعت  التي  الأخرى  الربازيلية  املدن 

العام اتفاقيات تعاون، ومنها مدينتا كامبو جراندي، واكيدونا.

واأكدت رئي�سة البلدية حر�سها على التوا�سل مع اجلاليات الفل�سطينية 

من خالل ال�سفراء يف اأنحاء العامل، اإ�سافة اإىل اأهمية هذه العالقات 

طريق  عن  العاملية  املدن  مع  للتعاون  فر�س  لإيجاد  �سوية  العمل  يف 

املمثليات وال�سفارات الفل�سطينية يف تلك الدول.

من جهته، �سكر الزبن رئي�سة البلدية على ح�سن ال�ستقبال والتوا�سل 

ا�ستعداد  على  اأنه  اإىل  م�سريًا  الربازيل،  يف  الفل�سطينية  ال�سفارة  مع 

لتقدمي الدعم وامل�ساندة يف متابعة تطوير اتفاقيات التعاون مع املدن 

الربازيلية.

ع�سو الربملان االإيطايل »راوتي« يف �سيافة بلدية رام اهلل

رئي�س  وزوجة  الإيطايل  الربملان  يف  النائب  اهلل  رام  بلدية  ا�ستقبلت 

كارلو،  جيان  الإيطايل  القن�سل  ونائب  راوتي،  اإليزابيث  روما  بلدية 

الفل�سطينية.واأكدت  الأوملبية  اللجنة  من  زيدان  وغادة  جعار،  تانيا 

القوية  العالقات  على  اللقاء،  خالل  ميخائيل،  جانيت  البلدية  رئي�سة 

التي تربط ال�سعبني الفل�سطيني والإيطايل، م�سرية اإىل عالقة التواأمة 

مع مدينتي ت�سيتيه دي كا�ستيلو ونابلويل الإيطاليتني.

 البلدية تبحث التعاون امل�سرتك مع وفد مالطي

بلدي  جمل�س  واأع�ساء  بلدية  رئي�س  مع  لقاء  اهلل  رام  بلدية  عقدت 

وياأتي  املالطية.   العالقات اخلارجية  املالطي وممثلني عن  غاج�سيلم 

هذا اللقاء يف اإطار تطوير العالقات بني املجال�س البلدية يف املدينتني، 

ودعم العالقات اخلارجية يف هذه الآونة لتعبئة جميع اأ�سدقاء فل�سطني 

لدعم جهود اإقامة الدولة يف الأمم املتحدة.  يذكر اأن رئي�سة البلدية 

احلكم  اأنظمة  على  واّطلعت  مالطا  زارت  قد  كانت  ميخائيل  جانيت 

املحلي فيها.

التعاون  تعزيز  تبحثان  ال�سياحة  ووزارة  اهلل  رام  بلدية 

امل�سرتك

عقدت بلدية رام اهلل لقاء مع وفد من وزارة ال�سياحة مت فيه بحث �سبل 

رام  مبركز  يتعلق  فيما  التعاون  واإمكانيات  الثنائية،  العالقات  تطوير 

اإن�ساء  الوزارة على فكرة  البلدية  واأطلعت  ال�سياحية.   للمعلومات  اهلل 

مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية، بالتعاون مع بلدية بوردو الفرن�سية 

التي قامت بدعم امل�سروع.

البلدية  مع  للعمل  ا�ستعدادها  ال�سياحة  وزارة  اأكدت  جهتها،  من 

وتزويدها باملعلومات واملن�سورات واخلرائط، فيما اأكدت البلدية اأهمية 

التقني  الدعم  بتوفري  يتعلق  فيما  وبخا�سة  الوزارة،  مع  التعاون  هذا 

لهذا امل�سروع، وعلى �سرورة �سياغة مذكرة تفاهم تو�سح اأدوار ومهام 

الطرفني.

وقد اتفق اجلانبان على خطوات عدة منها توقيع مذكرة تفاهم تبني 

على  الوزارة  واإطالع  اهلل،  رام  وبلدية  الوزارة  بني  التكاملي  الدور 

بوردو؛  بلدية  مع  املربمة  والتفاقية  ال�سياحي  املركز  م�سروع  تفا�سيل 

جديدة  اأخرى  جوانب  وتطوير  امل�سروع  جوانب  على  الطالع  بهدف 

تخدم املدينة.

وفد �سحايف ريا�سي عربي يف �سيافة البلدية

الريا�سية  لل�سحافة  العربي  الحتاد  رئي�س  اهلل  رام  بلدية  ا�ستقبلت 

حممد جميل عبد القادر، ومدير الحتاد العربي لل�سحافة الريا�سية 

جواد ح�سن �سليمان، وال�سحافية يف التلفزيون املوريتاين فرحة ميني.

واأكدت رئي�سة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل على الهتمام الذي تبديه 

بلدية رام اهلل باجلانب الريا�سي باملدينة، وبخا�سة تنظيمها العديد 

من الفعاليات الريا�سية من اأهمها ماراثون الأطفال واإقامة احلدائق 

العامة.من جانبه، عرب عبد القادر عن �سعادته بلقاء رئي�سة بلدية رام 

وال�ستقبال  فيها  والتنظيم  واجلمال  اهلل  رام  مبدينة  وباعتزازه  اهلل 

العربي  الحتاد  وبا�سم  با�سمه  مقدمًا  الوفد،  به  حظي  الذي  الكرمي 

لل�سحافة الريا�سية درعًا تقديرية لبلدية رام اهلل.

بلدية رام اهلل توقع اتفاقية تواأمة مع م�سكاتني االأمريكية

وقعت بلدية رام اهلل اتفاقية تواأمة مع بلدية م�سكاتني الأمريكية كاأول 

تواأمة توقعها البلدية مع مدينة يف الوليات املتحدة الأمريكية، لدعم 

اإي�سال ال�سوت الفل�سطيني اإىل ال�سعب الأمريكي، وللتاأكيد من خاللها 

وال�ستقالل.   احلرية  نيل  يف  العادلة  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  على 

و�ستتيح هذه التواأمة فر�س التوا�سل والتعاون بني النوادي واملوؤ�س�سات 

املختلفة يف املدينتني.من جانبه، اأعرب جون �سبيط عن اعتزازه بهذه 

التواأمة نيابة عن مدينة م�سكاتني الأمريكية، موؤكدًا على اأن هذه التواأمة 

مميزة له ب�سكل خا�س ومل�سكاتني ب�سكل عام، ويطمح اأن تتطور العالقة 

على  والتعرف  البلديتني  وفود  زيارات  تبادل  خالل  من  املدينتني  بني 

اأهايل مدينة م�سكاتني ورام اهلل عن قرب، من خالل لقاءات م�سرتكة، 

اإ�سافة اإىل العمل على الت�سبيك بني املوؤ�س�سات املختلفة وامل�ست�سفيات 

م�سكاتني  بلدية  اأن  اإىل  �سبيط  ولفت  البلدين.   يف  التجارية  والغرف 

اإىل  امل�سي�سبي  نهر  اإىل رام اهلل علم فل�سطني على  رفعت قبل جميئه 

جانب باقي اأعالم املدن التي ترتبط معها باتفاقيات اأخرى.

بلدية رام اهلل تبحث مع »احتاد املقاولني« الق�سايا امل�سرتكة

خ�س�ست بلدية رام اهلل لقاء مع احتاد املقاولني الفل�سطينيني ملناق�سة الق�سايا 

املقاولت  �سركات  التزام  �سرورة  على  امل�ساركون  واأكد  الحتاد.   مع  امل�سرتكة 

بالفرتة الزمنية املحددة لإجناز امل�ساريع، وذلك بهدف الت�سهيل على املواطنني يف 

تنقالتهم وخدماتهم يف املدينة التي ت�سهد ور�س عمل كبرية يف اأنحائها كافة.  كما 

جرت خالل اللقاء مناق�سة مو�سوع براءة الذمة مل�ساريع بلدية رام اهلل مع �سركات 

اخلدمات، والتفاق على اأن يقوم املقاول باإح�سار �سهادة براءة الذمة لكل م�سروع 

على حدة، قبل ا�ستالم الدفعة الأخرية من عطاء امل�سروع، وعدم ربط عطاءات 

خمتلفة مع بع�سها البع�س.
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وقعت بلدية رام اهلل، عرب املوؤ�س�سة ال�ست�سارية الفرن�سية )ACAD(، اتفاقية مع بلدية تولوز الفرن�سية، ووزارة اخلارجية الفرن�سية، 

ال�سكاكيني،  الثانية من م�سروع م�سارف مياه الأمطار وال�سرف ال�سحي لكل من �سارع  لتنفيذ املرحلة  الفرن�سية،  املياه  ودائرة 

و�سارع يافا، و�سارع النزهة يف مدينة رام اهلل بكلفة تقدر بنحو 500 األف �سيكل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للم�سروع 1.5 مليون �سيكل، متول بلدية رام اهلل مليون �سيكل منها.  و�سي�ستغرق امل�سروع عامًا كاماًل منذ بدء 

التوقيع، على اأن تراعي فيه بلدية رام اهلل املراحل املتعددة، وعدم العمل يف جميع ال�سوارع مرحلة واحدة.  كما تن�س التفاقية على 

تبادل اخلربات مع الفرن�سيني، من خالل توجه امل�سرفني على هذا امل�سروع من بلدية رام اهلل اإىل مدينة تولوز لالّطالع على جتربتها 

يف هذه امل�ساريع وتطبيقها يف مدينة رام اهلل.  يذكر اأن بلدية رام اهلل وقعت مع بلدية تولوز الفرن�سية اتفاقية تعاون يف العام 2010 

لتبادل اخلربات يف املجالت الثقافية واملجتمعية.

وفد من بلدية نابل�س يطلع على جتربة بلدية رام اهلل 

يف جتميل املدينة

التخطيط  ومركز  نابل�س  بلدية  عن  ممثلني  اهلل  رام  بلدية  ا�ستقبلت 

جتميل  يف  اهلل  رام  بلدية  جتربة  على  لالطالع  املدينة،  يف  احل�سري 

مركز املدينة، وحملة اإزالة اليافطات و«التندات« غري امل�ستوفية ال�سروط 

املعتمدة من قبل البلدية.واّطلع وفد بلدية نابل�س على جتربة بلدية رام 

و«التندات«  اليافطات  باإزالة  يتعلق  فيما  املواطنني،  مع  التعامل  اهلل يف 

املخالفة مبا ينا�سب املظهر الالئق للمدينة، وبخا�سة بعد عملية التاأهيل 

احلملة  هذه  اأن  اهلل  رام  بلدية  يف  امل�سوؤولون  واأو�سح  فيها.   ال�ساملة 

عملت عليها البلدية منذ العام 2007 لإقناع املواطنني ب�سرورة اللتزام 

باملوا�سفات واملقايي�س لليافطات و«التندات« يف املدينة.

بلدية النا�سرة يف �سيافة بلدية رام اهلل

وتعزيز  التعاون  �سبل  النا�سرة  بلدية  �سقيقتها  رام اهلل مع  بلدية  ناق�ست 

بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  على  العمل  خالل  من  املدينتني  بني  العالقات 

البلديتني، وذلك خالل زيارة قام بها وفد من بلدية النا�سرة برئا�سة رامز 

جراي�سة رئي�س البلدية ومت فيه التفاق على التعاون فيما يتعلق بالأن�سطة 

املختلفة التي تخدم القطاع ال�سياحي يف رام اهلل من خالل اإقامة املعار�س 

واملهرجانات التي تخدم ال�سياحة وال�ستثمار يف املدينة، اإ�سافة اإىل تبادل 

اخلربات والعاملني لتطوير م�ستوى اخلدمات يف البلديتني .  

 �سفارة تون�س تتربع بكتب قيمة ملكتبة رام اهلل

ت�سّلمت مكتبة بلدية رام اهلل ت�سعة وت�سعني اإ�سدارًا ما بني مو�سوعات 

اإىل  لتن�سم  فل�سطني،  يف  تون�س  �سفارة  من  �سعرية  واأعمال  وكتب 

التون�سية.ويف  الإ�سدارات  بحديث  ولتغنيها  املكتبة  يف  القيمة  الكتب 

هذا الإطار، ا�ستقبلت رئي�سة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل، ال�سفري 

و�سكرته  اهلل،  رام  بلدية  مكتبة  يف  الذوادي  �سكيب  ال�سابق  التون�سي 

على هذا التربع، م�سرية اإىل اأن هذه لي�ست املرة الأوىل التي يبادر بها 

م�ساركات  له  كانت  اهلل، حيث  رام  مدينة  الثقافة يف  لدعم  الذوادي 

اأ�سهر  مدار  على  البلدية  نظمته  الذي  احلرجة  �سوق  يف  مميزة 

باإعداد طبق  التون�سية  ال�سفارة  املا�سي، عندما قامت  العام  ال�سيف 

تون�سي للم�ساركني يف ال�سوق، والآن تتذوق مدينة رام اهلل طعمًا اآخرا 

للثقافة التون�سية متمثاًل بهذه الكتب التي تتناول فن امل�سرح التون�سي، 

وال�سحافة  التون�سي،  والتاريخ  واحل�سارة  التون�سية،  واملو�سيقى 

التون�سية، اإىل جانب جمموعات �سعرية لل�ساعر اأبو القا�سم ال�سابي.

لقاء يناق�س ت�ساميم ميدان يا�سر عرفات

حر�سًا منها على امل�ساركة املجتمعية يف م�ساريعها وال�ستماع اإىل وجهات 

النظر والآراء املختلفة، خ�س�ست بلدية رام اهلل لقاء ملناق�سة الت�ساميم 

رئي�سة  من  كل  بح�سور  عرفات،  يا�سر  ال�سهيد  ميدان  لإقامة  املقرتحة 

ومدير  البلدي،  املجل�س  اأع�ساء  من  وعدد  ميخائيل  جانيت  البلدية 

الرئي�س  البلدية، وعدد من املوظفني فيها، ود. �سربي �سيدم م�ست�سار 

طهبوب  ومن�سور  م�سهراوي  ور�سيد  واملعلوماتية،  الت�سالت  ل�سوؤون 

الناظر ممثلة عن  واملهند�سة �سمر  يا�سر عرفات،  ممثلني عن موؤ�س�سة 

جامعة بريزيت، واملهند�س ت�ساريل قدي�س وكمال �سم�سوم واإميل ع�سراوي 

واملحامي كرمي �سحادة و�سامر الرحمي عن �سركة »جوال«. ومت يف اللقاء 

مناق�سة الت�ساميم والأفكار املقرتحة من عدد من الفنانني واملهند�سني 

لت�سميم امليدان. يذكر اأن التكلفة التقديرية للم�سروع تبلغ اربعمائة األف 

مئة  »جوال«  اخللوية  الفل�سطينية  الت�سالت  �سركة  منها  مولت  دولر، 

األف دولر و بلدية رام اهلل ثالثمائة األأف دولر.

توقيع اتفاقية مع بلدية تولوز لبدء المرحلة الثانية من مشروع مصارف مياه األمطار والصرف الصحي

تعزيز العالقات المحلية

بلدية رام اهلل يف �سيافة حمافظة طوبا�س

قامت بلدية رام اهلل بزيارة حمافظة طوبا�س والأغوار بح�سور املحافظ 

بزيارة  الوفد  وقام  �سراغمة  عاكف  البلدية  ورئي�س  الطوبا�سي  مروان 

م�ست�سفى طوبا�س احلكومي و املزارع البال�ستيكية وامل�سانع املحلية.

بلدية رام اهلل  يف �سيافة بلدية اخلليل

�سمن تطوير العالقة بني بلدية رام اهلل والبلدية املحلية الأخرى زار وفد 

من رئي�سة واأع�ساء املجل�س البلدي بلدية اخلليل واطلع الوفد على جتارب 

  gis بلدية اخلليل يف عدة جمالت ومن بينها  اخلليل  حتديدا يف نظام

وتوزيع املياه، كما زار  عددا من املرافق منها ال�سالة الريا�سية يف املدينة.
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االحتفال بافتتاح حديقة يوسف قدورة النموذجية

احتفلت بلدية رام اهلل بافتتاح حديقة يو�سف قدورة النموذجية الأوىل من نوعها يف فل�سطني، بح�سور وزير احلكم املحلي د. خالد القوا�سمي، ورئي�سة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل، ورئي�س املمثلية البولندية بوجو�ستا 

ا�سوديك، ونائب حمافظ رام اهلل والبرية حمدان الربغوثي، واأحمد �سفران رئي�س اللجنة ال�سعبية ملخيم قدورة، وعدد من ال�سخ�سيات الر�سمية واملحلية يف مدينة رام اهلل. وقامت رئي�سة واأع�ساء املجل�س البلدي باطالع 

الوفد على مرافق احلديقة.

واأكدت ميخائيل اأن البلدية تتوج من خالل افتتاح حديقة يو�سف قدورة عالقة ال�سراكة املجتمعية وترتجم �سعارات البلدية بتوفري حديقة لكل حي، عرب افتتاح عدد من احلدائق خالل هذا العام، منها حديقة الق�سر يف 

حي الرنج�س )اإ�سكان اأبو عب�سة �سابقًا(، وحديقة باطن الهواء التي يجري العمل على جتهيزها ليتم افتتاحها قريبًا، وقد مت متويلها من خالل عالقة التعاون والتواأمة التي تعمل البلدية على بنائها مع املدن ال�سديقة 

لل�سعب الفل�سطيني، وهي بلدية �سان فرناندو الإ�سبانية.وتوجهت ميخائيل بال�سكر اإىل وزارة الرتبية والتعليم على تعاونها يف تخ�سي�س قطعة الأر�س لتنفيذ امل�سروع، واللجنة التوجيهية ملاراثون الأطفال، واللجنة ال�سعبية 

ملخيم قدورة، وكل من �ساهم ودعم ماراثون 2009،كما خ�ست بال�سكر املمثلية البولندية على تربعها ل�سراء األعاب احلديقة. من جهته، عرب القوا�سمي عن �سعادته لإقامة هذه احلديقة واهتمام بلدية رام اهلل باملجتمع 

املحلي، م�سيدًا با�ستخدام األعاب ريا�سية وترفيهية لالأطفال من �سناعة وطنية، مهنئًا البلدية بهذا الإجناز والأفكار اخلالقة.

من جانبه، قال ا�سوديك اإنه يعتز بال�سراكة التي تربط بالده بفل�سطني ومبدينة رام اهلل، م�سريًا اإىل امل�ساريع امل�سرتكة بني الطرفني، ومن اأبرزها حديقة يو�سف قدورة التي قال اإنها الأوىل التي تقدم طابعًا �سحيًا 

لالأطفال للعب واأي�سًا للكبار، متمنيًا املزيد من التقدم والنجاح لبلدية  رام اهلل.اأما �سفران، فقال اإن هذه احلديقة �ساهمت يف اإدخال الفرحة اإىل قلوب اأهايل مدينة رام اهلل، و�ستعمل على تنمية مهارات الأطفال، �ساكرًا 

بلدية رام اهلل وجمل�سها البلدي على جهودهم يف اإقامة هذه احلديقة. يذكر اأن تكلفة احلديقة بلغت 2.5 مليون �سيكل، وكانت امل�ساهمة الكربى فيها لبلدية رام اهلل، كما �ساهمت املمثلية البولندية بـ 160 األف �سيكل، 

اأما ريع ماراثون اأطفال العام 2009، فقد �ساهم بـ50 األف دولر. ي�سار اإىل اأن احلديقة تفتح اأبوابها للجمهور يوميًا من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا وحتى منت�سف الليل.

تدشين شارعي  إدوارد سعيد وممدوح صيدم

احتفلت بلدية رام اهلل بح�سور مرمي �سعيد زوجة املفكر الكبري املرحوم اإدوارد �سعيد واأ�سدقائه وحمبيه، بتد�سني �سارع اإدوارد �سعيد يف مدينة رام اهلل.  كما ح�سر التد�سني عدد من الأ�ساتذة من جامعة بريزيت واأقارب 

املفكر واأع�ساء جلنة الت�سمية والرتقيم واأع�ساء املجل�س البلدي.  واأكدت البلدية اأنها تفتخر باأن تكون من عمل على تكرمي هذا املبدع من خالل ت�سمية اأحد �سوارع رام اهلل اجلميلة با�سمه.

ان ومركز خليل ال�سكاكيني الثقايف. من جهتها،  و�سكرت مرمي �سعيد البلدية با�سمها وبا�سم جنلها وديع واحلفيد اإدوارد لت�سمية اأحد �سوارع املدينة با�سم زوجها، وبخا�سة يف مكان يت�سل مع موؤ�س�سة عبد املح�سن القطَّ

قالت ال�سيدة تانيا نا�سر عن اأ�سدقاء املفكر، اإن كل مرة كان فيها اإدوارد �سعيد يف فل�سطني، كان يثري احلما�سة لأفكار واآفاق جديدة تنطلق من الوطن املهد اإىل وطنه الكبري العاملي لتوؤثر فيه.

واأكدت نا�سر اأن �سعيد هو داخل املكان من خالل جتربته كاأديب ومفكر عاملي، نقل جتربته اإىل اأبعد الأماكن، م�سرية اإىل اأن تد�سني ال�سارع هو دعوة لزوجة واأبناء واأحفاد اإدوارد �سعيد لزيارة رام اهلل با�ستمرار. اأما الدكتور 

ممدوح العكر اأحد اأ�سدقاء �سعيد، فقال »اإن رام اهلل حتتفل بتد�سني هذا ال�سارع مببادرة من ال�سميم من بلديتها، وتاأتي ان�سجامًا مع توجه العديد من ال�سروح العلمية والثقافية يف املدينة لتكرمي قادتها ومبدعيها«.

كما احتفلت البلدية بتد�سني �سارع املنا�سل ال�سهيد ممدوح �سربي �سيدم »اأبو �سربي« بح�سور املرحومة زوجة الفقيد جميلة �سيدم ع�سو املجل�س الوطني، وجنله د. �سربي �سيدم و عبدالرحيم ملوح ع�سو اللجنة 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية و اللواء جربيل الرجوب ع�سو اللجنة املركزية حلركة فتح والنائب يف املجل�س الت�سريعي خالدة جرار، وعدد من ال�سخ�سيات الوطنية والر�سمية ورفاق ال�سهيد والعائلة واأ�سدقائهم، 

وعدد من اأع�ساء املجل�س البلدي وجلنة الت�سمية والرتقيم.

وتكرم بلدية رام اهلل ال�سهيد املنا�سل ممدوح �سيدم بعد مرور اأربعني عامًا على ذكرى ا�ست�سهاده، الذي يعترب علمًا من اأعالم فل�سطني، ومنا�سال بارزا اأم�سى حياته يف خدمة الوطن والق�سية.  واأكدت البلدية اأن مدينة رام اهلل 

هي مدينة لكل الفل�سطينيني، وت�سعى اإىل اأن تكون مدينة منوذجية لل�سعب الفل�سطيني، وحتافظ على ذكرى املنا�سلني وال�سهداء، وتت�سرف باأن حتمل اأ�سماء ال�سرفاء واملنا�سلني، مبا يوؤهلها لأن تكون ممثلة للذاكرة الفل�سطينية.

تد�سني �سارع ممدوح �سيدم تد�سني �سارع اإدوارد �سعيد
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وفد احتاد اأبناء رام اهلل االأمريكي يف �سيافة البلدية

رام  اأهايل  من  عدد  زيارة  �سرف  على  ا�ستقبال  حفل  البلدية  نظمت 

اهلل يف الوليات املتحدة من خالل الحتاد الأمريكي لرام اهلل، الذين 

اأ�سبحت زيارتهم اإىل املدينة عرفًا �سنويًا يف عيد الف�سح املجيد.

يكون لالحتاد  اأن  اآملة  بالوفد  ميخائيل  البلدية جانيت  رئي�سة  ورحبت 

ولأر�س  املدينة  اإىل  للعودة  اهلل  رام  اأبناء  من  املزيد  ت�سجيع  يف  الدور 

لتنمية حب  والأطفال  ال�ساب  الوطن، موؤكدة �سرورة الهتمام باجليل 

الوطن ومدينة رام اهلل فيهم.

من جانبه، �سكر رئي�س الحتاد الأمريكي لرام اهلل جون ركب، بلدية رام 

اهلل على ال�ستقبال وح�سن ال�سيافة، م�سريًا اإىل اأن وفد اأبناء رام اهلل 

تكّون هذا العام من 65 فردًا معظمهم يزور مدينة رام اهلل لأول مرة.

ن�سر ميزانية البلدية املدققة للعام 2010

2010 لها وللجنة املعارف على  ن�سرت البلدية امليزانية املدققة للعام 

اليومية،  وال�سحف   www.ramallah.ps للبلدية  الإلكرتوين  املوقع 

للبلدية،  املايل  الأداء  على  واملكلفني  املواطنني  جمهور  لإطالع  وذلك 

وحتقيقًا ملبداأي النزاهة وال�سفافية اللذين تعمل بهما بلدية رام اهلل، 

حيث اأنها قامت باختيار مدقق ح�سابات قانوين �سمن معايري حمددة، 

لإ�سدار  الدولية  واملعايري  يتوافق  مبا  املهني  راأيه  باإبداء  يقوم  لكي 

القوائم املالية للبلدية وللجنة املعارف.

اأطلقت بلدية رام اهلل م�سروعًا جلرد وح�سر وتقييم الأ�سول الثابتة 

واملمتلكات التابعة لها، وذلك يف اإطار �سعيها اإىل تنظيم عملية جرد 

الأ�سول الثابتة يف كافة دوائرها.  وينفذ امل�سروع، بالتعاون مع �سندوق 

عطاء  خالل  من  اختيارها  مت  التي  املتخ�س�سة  وال�سركة  البلديات 

لتنفيذ امل�سروع يف بلديات عدة، ومنها بلدية رام اهلل.

ا�ستالم  البلدية  وتنتظر  النهائية،  مراحله  الآن  امل�سروع  و�سل  وقد 

التقرير النهائي املتكامل من ال�سركة املنفذة، حيث �سيتم العمل لحقًا 

على ت�سجيل القيمة الدفرتية جلميع الأ�سول الثابتة لبلدية رام اهلل، 

واإدراجها يف امليزانية العمومية للبلدية للعام 2011 على اأ�سا�س مبداأ 

البلديات  بلدية رام اهلل من �سمن  �ستكون  الكامل، حيث  ال�ستحقاق 

اإ�سدار  يف  الكامل  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  تعتمد  التي  الأوىل  الريادية 

ون�سب  الثابتة  لالأ�سول  الدفرتية  القيم  املت�سمنة  املالية  قوائمها 

الإهالك اخلا�س بكل اأ�سل.

تكرمي فريق االأمعري لكرة القدم بطل دوري القد�س للمحرتفني

والهيئة  الأول  الفريق  �سرف  على  ع�ساء  حفل  اهلل  رام  بلدية  اأقامت 

الأوىل  املرتبة  على  حل�سولهم  وذلك  الأمعري،  �سباب  ملركز  الإدارية 

بدوري القد�س للمحرتفني الذي نظمه الحتاد الفل�سطيني لكرة القدم.

نظمت  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  الريا�سة  لت�سجيع  منها  و�سعيًا 

دوري  لأول  الأمعري  فريق  تتويج  ملنا�سبة  تكرمييًا  حفاًل  البلدية 

بلدي رام اهلل،  واأع�ساء جمل�س  للمحرتفني، ح�سره رئي�سة  فل�سطيني 

الهيئة  واأع�ساء  امل�سروجي،  حممد  الفخري  الأمعري  مركز  ورئي�س 

الإدارية للمركز، والفريق الأول لالأمعري.من جانبه، تقدم امل�سروجي 

دافعًا  واعتربها  املبادرة،  هذه  على  واأثنى  اهلل،  رام  لبلدية  بال�سكر 

حقيقيًا لالهتمام يف الريا�سة باملنطقة ومبركز �سباب الأمعري.

اجتماع لبحث تاأ�سي�س مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية

نظمت البلدية اجتماعًا ت�ساوريًا مع وزارة ال�سياحة واأ�سحاب الفنادق 

مركز  تاأ�سي�س  لبحث  املدينة،  يف  وال�سفر  ال�سياحة  ووكالء  واملطاعم 

قطاع  لتفعيل  توجهها  اإطار  يف  وذلك  ال�سياحية،  للمعلومات  اهلل  رام 

و�سعتها  التي  الرئي�سة  املحاور  اأحد  يعترب  الذي  وال�ستثمار  ال�سياحة 

البلدية لدى اإطالق خطتها الإ�سرتاتيجية. ويعترب هذا الجتماع الأول 

�سمن �سل�سلة من الجتماعات �ستقوم البلدية بعقدها من اأجل الت�ساور 

مع اجلهات ذات العالقة لتحديد اأهداف املركز وتدخالته ل�ستنها�س 

�سرورة  على  الجتماع  خالل  البلدية  ال�سياحي.واأكدت  املدينة  واقع 

ب�سكل خا�س، وفل�سطني  املدينة  ال�سياحة وتطويره يف  بواقع  الهتمام 

اأجل  ال�سياحي من  البلدية والقطاع  ال�سراكة بني  واأهمية  ب�سكل عام، 

جتاوز الإ�سكاليات التي تواجه تطور هذا القطاع يف املدينة.

إطالق مشروع حصر وتقييم األصول الثابتة

اإ�سدار مواد ترويجية عن مدينة رام اهلل

اأ�سدر ت بلدية رام اهلل التقرير ال�سنوي للعام 2010 بن�سختني عربية واإجنليزية. 

و�سم التقرير اأبرز اإجنازات البلدية على مدار العام 2010، ومت توزيعه على القطاعني احلكومي واخلا�س من موؤ�س�سات ومدار�س و�سركات ونواد.

كما اأ�سدر ت العدد الأول من ر�سالة بلدية رام اهلل الإخبارية التي ت�سمنت �سري اأعمال امل�ساريع والفعاليات لبلدية رام اهلل عن الأ�سهر الثالثة 

الأوىل من العام 2011، ومت توزيع خم�سة اآلف ن�سخة على القطاع احلكومي واخلا�س من موؤ�س�سات ومدار�س و�سركات ونواد وعدد من املواقع 

يف مركز املدينة.

كذلك، مت اإ�سدار برو�سور العالقات الدولية مع املدن ال�سديقة والتواأمة، الذي اأعدته دائرة العالقات العامة يف البلدية، وت�سمن معلومات عن 

العالقة التي تربط بلدية رام اهلل مع كل من املدن التي وقعت معها بلدية رام اهلل اتفاقيات تعاون اأو تواأمة، وامل�ساريع امل�سرتكة مع هذه املدن.

باإمكانكم الّطالع على جميع من�سورات البلدية عرب املوقع الإلكرتوين:

 www.ramallah.ps

R amal lah Municipal i ty’s   

I nternat ional  R elat ions

بلدية رام اهللادائرة العالقات العامة

1

ن�شرة بلدية رام اهلل

ن�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 

              العدد االول
              

              
هلل         

ن�شرة بلدية رام ا

 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 

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

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

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

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�أهيل

بعد الت�أهيل




لقاء ت�ساوري ب�ساأن مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية

مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية - مقابل بلدية رام اهلل
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أنشاء وتأهيل ميادين المدينة

 ميدان جورج حب�س : يف الطرية مت االنتهاء من اعمال التنفيذ يف امليدان

ت�سميم ميدان يا�سر عرفات

ميدان فل�سطني: مت االإنتهاء من تنفيذ اأعمال التاأهيل

ميدان كرمي خلف: مت االنتهاء حاليا من الت�سميم اخلا�س بامليدان الذي 

يقع يف �سارع طوكيو و�سيتم قريبا ال�سروع بتنفيذه .

ميدان يا�سر عرفات : يتم العمل حاليا يف االعمال الفنية واملدنية يف 

امليدان لتنفيذ الت�سميم 

ميدان ب�سري الربغوثي : يف �سارع دار ابراهيم ومت االنتهاء من اعمال التجميل 

يف امليدان الذي ي�سم بدا لع�سر الزيتون مقدمة من اأوالد املرحومني

  يعقوب وماري  اأبو دحو             
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الرقم املجاين لل�سكاوى والطوارئ

1800 101-101

بلدية رام اهلل
�سارع عي�سى زيادة ، رام اهلل - فل�سطني �س.ب 3

هاتف 8\7\6\5\2963212 2 970+     فاك�س 2963214 2 970 +

خلوي  1000 967 059

   pr@ramallah.ps : بريد الكرتوين

www.ramallah.ps : موقع الكرتوين

�سفحة البلدية على الفي�س بوك

www.facebook.com/ramallahmunicipality


