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صحة وبيئةصحة وبيئة

اأخي / اأختي املواطنة  

الدائم  التوا�صل  على  اهلل  رام  بلدية  يف  نحر�ص 
ر�صالتنا  خالل  من  اهلل،  رام  مدينة  يف  املواطنني  مع 
العا�صر،  بعددها  يديكم   بني  هي  التي  االخبارية 
واالف�صاح  التوا�صل  طرق  اأحد  ت�صكل  والتي 
اجنازها  و�صري  اهلل  رام  بلدية  مب�صاريع  والتعريف 
بها  نلتقي  اخرى  و�صائل  جانب  اىل  العام  مدار  على 
معكم ونطلعكم على عمل بلدية رام اهلل، ون�صعى من 
الكرمي على  املواطن  اإطالع  الر�صالة اىل  خالل هذه 
الواقع  ار�ص  على  اهلل  رام  بلدية  م�صاريع  ترجمة 
من جانب، اآملني اال�صتماع اىل مالحظاتكم ، والعمل 

عليها من جانب اآخر.

املواطنون االأعزاء

يف  ال�صنوية   وموازناتنا  خططنا  اعتماد  على  بناء 
فان  املجاالت،  كافة  تغطية  على  اهلل  رام  بلدية 
يف  اال�صتثمار  بني  التقاطع  على  تعتمد  روؤيتنا 
اخلدمات  جودة  وتطوير  التحتية  البنى  تطوير 
البيئية  التنمية  يف  للمواطنني،واال�صتثمار  املقدمة 
العدد  وهذا  واالقت�صادية،  والثقافية  واملجتمعية 
بيئية  واخرى  خدماتية  م�صاريع  طياته  يف  يحمل 
اىل  باال�صافة  عليها  اطالعكم  بودنا  وثقافية، 
رغبتنا باطالعكم على تعزيز مكانة مدينة رام اهلل 
حمليا مع املدن والبلديات املحلية ، ودوليا، من خالل 
بلدية  وفود  اأمام  وق�صيتها  فل�صطني  مكانة   تعزيز 

رام اهلل ويف م�صاركاتها الدولية. 

م. مو�صى حديد
رئي�ص بلدية رام اهلل 

كلمة العدد
قطعت بلدية رام اهلل مع بداية العام احلايل �صوطا كبريا يف جمال اإدارة النفايات يف املدينة، كما جنحت يف ا�صتمرارية 
براجمها للتوعية البيئية مع طلبة املدار�ص فيها، ويف الوقت الذي طلبت فيه خميمات الالجئني يف املدينة يد العون حلّل 
م�صكلة  تراكم النفايات ب�صبب  ا�صتمرار اإ�صراب العاملني يف وكالة غوث وت�صغيل الالجئني )االأونروا(،  قامت طواقم 

ال�صحة والبيئة يف البلدية مب�صاعدة املخيمات يف هذه امل�صكلة وتولت اإزالة النفايات املرتاكمة. 
تر�صد العناوين التالية اأبرز ن�صاطات البلدية وبراجمها يف جمال ال�صحة والبيئة لفرتة اإعداد هذه الن�صرة.

بلدية رام الله تطلق حمالت تطوعية بيئية مع عدة مؤسسات بالمدينة 

�شمن توجهها لتعزيز اأطر ال�شراكة مع املجتمع املحلي يف تنفيذ م�شاريع ون�شاطات تهدف اإىل تعزيز التنمية املجتمعية ورفع الوعي البيئي لدى املواطنني، 
اإ�شافة اإىل تر�شيخ اأهمية دور املواطن وم�شوؤوليته جتاه احلفاظ على نظافة املدينة وبيئتها و�شكلها احل�شاري، قامت بلدية رام اهلل باإطالق برنامج عمل 
تطوعي لتنظيف الأرا�شي الفارغة مع طلبة جامعة بريزيت والقد�س املفتوحة حتت �شعار »رام اهلل اأجمل«، حيث يتم اأ�شبوعيا تنفيذ حمالت تنظيف 
يومي ال�شبت والأربعاء مع جمموعة من طلبة جامعة بريزيت والقد�س املفتوحة والتي تت�شمن تنظيف لالأرا�شي الفارغة يف املدينة. هذا وقد مت تنظيف 

عدة قطع اأرا�س يف اأحياء خمتلفة يف املدينة، ت�شمنت: عني منجد، الطرية، عني م�شباح، القديرة، والإر�شال.
 ويف الإطار نف�شه، قامت بلدية رام اهلل وبالتعاون مع جمموعة من طلبة موؤ�ش�شة الميدي�شت بطالء ع�شر حاويات نفايات ومت ر�شم �شور عليها، وكتابة 

ر�شائل توعوية عن اأهمية احلفاظ على البيئة، وقد مت توزيعها يف مواقع متفرقة يف املدينة.
ومببادرة من وزارة ال�شوؤون الجتماعية، وبالتحديد الإدارة العامة للجمعيات اخلريية واملجتمع املحلي قام عنا�شر من قوات الأمن الوطني الفل�شطيني 

باإعادة تاأهيل وتهيئة حديقة مركز الأمل لالأحداث يف مدينة رام اهلل للزراعة والت�شجري، وذلك بالتعاون مع البلدية.
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استضافة وفد من 
مؤسسة روكفلر الراعية

ل�صبكة نحو مئة مدينة قادرة على مواجهة التحديات

اللجنة الشعبية للجلزون تكرم بلدية رام الله

كّرمت اللجنة ال�شعبية ملخيم اجللزون لالجئني، يف مقر بلدية رام اهلل، رئي�س 
البلدية رام اهلل املهند�س مو�شى حديد، ودائرة ال�شحة والبيئة والعاملني فيها، 
اأكرث من جانب، وخا�شة  املخيم يف  اأهايل  م�شاعدة  البلدية يف  تقديرًا جلهود 
فيما يتعلق مبو�شوع جمع نفايات املخيم، ل�شيما يف فرتة اإ�شراب العاملني يف 

وكالة غوث وت�شغيل الالجئني )الأونروا(.
كافة  يف  وبعملها  اهلل  رام  ببلدية  اجللزون  خميم  يف  ال�شعبية  اللجنة  واأ�شادت 
النفايات  تراكم  عن  الناجمة  املخيم  معاناة  من  احلّد  يف  وجهودها  املجالت، 
خالل اإ�شراب العاملني يف “الوكالة”، حيث تقدمت اللجنة بطلب م�شاعدة من 

بلدية رام اهلل، التي لبت بدورها النداء ب�شرعة.
اأن البلدية لن تتوانى عن م�شاعدة املواطنني يف  اأكد رئي�س البلدية ، على  كما 
اأن  اإىل  اإمكانياتها، م�شريا  حميط مدينة رام اهلل، وخا�شة يف املخيمات، وفق 
اللجنة ال�شعبية يف خميم اجللزون  توجهت لنا للتعاون معهم فيما يتعلق بجمع 
النفايات ال�شلبة، ومل نرتدد يف ذلك، وقمنا باإعادة جدولة واآلية عمل مركبات 
البلدية  تتوانى  ولن   ، الأزمة  تخفيف  يف  للم�شاعدة  للبلدية،  اململوكة  النفايات 
على ال�شتمرار يف هذه امل�شاعدة ما ا�شتطاعت، حلني انتهاء اإ�شراب العاملني 

يف “الأونروا«. ا�شت�شافت بلدية رام اهلل  وفدا من ممثلني عن موؤ�ش�شة روكفلر، و�شبكة »100 
مدينة قادرة على جمابهة التحديات يف ور�شة عمل ا�شتمرت يومني، �شارك فيها  
ممثلون عن حمافظة رام اهلل والبرية، �شرطة رام اهلل، الدفاع املدين، الهالل 
الأحمر الفل�شطيني، احتاد املقاولني، غرفة جتارة و�شناعة رام اهلل، ومب�شاركة 
د. حممد �شاهني  مدير مركز البحوث والدرا�شات يف جامعة القد�س، والذي 

كان قد بادر اإىل اقرتاح م�شاركة مدينة رام اهلل عرب بلديتها يف ال�شبكة.
عالقات  ن�شج  اإىل  تهدف  التي  ال�شبكة  هذه  عن  �شرح  تقدمي  الور�شة  يف  ومت 
تواجهها،  التي  بالتحديات  يتعلق  فيما  اخلربات  لتبادل  الأع�شاء  املدن  بني 
وال�شعي اإىل املحافظة على عمل املدن بحيث تتجاوز اأي حتديات قد تعيق ذلك، 
وبحيث تنه�س هذه املدينة اأو تلك من جديد بعد وقوع كارثة ما فيها، و�شتدعم 
ال�شبكة تعيني م�شرف على امل�شروع يف املدينة كخطوة اأوىل، و�شت�شاهم يف دعم 

احتياجاتها يف اإطار مواجهة التحديات والكوارث.
 كما اأجاب املمثلون عن ال�شبكة على ت�شاوؤلت ممثلي املوؤ�ش�شات امل�شاركة، الذين 
مدينة   100“ ل�شبكة  اهلل  رام  ان�شمام  اأهمية  حول  يتمحور  بانطباع  خرجوا 
مدينة،   33 �شمت  التي  الأوىل  القائمة  ويف  التحديات”،  مواجهة  على  قادرة 

بينها مدينتان عربيتان هما رام اهلل يف فل�شطني، وجبيل )بيبلو�س( يف لبنان.
ومت اخلروج مبجموعة من التو�شيات، بينها: اإ�شراك كافة ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
تت�شمن  واأن  ال�شرتاجتية،  بناء  يف  املجاورة  املدن  وخا�شة  العالقة  ذات 
ال�شرتاتيجية اآلية منا�شبة ملاأ�ش�شة العالقة وحتديد الأدوار بني جميع املوؤ�ش�شات 
التي تقدم خدمات بعيدًا عن اخلدمات التي تقدمها البلدية، وتوطيد ال�شراكة 
ما بني البلدية واملوؤ�ش�شات ذات العالقة يف التعامل مع التحديات، والتاأكيد على 
اأهمية بناء قاعدة بيانات املوؤ�ش�شات التي �شتتعامل مع الكوارث، وال�شتناد يف 
اخلطة اإىل قانون مواجهة الكوارث وتفعيله، عالوة على اأهمية توعية املواطنني 
ودورهم يف مواجهة التحديات، واأهمية ال�شتثمار يف نقاط القوة املوجودة لدى 
ي�شهل   ما  الكارثة   حلدوث  امل�شبق  التخطيط  واأهمية  عليها،  والبناء  ال�شركاء 

الت�شدي للكوارث اأثناء حدوثها.

 

مساعدة مخيم قلنديا بنقل النفايات

ويف ال�شياق ذاته قامت اللجنة ال�شعبية ملخيم قلنديا بالتقدم بطلب امل�شاعدة 
من بلدية رام اهلل، للتعاون معها يف ترحيل النفايات التي مت جتميعها من قبل 
املخيم اإىل مكب زهرة الفنجان على غرار ما تقوم به بلدية رام اهلل منذ عامني. 
قلنديا  لإخوانهم يف خميم  العون  يد  تقدمي  على  البلدية  وانطالقا من حر�س 
اأهايل املخيم، وما قد ينجم  وقناعتها بخطورة الأزمة الن�شانية التي مير بها 
البلدية  قامت  املجاورة،  واملناطق  املخيم  يف  العامة  لل�شحة  تهديد  من  عنها 
بتلبية طلبهم عرب تويل البلدية وعلى نفقتها اخلا�شة برتحيل نفايات املخيم اإىل 

مكب زهرة الفنجان ملدة 30 يوما، حيث  بلغ جمموع ما مت ترحيله  350 طنا.

حدائق البيارة - الماسيون / الطيرة 

حديقتني  يف  وذلك  البيارة،  حدائق  م�شروع  يف  العمل  اهلل  رام  بلدية  ت�شتكمل 
جديدتني يف كل من اأحياء املا�شيون والطرية. وكذلك يتم العمل على ت�شميم 
حديقة البيارة يف عني الكرزم. تاأتي هذه احلدائق كثمرة التعاون امل�شرتك بني 
التعاون  وموؤ�ش�شة  ح�شمة  ومنى  با�شم  وموؤ�ش�شة  فل�شطني  وبنك  اهلل  رام  بلدية 
عليها  تقام  التي  الأر�س  بقطعة  اهلل  رام  بلدية  ت�شاهم  ،حيث  انريا  وموؤ�ش�شة 
ت�شميم  ويف  اإن�شاء احلديقة،  بتمويل  املانحة  ت�شاهم اجلهات  بينما  احلديقة، 
احلدائق يتم مراعاة توفري م�شاحات اآمنة للعب الأطفال، وكذلك اأماكن جلو�س 

للعائالت واأحوا�س الزراعة.

تكرمي الزميل �شعيد اأبو زيد من اللجنة ال�شعبية للجلزون

حرش ردانا

نظرا لالإقبال املتزايد للمواطنني على حر�س ردانا  ملا يتمتع به من موقع متميز 
وقت  لق�شاء  للمواطنني  اخلدمات  كافة  وتوفر  الطبيعية  احلرجية  والأ�شجار 
تو�شعة  البلدية  قررت  فقد  لل�شواء،  خا�شة  واأماكن  الطبيعة  اأح�شان  يف  جميل 
الألعاب  منطقة  مدخل  وتاأهيل  جديدة  األعاب  باإ�شافة  ردانا  حر�س  حديقة 
مناطق  تو�شعة  متت  كذلك  لالأطفال،  الالزمة  واحلماية  الوقاية  �شبل  وجتهيز 
وال�شال�شل  اجلدران  وبناء  واملمرات  الأر�شية  تاأهيل  بعد  احلر�س  يف  اجللو�س 
اإ�شافية،  مهمالت  و�شالت  مناقل  وتوريد  جديدة  طاولة   25 اإ�شافة  مت  حيث 

وكذلك تركيب حمايات  لتوفري اأكرب قدر ممكن من الراحة للزوار.

مشروع تأهيل حدائق بلدية رام الله

بتنفيذ  البلدية   قامت  ال�شيف،  ف�شل  يف  احلدائق  زوار  ل�شتقبال  ا�شتعدادا 
حديقة  تت�شمن:  التي  العامة،  حدائقها  جلميع  �شاملة  و�شيانة  تاأهيل  م�شروع 
ردانا،  ردانا-  حر�س  املا�شيون،  الأمم-  حديقة  قدورة،  حي  قدورة-  يو�شف 
وحديقة الربوة- املا�شيون، اإىل جانب حدائق الأحياء البالغ عددها11 حديقة، 
وملعب  الق�شر  حديقة  الزيتونة،  حديقة  الطرية،  درج  حديقة  تت�شمن:  والتي 
فرناندو  �شان  حديقة  منجد،  عني  يف  البيارة  حديقة  الطرية،  يف  امل�شتقبل 
الهوى، حديقة اخللود وحديقة عني مزراب-  العجلوين - بطن  وحديقة كامل 

�شارع يافا، حديقة الأمل - اجلدول. 

 ويهدف امل�شروع اإىل �شيانة تلك احلدائق بحيث ت�شبح موؤهلة ل�شتقبال الزوار 
وتوفري �شبل الأمان والراحة لهم، وقد ا�شتمل امل�شروع على تنفيذ اأعمال دهان 
لالألعاب القائمة، واملقاعد واجلدران واحلمايات، اإ�شافة اإىل تكحيل ال�شال�شل 
احلجرية وب�شتنة وزراعة اأ�شجار وورود جديدة وتقليمها، واإ�شافة األعاب جديدة 
ورمل يف مناطق الألعاب ووحدات اإنارة، و�شيانة الوحدات ال�شحية. هذا وتفتح 

احلدائق اأبوابها يوميا من ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى الثانية ع�شرة ليال.



7 اإلخباريــــة 6 الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

صحة وبيئة صحة وبيئة

ا�صتكمال تنفيذ ن�صاطات م�صاريع 
التوعية البيئية مع طلبة املدار�ص 
يف مدار�ص مدينة رام اهلل للعام 
الدرا�صي 2014 -2013

يعترب م�شروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة املدار�س من اأبرز م�شاريع التوعية البيئية، مت بدء العمل به منذ عام 2007. يت�شمن امل�شروع تنفيذ عدة ن�شاطات 
عملية تهدف لرفع الوعي البيئي واإحداث تغيري يف املمار�شات اليومية جتاه البيئة ومبا يتما�شى مع املفاهيم البيئية التي مت طرحها يف املنهاج التعليمي الفل�شطيني 
لدى 3000 طالب ترتاوح اأعمارهم ما بني 6-11 عاما )ذكورا واإناثا( من عدة مدار�س خمتلفة يف مدينة رام اهلل. يتم تنفيذ هذه الن�شاطات مع طلبة ال�شف الأول 

والثاين والثالث والرابع واخلام�س الأ�شا�شي لل�شنة ال�شاد�شة على التوايل. 
مت يف بداية العام احلايل الجتماع مع معلمي ال�شف الأول والثاين والثالث والرابع واخلام�س الأ�شا�شي بهدف مناق�شة خطة التوعية البيئية للعام اجلديد وكيفية 
تنفيذها، اإ�شافة اإىل اخلروج ببع�س التو�شيات. كما مت البدء بتنفيذ ن�شاطات م�شروع التوعية البيئية مع طلبة املدار�س لهذا العام ح�شب اخلطط املقرتحة لكل 

مدر�شة وكل �شف.
 �شاركت العديد من املدار�س يف مدينة رام اهلل يف هذا امل�شروع مثل مدر�شة الرجاء الجنيلية اللوثرية، املدر�شة الجنيلية الأ�شقفية العربية، مدر�شة �شيدة الب�شارة 
اهلل  رام  بنات  مدر�شة  ماريو�شف،  راهبات  مدر�شة  الأهلية،  الكلية  مدر�شة  جورج،  �شانت  مدر�شة  للبنات،  الفرندز  مدر�شة  امل�شتقبل،  مدار�س  الكاثوليك،  للروم 

الأ�شا�شية )الوكالة(، مدر�شة ذكور رام اهلل الأ�شا�شية )الوكالة(، مدر�شة في�شل احل�شيني الأ�شا�شية، مدر�شة الرواد الأ�شا�شة، ومدر�شة فل�شطني املونت�شورية.

برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة لعام 2013 - 2014
يتم تنفيذ برنامج مدار�س �شحية و�شديقة للبيئة الذي تقوم بلدية رام اهلل برعايته بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم/ رام اهلل والبرية، بالإ�شافة اإىل اللجنة 
التوجيهية للربنامج لل�شنة اخلام�شة على التوايل. حيث يهدف الربنامج اإىل تكرمي مدار�س املدينة التي تنجح يف تبني خطوات تهدف اإىل تعزيز ال�شحة والوعي 
البيئي، ودعم الإدارة الفعالة للموارد البيئية املختلفة، بالإ�شافة اإىل دعم وت�شجيع الإ�شهامات البارزة والرائدة يف جمال البيئة، مبا يدعم اأهداف الألفية يف حماية 
وحت�شني البيئة وحتقيق التنمية امل�شتدامة. ويحق للمدار�س الفائزة باملراكز الثالثة الأوىل رفع علم املدر�شة ال�شحية وال�شديقة للبيئة ملدة عام واحد.  وتقوم جلنة 
حتكيم خا�شة بالربنامج باختيار املدار�س الثالث الأكرث متيزا والتزاما بالربنامج بناء على معايري ت�شم: اعتماد برامج من �شاأنها تعزيز ال�شحة لدى الطلبة، 
وتطبيق ال�شتعمال الر�شيد للطاقة وللموارد املائية، والتعامل ال�شحيح مع النفايات ال�شلبة، وا�شتحداث م�شاحات خ�شراء، واعتماد الغذاء ال�شحي يف املق�شف، 

كما يتم تقييم مدى ا�شتهداف الأهل واملجتمع املحلي واإ�شراكهم يف الربنامج، بالإ�شافة اإىل تقييم ا�شتمرارية املدار�س وتنفيذها للم�شروع عاما بعد عام.
ولقد ان�شمت للربنامج هذا العام 12 مدر�شة ت�شمنت: مدر�شة الفرندز للبنات، مدر�شة ذكور عني منجد الأ�شا�شية، مدر�شة ذكور عني م�شباح، مدر�شة عزيز �شاهني 
الثانوية، مدر�شة ذكور رام اهلل الأ�شا�شية )الوكالة(، مدر�شة الرواد ال�شا�شية، مدر�شة في�شل احل�شيني الأ�شا�شية، مدر�شة فل�شطني املونت�شورية، مدر�شة �شانت 

جورج، مدار�س امل�شتقبل، ومدر�شة بنات رام اهلل الأ�شا�شية )الوكالة( ومدر�شة �شيدة الب�شارة للروم الكاثوليك. 
ومت الجتماع  مع اأع�شاء اللجنة التوجيهية لربنامج مدار�س �شحية و�شديقة للبيئة لهذا العام يف مقر بلدية رام اهلل بهدف تقييم جتربة العام ال�شابق واخلروج 
بتو�شيات جديدة تتعلق بتنفيذ الربنامج خالل العام احلايل. كما مت عقد دورة تدريبية  لأع�شاء اللجنة التنفيذية بالتعاون مع موؤ�ش�شة احلق يف اللعب بهدف تفعيل 

دور الأندية البيئية يف كيفية تنفيذ ن�شاطات الربنامج.

مشروع بلدية رام الله 

للتوعية البيئية 

مع طلبة المدارس 

لعام 2014-2013 

تركيب حاويات غاطسة

ا�شتمرارا مل�شاعيها نحو بدء تطبيق نظام متطور وع�شري جلمع النفايات ال�شلبة، ومبا يتما�شى مع توجهها بتعزيز الو�شع ال�شحي والبيئي 
يف املدينة، قامت بلدية رام اهلل برتكيب حاويتني غاط�شتني يف �شارع �شعد �شايل يف مركز املدينة. يذكر اأن هذه احلاويات ت�شتطيع ا�شتيعاب 

ما يزيد عن 1.5طن يوميا حيث يبلغ حجم احلاوية 8 مرت  مكعب. 
ومتتاز هذه احلاويات عن نظرياتها بكونها ت�شغل حيزا كبريا يف اأماكن جتميع النفايات كالأر�شفة وال�شوارع، وخا�شة يف ظل �شيق امل�شاحات 
املتاحة يف مركز املدينة لو�شع حاويات النفايات، اإ�شافة اإىل قدرتها ال�شتيعابية الكبرية ملا يزيد عن 3 طن يوميا، ما  يتيح جمال تفريغها 
يف �شاعات متاأخرة من الليل، ويف �شاعات ال�شباح الباكرة، دون احلاجة اإىل تفريغها عدة مرات خالل �شاعات النهار حيث ي�شهد مركز 
املدينة ازدحاما مروريا يحول دون قدرة مركبات جمع النفايات على الو�شول اإىل حاويات النفايات لتفريغها، اأو الت�شبب بتعطيل حركة 

ال�شري اأثناء عملية التفريغ. 
من  الكريهة  الروائح  انبعاث  يحجب  بال�شتيكي  بغطاء  مزودة  فهي  اجلميل،  ب�شكلها  متتاز  الغاط�شة  احلاويات  اأن  �شبق  ما  اإىل  ي�شاف 

احلاوية، ومينع وتراكم النفايات فوقها، وهي م�شنوعة من الباطون املغلف خارجيا باألواح خ�شبية جميلة.
التخل�س من خملفات الفحم: مت التعميم على جميع املنتجني الرئي�شيني للنفايات القابلة لال�شتعال يف مركز مدينة رام اهلل، وبخا�شة 
املقاهي واملطاعم، باللتزام  بعدم  التخل�س من الفحم امل�شتعل يف احلاويات، تفاديا ملخاطر حرق تلك احلاويات، ومت التن�شيق مع املعنيني 

ليتم جتميع تلك النفايات بعد اإطفائها من قبل عاملي البلدية ويف اأيام ال�شبت واخلمي�س والثنني ظهرا من كل اأ�شبوع.

تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية

تفاديا ملخاطر التلوث الغذائي وانت�شار الأمرا�س، قام مفت�شو بلدية رام اهلل وبالتعاون مع دائرة ال�شحة والبيئة يف وزارة ال�شحة، بت�شديد الرقابة ال�شحية 
على املن�شاآت الغذائية واملحالت املتعلقة بال�شحة العامة، مبا  ي�شمن تطبيق اللوائح وال�شرتاطات ال�شحية املقررة، �شواء يف مباين هذه املن�شاآت، اأو �شروط 
النظافة العامة والنظافة ال�شخ�شية للعاملني بها. وت�شمل الإجراءات متابعة اإعداد وجتهيز وتقدمي الأغذية وفق املوا�شفات القيا�شية املقررة بكل نوع من 

الأغذية، واتخاذ الإجراءات النظامية ملنع اأي منتجات غذائية تظهر عليها عالمات التلف والف�شاد اأو غري �شاحلة لال�شتهالك الآدمي.
 وقامت البلدية يف هذا الإطار، وبالتعاون مع دائرة ال�شحة والبيئة يف وزارة ال�شحة، بجولت على �شركات املواد الغذائية وحمالت ال�شوبرماركت واملطاعم 
اأنواع الطعام، والتي ا�شتملت على عينات من احلبوب وزيت القلي والعينات الغذائية املجمدة واملياه، وقد متت اإعادة  لأخذ عينات للفح�س املخربي  من 
الفحو�شات لبع�س العينات، ومن ثم التنبيه على بع�س امل�شانع ب�شرورة اللتزام التام بال�شروط ال�شحية الالزمة املتعلقة بنظافة املعدات والعاملني فيها. 

وقد �شملت اجلولت 7 �شركات وم�شانع مواد غذائية اإ�شافة اإىل 25 حمل �شوبرماركت و 27 مطعما.

توزيع حافظات طعام بداًل من اأكيا�س النايلون
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صحة وبيئة صحة وبيئة

م�صابقة امل�صرحية البيئية 
لعام 2014-2013

على  املدار�س  حتفيز  اإىل  البيئية  امل�شرحية  م�شابقة  تهدف 
البيئي  الوعي  رفع  يف  امل�شرحية  الدراما  اأدوات  ا�شتخدام 
العام  بداية  امل�شابقة يف  الإعالن عن هذه  الطلبة. مت  لدى 
ال�شابع  ال�شف  طلبة  العام  هذا  وا�شتهدفت  الدرا�شي 
يف  الطفل  )حق  عنوان  حتت  الأ�شا�شي  والتا�شع  والثامن 
لهذا  امل�شابقة  بيئة �شحية ونظيفة(. �شاركت يف  العي�س يف 
العام ت�شع مدار�س، وهي: مدر�شة في�شل احل�شيني، مدر�شة 
املختلطة،  الأ�شا�شية  الرواد  مدر�شة  اللوثرية،  الرجاء 
مدر�شة  الثانوية،  �شاهني  عزيز  مدر�شة  امل�شتقبل،  مدار�س 
بنات رام اهلل الأ�شا�شية )الوكالة(، مدر�شة ذكور رام اهلل 
الأ�شا�شية )الوكالة(، مدر�شة ذكور عني م�شباح، ومدر�شة 
ذكور عني منجد الأ�شا�شية. ومت الجتماع باللجنة التقييمية 
اإميان  ال�شيدة  الفنية مل�شرح ع�شتار  تتكون من املديرة  التي 
عون واملدير العام مل�شرح و�شينماتيك الق�شبة ال�شيد جورج 
على  لل�شري  جديدة  خطة  و�شع  اأجل  من  وذلك  اإبراهيم، 
العام  جتربة  تقييم  مت  وقد  اجلديد،  العام  خالل  نهجها 
خطط  بتنفيذ  تتعلق  جديدة  بتو�شيات  واخلروج  ال�شابق 
جديدة يجري تطبيقها خالل العام احلايل .كما مت حتديد 

املدار�س امل�شاركة يف م�شابقة امل�شرحية البيئية لهذا العام.

االحتفال بيوم البيئة الفل�صطيني لعام 2014
البيئي-  التعليم  مركز  مع  وبالتعاون  اهلل  رام  بلدية  احتفلت 
بيوم  اهلل   رام  مدينة  من  مدار�س  عدة  مب�شاركة  جال  بيت 
البيئة الفل�شطيني اخلام�س من اآذار، حيث غر�س طلبة ومعلمو 
املدار�س ونا�شطون اآخرون اأ�شجار الزيتون واخلروب يف حر�س 
ردانا باملدينة، يف ر�شالة انتماء لالأر�س، فيما ر�شم قرابة مئة 
طالب من مدار�س الكلية الأهلية، والرجاء الإجنيلية اللوثرية، 
تدعو  جدارية  وامل�شتقبل،  الكاثوليك،  للروم  الب�شارة  و�شيدة 
عن  والكف  وجتميلها  بالبيئة  لالهتمام  واملارة  املواطنني 

تخريب توازنها.

الن�صاطات البيئية يف املدار�ص 
تقوم جميع املدار�س امل�شاركة بالربنامج بتنفيذ ن�شاطات بيئية خمتلفة، مثل احلمالت التطوعية 
ال�شاحات  لتنظيف  تطوعية  حمالت  يف  امل�شاركة  خارجها،  اأو  املدار�س  داخل  �شواء  الزراعية 
املدر�شية وال�شوارع القريبة من املدار�س، عمل يوم غذاء �شحي جلميع املدار�س، تقدمي حما�شرات 
توعوية و�شحية يف جمالت خمتلفة، بناء اأحوا�س زراعية يف احلدائق املدر�شية، ف�شل النفايات 
بالتنقيط،  الغر�س، عمل �شبكات ري  ال�شلبة من خالل تخ�شي�س �شالت وحاويات ملونة لهذا 
بناء البيوت البال�شتيكية داخل املدار�س، عمليات تدوير للورق وال�شتفادة من املنتج اجلديد يف 
احلياة العملية، بناء حا�شنات لعملية الإكثار النباتي، اإعادة ا�شتخدام اإطارات ال�شيارات، عمل 
الأهل  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  بيئية،  معار�س  عمل  ال�شلبة،  النفايات  من  بيئية  اأخرى  م�شاريع 

االحتفال باليوم العاملي للحياة الربية لعام 2014واملجتمع املحلي بفعاليات ون�شاطات بيئية اأخرى خمتلفة.
�شمن العمل على تنفيذ ن�شاطات م�شروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة املدار�س للعام 
الدرا�شي 2013-2014، عقدت البلدية مب�شاركة موؤ�ش�شة »م�شجر جذور« ور�شة عمل حت�شريية 
مع معلمي مدار�س مدينة رام اهلل متهيدا لالحتفال باليوم العاملي للحياة الربية امل�شادف يف 
الثالث من اآذار املا�شي . ومت تنفيذ ن�شاطات توعوية خمتلفة باأ�شاليب جديدة وممتعة مع طلبة 
ال�شف اخلام�س الأ�شا�شي ا�شتهدفت ع�شر مدار�س خمتلفة عن طريق تخ�شي�س ح�شة درا�شية 

واحدة لتنفيذ الن�شاطات مع معلمي وطلبة ال�شف يف ذلك اليوم.
يذكر اأن “م�شجر جذور” هو عبارة عن م�شروع حديقة بيئية يف فل�شطني، يقع يف منطقة عني 
اإىل احلفاظ على الأ�شجار الفل�شطينية الأ�شيلة يف املوقع،  كينيا على ع�شرة دومنات، ويهدف 
مما يجعله مق�شدا لل�شياحة البيئية، اإ�شافة اإىل الربامج التعليمية والتثقيفية، ور�شات العمل، 
واملخيمات ال�شيفية التي تهدف اإىل التثقيف ورفع م�شتوى الوعي بالق�شايا البيئية يف فل�شطني 

خ�شو�شا لدى الأطفال.

 االحتفال بيوم ال�صحة العاملي لعام 2014
مبنا�شبة يوم ال�شحة العاملي، نظمت بلدية رام اهلل بالتعاون مع وزارتي ال�شحة والرتبية والتعليم، وجلان العمل ال�شحي والإغاثة الطبية، يومًا توعويًا مفتوحًا، 

لطالب مدار�س املدينة، يف حديقة العائلة، حيث ا�شتملت فعاليات هذا اليوم على حما�شرات توعوية، ون�شاطات متنوعة تراوحت ما بني الدرا�شية والرتفيهية. 
من اأبرز الن�شاطات التي اأقيمت يف هذا اليوم ندوة حتت عنوان ) الأمرا�س املنقولة بالنواقل(، وهذه الأمرا�س هي علل ت�شببها الطفيليات لدى التجمعات الب�شرية 
عن طريق النواقل )�شخ�س اأو حيوان م�شاب (. كما ا�شتملت الن�شاطات على عقد م�شابقة علمية، وفعاليات ترفيهية، م�شتهدفني طلبة من �شبع ع�شرة مدر�شة يف 

رام اهلل ما بني حكومية وخا�شة وتابعة لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني “الأونروا”.
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مالية وإداريةمالية وإدارية

مناقشة قضايا مدارس المدينة 
ضمن لقاء لجنة المعارف 

على  وامل�شادقة   2013 للعام  امليزانية   اعتماد  املعارف  جلنة  لقاء  خالل  مت 
املوازنة التقديرية العام 2014، وحتديد احتياجات ال�شيانة ال�شنوية للمدار�س 
احلكومية للعام 2014، ومت التاأكيد على ال�شروع يف الفرتة القادمة ببناء مدر�شة 
اجلدول وبناء مدر�شة مهنية لالإناث، وتوفري قطعة اأر�س مبنطقة عني م�شباح 
الأغرا�س ملدر�شة  الطوابق ومتعدد  اإ�شايف متعدد  وبناء مبنى  لإن�شاء مدر�شة، 
لإن�شاء ملعب كرة  اأر�س  �شراء قطعة  التاأكيد على  الثانوية، ومت  رام اهلل  بنات 

القدم.

حملة ترخيص الحرف والصناعات 

يف  املختلفة  واملن�شاآت  املحال  لرتخي�س  حملة  اهلل  رام  بلدية  اأطلقت 
التي  والأماكن  للمواطنني  العامة  ال�شالمة  �شمان  بهدف  وذلك  املدينة 
الإعالن عن احلملة من خالل  ال�شراء، حيث مت  بهدف  اإليها  يتوجهون 
حملية  اذاعات  من  املختلفة  العالم  و�شائل  ا�شتملت  اإعالمية  حملة 

و�شحف ومواقع التوا�شل الجتماعي.
وخالل  ومن�شاآتهم،  حمالهم  ترخي�س  على  املواطنني  حث  اأجل  ومن   
واملن�شاآت،  املحال  عن  للك�شف  اهلل  رام  بلدية  مفت�شو  توجه  احلملة، 
مراحل،  بعدة  متر  احلملة  اإجراءات  وكانت  املفعول،  �شارية  والرخ�شة 
وهي التوجه اإىل املحل التجاري وت�شليمه بالغا ب�شرورة ترخي�شه �شمن 
فرتة زمنية ل تتعدى الـ15 يوما،  ويف حال عدم التجاوب مع البالغ يتم 
مع  بالتعاون  املحل  واإغالق  للمحكمة،  املخالفة  واملن�شاآت  املحال  حتويل 

�شرطة رام اهلل .
 وقد  ا�شرتك يف هذه احلملة العديد من املفت�شني ل�شمان الو�شول اإىل 
املحال  ملفات  تعديل  واأثناء احلملة  مت  املن�شاآت،  اأكرب عدد ممكن من 
واملن�شاآت بطريقة الكرتونية، حيث يتم ت�شوير املحال وقيا�س اليافطات 
مبرت الليزر وربطها مع برنامج ال�شرائب ملتابعة امللفات، ومت حتويل عدد 
خالل  طلب  تعدت300  حيث  جديدة  طلبات  لتقدمي  املحالت  من  كبري 
بينما  للمحكمة،  املخالفني  بتحويل  البلدية   قامت  وقد   ،2014/4 �شهر 
اإجناح احلملة  املواطنني يف  تعاون من  لكل من  بال�شكر  البلدية  توجهت 

وقيامه بت�شديد املخالفات وت�شويب اأو�شاع حمله .

نقل صالحية مديرية الصحة إلى البلدية 

معامالت  النهاء  املواطن  على  اجلهد  وتقليل  الوقت  لك�شب  نظرا 
الرتخي�س، قامت بلدية رام اهلل بتعيني طبيب خا�س بالبلدية ليت�شنى 
وزارة  من  مبوافقة  وذلك  وال�شناعات  احلرف  معامالت  متابعة  له 
من  وال�شناعات  احلرف  رخ�س  اإ�شدار  �شالحيات  نقل  على  ال�شحة 
مديرية ال�شحة حمافظة رام اهلل والبرية  اإىل بلدية رام اهلل، �شمن 
االأطر والقوانني املتبعة، ما �شاهم يف ت�شارع وترية الرتخي�س للمحال 

التجارية وغريها من املن�شاآت. 

حملة الخصم التشجيعي 
على رسوم البلدية

الر�شوم  على  الت�شجيعي  اخل�شم  حملة  اإطالق  على  عام  كل  اهلل  رام  بلدية  داأبت 
ال�شنوية للبلدية، ومع بداية هذا العام مت العالن عن حملة اخل�شومات للمكلفني  
ر�شوم  املكلفني خ�شم20% عن  منح  بحيث مت   ، – ني�شان  الثاين  كانون  �شهر  من 
اخلدمات ل�شهر  كانون الثاين،  5% عن ر�شوم اليجارات ل�شنة2014 وخ�شم كامل 
الغرامات ب�شرط ت�شديد كامل الر�شوم املطلوبة،  ومت منح15% ل�شهر �شباط ، و%10 
خ�شم ل�شهر اذار ، و5%  خ�شم ل�شهر ني�شان، كما تقوم بلدية رام اهلل كل عام مبنح 

خ�شم 20% لأهايل ال�شهداء. 
الر�شوم  لت�شديد  املواطنني   قبل  من  اإقبال  البلدية  �شهدت  احلملة  هذه  اإثر  وعلى 

املرتتبة عليهم ولال�شتفادة من اخل�شم املمنوح.
مل يتم يف هذا الوقت حتويل م�شتحقات البلدية لدى �شريبة الأمالك ورخ�س املهن 
من �شهر اأيار/2013 ور�شوم النقل، وهذا يدل على اأن حت�شيالت البلدية الذاتية 

غطت ما ن�شبته 28% من املوازنة.

رئيس بلدية رام الله ومدير التربية والتعليم 
يقفان على احتياجات المدارس في المدينة

قام املهند�س مو�شى حديد رئي�س بلدية رام اهلل، واأيوب عليان مدير الرتبية والتعليم 
بزيارة  لهما،  املرافقني  املتخ�ش�شني  والوفدين  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف 
اأعمال �شيانة  للوقوف على احتياجاتها من  املدينة،  اإىل عدد من مدار�س  تفقدية 
�شرورية، وتاأهيل مبان وخمتربات و�شاحات، وغريها.  ويتم تنظيم مثل هذه اجلولة 
�شنويا للوقوف على احتياجات املدار�س يف مدينة رام اهلل ومتطلبات ال�شيانة يف 
حماولة للم�شاهمة يف رفع امل�شتوى التعليمي فيها، من خالل اإ�شافة بع�س التقنيات 

غرياملوجودة يف هذه املدار�س، وهذه باتت من اأولويات عمل بلدية رام اهلل.
ي�شار اإىل اأن �شريبة املعارف التي يدفعها  املواطنون تخ�ش�س بالكامل لالأغرا�س 
بلدية  تكون  وبالتايل  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بال�شرتاك  والتعليمية،  التنموية 
رام اهلل م�شوؤولة عن بناء و�شيانة املدار�س، فيما تقع الق�شايا الت�شغيلية لهذه املدار�س 
من تعيينات واأجور للعاملني فيها، يف اإطار م�شوؤولية الوزارة . وعليه فاإن التاأخر اأو 

عدم دفع �شريبة املعارف، يوؤثر ب�شكل �شلبي وكبري على جممل العملية التعليمية.

دراسة النظام المالي 

املالية  وبراجمها  اإجراءاتها  تنظيم  على  العمل  اإىل  اهلل  رام  بلدية  تهدف 
ولهذا  املالية،  املعامالت  اإجناز  وت�شريع  الإجراءات  من  للتقليل  والإدارية، 
الغر�س تعاقدت البلدية مع خبري مايل، نفذ درا�شة  �شملت الإجراءات الإدارية 
مبا  منها،  عدد  لتعديل  مبقرتحات  تقرير  اإ�شدار  ومت  بها،  املعمول  واملالية 
الأخرى  والدوائر  املالية  الدائرة  العمل بني  امل�شتودعات، وعالقة   ي�شمل و�شع 
والعطاءات،  ال�شراء،  طلبات  واإجراءات  املالية،  الدفعات  وتن�شيق  البلدية،  يف 

وعرو�س الأ�شعار،  مبا ي�شمن �شرعة اإجناز املعامالت املالية.

تنظيم حرفة بيع المشروبات الروحية

وتفعيل  الروحية  امل�شروبات  بيع  حرفة  تنظيم  قرارها  عن  اهلل  رام  بلدية  اأعلنت 
ا�شرتاط وجود  املدينة، من خالل  الروحية يف  امل�شروبات  بيع  الرقابة على حمال 
ب�شكل  تكون  بحيث  الروحية  امل�شروبات  بيع  ورخ�شة  و�شناعات،  حرف  رخ�شة 
ف�شلي، وال�شماح ببيع امل�شروبات الروحية حتى ال�شاعة 12 ليال كحد اأق�شى، ومنع 
تقدمي امل�شروبات داخل املحل، ومنع بيع امل�شروبات ملن تقل اأعمارهم عن 21 عاما، 

واإبراز �شروط بيع تلك امل�شروبات يف املحل.

إطالق دراسة بيئة النزاهة 
في بلدية رام الله

اأطلقت بلدية رام اهلل، والئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاواة)اأمان(، يف مبنى 
اأعدت  وقد  حالة«.   »درا�شة  اهلل  رام  بلدية  يف  النزاهة  بيئة  درا�شة  البلدية، 
الذي  الدويل  النزاهة  »اأمان« لفح�س موؤ�شرات نظام  اإطار جهود  الدرا�شة يف 
النزاهة  منظومة  لتعزيز  منها  م�شاهمة  يف  الدولية،  ال�شفافية  منظمة  اأعدته 
يف هيئات احلكم املحلي، وقد اختريت بلدية رام اهلل كواحدة من خم�س مدن 
لعمل  وفل�شطني(،  الربتغال،  الرجنتني،  ال�شنغال،  )كينيا،  وهي  العامل  يف 
لتكون  ب�شدة  حتم�س  بل  واحدة،  حلظة  البلدي  املجل�س  يرتدد   الدرا�شة، ومل 
البلدية جزءًا من درا�شة بيئة النزاهة، من اأجل فح�س مدى انطباق موؤ�شرات 
النزاهة املعدة من قبل منظمة ال�شفافية الدولية، �شعيا لنتاج دليل عاملي لتعزيز 
النزاهة يف البلديات. ونفذت هذه الدرا�شة  ح�شب د. عزمي ال�شعيبي مفو�س 
»اأمان« بهدف تقييم م�شتوى �شفافية اإجراءات تقدمي اخلدمات، وفاعلية نظام 
اإىل تقييم دور  اإ�شافة  للم�شاءلة،  النزاهة وال�شتعداد  العمل من حيث م�شتوى 

الأطراف املحلية يف امل�شاءلة املجتمعية. 
النزاهة،  لقيا�س  موحد  عاملي  دليل  بلورة  حماولة  �شمن  الدرا�شة   هذه  تاأتي 
وتطوير اآليات واإجراءات مكافحة الف�شاد على م�شتوى الهيئات املحلية، وبينت 
العالقة  ذات  الأ�شا�شية  الق�شايا  يف  وبالتحديد  اهلل،  رام  بلدية  اأن  الدرا�شة 
باملمار�شة، حققت تقدمًا كبريًا، حيث باتت توفر بيئة لتعميق مفاهيم النزاهة، 
يكون  وقد   .. املجتمعية  للم�شاءلة  وال�شتعداد  العام،  املال  املحافظة على  وقيم 
هناك بع�س النواق�س هنا وهناك، لكن جزءًا رئي�شيًا منها له عالقة بالقوانني 

الناظمة لعمل الهيئات املحلية، وهي يف غالبيتها تتعلق بالت�شريعات.
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كما هي العادة يف بداية كل عام، كانت ا�شتعدادات مركز 
متابعة طلبات  املوظفني يف  بزيادة عدد  خدمات اجلمهور 
املواطنني، بالإ�شافة اإىل فتح اأربعة �شناديق اأخرى لت�شديد 
الر�شوم ال�شنوية بالتزامن مع حملة اخل�شم الت�شجيعي على 
الر�شوم، كما مت ت�شغيل �شندوق ملتابعة الأمور ال�شتثنائية 
والعمل على تذليل اأي م�شاكل قد تواجه املواطنني يف حينه، 

دون احلاجة اإىل التوجه لتقدمي كتب اعرتا�شات.
هذا اإ�شافة اإىل توفري موظف لال�شتف�شار عن ر�شوم ال�شق 

والتعبيد ور�شوم ال�شرف ال�شحي.

مركز البلدة القديمة لخدمات الجمهور

يقدم مركز خدمات اجلمهور يف البلدة القدمية خدمات م�شابهة كالتي  يقدمها مركز 
البلدية،  مبنى  اإىل  الذهاب  يود  ل  ملن  يوفر  حيث  البلدية،  مبنى  يف  اجلمهور  خدمات 
اإمكانية ت�شديد الر�شوم وال�شتعالم عن اخلدمات من خالل املوظف املوجود يف املركز، 
و�شائل  عرب  للمركز  حملة  اإطالق  مت  املركز  خدمات  على  املواطنني  اطالع  ول�شمان 
التوا�شل الإجتماعي وال�شفحة اللكرتونية للبلدية وال�شا�شات اللكرتونية وبالتعاون مع 
�شركة الت�شالت الفل�شطينية مت توزيع 25000 ن�شرة تعريفية خا�شة بهذه احلملة ملدينة 

رام اهلل، لتعريف جمهور املدينة باملركز واخلدمات التي يقدمها.
القد�س،  حمافظة  كهرباء  �شركة  وهي:  خدماتية  ملوؤ�ش�شات  نقاط  املركز  يف  توجد  كما 
م�شلحة مياه حمافظة القد�س ملنطقة رام اهلل والبرية، جمموعة الت�شالت الفل�شطينية، 
وعدد من ال�شرافات الآلية للبنوك التالية )بنك القد�س، البنك التجاري الفل�شطيني، 

بنك فل�شطني(.

اح�شائيات عامة لعدد من طلبات اخلدمات التي يقدمها مركز خدمات اجلمهور 
من تاريخ 1/1- 2014/4/30

العددا�شم الطلب
302طلب عدم ممانعة كهرباء وماء وهاتف

12من�شوب �شارع

6طلب رخ�شة بائع متجول

919طلب براءة ذمة

23�شهادة �شاكن مدينة

81طلب ا�شرتداد تاأمني

16تعهد بعمل حفريات

261براءة ذمة - اأر�س خالية

131طلب �شبك عقار ب�شبكة �شرف �شحي الطرية

160طلب خمطط موقع

17طلب �شهادة اإثبات ملكية اأو عدم وجود ملكية

22طلب �شهادة تاأكيد اال�شم

هدية رمزية لمسددي الرسوم  

البلدية  اعتادت  رمزية،  هدية  اهلل  رام  بلدية  قدمت 
ال�شنوية   الر�شوم  بت�شديد  امللتزمني  للمواطنني  تقدميها 
الفخار  من  �شحنا  العام  هذا  وكانت  عام،  كل  بداية  يف 
على  توزيعه  مت  املنارة،  مليدان  قدمية  �شورة  يحمل 

املواطنني الذين �شددوا الر�شوم.

االستعالم االلكتروني 

الكرتونيتني  �شا�شتني  اهلل  رام  بلدية  وفرت 
اللم�س، متكن املواطنني من ال�شتف�شار  بخا�شية 

وال�شتعالم عن الر�شوم وخدمة الرمز الربيدي.

تسهيالت في مراكز خدمات الجمهور 

12

انتخاب مجلس نقابة عمال 
وموظفي بلدية رام الله الجديد

انتخب جمل�س جديد لنقابة العاملني يف بلدية رام اهلل، �شم ت�شعة من 
اأ�شل 17 مر�شحًا، هم: ماجد الكيالين )245(، و�شحر �شتية )207(، 
يو�شف )202(، وحممد  دار  ورائد  اأبو عرام )207(،  الفروخ  وحممد 
اأبو زيد )176(،  واإياد نخلة )185(، و�شعيد  اأبو عجاج )195(،  داود 
وفادي اأبو فرحة )161(، وجهاد حمدان )155)، حيث اختارت الهيئة 
الإدارية للنقابة، وبالنتخاب الداخلي/ حممد الفروخ اأبو عرام رئي�شًا 
اأمينة لل�شندوق،  ا�شتية  لل�شر، و�شحر  اأمينًا  الكيالين  للنقابة، وماجد 
فيما تكونت اللجنة الجتماعية من حممد داود وجهاد حمدان و�شعيد 
اأبو زيد، فيما تراأ�س اللجنة الثقافية فادي اأبو الفرحة، والإعالمية رائد 
للنقابة  الإدارية  الهيئة  قررت  كما  نخلة،  اإياد  والريا�شية  يو�شف،  دار 
برئا�شة  املراأة  �شوؤون  جلنة  بينها  من  لها،  م�شاندة  جلان  ا�شتحداث 
العامالت  اأخريات من املوظفات  اأن ت�شم ع�شوات  ا�شتية، على  �شحر 

يف البلدية.

مع بداية العام 2014 ا�صتعدت بلدية رام اهلل ال�صتقبال املواطنني الكرام بخدمات واإجراءات جديدة تهدف ل�صمان اإجناز معامالتهم 
ب�صهولة اأكرب، ووقت اأقل، كما اأطلقت البلدية درا�صة بيئة النزاهة يف البلدية، كما كان للعاملني والعامالت يف البلدية الن�صيب االأكرب يف 

حفل لتكرمي العمال بيومهم، واآخر لتكرمي العامالت بيوم املراأة، هذا مع ا�صتمرار م�صاريع البلدية االإدارية. 
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تنمية الموارد البشرية
جميع  يف  العاملة  القوى  معرفة  م�شتوى  رفع  الب�شرية  املوارد  بتنمية  يق�شد 
الإنتاجية  الكفاءة  م�شتوى  رفع  بغية  وقدراتها،  مهاراتها  وتطوير  املجالت 

لأق�شى درجة ممكنة.

عقدت ور�شة عمل امتدت لثالثة اأيام بعنوان »اإعداد خطة البناء املوؤ�ش�شي لبلدية 
رام اهلل«، مب�شاركة رئي�س البلدية املهند�س مو�شى حديد، ورئي�س واأع�شاء جلنة 
ال�شوؤون الإدارية يف املجل�س البلدي، والإدارة التنفيذية للبلدية، وذلك بدعم من 

موؤ�ش�شة جمتمعات عاملية.
املحطات  من  كواحدة  نوعها،  من  الثانية  الور�شة  وهي  الور�شة  هذه  وجاءت   
مع  وبالتوازي  اهلل،  رام  بلدية  يف  املوؤ�ش�شي  العمل  وتطوير  لتعزيز  الهادفة 
املقبلة،  الع�شرين  لل�شنوات  اهلل  رام  ملدينة  للتخطيط  الريادية  اخلطوات 
وبتحديث اخلطة ال�شرتاتيجية لل�شنوات املقبلة، وبهدف تعزيز الآليات الكفيلة 

مبراقبة ومتابعة وتفعيل اخلطط.
ترتقي  اأن  للبلدية  ميكن  ل  باأنه  اإميانا  املوؤ�ش�شي  للتطوير  الور�شة  وخ�ش�شت   
مب�شتوى خدماتها املقدمة كما ونوعا دون ماأ�ش�شة عملياتها الداخلية، ا�شتكماًل 
يف  املوؤ�ش�شي  التقييم  اإجراء  فيه  مت  الذي  الن�شاط  هذا  من  الأوىل  للمرحلة 

البلدية با�شتخدام اأداة التقييم املوؤ�ش�شي بامل�شاركة، والتي مت تطويرها من قبل 
واإدارة  القيادة،  هي:  رئي�شية  جمالت  ثالثة  التقييم  و�شمل  عاملية.  جمتمعات 
حيث  كفايات،  ت�شع  عنها  ينبثق  والتي  املجتمعية  وامل�شاركة  اخلدمات،  تقدمي 
مت اعتماد نتائج عملية التقييم كاأ�شا�س لو�شع ا�شرتاتيجيات واأهداف التطوير 

املوؤ�ش�شي يف البلدية.
الرباعي  التحليل  اإجراء  على  الور�شة  يف  اّتباعها  مت  التي  املنهجية   وا�شتملت 
الق�شايا  والتهديدات، ومن ثم حتديد  والفر�س  وال�شعف  القوة  نقاط  لتحديد 
الرئي�شية يف كل كفاية من الكفايات الت�شع املنبثقة عن جمالت التقييم الثالثة، 
الق�شايا  لهذه  حتليل  واإجراء  املت�شابهة  الق�شايا  ودمج  جتميع  مت  ثم  ومن 
با�شتخدام اأداة حتليل »�شجرة امل�شاكل«، وبعد ذلك مت حتديد اأهداف التطوير 
املوؤ�ش�شي ومن ثم �شياغة النتائج املتوّقعة وو�شع امل�شاريع التطويرية وموؤ�شرات 

التنفيذ ذات العالقة.

ورشة إعداد البناء 
المؤسسي 
لبلدية رام الله

وتطوير  الأداء  حت�شني  و�شائل  من  كو�شيلة  التدريب  باأهمية  البلدية  وتوؤمن 
والتكنولوجية،  والعملية  العلمية  للتطورات  ومواكبتهم  موظفيها  اإمكانيات 
ولتحقيق هذا الهدف ت�شدد البلدية على �شرورة �شمان جودة الربامج التدريبية 

التي تتلقاها كوادرها الب�شرية.

المشاركات المحلية 

الدورةاملوؤ�ش�شةامل�شاركونالرقم
نهى غنيم1

الت�شميم واال�شراف يف جمال البنية التحتية�شندوق تطوير البلديات

اأن�س ح�شن2
اأ�شامة م�شلح3
مي�شر �شكوكاين4
غ�شان دغل�س5
فادي اأبو فرحة6
مناق�شة م�شودة اإ�شرتاتيجية وتقنيات معاجلة املياه العادمة�شلطة املياهخالد غزال7
عي�شى ال�شايغ8

التخطيط احل�شري ونظم املعلومات اجلغرافيةموؤ�ش�شة التعاون االأملاين
ح�شام جدع9

ICDL�شركة جالك�شيابراهيم عواي�شة10

حممد �شامل11
تدريب وتبادل خرباتجمموعة االت�شاالت الفل�شطينية ح�شام جدع12

امينة اأبو الرب13
�شايل قطاوي14

ور�شة عمل خا�شة بالفنون والعلومموؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان
فاتن فرحات15
نورما عبد اهلل16

نقا�س م�شودة االطار اال�شرتاتيجي والبيئة الت�شريعيةوزارة  احلكم املحلي
اأحمد اأبو لنب17
ندمي دانيال18

Managed Document Servicesاوفتك فرح ك�شابري19

BISDELL Solutions dayفرح ك�شابري20

دورة يف جمال ت�شميم اأنظمة ال�شرف ال�شحي وت�شريف مياه االأمطار�شلطة املياهفادي اأبو فرحة21

 المشاركات الخارجية
الدورةاملكاناملوؤ�ش�شةامل�شاركونالرقم

برنامج تدريبي م�شروع التنمية ال�شياحية امل�شتدامة من اليابانPSTPمها رتني�شي1
خالل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

دورة تدريبية حول التنمية القت�شادية املحليةالأردناحتاد البلديات الهولندية للتعاون الدويلنهى غنيم2

عدي الهندي3
تبادل خربات / الهند�شةتروندهاميبلدية تروندهامي

اأن�س ح�شن4

دورة يف م�شروع الرتاث من اأجل التطويرال�شلط/ عمانمركز حفظ الرتاث الثقايفدمية عر�شان5

مجلس بلدي رام الله يعقد جلسته العلنية الثانية 

عقد جمل�س بلدي رام اهلل، جل�شته العلنية الثانية يف اآذار  وبثت عرب ف�شائية »فل�شطني مبا�شر«، 
بح�شور عدد من املواطنيني. واتخذ  املجل�س جملة من القرارات املهمة، بح�شور رئي�س بلدية 
رام اهلل املهند�س مو�شى حديد، والأع�شاء: �شامح عبد املجيد، كمال دعيب�س، حربي الفروخ، 
اأمني عنابي، �شامي احل�شري، عمر ع�شاف، جنمة غامن، عالء اأبو عني، ماهر حنانيا، جانيت 
ميخائيل، ح�شن اأبو �شلبك، في�شل در�س، رمزي اأبو العظام، ومدير عام البلدية اأحمد ابو لنب. 
وتاأتي هذه اجلل�شات العلنية تعزيزا للم�شاركة املجتمعية وتر�شيخا ملبادئ ال�شفافية وامل�شاءلة، 
وبهدف اإتاحة املجال للمواطنني للوقوف على طبيعة اجتماعات املجل�س البلدي عرب ح�شورها 

ب�شفة مراقب.
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مالية وإدارية مالية وإدارية

التأمينات العامة للبلدية   
على  العطاء  تر�شية   2014 لعام  للبلدية  العامة  التاأمينات  عطاء  ف�س  بعد  مت   
�شركة تر�شت العاملية للتاأمني للمرة الثانية على التوايل، حيث بلغ عدد املوظفني 
اأفراد عائالتهم مبا جمموعه 718  التاأمني 184 موظف/ة مع جميع  يف بداية 
والبالغة  لها  التابعة  وال�شيارات  الآليات  بتاأمني جميع  البلدية  فردا، كما قامت 

43 اآلية مع تاأمني جميع املرافق.

محكمة البلدية: وا�شلت اأعمالها مع بداية العام 2014، واجلدول 
اأدناه يبني عمل حمكمة البلديات من تاريخ 2014/1/1 ولغاية 2014/4/30 

العددنوع الق�شية 
115الوارد
37تنظيم

13مكرهة �شحية
65حرف و�شناعات

92املف�شول
23املدور

رحيل رئيس بلدية رام الله 
األسبق »نديم الزرو«

�شيع جثمان رئي�س بلدية رام اهلل الأ�شبق املنا�شل ندمي الزرو، يف العا�شمة الأردنية 
اهلل  رام  بلدية  من  ووفد  الكربى،  عّمان  عام  اأمني  بلتاجي  عقل  مب�شاركة  عّمان، 
بلدية  رئي�شة  ميخائيل  جانيت  ومب�شاركة  حديد،  مو�شى  املهند�س  رئي�شها  برئا�شة 
وغالبية  الأ�شبق،  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  رباح  اأيوب  واملهند�س  ال�شابقة،  اهلل  رام 
وكانت  اهلل.  رام  مدينة  موؤ�ش�شات  من  عدد  عن  وممثلني  البلدي،  املجل�س  اأع�شاء 
بلدية رام اهلل، وبا�شم جمل�شها واإدارتها التنفيذية ونقابة العاملني فيها، ونيابة عن 
عموم �شكان مدينة رام اهلل، نعت مبزيد من احلزن والأ�شى فار�س مدينة رام اهلل 
ندمي �شليم جري�س الزرو )اأبو فار�س(، رئي�س بلدية رام اهلل الأ�شبق، الذي انتقل 
ونظمت  فل�شطني.  اأجل  من  منا�شاًل  ق�شاها  عامًا   83 تعاىل عن عمر  رحمته  اإىل 
بلدية رام اهلل بيت عزاء للراحل الزرو  يف قاعة �شيدة الب�شارة للروم الكاثوليك، 
ملدة ثالثة ايام، وكانت بلدية رام اهلل، اأعلنت احلداد الر�شمي لثالثة اأيام مت فيها 

تنكي�س اأعالمها.

تتقدم أسرة بلدية رام الله بأحر التعازي للزمالء التالية أسماؤهم لرحيل أعزاء لهم

فريد كريكر لوفاة والدته. ماجد الكيالين لوفاة والدته.      
جمعة اخلالدي لوفاة اأخيه. يو�صف عثمان لوفاة اأخيه.      

التهاين
تتقدم أسرة بلدية رام الله بأحر التهاني للزمالء التالية أسماؤهم في مناسباتهم 

حمزة دالية باملولود اجلديد. �صفاء الدويك باملولودين اجلديدين.     
بالل دغرة باملولودة اجلديدة. مروان عطايا باملولودة اجلديدة.      

ماأمون ق�صاروة وجمانة الوعري مبنا�صبة زفافهم. حممد داود اأبو عجاح باملولودة اجلديدة.    

رحيل مدير عام بلدية رام الله السابق 
عصام الرفيدي

القائد املجتمعي ع�شام جورج الرفيدي مدير عام  �شيعت مدينة رام اهلل جثمان 
اإدارة �شرية رام اهلل الأوىل الأ�شبق، والذي  بلدية رام اهلل ال�شابق ورئي�س جمل�س 

انتقل اإىل رحمته تعاىل عن عمر يناهز 66 عاما.
ويعترب الرفيدي علما من اأعالم املدينة حيث اأم�شى قرابة الأربعة عقود يف خدمة 
�شكان املدينة والعمل يف البلدية، كما اأم�شى ثالثة عقود يف خدمة �شرية رام اهلل 
الأوىل رئي�شا ملجل�س اإدارتها. وكان الرفيدي من اأبرز القادة الك�شفيني والريا�شيني  
يف مدينة رام اهلل ، حيث فقدت احلركة الريا�شية والك�شفية واملجتمعية علما من 
اأعالمها املعروفني على م�شتوى الوطن.  وقد نعت بلدية رام اهلل  و�شرية رام اهلل 
“ابو  الرفيدي  ع�شام  املجتمعي  القائد  املدينة  يف  والريا�شية  الك�شفية  احلركة  و 

جورج “ ومت فتح باب العزاء يف قاعة �شرية رام اهلل الأوىل لثالثة اأيام. 

حفل عيد العمال العالمي

حفاًل  اهلل،  رام  بلدية  يف  العاملني  نقابة  نظمت 
العائلة  حديقة  قاعة  يف  اأيار،  من  الأول  ملنا�شبة 
البلدية املهند�س  مبدينة رام اهلل، بح�شور رئي�س 
البلدي،  املجل�س  يف  واأع�شاء  حديد،  مو�شى 
نظم  الذي  احلفل،  وتخلل  البلدية.  يف  والعاملني 
وبرعاية  البلدي،  املجل�س  �شندوق  من  بدعم 
�شحب  وفقرات  ر�شمية  كلمات  موبايل«  »الوطنية 
ومديرعام  البلدية  لرئي�س  وتكرمي  اجلوائز،  على 
العاملني  نقابة  واأع�شاء  لنب،  اأبو  اأحمد  البلدية  
احلفل  و�شهد  للعاملني.  هدايا  وتوزيع  ال�شابقة 
�شحب على اأرقام املوظفني، وتوزيع جوائز مقدمة 

من »الوطنية موبايل« و �شركة �شبيتاين. 

حفل عيد المرأة 

البلدية  رئي�س  قام  العاملي  املراأة  يوم  مبنا�شبة 
املهند�س مو�شى حديد بتكرم موظفات بلدية رام اهلل 
مكاتب  على  بها  قام  جولة  خالل  الورود  بتوزيع 
ترفيهية  رحلة  البلدية  نظمت  كما  املوظفات. 
جلميع موظفاتها اإىل مدينة اأريحا بهذه املنا�شبة.

عدادات مواقف السيارات

املواطنني  ل�شيارات  مواقف  توفري  ال�شيارات  مواقف  عدادات  م�شروع  يحقق 
تطوير  قرار  ولتنفيذ  املدينة.  يف   �شوارع  عدة  يف  املرورية  الأزمة  من  واحلد 
امل�شروع بتو�شعة حدوده ليغطى كافة اأحياء املدينة بالإ�شافة اإىل تنويع خيارات 
الدفع للمواطنني، قررت بلدية رام اهلل التوجه لتلزمي امل�شروع للقطاع اخلا�س 
من ناحية ا�شتثماره وت�شغيله واإدارته من خالل طرح اإعالن يف ال�شحف وو�شائل 

الإعالم لدعوة ال�شركات الراغبة  يف هذا املجال لبداء اهتمامها بامل�شروع.
الإر�شادية  الإ�شارات  تركيب  ا�شتكمال  فقد مت  امل�شروع،  العمل �شمن  �شري  اأما 
اإىل  والإنتقال  العدادات،  مل�شروع  امل�شبق  بالدفع  الوقوف  منطقة  يف  الالزمة 
�شاعات  تكون  بحيث  العدادات  م�شروع  ت�شغيل  يف  ال�شيفي  بالتوقيت  العمل 
الت�شغيل من 9:00 �شباحًا وحتى 8:00 م�شاًء، وان�شجامًا مع توجه البلدية املعلن 
لتقدمي خدمة الوقوف املجاين للمواطنني يف العطل والأعياد الر�شمية مت تقدمي 
هذه اخلدمة يف منطقة عدادات مواقف ال�شيارات يف املنا�شبات التالية: الأعياد 

الإ�شالمية وامل�شيحية، عيد املولد النبوي، وعيد العمال.
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رام الله – المدينة الذكية 
األولى في المنطقة

اأرجاء مدينة رام اهلل  يهدف م�شروع رام اهلل - املدينة الذكية اإىل ربط كافة 
بخدمة النرتنت وذلك من خالل باقة نفاذ متكن زائري و�شاكني املدينة من 
احل�شول على اإنرتنت ل�شلكي عرب خدمات الواي فاي ) Wi-Fi( يف اأي وقت 
البلدية  ل�شفحة  النفاذ  يكون  اأن  على  اهلل،  رام  مدينة  داخل  مكان  اأي  ومن 
املجل�س  اعتماد  وبعد  جمانيًا.  عنها  املتفرعة  ال�شفحات  وكافة  اللكرتونية 
املرجعية  ال�شروط  و�شع  مت  الفني،  وفريقها  امل�شروع  جلنة  لتو�شيات  البلدي 
لالتفاقية وعر�شها على وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات خالل اجتماع 
الدين  نا�شر  �شفاء  د.  الت�شالت  وزيرة  معايل  بح�شور  الوزارة  مقر  يف  مت 
اآنذاك، ورئي�س بلدية رام اهلل م. مو�شى حديد، حيث نوق�س امل�شروع ومت عر�س 
اأهم اخلدمات التي يقدمها واأبرز موا�شفات اخلدمة، ومراحل درا�شة امل�شروع. 
واتفق على اأن تقوم الوزارة بدرا�شة كافة تفا�شيل امل�شروع والتاأكد من �شمان 

تفا�شيله  وذلك ليتم اطالقه  برعاية ر�شمية من قبل الوزارة.

تحديث البيانات
تقوم طواقم البلدية  بزيارات ميدانية مل�شاكن ومن�شاآت املدينة لتحديث بيانات ال�شاكنني فيها وذلك للتوا�شل مع 
املواطنني وامل�شتفيدين من خدمات البلدية. وقام فريق العمل بزيارة كامل الوحدات ال�شكنية واملن�شاآت، ومتكن 
من جمع بيانات ما يقارب الـ 74% من املكلفني، مت حو�شبة اأغلبها ومت ربط 28% منها مع بيانات البلدية الأخرى. 

كما يقوم الفريق نف�شه اأثناء تواجده بامليدان بت�شوير املباين لتحديث قاعدة بيانات البلدية اجلغرافية.

حتديد الأ�ش�س لعملية الت�شمية وهي كالتايل:

الن�شبة املئويةالت�شنيفالرقم
7%اأ�شماء اأخرى1
22%�شخ�شيات وعائالت ومواقع من مدينة رام اهلل2
9%علماء وقادة و�شخ�شيات عاملية3
10%علماء وقادة و�شخ�شيات عربية4
6%عوا�شم ودول ومدن اأجنبية عاملية5
3%عوا�شم ومدن عربية6
23%قادة ومنا�شلون و�شخ�شيات فل�شطينية7
20%قرى ومدن فل�شطينية مهجرة ومهدمة ومغت�شبة 8

100%املجموع

مشروع البلدية االلكترونية
يف اإطار م�شروع البلدية اللكرتونية املمول من موؤ�ش�شة التعاون المنائي الملاين 
ـ GIZ  ، والذي ت�شعى البلدية من خالله اإىل  حتقيق روؤيتها يف تطبيق نظام 
عمل خدماتي اإلكرتوين  فعال يوؤدي اإىل اإجناز عمل وخدمات البلدية اإلكرتونيا 
يف  خبري  انتداب  مت  ال�شريكة،  واملوؤ�ش�شات  واملطورين  املواطنني  على  ت�شهيال 
و�شع الإجراءات حل�شر اإجراءات البلدية وتقدمي تو�شياته بامكانية حت�شينها، 
مع كتابة دليل الإجراءات الت�شغيلية، ومت التن�شيق والجتماع مع مداراء الدوائر 

وروؤ�شاء الأق�شام حل�شر هذه الإجراءات.
للنظام اجلديد  املرجعية  ال�شروط  كتابة  الدائرة من  انتهت  اآخر،  �شعيد  على 
وجتهيز وثيقة العطاء، وذلك بعد عقد عدد من الجتماعات املكثفة مع مدراء 
من  املتطلبات  ملناق�شة  املف�شليني  املوظفني  وبع�س  الأق�شام  وروؤ�شاء  الدوائر 
ال�شحف  يف  اهتمام  عن  تعبري  ن�شر  مت  كما  �شاملة.  ب�شورة  اجلديد  النظام 
الر�شمية كاأول خطوة  لن�شر العطاء متت فيه دعوة ال�شركات املهتمة بامل�شروع 

اإىل تقدمي نبذة عن ال�شركة وخربتها يف تنفيذ م�شاريع ذات عالقة.

الترقيم الخارجي والداخلي
بعد اأن اأنهت طواقم بلدية رام اهلل عملية الرتقيم الداخلي للمن�شاآت وامل�شاكن 
والتي تهدف اإىل توفري عنوان حمدد لكل من�شاأة اأو م�شكن، قام الفريق الفني 
بدرا�شة التوزيع اجلغرايف ملباين البلدة القدمية واملناطق اجلديدة يف �شاحية 
نظم  وا�شتخدام   UNDP و  ال�شرطة  ومنطقة  الدبلوما�شي  واحلي  الريحان 
التوجه  ثم  البلدية ومن  بيانات  الأرقام يف قاعدة  لتوثيق  املعلومات اجلغرافية 

للميدان وتركيب الأرقام وفق التايل:
تركيب لوحات ترقيم داخلية وخارجية ملا يقارب 95% من مباين البلدية . 1

القدمية.
تركيب لوحات ترقيم خارجية ملا يقارب 90% من مباين �شاحية الريحان . 2

وتركيب لوحات الرتقيم الداخلية لكامل مباين ال�شاحية التي مت ت�شطيبها.
ملا . 3 ترقيم خارجية  لوحات  تركيب  الدبلوما�شي مكتمل داخليا  ومت  احلي 

يقارب 90% وفق املعايري الدولية.

لجنة التسمية والترقيم
عقدت جلنة ت�شمية وترقيم �شوارع املدينة ومبانيها عدة اجتماعات متحورت موا�شيعها على النحو التايل:

• اأجل تطوير عملية العنونة 	 اإىل ثماين مناطق من  تق�شيم مدينة رام اهلل 
والت�شهيل على املواطنني، وهي كالتايل :

منطقة الإذاعة، منطقة مركز املدينة، منطقة املا�شيون، منطقة املنطقة 
اهلل  رام  منطقة  الطرية،  منطقة  الهواء،  باطن  منطقة  ال�شناعية، 

اجلديدة، منطقة الواد.

• املتعلقة 	 الفنية  الأمور  اأجل متابعة  ت�شكيل جلنتني م�شغرتني من  وقد مت 
بالت�شمية والرتقيم وهما :

جلنة معنية بتعريفات الأ�شماء وتنقيحها وترجمتها.. 1
جلنة معنية بتقدمي اقرتاحات تعديل مواقع واأ�شماء ال�شوارع.. 2

وقد مت عقد عدة لقاءات لهذه اللجان وبناء على ذلك مت اإجناز التعديالت على 
تعريفات اأ�شماء ال�شوارع،  وكذلك تقدمي بع�س املقرتحات لتعديل مواقع بع�س 

ال�شوارع ومقرتحات لتق�شيم ال�شوارع حيث يلزم.

اللجنة الوطنية التأسيسية للبلديات اإللكترونية
من  كل  جانب  اإىل  الإلكرتونية  للبلديات  التاأ�شي�شية  الوطنية  للجنة  بالن�شمام  اهلل  رام  بلدية  تكليف  فيه  مت  الذي    2012 العام  يف  الوزراء  جمل�س  لقرار  لحقا 
وبلديتي اخلليل  الوزراء،  العامة ملجل�س  والأمانة  امل�شتهلك،  العدل، وجمعية حماية  ووزارة  املعلومات،  وتكنولوجيا  الإت�شالت  ووزارة  املحلي مقررًا،  وزارة احلكم 

ونابل�س،عقدت االلجنة الوطنية التاأ�شي�شية للبلديات الإلكرتونية اأربعة اجتماعات منذ مطلع ال�شهر احلايل، دارت حول املحاور التالية:
اعتماد ا�شرتاتيجية البلديات اللكرتونية، التح�شري لور�شة » نقا�س م�شودة الإطار ال�شرتاتيجي والبيئة الت�شريعية لها«، اخلروج بتو�شيات من الور�شة، و�شع ت�شور 

لكيفية الربط بني البلديات واحلكومة، وت�شكيل جلنة فرعية لدرا�شة الت�شريعات مكونة من اأع�شاء اللجنة ومن البلديات.

ورشة البلديات االلكترونية / نقاش مسودة اإلطار االستراتيجي والبيئة التشريعية
كونها ع�شوا يف اللجنة الوطنية التاأ�شي�شية للبلديات اللكرتونية، قامت البلدية بامل�شاركة يف ور�شة البلديات اللكرتونية التي عقدت يف اأريحا لنقا�س م�شودة الإطار 
الإ�شرتاتيجي للبلديات الإلكرتونية والبيئة القانونية لها التي نظمتها وزارة احلكم املحلي بدعم من موؤ�ش�شة جمتمعات عاملية، وحتت رعاية وح�شور وزير احلكم 
املحلي د. �شائد الكوين، ووزيرة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات د. �شفاء نا�شر الدين اآنذاك ، ومديرة موؤ�ش�شة جمتمعات عاملية لنا اأبو حجلة، وعطوفة حمافظ 

اأريحا والأغوار ال�شمالية ماجد الفتياين.
وكون بلدية رام اهلل ع�شوا يف اللجنة الوطنية من اأ�شل �شبعة اأع�شاء، قامت البلدية بعر�س جتربتها يف تطبيق البلدية اللكرتونية ومناق�شة ما مت اجنازه اإىل تاريخ الور�شة.

مشروع العنونة والرمز البريدي لمدينة رام الله
�شمن م�شروع العنونة والرمز الربيدي ملدينة رام اهلل، ولحقا لالتفاقية التي وقعت بني البلدية وجمموعة الت�شالت الفل�شطينية، عقد اجلانبان عدة اجتماعات 
يف مقر بلدية رام اهلل ويف املقر الرئي�شي ل�شركة بالتل بنابل�س، مت خاللها �شرح تفا�شيل النظام وتدريب عدد من املوظفني على ا�شتخدام النظام، اإ�شافة اإىل بناء 

منهجية لتحديث عناوين امل�شرتكني.
 مت النتهاء من املرحلة الأوىل وهي تهيئة انظمة املجموعة ل�شتقبال العنوان الكامل كما هو معتمد يف بلدية رام اهلل، مع تغيري ت�شميم الفواتري الورقية واللكرتونية، 
ليظهر العنوان كامال لدى املواطنني. كما بو�شر العمل يف املرحلة الثانية حيث متكنت بلدية رام اهلل من حتديد العنوان الكامل ملا يزيد عن ن�شف م�شرتكي املجموعة 

املقيمني يف رام اهلل وزودتها بهم، ويجري العمل حاليا بني الفريقني ليجاد اآلية لتحديد عناوين باقي امل�شرتكني.
ويف ذات ال�شياق، مت عر�س النظام يف ور�شة عمل نظمتها بلدية بيتونيا بدعم من من موؤ�ش�شة التعاون الأملاين  GIZ  عقدت يف جامعة اأبو دي�س بح�شور مندوبني عن 
بلديات جمال�س الو�شط  وعدد من موظفي  بلدية بيتونيا وبع�س اأ�شاتذة وطالب اجلامعة.كما مت عر�س النظام اأمام وفد من بلدية بيت حلم خالل زيارته لبلدية رام اهلل.

G I S G I S

لقاء يف مكتب وزيرة االت�شاالت

اجتماع جلنة الت�شمية والرتقيم
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رام اهلل، ووفق اخلطة  بلدية  وامل�صاريع اخلدماتية يتوا�صل يف  التحتية  البينة  والثقايف مع م�صاريع  املجتمعي  العمل  اإىل جنب كان  جنبا 
ال�صنوية املعدة لهذا العام �صارت خطى االأن�صطة والربامج الثقافية واملجتمعية: 

ندوات المكتبة
قدم ال�شالون الثقايف الذي تنظمه املكتبة العامة عددا من الندوات واملحا�شرات 
للجمهور منها: املفاو�شات اإىل اأين؟ قدمها ع�شو اللجنة التفيذية �شالح راأفت، 
مناق�شة جمموعة من ق�ش�س الأطفال من اإ�شدارات موؤ�ش�شة تامر قدمتها د. 

فاطمة بدوان.
برامج االأطفال »مكتبة رام اهلل العامة«: �شمن خطة التطوير اخلا�شة 
باملكتبة والتي تهدف اإىل تفعيلها من خالل التوا�شل مع طلبة املدار�س واملوؤ�ش�شات 
فقد  ال�شرتاتيجية،  املكتبة  خطة  حتت  تندرج  والتي  قدراتهم  وتنمية  املختلفة 

قدمت املكتبة ثالثة برامج خا�شة بالأطفال والنا�شئة، وهي: 
برنامج »اهال و�صهال يا اأطفال« االأ�صبوعي اأيام ال�صبت لالأعمار 4 – 
الورق(،  طي  )فن  اأوريغامي  فقرة  التالية:  الفعاليات  �شملت  وقد  �صنة:   16
رواية ق�شة، حكايات »جدتي«، التفريغ النف�شي، و�شل�شلة فعاليات من برنامج 
»املهارات احلياتية لالأطفال«. وقد �شارك خالل هذه الفرتة حوايل  500 طفل 

من عمر 3 �شنوات وحتى 13 �شنة .
مكتبة  اأقامت  املدار�ص(:  )م�صاريع  املدار�ص  بطلبة  اخلا�ص  الربنامج 
التجريبية  امل�شاريع  جناح  بعد  املختلفة  املدار�س  طلبة  مع  م�شاريع   6 اهلل  رام 

الأوىل وهي:
اأقيمت بالتعاون  اأكادميية  اإر�شادية  اأوال: برنامج الإر�شاد الأ�شري: وهي ور�شة 
مع املجموعة ال�شبابية »مغامرة عقل« ا�شتهدفت خم�س عائالت جتد �شعوبة يف 
متابعة اأبنائها اأكادمييا ومتابعة 10 طلبة من اأبناء تلك الأ�شر الذين يدر�شون يف 
3 مدار�س حكومية يف ال�شفوف الرابع واخلام�س وال�شاد�س. هدفت هذه الور�شة 
اإىل ردم الفجوة الثقافية بني الأ�شرة واأبنائها والعمل مع اجلهتني على حتفيز 
هذه الأ�شر على متابعة اأبنائهم والتعامل مع املقررات املدر�شية بال�شكل املطلوب 

وحتفيز الطلبة اأنف�شهم.
طي  من  هند�شية  جم�شمات  )ت�شكيل  الريا�شيات  اأوريغامي  م�شروع  ثانيا: 
الورق(: ا�شتهدفت 18 طالبا يف ال�شف التا�شع يف 8 مدار�س خا�شة وحكومية 

ووكالة.
ثالثا: م�شروع الكتابة الإبداعية )اأ(: لل�شفوف 5 و 6 مب�شاركة 22 طالبا وطالبة 
يف 9 مدار�س حكومية ووكالة وخا�شة وم�شروع الكتابة الإبداعية )ب(: لل�شفوف 

7 و 8 مب�شاركة 14 طالبا وطالبة يف 9 مدار�س حكومية ووكالة وخا�شة. 
اأ�شئلة  اختيار  الأوىل  املرحلة  ا�شتهدفت يف  الثقافية:  امل�شابقات  رابعا: م�شروع 
ومت  والريا�شيات  والأدبية  واجلغرافية  التاريخية  املوا�شيع  خمتلف  يف  ثقافية 
ا�شتكماله يف م�شابقات ثقافية، و�شمل 13 طالبا وطالبة من ال�شفوف 6، 7، 8 

يف 6 مدار�س خا�شة وحكومية.
للمكتبة  فريق  تكوين  بهدف  الدمى  ا�شتخدام  على  التدريب  م�شروع  خام�شا: 
لإقامة فعاليات خمتلفة تخدم ثيمات وطنية واجتماعية لإقامة عرو�س لحقة: 
ي�شرتك يف هذا التدريب 14 طالبا وطالبة يف ال�شف 10 يف 5 مدار�س خا�شة 

وحكومية.
مدار�س   3 يف   10 ال�شف  يف  طلبة   6 قام  والنور�س«:  »حيفا  م�شرحية  �شاد�شا: 
خا�شة بالتدريب على هذه امل�شرحية بهدف عر�شها يف مهرجان »نوار ني�شان« 

ولإقامة عرو�س لحقة.

مكتبة رام الله العامة
�شراء  مت   ، العامة  اهلل  رام  ملكتبة  املحتوى  تطوير  خلطة  ا�شتكمال 
�شومان  احلميد  عبد  موؤ�ش�شة  من  �شخي  بتربع  الكتب  من  جمموعة 
للعام 2014 دعما من املوؤ�ش�شة ملكتبات البلديات يف ال�شفة الغربية 
دورته  يف  للكتاب  الدويل  فل�شطني  معر�س  زيارة  اإىل  اإ�شافة   ،
دور  من  املتنوعة  الكتب  من  اأخرى  جمموعة  و�شراء   2014 التا�شعة 
ن�شر حملية وعربية. وقد مت ال�شرتاك يف اإ�شدارات وجمالت بع�س 
عرفات،  يا�شر  موؤ�ش�شة  الوطنية:  الثقافية  واملراكز  املوؤ�ش�شات  من 
ومركز  /ما�س،  الفل�شطيني  القت�شادية  ال�شيا�شات  اأبحاث  معهد 
الأبحاث يف منظمة التحرير الفل�شطينية. كما و�شل املكتبة جمموعة 
وثقافية  بحثية  موؤ�ش�شات  من  املهداة  والإ�شدارات  الكتب  من  قيمة 
جمعية  خالل  من  العامل(  مفتاح  القراءة  م�شروع  )�شمن  اإماراتية 
اإدخالها  و  اجلديدة  الكتب  ت�شنيف  متابعة  .ومتت  الثقافية  البيارة 
على قاعدة البيانات. اإ�شافة اإىل  النتهاء من اإعادة ت�شنيف ق�شم 

النا�شئة .

ثقافية ومجتمعية

مجمع رام الله الترويحي

توقيع  العام،  لهذا  الرتويحي  اهلل  رام  ملجمع  الرتويجية  اخلطة  اإطار  يف  مت 
ل�شتخدام  الريا�شية  واملوؤ�ش�شات  الفرق  من  العديد  مع  تدريب  اتفاقيات 
ال�شالت الريا�شة املوجودة يف امللعب لغايات التدريب، ومن �شمن التفاقيات 
القومية  املو�شيقيات  وفرقة  الريا�شية،  ال�شهب  فرقة  مع  اتفاقية  املوقعة، 

الع�شكرية التابعة لالأمن الوطني.
ومتت يف هذا ال�شياق ا�شت�شافة ن�شاطات متعددة تعقد ب�شكل دوري يف املجمع 
الرتويجي، ومنها  دوريات تن�س الطاولة بتنظيم من احتاد كرة تن�س الطاولة، 
اليد  قدم اقرتاحا  الفل�شطينية واحتاد كرة  ال�شلة  اأن احتاد كرة  اأي�شا  ويذكر 
اإىل بلدية رام اهلل من اأجل متكينه  من عقد بطولت لكرة ال�شلة وكرة اليد يف 

املجمع.  
 ومن اجلدير ذكره اأي�شا اأن املجمع الرتويحي بكافة مرافقه مفتوح لال�شتخدام 
م�شتوى  وعلى  ترفيهية،  اأو  ريا�شية  لغايات  �شواء  والأفراد  العائالت  قبل  من 
ن�شاطات بلدية رام اهلل فقد مت عقد تدريبات مركزية وتدريبات مفتوحة  خا�شة 

قصر رام الله الثقافي 
احت�شنت مرافق ق�شر رام اهلل الثقايف الفعاليات الفنية والثقافية وال�شيا�شية 
وبلغت  العام.  مدار  على  فل�شطني  ويف  املدينة  يف  الأهم  والأكادميية  والرتبوية 
الثاين ولنهاية �شهر  الفعاليات املنفذة يف الق�شر منذ بداية �شهر كانون  عدد 
وبلغ عدد ح�شور  وتدريبات، كما  فعاليات  العام 2014، 55 ما بني  ني�شان من 

الفعاليات خالل الفرتة نف�شها 21380�شخ�شا تقريبًا.
 وا�شت�شاف ق�شر رام اهلل الثقايف فعاليات فنية وثقافية حملية منها مهرجان 

كرامة لأفالم حقوق الإن�شان، عر�س اأم�شية مو�شيقية للفنان �شيمون �شاهني.
بتنظيم  املعا�شر  الرق�س  الق�شر فعاليات عاملية منها مهرجان  كما واحت�شن 

من �شرية رام اهلل الوىل.
وقد ا�شت�شاف الق�شر جمموعة من الفعاليات الفنية ال�شيا�شية، مثل انطالقة 
للف�شائل  النطالقات  وذكرى  والتلفزيون،  الإذاعة  هيئة  من  بتنظيم  الثورة 

املختلفة.
وا�شت�شافت  قاعة عي�شى زيادة للموؤمترات يف ق�شر رام اهلل الثقايف جمموعة 

من ور�س  العمل املختلفة، ومنها اجتماع الهيئات العامة للبلديات.

حديقة العائلة
ا�شتقبلت حديقة العائلة �شمن روؤيتها الدائمة  خللق بيئة تعلمية ثقافية مفتوحة 
اهلل  رام  مدار�س  من  العديد  املحلي  املجتمع  من  والأفراد  املوؤ�ش�شات  لأن�شطة 
واملوؤ�ش�شات املجتمعية، حيث زارت احلديقة كل  الفرق املحلية  ورو�شاتها ومن 
الوكالة  من مدر�شة حتفيظ القراآن ومدر�شة لتني عني عريك وذكور رام اهلل 
ورو�شة الأمعري ورو�شة عامل الطفولة ومدر�شة البرية اجلديدة،  حيث قامت 
هذه املدار�س بالتعاون مع  موظفي احلديقة باأن�شطة ثقافية وحركية وترفيهية 
باحلركة  مليئا  تعليما  جوا  خلق  الذي  الأمر  الزيارت،  يف  امل�شاركني  للطالب 

واملتعة للزوار ال�شغار. 
كما وا�شت�شافت احلديقة  مدار�س ل توجد فيها قاعات لالأن�شطة الالمنهجية، 
الوكالة  اهلل  رام  ذكور  مدر�شة  من:   كال  و�شاحتها  احلديقة  قاعة  فا�شتقبلت 
ومدر�شة الرواد ومدر�شة فل�شطني، حيث قامت املدار�س بعقد ندوات يف موا�شيع 

خمتلفة لطالبها وا�شت�شافت زوارا لعمل حما�شرات واأن�شطة للطالب. 

وا�شت�شافت احلديقة يف ال�شياق ذاته فرقا فنية وموؤ�ش�شات اجتماعية  لإقامة 
تدريباتها واأن�شطتها يف مرافق احلديقة، ومنها موؤ�ش�شة الكمنجاتي التي عملت 
فنية  تدريبات  اأجرت  التي  و�شاح  وفرقة  احلديقة،  �شاحة  يف  مو�شيقيا  حفال 
للدبكة، ونادي رام اهلل الذي اأجرى تدريبات لتن�س الطاولة لفريقه، وجمموعة 
عقد  الذي  النجمة  جبل  ومركز  احلركة،  فنون  على  الأطفال  لتدريب  كاراتيه 

ور�شة عمل ليومني  متوا�شلني داخل احلديقة. 
وا�شت�شافت احلديقة 23 حفلة عيد ميالد، يف م�شاحات مفتوحة وجو من الفرح 

العائلي الوا�شع. كما وقامت البلدية بتنفيذ عدد من اأن�شطتها داخل احلديقة.
اأن عدد الأطفال والكبار الذين ا�شتفادوا من مرافق وفعاليات احلديقة  يذكر 

خالل �شهر 4 يزيد على 2700 �شخ�س.

ثقافية ومجتمعية

مباراثون الأطفال »�شوا بنقدر 2014«.
ونظم احتاد نقابة العاملني يف بلدية رام اهلل مباراة ودية لطاقم العاملني، ويتم 

تدريب الفريق التابع لنقابة العاملني مرة كل اأ�شبوع يف داخل املجمع.
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تعريف  اإىل  ويهدف  املحلي:  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  ال�صراكة  برنامج 
املوؤ�ش�شات املختلفة بربامج املكتبة ودجمها فيه:

الفل�شطيني/  الأحمر  الهالل  ال�شم« - جمعية  لتعليم  التام  »الت�شال  مدر�شة 
الفعالية  يف   16 –  13 اأعمار  وطالبة  طالبا   13 لـ  اأوريغامي  فعاليتا  اهلل:  رام 
اإ�شافة   ،8  ،7  ،6 ال�شفوف  الثانية من  الفعالية  وطالبة يف  و19 طالبا  الأوىل، 
فعالية  اليتيمات:   الفتيات  -  منزل  الأ�شرة  اإنعا�س  جمعية  ق�شة.  رواية  اإىل 
“ت�شجيع  اإىل ا�شتكمال برنامج  اإ�شافة   .14 – اأعمار 6  لـ 14 طالبة  اأوريغامي 
عني  ذكور  مدر�شة  يف   8 ال�شف  طلبة  من  طالبا   25 مع  املدار�س  يف  القراءة 
كما مت  الأ�شا�شية.  رام اهلل  ال�شف 11 يف مدر�شة ذكور  و23 طالبة يف  منجد 
تنظيم ندوة الدفاع املدين التي عقدت مع طلبة ال�شفني 10 و 11 يف املدر�شة 
ال�شرائط  “ر�شم  عمل  ور�شة  وطالبة،  طالبة   53 ومب�شاركة  اللوثرية  الإجنيلية 
امللونة” مع فنان بولندي على هام�س معر�س فل�شطني للكتاب مب�شاركة 9 طلبة 
كبار من ال�شفوف 9، 10، 11 و16 طالبا وطالبة من ال�شفوف 4، 5، 6. كما 
مت ا�شتحداث برنامج امل�شاركة بالفعاليات الوطنية:  عقدت املكتبة “م�شابقات 
القراءة: حملة  “اأ�شبوع  ووكالة �شمن  ثقافية” مع 4 مدار�س خا�شة وحكومية 
ت�شجيع القراءة يف املجتمع الفل�شطيني: القراءة طبع وطابع” حيث ا�شرتك فيها 

137 طالبا وطالبة من ال�شفوف 5، 6، 7، 10.

فعاليات مبنى المحكمة العثمانية
�شمن �شعيها املتوا�شل لتفعيل الواقع الثقايف لالأطفال والفتيان، نظمت املحكمة 
الثقافية واملجتمعية  البلدة القدمية العديد من الأن�شطة  العثمانية يف رام اهلل 
وفنون  عمل  ور�شات  بني  ما  تنوعت  حيث  الأخرية،  الأ�شهر  خالل  والرتفيهية 
وا�شتقبال  واأيام مفتوحة  يدوية لالأطفال وقراءات ق�ش�شية وعرو�س حكايات 
اأجواء  يف  اأن�شطتها  لتقييم  موؤ�ش�شات  وا�شت�شافة  العثمانية  حديقة  يف  لأطفال 
املحكمة العثمانية وعرو�س ملهرجان الرق�س الذي تنظمه �شرية رام اهلل الأوىل.

قراءة قصة 
مدار  على  لل�شغار   ق�ش�شية  وقراءات  عرو�س  العثمانية  املحكمة  يف  اأقيمت 
الأ�شهر ال�شابقة مع اأكرث من عر�س، مثل عرو�س لفداء عطايا وعرو�س لن�شرين 
اأر�س و�شما  خليل، ومنها عرو�س اقيمت �شمن مهرجان نوار ني�شان يف غرفة 
التي عمل  عليها عدد من الفنانات ال�شابات لتكون ف�شحة بكائنات لونية غريبة 
وخيالية تده�س الأطفال وت�شحبهم اىل عامل اخليال وتخلق جوا مثريا وممتعا 

لقراءات الق�ش�س.

فنون يدوية
اإميان  الفنانة  مع  بالورق  والفن  اليدوية  الفنون  ور�شة  املحكمة  يف  وت�شتمر 
 25 يقارب  ما  مرحلة  كل  يف  يح�شرها  عمريتني  ملرحلتني  تقام  التي  عمرية، 
طفال، يق�شق�شون ويلعبون وينتجون من الورق واملواد الأخرى  لوحات واأ�شكال 
فاتنة وممتعة. كما وت�شتمر ور�شة الرق�س املعا�شر التي بداأت مع بداية العام، 
بالتعاون  الور�شة  وتقام  الرق�س احلديث،  اأ�شاليب وفنون  الأطفال  يتعلم  حيث 

مع موؤ�ش�شة يانته.

ورش مجتمعية 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  الأطفال  لأهل  ور�شات  »العثمانية«  يف  وعقدت 
لتوعيتهم وخلق حوار معريف معهم حول حقوق ذوي الحتياجات اخلا�شة من 
بيوم مفتوح لذوي  العثمانية  نف�شه، قامت  ان�شانية وقانونية. ويف املجال  ناحية 
وتعلم  لعب  فقرات  اليوم  تخلل  حيث  املبنى،  حديقة  يف  اخلا�شة،  الحتياجات 
ومو�شيقى وتلوين وما اإىل ذلك من اأن�شطة ا�شتمتع فيها الأطفال ذوو الحتياجات 
العثمانية املطعم املجهول  اإىل نفو�شهم. وا�شت�شافت  البهجة  واأدخلت  اخلا�شة 
الذي اأقام يوما مفتوحا  ومعر�شا لالأكل الفل�شطيني، حيث ح�شره زوار كثريون 
تعرفوا على الأكل الفل�شطيني البيتي، ومت بيع منتجات بيتية واأغذية �شنعت بيتيا 

للزوار.

زيارات مدرسية
وريا�س  عديدة  مدرا�س  طالب  العثمانية  ا�شتقبلت  الزيارات،  جانب  ويف 
واملتنوعة،  الوا�شعة  العثمانية  املحكمة  اأجواء  يف  خمتلفة  اأن�شطة  لعقد  اأطفال 
منها مدر�شة اللوثري ورواد الغد وغريها، كما وزار املحكمة كل طالب مرحلة 
احل�شانة يف مدر�شة الفرندز، وذلك يف اأجواء عيد الف�شح املجيد، حيث اأجريت 
لهم اأن�شطة ترفيهية ممتعة وقامت املعلمات بتخبئة البي�س يف حديقة العثمانية 

وكان الأطفال يبحثون عن البي�س هناك مبرح وده�شة عالية.

مع بداية العام، بداأت املحكمة العثمانية بالتح�شريات لنتخابات جمل�س بلدي 
الأطفال، املجل�س الذي بداأت فكرته يف عام عام 2008 لإتاحة الفر�شة لأطفال 
ولتحقيق  بل�شانهم  حاجاتهم  عن  والتعبري  املجتمع  بناء  يف  بامل�شاركة  املدينة 

م�شاركة اأكرب من �شريحة ال�شباب يف عملية تطوير املدينة. 
والتعليم يف  الرتبية  الهدف يف حوار م�شتمر مع مديرية  لهذا  ودخلت املحكمة 
الثالثة  الدورة  حت�شريات  على  للتعاون  املركزية  النتخابات  وجلنة  اهلل   رام 
على  وتعريفهم  امل�شتهدفة  الفئة  مع  واللقاء  املدار�س  بزيارة  وذلك  للمجل�س، 
يف  اأ�شبوعني  مدى  على  الدميقراطية  تر�شيخ  يف  ودورهم  النتخابية  العملية 
يف  داخلية  انتخابات  اإجراء  اأجل  من  اأخرى  لقاءات  واأجريت  الأوىل.  املرحلة 
ال�شفوف املعنية. ومتت املرحلة الثالثة التي ت�شعى اإىل تعزيز البيئة الدميقراطية 
الدعاية  عملية  خالل  من  و�شحية  واعية  بيئة  يف  دميقراطيني  اأطفال  وتن�شئة 
املجل�س منوذجا دميقراطيا ملهما  لي�شكل  ال�شناديق،  النتخابية والقرتاع يف 

تنمو معهم من املدر�شة وتبقى  تن�شئة دميقراطية  الأطفال  تن�شئة  ي�شاعد على 
معهم. وي�شارك يف ع�شوية املجل�س لهذا العام 13 طالبا وطالبة من 13 مدر�شة 

يف رام اهلل برئا�شة الطالبة بيل�شان عبد اهلل. 
ويف دورته احلالية جل�س طالب املجل�س مع رئي�س البلدية حيث دار حوار بينهم 
جيله  اأبناء  خلدمة  املنتخب  املجل�س  بها  �شيقوم  التي  والربامج  الأن�شطة  حول 
وتبني ق�شاياه وهمومه، كما ودخل اأع�شاء املجل�س بعد عملية النتخابات يف عدد 
من ور�شات التدريب يف العثمانية مل�شاعدتهم يف النجاح يف عملهم الدميقراطي 
واملجتمعي والعملي من خالل الأن�شطة والربمج التي �شيعملون عليها خالل فرتة 
منتدى  مع   بالتعاون  العثمانية  يف  عقدت  التي  الور�شة  ومنها  احلالية.  الدورة 
ال�شبابية  املجال�س  الأطفال على  تعريف  الور�شة  ال�شبابي، حيث هدفت  �شارك 

ودورها يف املجتمع الفل�شطيني.

انتخابات مجلس بلدي 
أطفال رام الله - الدورة الثالثة

ثقافية ومجتمعية ثقافية ومجتمعية
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مهرجان الطفل »نوار نيسان«
ثيمة نوار ني�شان املتجددة،  »ار�س �شما«هي التاأكيد على رام اهلل مدينة �شحية 
وممتعة وتعلمية وتثقيفية متنوعة  لالأطفال، من خالل الربنامج الذي و�شع هذا 
العام بال�شراكة الوا�شعة  مع املوؤ�ش�شات امل�شتغلة ثقافيا يف رام اهلل، واملختلفة 
يف زوايا عملها، كنمط عمل يخلق واقع ثقايف اأغنى واأكرث تنوعا لأطفال وفتيان 
املدينة. لقد نظم املهرجان الذي امتد من 30 ني�شان وحتى 5 اأيار 2014 كل من: 
بلدية رام اهلل و�شرية رام اهلل الأوىل ومركز الفن ال�شعبي وموؤ�ش�شة تامر للتعليم 
عبد  موؤ�ش�شة  رواق،  مركز  والتعليم،  الرتبية  مديرية  مع  بال�شراكة  املجتمعي، 
املح�شن القطان، ع�شتار لإنتاج وتدريب امل�شرح، جمعية الكمنجاتي املو�شيقية، 
املركز الثقايف الأملاين الفرن�شي، جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني، مركز جبل 
الفنانني  منتدى  النيزك،  موؤ�ش�شة  الثقايف،  ال�شكاكيني  خليل  مركز  النجمة، 

ال�شغار، مركز الطفولة- النا�شرة، كلية فل�شطني التقنية.
املحكمة  مبنى  كان  حيث  ني�شان،  لنوار  العام  بداية  مع  التح�شريات  وبدات 
العثمانية يف رام اهلل القدمية غرفة عمليات م�شتمرة لغر�س اخلروج بربنامج 
�شامل ومتنوع لالأطفال زوار مهرجان الطفل نوار ني�شان 2014، وكانت الفكرة 
يف هذه الدورة من املهرجان اأن تتوزع الأن�شطة على اأمكنة خمتلفة من رام اهلل، 

على  التفاق  ال�شابقة، حيث مت  ال�شنوات  كما يف  واحد  مكان  اأن حت�شر يف  ل 
اأتاح  ما  وهذا  املدينة،   يف  تواجدها  مكان  يف  باأن�شطتها  موؤ�ش�شة  كل  تقوم  اأن 
من خالل العرو�س املجانية  الفر�شة لالأطفال والأهايل لزيارة املراكز الثقافية 

املختلفة يف املدينة والتعرف عليها وال�شتمتاع بالأن�شطة التي اأعدتها.
حيث  الفنون،  اأنواع  خمتلف  بني  وتنوعت  موقعا،   12 يف  الفعاليات  نظمت     
جاءت الأن�شطة على �شكل معار�س فنية وور�س مو�شيقية واأخرى تعنى بالفنون 
اإىل قراءة  اإ�شافة  الإ�شارة وغريها،  التقليدي ولغة  البالط  الت�شكيلية وت�شنيع 
وم�شرحيات،  اأفالم  وعرو�س  بيئية،  واأن�شطة  علمية،  وحمطات  ق�ش�س، 
وزاوية األعاب التفكري، وغريها. ومت الرتكيز يف هذه الدورة من املهرجان على 
للعديد  الإ�شارة  بلغة  الفورية  الرتجمة  تقدمي  الإعاقة من خالل  ذوي  م�شاركة 
من الفعاليات، وم�شاركة ذوي الإعاقة يف الربنامج الفني ويف ح�شور املهرجان 

بفعالياته املختلفة.
بنقدر«،  »�شوا  الأطفال  ماراثون    2014 للعام  ني�شان  نوار  اأن�شطة  �شمن  وجاء 
الذي �شارك فيه طالب املدار�س من املراحل الأ�شا�شية. واختتم املهرجان لهذا 

العام بعر�س �شريك »�شوبر رودا�س« من اإ�شبانيا.

نظمت بلدية رام اهلل ماراثون الأطفال الرابع »�شوا بنقدر« والذي اعتمدته بلدية 
رام اهلل كن�شاط دوري يقام بالتن�شيق مع مديرية الرتبية والتعليم.

ني�شان” يوم  “نوار  الطفل  فعاليات مهرجان  العام �شمن  ماراثون هذا  واأقيم 
ال�شف  من  املدينة  مدار�س  من  1600طفل  فيه  و�شارك   ،2014-5-2 اجلمعة 
تنفيذه  على  وا�شرف  هذا  خمتلفة.  وم�شارات  فئات  عرب  ال�شاد�س  حتى  الأول 
بالإ�شافة اىل طواقم بلدية رام اهلل، جمموعة من املتطوعني التابعني جلمعية 
القد�س  جامعة   – العاملي  الطب  طلبة  واحتاد  الفل�شطيني  الأحمر  الهالل 

ومتطوعي جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل. 
بدعم من  بنقدر 2014” اأقيم  “�شواب  الأطفال  ماراثون  اأن  ذكره  ومن اجلدير 
اوريو “جمموعة عنبتاوي” و�شندوق ال�شتثمار الفل�شطيني، علما اأن ريع ماراثون 
ماراثون الأطفال 2014 ر�شد ل�شتكمال املرحلة الثانية من م�شروع تطوير مكتبة 

الأطفال يف مبنى املحكمة العثمانية التي �شتخ�ش�س لت�شخي�س �شعوبات التعلم.
وقد لقى ماراثون الأطفال هذا العام اأ�شداء ايجابية من املجتمع املحلي الذي 

اأثنى على ح�شن التنظيم واحلفاظ على اأمن و�شالمة الأطفال..

ماراثون األطفال »سوا بنقدر 2014«

فعاليات مشتركة مع مؤسسات المدينة
مهرجان كرامة

نظم م�شرح ع�شتار لإنتاج وتدريب امل�شرح بالتعاون مع بلدية رام اهلل مهرجان 
كرامة لأفالم حقوق الإن�شان يف مدينة رام اهلل ومدن فل�شطينية اأخرى كالقد�س 
ويوم  نقا�س  حلقات  الأفالم  عرو�س  هام�س  على  واأقيمت  كما  ونابل�س،  وغزة 

درا�شي حول العنف �شد املراأة، واأقيم معر�س  لل�شور الفوتوغرفية. 

مليار  ينه�صون من اأجل العدالة
نظم م�شرح ع�شتار لإنتاج وتدريب امل�شرح بالتعاون مع بلدية رام اهلل يف اخلام�س 
�شارع  العدالة« يف  اأجل  ينه�شون من  »مليار  �شباط 2014حملة  �شهر  ع�شر من 
بنت جبيل يف مدينة رام اهلل، وهي حملة كانت اأطلقتها موؤ�ش�شة V-day �شابقا 
التي تعنى بدعم ومنا�شرة الن�شاء حول العامل، ونبذ العنف جتاههن واملطالبة 
بحقوقهن، وجاءت احلملة يف العام 2014 لتطالب بالعدالة. نظمت احلملة يف 
يا�شر عرفات  ال�شهيد  ميدان  نظمت يف  فل�شطني  ويف  التاريخ  بنف�س  دول   210

حيث بداأت مب�شرية فنية من ميدان املنارة وانتهت باأم�شية فنية.

م�صرية يوم امل�صرح العاملي 
امل�شرح  »يوم  اهلل  رام  بلدية  مع  بالتعاون  الفل�شطينيني  امل�شرحيني  رابطة  نظمت 
العاملي«  الذي بداأ مب�شرية فنية بالقرب من وزارة الثقافة الفل�شطينية مرورا بو�شط 

مدينة رام اهلل وانتهاء باإقامة اأم�شية فنية يف مركز خليل ال�شكاكيني الثقايف.

مبادرة مع »�صو بدك من رام اهلل«
 « مبادرة  مع  بالتعاون  الهجرية،  ال�شنة  راأ�س  رام اهلل، يف ذكرى  بلدية  نظمت 
�شو ما بدك من رام اهلل« ال�شبابية فعالية فنية يف بيت امل�شنني التابع جلمعية 
الحتاد الن�شائي العربي، وزعت خاللها الورود على امل�شنني وقدمت فقرات فنية 
ترفيهية مب�شاركة امل�شنني اأنف�شهم وال�شباب وال�شابات من املبادرة. ياأتي ذلك 
�شمن م�شروع ا�شرتاتيجي اأقرته البلدية ي�شتهدف كبار ال�شن يف برنامج م�شتمر 
اأ�شبوعي ينظم يف كل يوم ثالثاء يف »بيت امل�شنني« يف حماولة لت�شليط ال�شوء 

على هذه الفئة املهمة يف املجتمع والتي لديها احتياجات خا�شة.

اجتماع المسرح البلدي

عقدت البلدية اجتماعًا �شم ممثلني عن موؤ�ش�شات ثقافية وفنية يف مدينة رام اهلل، 
ملناق�شة التقنيات املزمع ا�شتخدامها يف امل�شرح البلدي التابع لبلدية رام اهلل، 

والذي يجري العمل على تاأهيله  وجتهيزه للعمل قبل نهاية العام اجلاري.
  ونظمت البلدية زيارة ميدانية للم�شرح قيد التطوير ملمثلي املوؤ�ش�شات الثقافية 

والفنية يف رام اهلل واملدن املجاورة، والذين �شاركوا بفعالية يف النقا�س.
وتعترب البلدية امل�شرح البلدي، اإ�شافة نوعية للخريطة الثقافية والفنية،  و�شرح 

ثقايف فني جمتمعي حي يف قلب املدينة.
وحتديدا  املهم�شة  الفئات  على  البلدية  تركيز  مع  املهم�شة:  الفئات  مع  العمل 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة وكبار ال�شن واهتمامها  بالعمل معهم، فقد اأخذت على 
عاتقها هذا العام امل�شاركة مع هذه الفئات وو�شعها �شمن �شلم اأولوياتها للعمل 

املجتمعي، حيث مت  بناء خطة عمل للعمل مع الفئتني.
ال�شن بالتعاون مع جمعية الحتاد  اأن�شطة خا�شة بفئة كبار   ومت تنفيذ خم�شة 
– نادي كبار ال�شن  ت�شمنت احتفال مبنا�شبة عيد الأم،  مت  الن�شائي العربي 
مب�شاركة  النادي  على  املرتددين  امل�شنني  على  الرمزية  الهدايا  توزيع  خالله 
الفرقة القومية واملو�شيقات الع�شكرية التابعة لقوات الأمن الوطني الفل�شطيني. 

ثقافية ومجتمعية ثقافية ومجتمعية

وفد التبادل الشبابي العربي في ضيافة بلدية رام الله
 

ا�شت�شافت بلدية رام اهلل افدا من ال�شباب العربي �شمن فعاليات التبادل ال�شبابي العربي الفل�شطيني 
واليمن  وتون�س  �شبابا عربيا من الردن  الذي �شم  بالوفد  بلدية رام اهلل  الرابع، ورحب رئي�س  الردين 
واجلزائر وال�شعودية وغريها من الدول العربية وقال: اننا نقدر هذه الزيارة ب�شكل ا�شتثنائي كون هذا 
الدول  لدى  اللويات  �شلم  على  الفل�شطينية  الق�شية  على  لالإبقاء  ا�شا�شا  الفل�شطيني  العربي  الرتابط 
�شفري  اهم  الحتالل  ظل  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  واقع  على  العربي  ال�شباب  اطالع  معتربا  العربية، 
يف  الفل�شطينني  ال�شرى  معاناة  نقل  وبالخ�س  العربية،  ال�شعوب  جلميع  �شعبها  معاناة  لنقل  لفل�شطني 
�شجون الحتالل.  وكان يف ا�شتقبال الوفد ع�شو املجل�س البلدي عمر ع�شاف رئي�س اللجنة الثقافية يف 
بلدية رام اهلل، الذي اأكد على اهمية دور ال�شباب العربي يف تر�شيخ وتعميم مقاطعة الحتالل ال�شرائيلي 

يف املدن العربية، ودوره يف ا�شتعادة مكانة الق�شية الفل�شطينية �شمن هموم المة العربية.
وي�شارك برنامج التبادل الذي ينفّذه �شنويا مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين يف فل�شطني والردن يف عدة 
اأن�شطة وزيارات ميدانية ور�شمية  يف العديد من مدن الفل�شطينية ومنها  يف بيت حلم واخلليل ورام اهلل 
وقلقيلية وطولكرم ونابل�س. ويف ختام اللقاء الذي مت يف حر�س ردانا احد مرافق بلدية رام اهلل قدم النائب 

نا�شر جمعة رئي�س جمل�س اإدارة مركز احلياة درعا تقديرية لبلدبة بلدية رام اهلل.
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زيارة البطريرك 
فؤاد طوال 

لبلدية رام الله

حل البطريرك فوؤاد طوال، بطريرك كني�شة الالتني يف القد�س و�شائر الأرا�شي املقد�شة، والوفد املرافق لهى �شيفًا على بلدية رام اهلل، وذلك يف زيارة يحر�س فيها 
غبطة البطريرك على تفقد رعاياه يف املدن الفل�شطينية املختلفة. وتعترب زيارته ملدينة رام اهلل الأوىل منذ توليه من�شبه، وزيارته اإىل بلدية رام اهلل تاأتي يف هذا 

ال�شياق، وللبحث يف موا�شيع م�شرتكة بني البلدية والبطريركية. 
ويف اللقاء اأكد رئي�س البلدية م. مو�شى حديد اأن رام اهلل فتحت ذراعيها جلميع من اأتى اإليها عرب التاريخ، وحافظت على ن�شيج يكاد يكون فريدًا من نوعه على �شعيد 
ال�شفة الغربية.. هذا الن�شيج، وبالإ�شافة اإىل كونه ن�شيجًا اجتماعيًا، هو ن�شيج ديني يعي�س يف تناغم وان�شجام ووفاق دائم ما بني اتباع الديانات املختلفة، حيث متثل 
مدينة رام اهلل يف هذا املجال منوذجًا رائعًا ومميزًا، ما ي�شكل رافعة تدعمها بلدية رام اهلل، ل�شتمرار اأبناء ال�شعب الفل�شطيني يف ن�شالهم لن�شرة ق�شيتهم العادلة.
  بدوره عرب البطريرك فوؤاد طوال عن �شعادته بزيارة البلدية التي تاأتي يف اإطار التعاون ما بني املوؤ�ش�شات املدنية وما بني الكني�شة والبطريركية .. وقال: اأنتم ونحن 

يف عملنا الجتماعي، وعلمنا الإن�شاين يجب اأن نتعاون، وبالفعل ل حدود للتعاون بيننا يف خدمة الإن�شان يف الأر�س املقد�شة، الذي ي�شتحق كل ت�شحية وكل عطاء.
 واأ�شاف: نفتخر باأعمال على م�شتوى البطريركية الالتينية اأو البطريركية الكاثوليكية ككل يف عدة جمالت، من بينها جمال التعليم، حيث لدينا 118 مدر�شة فيها 
75 األف طالب.. يف بع�س املدار�س كما يف رام اهلل عدد الطالب امل�شلمني اأكرث من امل�شيحيني، وهوؤلء طالبنا واأولدنا، ول تفرقة، لأن خدمتنا وحمبتنا لالإن�شان يجب 
األ تعرف احلدود، كما اأن الكني�شة الكاثوليكية يف الأر�س املقد�شة مبا فيها الأردن، تخدم اأحد ع�شر م�شت�شفى، بينها اأربعة م�شت�شفيات كاثوليكية يف رام اهلل.. نحن 

ن�شتقبل كل من ياأتينا بفرح، وهذه ر�شالتنا اإىل اهلل واإىل التاريخ.
وقام رئي�س البلدية املهند�س مو�شى حديد بتكرمي البطريرك طوال،  حيث قدم له �شعار البلدية مطرزًا، وكتابًا حول معمار مدينة رام اهللK قبل اأن يقوم طوال 

بالكتابة يف �شجل الت�شريفات لكبار زوار البلدية.

بلدية رام الله تحلُّ ضيفًا على بلدية الظاهرية

حل وفد من بلدية رام اهلل، برئا�شة رئي�س البلدية املهند�س مو�شى حديد، واأع�شاء املجل�س البلدي، وموظفون يف البلدية �شيوفًا على بلدية الظاهرية، يف اطار تعزيز 
التعاون امل�شرتك ما بني البلديتني، و بناء منوذج جديد من العالقات ما بني املدن الفل�شطينية، ومتكني اجلميع من تبادل اخلربات والبحث عن افكار جديدة وخالقة، 

للتغلب على الكثري من امل�شاكل التي تواجه املدن الفل�شطينية . 
ورحب رئي�س بلدية الظاهرية اكرم ابوعالن بالوفد معتربا هذه الزيارة تعبريا عن العالقة املتينة التي تربط الظاهرية ورام اهلل، خا�شة ان الكثري من اهل الظاهرية 
يتواجدون يف رام اهلل . وقام رئي�س بلدية الظاهرية واع�شاء املجل�س البلدي بجولة مع وفد بلدية رام اهلل لبع�س امل�شاريع يف الظاهرية منها منتزه ابو خروبة، والذي 
مت حتويله اىل مكان جميل يق�شده الكثري من اهل الظاهرية، واىل ا�شتاد الظاهرية الدويل، اإ�شافة اإىل جولة يف البلدة القدمية بالظاهرية والتي مت ترميمها من قبل 
»رواق« )مركز املعمار ال�شعبي الفل�شطيني(، لتكون مكانًا للعديد من موؤ�ش�شات الظاهرية . يذكر اأن بلدية رام اهلل وقعت مع بلدية الظاهرية اتفاقية تعاون يف العام 

2013 يف اإطار نقل اخلربات وتبادلها يف جمالت م�شرتكة.

رئيس بلدية رام الله 
يستقبل السفير األردني

اململكة  متثيل  مكتب  رئي�س  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  حديد  مو�شى  م.  ا�شت�شاف 
الأردنية الها�شمية لدى فل�شطني، ال�شفري خالد عبد اهلل ال�شوابكة، ومت خالل 
اللقاء بحث اآفاق التعاون امل�شرتك، وخا�شة ما يتعلق بن�شج عالقات تعاون مع 
جمال  يف  عاملني  اأردنيني  م�شوؤولني  قيام  بحث  مت  كما  عدة،  اأردنية  بلديات 
وكذلك  قريبًا،  اأخرى  ومدن  اهلل  رام  اإىل  بزيارات  والبلديات  املحلي  احلكم 
زيارات اأخرى مل�شوؤولني من خارج القطاع، اإ�شافة اإىل بحث املوعد الذي ميكن 
اعتماده لفتتاح ميدان املللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني، فيما عرب ال�شوابكة 
الأردنية  البلديات  بني  العالقات  تعميق  اأهمية  وعن  باللقاء،  �شعادته  عن 

والفل�شطينية.

استقبال القنصل  الفلسطيني في صربيا

ا�شت�شافت بلدية رام اهلل، القن�شل  الفل�شطيني يف �شربيا طالل الزق، ووفدًا 
والتاآخي  والتواأمات  الت�شبيك  تفعيل موا�شيع  نقا�س حول  دار  له، حيث  مرافقًا 
وال�شراكة ما بني البلديات الفل�شطينية والبلديات ال�شربية، خا�شة بعد اأن قدم 
الزق عر�شًا ملواقف �شربيا املوؤيدة لل�شعب الفل�شطيني وق�شيته العادلة، والتي 
الع�شوية  ملف  يف  الفل�شطينيني  مع  بالكامل  املت�شامنة  مواقفها  يف  انعك�شت 
بيت  اعتماد  الدولة 194، وكذلك يف  اليون�شكو، ويف احل�شول على  الكاملة يف 

حلم على قائمة الرتاث الإن�شاين يف اليون�شكو. 
واأ�شار الزق اإىل اأن العديد من البلديات الفل�شطينية منها الرام وجيو�س واأريحا 
وبريزيت واخلليل، ترتبط بعالقات تعاون و�شراكة مع عديد البلديات ال�شربية، 

متطلعًا اإىل �شراكة بني بلدية رام اهلل واإحدى البلديات الكربى يف �شربيا. 
مع  �شراكة  اأو  تواأمة  اتفاقيات  اأي  بعقد  مو�شى حديد  م.  البلدية  رئي�س  ورحب 
بلديات كربى غري بلغراد يف �شربيا، وهو ما وعد الزق ببدء العمل على حتقيقه.

عالقات محلية ودولية

استقبال وزير الشؤون 
البلدية االردني في بلدية رام الله

ا�شتقبل رئي�س واع�شاء املجل�س البلدي وزير ال�شوؤون البلدية الأردين املهند�س 
وليد حمي الدين امل�شري، وذلك يف لقاء ببلدية رام اهلل ، رحب فيه رئي�س بلدية 
رام اهلل م. مو�شى حديد بالوزير ال�شيف والوفد املرافق له بح�شور وزير احلكم 
املحلي �شائد الكوين والوفد املرافق له، وجرى خالل اللقاء عر�س يلم عن مدينة 
رام اهلل تاله كلمة لرئي�س بلدية رام اهلل اأكد فيها على ال�شلة القوية والرتابط 
الزيارة هي  و الردين، موؤكد على ان هذه  الفل�شطيني  ال�شقيقني  ال�شعبني  بني 
تقدم  ان  العباء  كل  من  بالرغم  حتاول  التي  وبلديتها  اهلل  رام  ملدينة  �شرف 
الف�شل للمواطنني كونها مدينة تتمركز فيها احلركة الدبلوما�شية وال�شيا�شية 
والدارية واخلدماتية ومتنى م. حديد ان تكون هذه الزيارة مثمرة على �شعيد 
اهلل  رام  بلدية  �شكر  الردين  الوزير  اما  اجلانبني.  بني  امل�شرتكة  امل�شاريع 
على ا�شتقبالها وعلى اجلولة التي اجراها يف املدينة واطالعه على ميدان امللك 
عبد اهلل الثاين بجانب ق�شر رام اهلل الثقايف، �شاكرا البلدية على هذه اللفتة 
املميزة ، وعرب عن �شعادته مبجيئه اىل رام اهلل التي �شعر فيها باللفة والدفئ 
يف  جنحت  البلدية  ان  ال  ال�شرائيلي  الحتالل  من  وبالرغم  انه  اىل  م�شريا 
تطوير املدينة حيث متتزج العراقة وباملعا�شرة ، مهنئا البلدية على جهودها يف 

خدمة الن�شان واملواطن.

عالقات محلية ودولية
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عالقات محلية ودوليةعالقات محلية ودولية

رئيس بلدية رام الله يستقبل 
القنصل الفرنسي العام

ايرفيه  العام  الفرن�شي  القن�شل  حديد  مو�شى  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ا�شتقبل 
ماجرو، والوفد املرافق له من القن�شلية، ومت يف اللقاء، بحث متابعة اخلطوات 
العملية لتحقيق م�شروع اإن�شاء املدر�شة الفرن�شية يف رام اهلل، وتكثيف التن�شيق 
مع اللجنة الفرن�شية امل�شوؤولة عن اإن�شاء املدار�س اخلارجية )MLF(، ويندرج 

م�شروع اإن�شاء املدر�شة الفرن�شية برام اهلل، يف اإطار عملها.
 من جانبه رحب حديد بالقن�شل الفرن�شي العام والوفد املرافق له، موؤكدًا على 
اأن م�شروع  امل�شروع، خا�شة  لتنفيذ هذا  �شتبذل كل اجلهد  رام اهلل،  بلدية  اأن 
على  املنفتحة  اهلل  رام  مدينة  وطبيعة  يتما�شى  مبا  ياأتي  الفرن�شية  املدر�شة 
الثقافات الأخرى، م�شددًا على اهتمام القيادة الفل�شطينية بهذا امل�شروع، الذي 
جاء نتيجة توافق بني الرئي�س حممود عبا�س والرئي�س الفرن�شي فران�شوا اأولند 
عند زيارة الأخري اإىل رام اهلل، يف حني مت التطرق للم�شروع جمددًا عند زيارة 

الرئي�س عبا�س الأخرية اإىل باري�س. 
ومت يف اللقاء، بحث امل�شي قدمًا يف امل�شروع، عرب عقد لقاء بني ممثلني عن بلدية 
رام اهلل وممثلني عن الـ)MLF(، ومن ثم بحث �شيغ ال�شراكة املمكنة حول امل�شروع، 
واجلانب  اهلل  رام  بلدية  بني  ما  تف�شيلية  اتفاقية  توقيع  لحق  وقت  يف  يتم  بحيث 
الفرن�شي، لتحديد ق�شايا عدة، من بينها طبيعة متثيل البلدية يف جمل�س اأمناء املدر�شة.
البلديات الفرن�شية، وخا�شة بلدية باري�س، يف دعم م�شروع   كما مت بحث دور 
املدر�شة الفرن�شية، وهي مدر�شة غري ربحية، اإ�شافة اإىل بحث اإمكانية احل�شول 

على منح درا�شية، وعرب البلدية، ل�شباب املدينة من اجلن�شني.

رئيس بلدية رام الله يستقبل 
القنصل التركي العام

العام  الرتكي  القن�شل  حديد،  مو�شى  املهند�س  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ا�شتقبل 
ال�شداقة  جمعية  رئي�س  جوهر  اأمني  وحممد  �شارنيج،  م�شطفى  القد�س  يف 
عن  حديد  واأعرب  للجمعية.   العامة  الهيئة  يف  واأع�شاء  الرتكية،  الفل�شطينية 
اهتمام بلدية رام اهلل بتعزيز عالقتها مع بلديات تركية، وخا�شة بلدية �شانكيا 
اتفاقية  وقع  اهلل  لرام  ال�شابق  البلدي  املجل�س  كان  والتي  الكربى«،  »اأنقرة  يف 
فخر  وهي  الزيارة،  بهذه  �شعيد  �شارنيج:  القن�شل  قال  جانبه  من  معه.  تعاون 
وم�شوؤولية كبرية لكل من ي�شغل هذا املن�شب .. اأعدكم بتقدمي كل ما يف و�شعي 
لتعزيز العالقات الرتكية الفل�شطينية على اأكرث من �شعيد، ومن بينها احلكم 
خالل  من  بالبلدية،  اخلا�شة  امل�شاريع  من  للعديد  امل�شاعدات  وتقدمي  املحلي، 
بتعزيز  يتعلق  ما  خا�شة  )تيكا(،  الرتكية  والتعاون  التنمية  موؤ�ش�شة  م�شاريع 
رام اهلل  ال�شتثمارية يف  الفر�س  وتعزيز  القت�شادية بني اجلانبني،  العالقات 

التي وجدت فيها بيئة خ�شبة لت�شجيع ال�شتثمار.

 رئيس بلدية رام الله يستقبل ممثلة 

بولندا لدى فلسطين
ا�شتقبل املهند�س مو�شى حديد رئي�س بلدية رام اهلل، ممثلة جمهورية بولندا 
بوكوف�شكا  زيارة  وتعترب  ماكيب.    – بوكوف�شكا  الك�شاندرا  فل�شطني،  لدى 
بولندا  جلمهورية  ممثلة  عملها  مهام  ت�شلمها  منذ  للبلدية  نوعها  من  الأوىل 
العالقات  عمق  على  حديد  واملهند�س  �شددت  حيث  موؤخرا،  فل�شطني  لدى 
التعاون بني اجلانبني الفل�شطيني  اأهمية تعزيز  البولندية، وعلى  الفل�شطينية 
لوبلن  بلدية  مع  تعاون  بعالقة  ترتبط  التي  اهلل،  رام  بلدية  عرب  والبولندي 

البولندية.
راأ�شها  على  عدة،  جمالت  يف  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  بوكوف�شكا  و�شددت 
�شت�شهدها  عدة  م�شرتكة  م�شاريع  اأن  اإىل  لفتة  احل�شري،  والتطوير  الثقافة 
الأ�شهر املقبلة ما بني البلديتني، خا�شة يف املجال الثقايف، معربة عن ا�شتعداد 
هذه  يف  ولوبلن  اهلل  رام  بني  العالقات  متتني  على  العمل  البولندية  املمثلية 
املجالت وغريها، وهو ما �شدد رئي�س بلدية رام اهلل على اأهميته، قبل التفاق 
ما مت احلديث  لتفعيل  املتخ�ش�شة،  الدوائر  مع  اللقاءات  على عقد مزيد من 

عنه يف اللقاء.
 

بلدية رام الله تستقبل وفدًا من 
»الحكم المحلي« الفرنسي

املحلي  موؤ�ش�شات احلكم  وفدًا ميثل قطاعات عدة يف  رام اهلل  بلدية  ا�شتقبلت 
بني  املتميزة  والعالقات  منهما،  كل  تاريخ  اجلانبان  فيه  ا�شتعر�س  الفرن�شي، 
التعاون  واآفاق  املحلي،  احلكم  جمال  يف  والفرن�شي  الفل�شطيني  اجلانبني 

امل�شرتك.
املحلي  احلكم  لهيئات  العام  املدير  مورفان،  �شريجي  الفرن�شي  الوفد  وتراأ�س   
العمومية،  والوظيفة  الداخلية،  وزارات  ميثل  اأنه  اإىل  اأ�شار  الذي  الفرن�شية 
والالمركزية الفرن�شية، واأ�شاف: نحن هنا لتحويل الربوتوكول التفاقي الذي 
وقعناه مع احلكومة الفل�شطينية قبل ثالث �شنوات اإىل واقع عرب خطوات عملية 
على الأر�س، و�شنحاول اأن ن�شع معًا برناجمًا للعمل والتعاون امل�شرتك، لفتًا اإىل 
ممثلة  الفل�شطينية  احلكومة  وبني  وفده  بني  توقيعها  املقرر  من  التي  التفاقية 

بوزير احلكم املحلي بخ�شو�س برنامج العمل للعام 2014. 
يف  املحلي  احلكم  جتربة  و�شعوبات  واإخفاقات  اإجنازات  عن  مورفان  وحتدث 
من  وغريها  اهلل  رام  بلدية  جتربة  من  ال�شتفادة  يف  اأمله  عن  معربًا  فرن�شا، 
الهيئات  ودمج  الالمركزية  بتعزيز  يتعلق  فيما  والإفادة  الفل�شطينية،  التجارب 

املحلية.

بلديتا رام الله و”ابينيه سور سين” 
تتفقان على مزيد من التعاون المشترك

تعميق  �شرورة  على  الفرن�شية  �شني«  �شور  و«ابينيه  اهلل  رام  بلديتا  �شددت 
العالقات الثنائية، انطالقًا من بروتوكول التعاون املوقع بينهما، فيما مت التفاق 
مبدئيًا على اإر�شال خبري من البلدية الفرن�شية لتقدمي امل�شورة لبلدية رام اهلل 
فيما يتعلق مبواجهة التحديات والكوارث، خا�شة بعد ان�شمام مدينة رام اهلل 
موؤخرًا، وعرب البلدية، اإىل �شبكة »100 مدينة قادرة على جمابهة التحديات«، 

والتي تاأ�ش�شت مببادرة من موؤ�ش�شة روكفلر.  
جاء ذلك خالل ا�شت�شافة بلدية رام اهلل، وفدًا برئا�شة ايرفيه �شيفرو من بلدية 
التعاون الفعلي يف  »ابينيه �شور �شني«  الفرن�شية، حيث حتدث �شيفرو عن بدء 
اجلانب الثقايف والفني، وبالتحديد قطاع املو�شيقى، بدعم ملوؤ�ش�شة الكمنجاتي 
يف رام اهلل، من خالل التربع ببع�س الآلت املو�شيقية، والعمل على دعم اأعمال 

�شيانة فيها.

بلدية رام الله تستقبل وفدًا 
من بلدية تروندهايم

ترتبط  والتي  الرنويجية،  تروندهامي  بلدية  وفدًا من  رام اهلل،  بلدية  ا�شتقبلت 
على  العمل  �شري  مناق�شة  متت  حيث   ،2004 العام  منذ  تواأمة،  باتفاقية  معها 
النقا�س  �شابقة، فيما مت طرح م�شاريع م�شتقبلية على طاولة  م�شاريع م�شرتكة 

بني اجلانبني.
 ويجري العمل على تطوير خطة عمل لثالث �شنوات قادمة، بحيث ت�شتمل على 
�شنوية  اإعداد خطة عمل  يتم  اأن  التفاق عليها بني اجلانبني، على  يتم  حماور 

تف�شيلية يف هذا الإطار.
 ومت تقدمي �شرح  حول العالقات الثقافية بني اجلانبني، وامل�شاريع امل�شرتكة بني 
موؤ�ش�شات املدينتني، ل�شيما ما يتعلق بالتعاون والتبادل الثقايف، وطرح م�شروع 

الإقامات الفنية والثقافية املتبادلة، واملدينة الريا�شية يف رام اهلل.
 من جانبه ت�شجع مورتان وولدر، املدير التنفيذي يف بلدية تروندهامي لل�شوؤون 
الثقافية، للم�شاريع املطروحة، لفتًا اإىل اأنه بداأ بالفعل العمل على الت�شبيك بني 
املوؤ�ش�شات الثقافية والفنية يف املدينتني .. وقال: ترتبط تروندهامي باتفاقيات 
وعالقات تواأمة مع 13 مدينة يف العامل، وميكن اعتبار التواأمة مع رام اهلل من 
موؤ�ش�شات  بني  ما  والت�شبيك  العالقات  ن�شج  يف  ولتميزها  لفاعليتها،  اأف�شلها، 

املدينتني الثقافية والفنية.
�شريح  من  كل  اإىل  ال�شيف  للوفد  زيارة  اللقاء،  عقب  اهلل،  رام  بلدية  ونظمت 
الرئي�س ال�شهيد يا�شر عرفات، ومتحف ال�شاعر الكبري حممود دروي�س، اإ�شافة اإىل 
لقاء مع د. حنان ع�شراوي، ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية.
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وفد من »جايكا« يزور بلدية رام الله 
لالطالع على تجربتها في المخططات 

الهيكلية، وآخر يناقش دعم مشروع 
صرف صحي باطن الهواء.

ا�شتقبلت بلدية رام اهلل وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل »جايكا«، �شم 
خرباء يف مو�شوع املخططات الهيكلية، وخممنني لالأمالك. ومتحور اللقاء بني 
تقدمي  مت  حيث  اهلل،  رام  ببلدية  اخلا�شة  الهيكلية  خمططات  حول  اجلانبني 
اإىل  الرتكية  احلقبة  منذ  اهلل  رام  يف  الهيكلي  التخطيط  حول  تاريخي  عر�س 
للتخمني.  �شيا�شة  لو�شع  الرامية  درا�شتهم  يف  اإفادتهم  بهدف  احلايل،  وقتنا 
ا�شتعمالت  بخ�شو�س  ال�شتي�شاح  وبهدف  الثانية جلايكا  الزيارة  هذه  وتعترب 
الأرا�شي  وكرثة اأغرا�شها يف رام اهلل، خا�شة اأن الوفد الياباين ال�شيف، كان 

قد اطلع على املخططات الهيكلية عرب موقع )GIS( اخلا�س بالبلدية. 
من جهة اأخرى، بحثت البلدية وجايكا خالل لقاء اآخر اآفاق دعم م�شروع ال�شرف 
ال�شحي يف حي »باطن الهوا«، يف اإ�شارة اىل اأن امل�شروع، وجممل م�شاريع ال�شرف 
ال�شحي يف املدينة على �شلم اأولويات البلدية، لنعكا�شاتها على اجلانبني البيئي 
من  وفد  اإر�شال  على  اجلانبني  بني  التوافق  ومت  باملواطن.  اخلا�شني  وال�شحي 
»جايكا« متخ�ش�س يف �شوؤون ال�شبكات وال�شرف ال�شحي للوقوف على امل�شروع، 

واخلروج بنتائج وا�شحة بخ�شو�س اإمكانيات دعمه اأو متويله. 

بلدية رام الله تستقبل وفدًا من »أنيرا« لمناقشة التعاون في عدة مشاريع

وفد  وقام  التحتية.  بالبنية  تتعلق  م�شاريع  لتنفيذ  البلدية  من  قدمت  واأن  �شبق 
غزال،  وخالد  امل�شاريع،  دائرة  مدير  الهندي  عدي  برفقة   ،)USAID( و  اأنريا 
بلدية  مكتبة   اإىل  بجولة  البلدية  يف  ال�شحي  وال�شرف  ال�شيانة  ق�شم  رئي�س 
رام اهلل العامة، واملجمع الرتويحي ومواقع تو�شعة م�شاريع ال�شرف ال�شحي يف 

كل من منطقتي الطرية واجلدول.
 

للتنمية  الأمريكية  والوكالة  »اأنريا«  موؤ�ش�شة  وفدًا من  رام اهلل،  بلدية  ا�شتقبلت 
وبينها  التحتية،  بالبنية  تتعلق  م�شاريع  عدة  اجلانبان  ناق�س  حيث  الدولية، 
املدار�س  اإن�شاء  م�شاريع  اإىل  اإ�شافة  املدينة،  يف  ال�شحي  ال�شرف  م�شاريع 
وتعبيد  الأخري،  اجتماعه  يف  اهلل  رام  بلدية  املجل�س  اأقرها  والتي  اجلديدة، 
بع�س �شوارع املدينة، وتاأهيل بع�س مرفقات البلدية كاملجمع الرتويحي، ومكتبة 
رام اهلل العامة. وياأتي هذا الجتماع ا�شتكماًل للقاءات �شابقة، واأوراق مفاهيم 

 رئيس بلدية رام الله يستقبل وفدًا من جامعة غيلفورد األميركية

ا�شتقبلت بلدية رام اهلل وفدًا طالبيًا من جامعة غيلفورد يف ولية نورث كالورانيا الأمريكية، برئا�شة ماك�س كارتر، الذي اعتاد على زيارة فل�شطني منذ العام 1970، 
برفقة وفود �شبابية تطوعية. ومت التاأكيد يف اللقاء على اأهمية مثل هذه الزيارات، لتغيري ال�شورة النمطية ال�شائدة عن ال�شعب الفل�شطيني، والتعرف على حقيقة 
ما يجري على اأر�س الواقع، والتاأكيد لل�شباب امل�شارك يف الزيارة التي جابوا خاللها، وعلى مدار اأ�شبوعني، عدة مناطق فل�شطينية، اأنها �شترتك يف دواخلهم الأثر 
العميق، معربًا عن اأمله باأن يكونوا �شفراء للحقيقة عند عودتهم اإىل بلدهم، وخا�شة بني اأ�شدقائهم و�شديقاتهم من جيل ال�شباب يف نورث كالورانيا، وعموم الوليات 
املتحدة الأمريكية. ووجه وجه ماك�س كارتر والوفد ال�شبابي املرافق له، ال�شكر لرئي�س البلدية، الذي األب�شه الكوفية الفل�شطينية، والعاملني يف البلدية، م�شددًا على 

اإ�شراره تكرار مثل هذه الزيارات التي من �شاأنها اأن تطلع ال�شباب الأمريكي على حقيقة ما يجري يف فل�شطني. 

عقد يف بلدية رام اهلل، لقاء �شمن م�شروع تطوير املناخ ال�شتثماري الفل�شطيني، 
الأمريكية  التنمية  وكالة  من  بتمويل  الوطني  القت�شاد  وزارة  تديره  الذي 
)USAID(، والذي اعتمد بلدية رام اهلل كحالة جتريبية )PILOT(، قررت 
فيه البلدية اتخاذ خطوات لت�شجيع البيئة ال�شتثمارية يف مدينة رام اهلل، عرب 

اختزال مراحل ا�شت�شدار رخ�شة البناء.
اخلدمات  تقدمي  تطوير  اإىل  ت�شعى  البلدية  اأن  على  التاأكيد  اللقاء  خالل  ومت 
البيئة  تعزيز  يف  ي�شب  ما  والإجراءات،  املحطات  واختزال  للمواطنني، 
ال�شتثمارية يف رام اهلل. و�شم الجتماع  ممثلني عن بلدية رام اهلل، وم�شروع 
تطوير املناخ ال�شتثماري، ووزارة القت�شاد، وغرفة جتارة و�شناعة رام اهلل، 

ونقابة املهند�شني، والدفاع املدين، ووكالة التنمية الأمريكية.
الوطني، وم�شوؤول فريق  القت�شاد  وزارة  العام يف  املدير  وقال عماد اجلالد،   
امل�شروع: هناك تطور ملحوظ يف اأداء بلدية رام اهلل، لي�س على م�شتوى ال�شتثمار 
الإن�شائي، بل على م�شتوى ال�شتثمار التجاري وتاأ�شي�س ال�شركات، لفتًا اإىل اأن 
رام اهلل، وح�شب مقيا�س الوزارة، ارتفعت �شبع درجات عامليًا يف العام 2013، 

واملالية  الوطني  القت�شاد  وزارتي  بني  ما  قريبًا  �شيعر�س  اتفاقًا  اأن  اإىل  لفتًا 
املدن  وخمتلف  اهلل  رام  يف  التجاري  ال�شتثمار  تعيق  اإجراءات  اأي  من  للحّد 

الفل�شطينية. 
من جانب اآخر، التقى مدراء دوائر وروؤ�شاء اأق�شام يف البلدية مع د. �شامي معايل، 
م�شت�شار البنك الدويل، حيث مت نقا�س موا�شيع الإيرادات وامل�شاريف العامة 
دميومة  ت�شمن  ومعايري  مماأ�ش�شة  �شيا�شة  و�شع  يف  امل�شاهمة  بهدف  للبلدية، 
لتقليل  معايري  و�شع  وكذلك  جودتها،  وحت�شني  للمواطنني  اخلدمات  تقدمي 
العجز يف موازنة البلدية، والناجم عن الفارق ما بني الإيرادات وامل�شروفات، 
وياأتي كجزء من م�شروع للبنك الدويل ي�شتهدف يف الأ�شا�س موؤ�ش�شات حكومية 

ووزارات وعدد من املوؤ�ش�شات الأهلية.
 وناق�س الجتماع موا�شيع تتعلق ب�شيا�شات الأجور والرواتب وملحقاتها، واآليات 
التوظيف وحتديد احلوافز ونظام الدرجات، اإ�شافة اإىل الهيكلية، فيما تطرق 
البلدية،  تقدمها  التي  اخلدمات  تكلفة  درا�شة  بينها  من  املقرتحات  لبع�س 

واإمكانية خ�شخ�شة بع�شها.

بلدية رام الله تتخذ قرارات لتشجيع البيئة االستثمارية في المدينة

شباب فلسطيني من الدنمارك 
في ضيافة بلدية رام الله

فل�شطينيني  �شبان  من  وفدا  حديد،  مو�شى  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ا�شت�شاف 
واآفاق  ال�شيا�شية،  الأو�شاع  اللقاء احلديث عن  الدمنارك.  ومت يف  مقيمني يف 
امل�شتقبل، والتاأكيد على اأهمية تفعيل دور ال�شباب الفل�شطيني املقيم يف اخلارج 
يتعلق  ما  خا�شة  الإ�شرائيلية،  النتهاكات  جراء  الفل�شطينية  املعاناة  نقل  يف 
الفل�شطينية على مناطق )ج(.  ال�شيطرة  الع�شكرية واجلدار وعدم  باحلواجز 
وكان �شليم ال�شهابي ع�شو الوفد ال�شبابي قال:غالبيتنا ولد يف الدمنارك لأ�شر 
فل�شطينية كانت تقيم يف لبنان، ونقيم جميعنا يف كوبنهاغن، الهدف من زيارتنا 
هذه الإطالع على الواقع الفل�شطيني عن كثب، وحتقيق حلم زيارة فل�شطني التي 

ت�شكن قلوبنا وعقولنا، كما ت�شكن قلوب ذوينا، والأجيال ال�شابقة منذ النكبة. 

عالقات محلية ودوليةعالقات محلية ودولية
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بلدية رام الله تستضيف وفدًا من بلدية 
بيت لحم في إطار تبادل الخبرات

اأنطون  ا�شت�شافت بلدية رام اهلل وفدًا من بلدية بيت حلم، ي�شم كاًل من: 
مرق�س مدير عام بلدية بيت حلم، ود. حكمت اأبو ردينة مدير دائرة ال�شحة 
مدير  باأعمال  القائم  اهلل  عطا  وح�شام  املايل،  املدير  كندو  ورامي  والبيئة، 
اخلربات،  تبادل  اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي  وامل�شاريع.  الهند�شة  دائرة 
يتعلق مبراكز خدمات اجلمهور  فيما  اهلل  رام  بلدية  على جتربة  ولالطالع 
ب�شكل اأ�شا�شي، وبرنامج نظم املعلومات اجلغرافية GIS. و�شدد مدير عام 
اإطار  يف  تاأتي  التي  اللقاءات،  هذه  مثل  اأهمية  على  لنب،  اأبو  اأحمد  البلدية 
تبادل اخلربات، لفتًا اإىل اأن تعزيز التفاعل مع البلديات الفل�شطينية، من 

اأهم الق�شايا التي يوليها جمل�س بلدي رام اهلل اهتمامه.

بلدية رام الله تشارك في اجتماعات الشبكة 
األوروبية للتعاون اإلقليمي

ال�شبكة  اجتماعات  يف  دعيب�س  كمال  م.  البلدي  املجل�س  بع�شو  ممثلة  اهلل  رام  بلدية  �شاركت 
الأوروبية للتعاون الإقليمي، والتي عقدت يف العا�شمة اليونانية، اأثينا، بدعوة موجه. اإىل بلدية 
رام اهلل عرب �شفري فل�شطني يف اليونان مروان الطوبا�شي.  وقال دعيب�س بعد م�شاركته يف اأثينا 
»مت الطالع على النظام الداخلي لل�شبكة خالل الزيارة، وبعد مناق�شة ان�شمام رام اهلل اإىل 
ال�شبكة اتخذ املجل�س البلدي قرارا باملوافقة على الع�شوية وتعبئة النموذج اخلا�س بذلك بعلم 
من وزارة اخلارجية الفل�شطينية، كما اأر�شلت البلدية طلب الن�شمام اإىل مقر ال�شبكة يف اأثينا 
بح�شور  ك�شينو�س،  فا�شيلي�س  ال�شبكة  رئي�س  التقى  الذي  دعيب�س،  واأ�شار  هنا«.  �شفارتنا  عرب 
اأول اجتماع ر�شمي لإدارة ال�شبكة،  اأنه، وبعد تقدمي الطلب ويف  اإىل  ال�شفري مروان طوبا�شي، 
واتخاذ قرار املوافقة، ت�شبح بلدية رام اهلل ع�شوا فاعال يف ال�شبكة وتتمتع بواجبات وحقوق 
كافة الدول ال�شريكة مبا فيها دول الحتاد الوروبي. وتعمل ال�شبكة الأوروبية للتعاون الإقليمي 
املعتمدة من الحتاد الوروبي ومقرها الرئي�شي يف اثينا- اليونان ، تعمل على تاآخي املدن وتوثيق 
بديال عن  التي جاءت  ال�شبكة  وهي   ، اأوروبا  ودول  املتو�شط  البحر  بينها يف حو�س  العالقات 
جتمع )العمل من اأجل املتو�شط( . وكانت هذه ال�شبكة تنح�شر يف دول الحتاد الوروبي حتى 
�شهر كانون الثاين من العام 2013، اإذ اتخذ الربملان الأوروبي قرارا باإ�شراك دول من حو�س 
املتو�شط يف ال�شبكة، وكانت فل�شطني اأوىل الدول التي وجهت لها الدعوة لتكون �شريكا يف هذه 

ال�شبكة.

بلدية رام الله تشدد 
على أهمية التعاون 

مع البلديات األلمانية 
وترفض أي لقاءات مع 

بلديات إسرائيلية

مو�شى  املهند�س  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  �شدد 
حديد على اأهمية تعميق العالقات بني اجلانبني 
�شراكات  عقد  خالل  من  والأملاين،  الفل�شطيني 
حما�شة  موؤكدًا  البلدين،  كال  يف  البلديات  بني 
هذا  يف  التعاون  لتعزيز  الفل�شطيني  اجلانب 
الجتاه، �شواء عرب البلدية اأو عرب الحتاد، فيما 
وعدد  برئي�شها،  ممثلة  اهلل،  رام  بلدية  رف�شت 
من اأع�شاء املجل�س البلدي، اأي لقاءات مبا�شرة 

اأو غري مبا�شرة مع بلديات اإ�شرائيلية.
 جاء ذلك يف اجتماع عقد يف بلدية رام اهلل مع 
حديد  �شدد  حيث  الأملانية،  البلديات  ميثل  وفد 
بعقد  اأملاين  مقرتح  وعقب  الجتماع  خالل   ،
لقاءات ثالثية، اأن موقف بلدية رام اهلل الوا�شح 
لأي  التام  رف�شها  املجال، هو  وال�شريح يف هذا 
مع  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ثنائية  اجتماعات 
يقودها  ثالثية  اجتماعات  اأو  اإ�شرائيلية،  بلديات 
فل�شطينية  بلديات  بني  جتمع  غريهم  اأو  الأملان 
املطالب  تتحقق  مل  ما  وغريها،  واإ�شرائيلية 

املرتبطة بالثوابت الفل�شطينية.

عالقات محلية ودولية

 افتتح رئي�س بلدية رام اهلل املهند�س مو�شى حديد، وممثل جمهورية الهندي 
بي.اأ�س. مبارك، اليوم )اخلمي�س(، الزاوية الهندية يف حديقة الأمم مبدينة 
رام اهلل، والتي هي عبارة عن متثال للزعيم الهندي غاندي، بح�شور عدد من 
ممثلي الهيئات الدبلوما�شية الأجنبية لدى فل�شطني، وعدد من اأع�شاء جمل�س 
بلدي رام اهلل، ومدراء دوائرها واأق�شامها والعاملني فيها، وعدد من العاملني 
الهندية  الزاوية  بافتتاح  �شعادته  الهند، وعرب حديد عن  يف ممثلية جمهورية 
تعك�شه من عمق  ما  لي�س فقط  الزاوية  ما مييز هذه  وقال:  الأمم،  يف حديقة 
رموز  اأهم  لأحد  متثال  يف  تختزل  لكونها  بل  الهندية،  الفل�شطينية  للعالقات 

التحرر والعدالة يف العامل .. غاندي.
عمق  فتحدث  فل�شطني،  لدى  الهند  جمهورية  ممثل  "بي.اأ�س.مبارك"،  اأما 
العالقات الهندية الفل�شطينية، وعن العالقات التاريخية بني ال�شعبني يف اإطار 
حركات التحرر الوطني، والتي يعد غاندي رمزها املحلي والعاملي، وا�شفًا اإياه 

بالقائد الهندي الأعظم.
تعانق غريها  نوعية،  كاإ�شافة  الأمم،  الهندية يف حديقة  الزاوية  افتتاح  وياأتي 
لل�شداقة  رمزًا  متثل  التي  احلديقة،  هذه  يف  املختلفة،  العامل  دول  زوايا  من 

والت�شامن بني ال�شعوب كافة.

بلدية رام الله والممثلية الهندية 
تسدالن الستار عن تمثال 
لغاندي في حديقة األمم

تدشين ميدان حيدر عبد الشافي
امتزج  اأجواء وطنية  ال�شايف" و�شط  "حيدر عبد  رام اهلل ميدان  بلدية  د�شنت 
املواطنني  من  كبري  عدد  التد�شني  حفل  يف  و�شارك  وال�شعبي،  الر�شمي  فيها 
وال�شيا�شيني وممثلني عن موؤ�ش�شات املدينة واأ�شدقاء املرحوم واع�شاء املجل�س 

البلدي.
وخالل احلفل كانت هنالك كلمة لرئي�س بلدية رام اهلل م. مو�شى حديد  اكد 
فيها على ان بلدية رام اهلل ومدينتها تكرم ال�شهيد والقائد الوطني واملجتمعي، 
والإن�شان الذي حمل فل�شطني يف قلبه وعقله وروحه ، وحمل هموم �شعبه ودافع 
اهلل  رام  حمافظة  حمافظ  به  �شاركت  التد�شني  حفل  و  وحزم.  قوة  بكل  عنها 
بلدية  من  اخلطوة  هذه  اأهمية  على  فيها  �شددت  بكلمة  غنام  ليلى  د.  والبريه 
هذه  على  للبلدية  بال�شكر  وتوجهت  الفل�شطينيني،  القادة  لتكرمي  هلل  رام 
املبادرات التي ت�شاهم يف الإبقاء على ذكرى الرموز الوطنية الفل�شطينية. من 
جانبه توجه �شالح عبد ال�شايف جنل حيدر عبد ال�شايف، بال�شكر لرئي�س بلدية 
لل�شعب  ملك  هو  ال�شايف  عبد  للدكتور  الن�شايل  الإرث  اأن  اإىل  م�شريا  اهلل  رام 
الفل�شطيني وهذا ما جت�شده بلدية رام اهلل باإطالق ا�شم حيدر عبد ال�شايف على 
ربه  عبد  يا�شر  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأمني  اأما  امليدان.   هذا 
فقال ممثال عن اللجنة التنفيذية للمنظمة " اإن هذه اخلطوة تن�شجم مع دور 
ابرز  با�شم  امليدان  بت�شمية هذا   ، املعا�شر  الوطني  مدينة رام اهلل يف كفاحها 
حرا�س الوحدة الوطنية ، من الذين حملوا الراية بعد النكبة وكل النك�شات التي 
وقعت، والدفاع عن م�شتقبل دميقراطي وحداثي متنور" واأ�شاف اأن حيدر عبد 
ال�شايف كان ي�شر دائما على اإنهاء ال�شتيطان ووقفه ب�شكل تام " ويف ختام حفل 
التد�شني رفع رئي�س البلدية وجنل حيد عبد ال�شايف مب�شاركة احل�شور الكوفية 
املعاهد مقابل م�شلحة  �شارع  الواقع يف  امليدان  تد�شني  لوحة  الفل�شطينية عن 

مياه حمافظة القد�س.

عالقات محلية ودولية
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توقيع برتوكول تنفيذي بإجراءات السالمة والصحة المهنية العامة 
في المواقع اإلنشائية في مدن رام الله والبيرة وبيتونيا

حر�شًا من الأطراف ذات العالقة املتمثلة مبحافظة رام اهلل والبرية ووزارة العمل والدفاع املدين ونقابة املهند�شني والحتاد العام لعمال فل�شطني والبلديات الثالث: 
رام اهلل والبرية وبيتونيا على توفري بيئة عمل اآمنة للعمال يف مواقع البناء والإن�شاءات، وحفاظًا على �شالمة املواطنني، بالإ�شافة اىل �شرورة تطبيق �شروط ال�شالمة 
وال�شحة املهنية العامة يف املواقع الن�شائية، مت  توقيع بروتوكول تنفيذي للتعاون بني هذه الأطراف يو�شح دور كل طرف ل�شمان ال�شالمة العامة يف املواقع، حيث 

�شتكون م�شوؤوليات البلدية على النحو التايل: 
• متابعتها من خمتلف 	 ل�شمان  اإعالمهم  بغر�س  اإذن اجلرف  مع مرحلة  فتحها  املنوي  بالور�شات  الربوتوكول  ال�شريكة يف  الأطراف  اإىل جميع  قائمة  اإر�شال 

الأطراف.
• اإرفاق قائمة �شروط ال�شالمة العامة التي تزودها بها وزارة العمل مع رخ�شة البناء. 	
• اإلزام املالك واملقاول مع مرحلة اإذن اجلرف اأو اإذن املبا�شرة بتوقيع تعهد باللتزام باإجراءات ال�شالمة وال�شحة املهنية.	
• اإلزام مالك البناء بردم احلفرة الإن�شائية التي يزيد عمرها عن 6 ا�شهر ومل يقم با�شتكمال اأعمال البناء فيها اإل يف حال وجود اأ�شباب تقبل بها البلدية.	
• تزويد نقابة املهند�شني بقائمة املهند�شني امل�شرفني املقيمني على ور�س البناء.	
• تلتزم البلدية بعدم اإ�شدار اإذن الأ�شغال اإل بعد ح�شول املالك على ت�شريح نهائي من الدفاع املدين، اإ�شافة اإىل تقرير فني من املكتب الهند�شي امل�شرف.	
• اإلزام املالك اأو املهند�س بتوفري متطلبات ال�شالمة العامة للدفاع املدين يف املخططات ومبراجعة الدفاع املدين قبل اإ�شدار اإذن الأ�شغال ل�شت�شدار الت�شريح 	

النهائي.

 إنشاء الميادين وتأهيلها ميدان الملك عبد الله الثاني

انتهت بلدية رام اهلل من اإن�شاء ميدان امللك عبد اهلل  الثاين الواقع بجانب ق�شر رام اهلل الثقايف،  
وذلك بعد ان كان  رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�شى حديد، وخالل ا�شتقبال الرئي�س حممود عبا�س 
للملك عبد اهلل الثاين يف مقر الرئي�س يف رام اهلل، قد �شلم  امللك عبد اهلل قرار املجل�س البلدي 
ميدان  على  الأعمال  وا�شتملت  عبا�س،  الرئي�س  لتوجيهات  وفقا  با�شمه  ميدان  بت�شمية  القا�شي 
يتو�شطه عامود حجري، عليه جم�شم ل�شقر يرمز اإىل)�شقر قري�س(، واأحوا�س للزراعة وممرات 
مبلطة، ولوحات فنية من ال�شرياميك، و�شملت الأعمال اأي�شا اإن�شاء اأر�شفة وجزر حجرية واإعادة 

تهبيط كافة خطوط اخلدمات واإعادة تطوير نظام الإنارة يف املوقع وال�شوارع املحيطة.

مخرجات مشروع التراث من أجل التطوير

خمرجات م�شروع »الرتاث من اأجل التطوير: ال�شتثمار يف املوارد الب�شرية من 
اأجل اإعادة تاأهيل مراكز املدن التاريخية واإدارتها«، واجلاري العمل على اإمتامه 

منذ عام 2011  �شملت على البنود التالية التي اعتمدت من املجل�س البلدي:
ودليل  التنظيمية  الأحكام  هي:  ملحقات،  ثالثة  تتبعه  والذي  الرتميم  دليل 

الرتميم التقني وملف بيان الأهمية للمباين التاريخة يف البلدة القدمية.
املقبلة،  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  القدمية  البلدة  يف  املقرتحة  امل�شاريع  قائمة 
ال�شوارع وترميمات وقائية، وا�شتكمال  لتاأهيل بع�س  والتي ت�شمل عدة م�شاريع 

م�شروع ت�شمية ال�شوارع.

مت االنتهاء من االأعمال املحيطة مبيدان نل�شون مانديال بعد اأن قرر املجل�س البلدي اإطالق ا�شم املنا�شل العاملي نل�شون مانديال على 
اأحد ميادين املدينة قرب مدار�س امل�شتقبل يف حي الطرية، وذلك تقديرا لدوره االإن�شاين وملوقفه الداعم للق�شية الفل�شطينية. وقد 
قامت طواقم البلدية باأعمال تنفيذ امليدان، حيث �شملت بناء االأر�شفة املحيطة واأعمال التو�شعة وبناء الدوار. وت�شمل االأعمال اأي�شا 
اإن�شاء جزر و�شطية واإعادة ترتيب اأعمدة الكهرباء، وتطوير �شبكة االإنارة يف املوقع،  بينما �شتتم اإ�شافة العمل الفني يف امليدان الحقا. 

ميدان 
نلسون 
مانديال

مشاريع هندسيةمشاريع هندسية

البلجيكية، ومب�شاركة  وولونيا  الرتاث يف مقاطعة  ووزارة  رام اهلل  بلدية  وقعت 
حو�س  واإحياء  وتاأهيل  اإعمار  لإعادة  اتفاقية  ال�شعبي(،  املعمار  )مركز  رواق 
روؤية  �شمن  التفاقية  هذه  وتندرج  اهلل.  رام  ملدينة  القدمية  البلدة  يف  ال�شاع 
بلدية رام اهلل يف اإحياء املوروث املعماري يف البلدة القدمية، من خالل اإعادة 

تاأهيل املباين القدمية. 
وجاء توقيع التفافية مع الوزير البلجيكي، كون “رواق” يرتبط باتفاقية تعاون مع 
وزارة الرتاث يف مقاطعة وولونيا البلجيكية، والتي �شبق اأن دعمت ترميم حو�س 

العتم يف بريزيت ل�شالح جامعة بريزيت، وبناية ق�شر مرق�س ن�شار ل�شالح 
موؤ�ش�شة “معًا للحياة” يف بيت حلم بالتعاون مع مركز حفظ الرتاث، والآن حو�س 
دولر،  األف   200 يتكلف  امل�شروع  اأن  اإىل  لفتًا  اهلل،  رام  بلدية  ل�شالح  ال�شاع 
تكفل اجلانب البلجيكي بدفع 150 األفًا منها، والبقية تكفلت بها بلدية رام اهلل 
كون  اإىل  اإ�شافة  تفاعلي،  وجالريي  متحف  اإىل  احلو�س  حتويل  بهدف  ورواق، 

امل�شاحات املحيطة به ميكن ا�شتثمارها كمتنف�س للعائالت.

توقيع اتفاقية إلعادة إعمار وإحياء حوش الصاع في البلدة القديمة

أعمال تأهيل وتوسعة 
في مناطق مختلفة 

في المدينة 

مت اإن�شاء  �شال�شل يف منطقة التو�شعة يف حر�س ردانا الواقع مقابل جممع 
رام اهلل الرتويحي، وت�شوية ملناطق وحبالت جديدة داخل احلديقة، و�شيانة 
�شرياك قرب  �شارع جاك  وتو�شعة   اأر�شفة  بينما مت عمل  ال�شالل،  منطقة 

ال�شالة الريا�شية يف املجمع.
 كما مت النتهاء من تعبيد حميط ميدان حيدر عبد ال�شايف يف �شارع املعاهد، 

ودهان الأر�شفة وو�شع اإ�شارات ال�شري ودهان خطوط ال�شري وامل�شاة.
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مت منذ بداية العام ولغاية �شهر ني�شان فتح 24 ملف بناء جديدا على اأر�س خالية، وترخي�س م�شاحات مبجموع 78365م2 منها 70203م2 بناء جديد على اأر�س خالية 
بن�شبة 89.6%، وذلك خالل الفرتة الواقعة مابني 2014/1/1-2014/4/30 ح�شب اجلداول التالية:

تقرير ق�شم االأبنية والرتخي�س من تاريخ 2014/1/1 – 2014/4/30

عدد القرارات 
ال�شادرة

عدد معامالت 
اإفراز ال�شقق

عدد املعامالت 
الكلي ال�شهر

74 2 25 كانون الثاين

73 4 29 �شباط 

41 3 25 اآذار

89 9 28 ني�شان

277 18 107 املجموع
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قائمة رخ�س البناء من تاريخ 2014/1/1 –2014/4/30

الن�شبة
م�شاحة 

بناء 
تعديلي

الن�شبة
م�شاحة 

بناء 
جديد

جمموع 
امل�شاحات 
املرخ�شة 

م2 

عدد 
الرخ�س 
ال�شادرة

ال�شهر

%4.7 638 %95.3 12785 13423 8 كانون 
الثاين

%17.7 4734 %82.3 21958 26692 31 �شباط

%7.5 2315 %92.5 28621 30936 21 اذار

%6.5 475 %93.5 6839 7314 8 ني�شان

%10.4 8162 %89.6 70203 78365 68 املجموع

مشاريع التخطيط الحضري مشاريع صودقت للتنفيذ:

بلدية رام الله تقترح آلية للحّد من آثار تمديدات شركات االتصاالت على البنية التحتية

• 	 19 حو�س  يف  قطع  عدة  واإفراز  توحيد  لإعادة  تنظيمي  تعديل  م�شروع 
املدينة - حي 29 احل�شا�شنة، وتقلي�س عر�س درج من 14 م اإىل 8 م.

• م�شروع تعديل تنظيمي لتغيري �شفة ال�شتعمال لبع�س القطع يف حي 18 	
بور �شعيد من �شكن اأ اىل  �شكن ب.

• م 	  6 اإىل  م   3 اآخر من  وتو�شعة  م   8 �شارع  لإلغاء  تنظيمي  تعديل  م�شروع 
واإنهائه مبدور حو�س 18 املا�شيون وحي 22 دار يو�شف.   

• م�شروع الطريق الدائري والذي يربط بلدية رام اهلل والبرية وبيتونيا معا.	
• م�شاريع معلقة اأو �شتعلق لالعرتا�شات	
• م�شروع تعديل تنظيمي لتغيري ا�شتعمال وتوحيد عدة قطع واإلغاء طريق 3 	

مرت وتنظيم طريق اآخر، حو�س 19 املدينة حي 5 الأمرية عالية.
• م�شروع تعديل تنظيمي لتعديل اأحكام مناطق �شكن ج يف مدينة رام اهلل.	
• م�شاريع انتهت فرتة تعليقها لالعرتا�شات وجاٍر العمل على ت�شديقها:	
• اأخرى 	 وتو�شعة  �شوارع  واقرتاح  قطع  لعدة  واإفراز  توحيد  اإعادة  م�شروع 

– حاليا يف مرحلة  القطع يف حو�س 15 اجلدول  ا�شتعمال بع�س  وتغيري 

درا�شة العرتا�شات الواردة على امل�شروع.
• 	 19 حو�س  مرت   6 اإىل  مرت   3 من  �شارع  لتو�شعة  تنظيمي  تعديل  م�شروع 

املدينة حي 15 احل�شني – حاليا يف جمل�س التنظيم الأعلى. 
• م�شروع تعديل تنظيمي لإعادة توحيد واإفراز عدة قطع يف حو�س 10 خلة 	

العد�س )1(- حاليا يف مرحلة درا�شة العرتا�شات الواردة على امل�شروع.
• م�شروع تعديل تنظيمي يف حو�س 18 املا�شيون لتغيري ال�شتعمال من �شكن 	

اإىل مكاتب – مت اتخاذ قرار بتحويل جميع القطع التي تقع على �شارع 14 
الواردة  العرتا�شات  درا�شة  – حاليا يف مرحلة  اإىل مكاتب  فوق  فما  م 

على امل�شروع. 
• 	 14 حو�س  يف  م�شاراتها  وتعديل  �شوارع  لتو�شعة  تنظيمي  تعديل  م�شروع 

وادي الدير.
• م�شروع تعديل تنظيمي لإعادة توحيد واإفراز عدة قطع واقرتاح �شوارع يف 	

حو�س 10 خلة العد�س )2(.

من  اأنه  البع�س  وجد  فيما  البلدية،  بت�شور  جمملهم  يف  ال�شركات  ممثلو 
ال�شروري اإجراء املزيد من الدرا�شات ل�شمان عدم الإ�شرار بال�شبكات القائمة 
تقوم مبنح  لن  اأنها  رام اهلل،  بلدية  فيه  اأكدت  وقت  اأو اخلطوط اجلديدة، يف 
موافقة لأي حفرية منفردة يف هذا املجال، على اأن تتم متابعة اللقاءات ل�شمان 

اأف�شل تطبيق لتوجه البلدية. 
خدماتها،  تطوير  اإىل  الهادف  البلدية  توجه  اإطار  يف  الجتماع،  هذه  وياأتي 
للمواطنني،  املتكررة  احلفريات  تلحقها  التي  والأ�شرار  الإزعاج  من  يقلل  مبا 

وانعكا�شاتها على العمر الفرتا�شي للبنية التحتية القائمة.

العاملة يف  ال�شركات  خالل اجتماع ممثلني عن بلدية رام اهلل مع ممثلني من 
يف  امل�شاركني  و�شع  مت  الفايرب،  وخطوط  الإنرتنت  وخدمات  الت�شالت  قطاع 
�شورة مقرتحات البلدية بخ�شو�س تنظيم حفريات هذه ال�شركات، مبا ي�شمن 
ملدينة  التحية  البنية  وعلى  البيئة،  على  واحلفاظ  جهة،  من  احتياجاتها  تلبية 
جهة  من  احلفريات  هذه  جراء  بالطرق  تلحق  التي  الأ�شرار  وتقليل  اهلل،  رام 

اأخرى، عرب العمل على »حفرية موحدة جلميع ال�شركات«. 
ودار نقا�س بني املجتمعني حول ت�شور البلدية، وتوجهاتها يف هذا املجال، مبا 
ورحب  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�شالت  وزارة  وتعليمات  والقوانني  يتوافق 


