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كلمـة العـدد

المواطنون الكرام، القّراء األعزاء . .

ي�شرنا اأن ن�شع بني اأياديكم العدد ال�شاد�س من ر�شالة بلدية رام اهلل الإخبارية التي تغطي الفرتة من 2012/9/1 حتى 
 .2012/12/31

يتميز هذا العدد برونق ونكهة خا�شة ت�شري لق�ة بلدية رام اهلل ورياديتها كم�ؤ�ش�شة، حيث �شهدت الفرتة التي يغطيها 
هذا العدد انتخابات املجل�س البلدي، وغطت مرحلة كانت فيها ال�شيدة الفا�شلة جانيت ميخائيل رئي�شة للبلدية حتى 
تقدمي ا�شتقالتها بتاريخ 2012/9/10، ليت�شلم بعدها رئي�س البلدية بالإنابة م. حمم�د عبد اهلل من 2012/9/11 حتى 
ولتغطي  حديد،  م��شى  م.  املنتخب  رئي�شها  املقبلة  للمرحلة  اهلل  رام  بلدية  قيادة  ودفة  الراية  وليت�شلم   ،2012/11/2

فعاليات واإخباريات البلدية للفرتة من 2012/11/3 حتى 2012/12/31. 

نعم، هكذا كانت، ول زالت، و�شتبقى بلدية رام اهلل امل�ؤ�ش�شة التي تر�شخت جذورها ك�شجر الزيت�ن ال�شاربة يف اأعماق 
الأر�س، وهي البلدية التي متيزت وتاألقت منذ ميالدها عام 1908، وراكمت اجنازاتها وخرباتها عرب املجال�س البلدية 
امل�قع  رام اهلل هذا  بلدية  تتب�اأ  اأن  اأجل  الذين مل يدخروا جهداً من  ت�شلمها، ومن خالل عامليها  تعاقبت على  التي 

الريادي املتقدم، ومن اأجل اأن تك�ن مدينتنا رام اهلل مب�شت�ى الت�قعات والطم�حات. 

ن�شع بني اأياديكم هذا العدد مت�شمنا اإخباريات بلدية رام اهلل ح�ل م�شاريعها، براجمها وفعالياتها على كافة ال�شعد. 

اأو اقرتاحات لتط�ير هذه  وناأمل اأن يت�شع وقتكم لالطالع عليه، ونك�ن �شاكرين ومقدرين لأية مالحظات انتقاديه 
الر�شالة الدورية، ومبا ي�شمن حتقيق الهدف املرج� منها باأف�شل �ش�رة. 

هيئة التحرير
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م. حديد: نفتح أبوب المدينة لجميع من يؤمن بعدالة قضيتنا 
د. غنام: سيراكم المجلس الجديد على إنجازات السابق

م. غنيم: إنجازات البلدية لم تكون لوال مؤسسة حقيقية تنفذها 
م. عبد اهلل: انجازات نوعية نسلمها وخبرتنا نضعها بين االيادي

رئيس وأعضاء مجلس 
بلدية رام اهلل الجديد 

يتسلمون مهامهم الرسمية
الت�سليم واال�ستالم   الر�سمية، يف حفل  ت�سلم جمل�س بلدية رام اهلل اجلديد مهامه 

الذي مت  يف ق�سر رام اهلل الثقايف بح�سور حمافظ رام اهلل والبرية د. ليلى غنام،  
الكرمي  عبد  الوزارة  م�ساعد  ووكيل  غنيم،   مازن  م.  املحلي  احلكم  وزارة  ووكيل 
اهلل  رام  بلدية  ورئي�س  احللبي،  �سفوان  املحلي  احلكم  مديرية  عام  ومدير  �سدر، 
بلدية  ورئي�س  ميخائيل،  جانيت  ال�سابقة  اهلل  رام  بلدية  ورئي�سة  حديد،  مو�سى  م. 
املجيد،  عبد  �سامح  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ونائب  رباح،  اأيوب  م.  اال�سبق  اهلل  رام 
ورئي�س بلدية رام اهلل باالإنابة ال�سابق م. حممود عبد اهلل، واأع�ساء املجل�س البلدي 
البلدية،  يف  العاملني  وجلنة  اهلل  رام  لبلدية  التنفيذية  واالدارة  وال�سابق،  اجلديد 

وعدد من احل�سور الر�سمي وال�سعبي.

وقام م. مو�سى حديد رئي�س بلدية رام اهلل بت�سلم ت�سعة جملدات ت�سمل ال�سوؤون 
االإدارية واملالية، وغريها من املتطلبات التي وردت �سمن �سروط وزارة احلكم 
املحلي لت�سليم رئا�سة البلديات، وقد ت�سلمها من املجل�س ال�سابق لبلدية رام اهلل، 

وكذلك ت�سلم وكيل وزارة احلكم املحلي م. مازن غنيم  ن�سخة عنها لوزارته.

االأبعاد مل�ساريع مئوية  الوطني، وبعر�س ثالثي  بال�سالم  الت�سليم  ا�ستهل حفل  وقد 
بلدية رام اهلل، وفيلم م�ساريع االإجنازات التي حققها جمل�س بلدية رام اهلل ال�سابق. 

من جهته، رحب رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد باحل�سور با�سم رام اهلل 
االإن�سان واملكان، قائاًل:  »اإن اهلل كرمني يف االنت�ساب لرام اهلل كونها م�سقط 

راأ�سي، وكرمني  اأهلها – اأهلي  بالتكلم با�سمها، ف�سلموين حبًا مفتاح املدينة 
الذي �ساأحمله اأمانة و�سراكة زمالئي، لنفتح اأبوابها لل�سم�س والعطاء والبناء..«.

 وتقدم م. حديد من اأع�ساء املجل�س البلدي املنتخب بجزيل ال�سكر والتقدير، 
ولفخامة الرئي�س حممود عبا�س الذي كر�س الدميقراطية نهجًا ل�سلوكه لتحقيق 
العدالة وال�سرعية. كما توجه بال�سكر لرئي�سة واأع�ساء املجل�س البلدي ال�سابق 
على ما اأجنزوه، مو�سحًا اأن املجل�س اجلديد �سيكمل امل�سرية، و�سيبني على ما 

اأ�س�س ويطور ما اأجنز، وي�سحح م�سارات قد تكون لي�ست يف �سياقها.

املدينة  اأبواب  فاإن  اجلديدة،  مهامه  ا�ستالمه  حلظة  من  اأنه  حديد  م.  واأعلن 
اهلل  رام  لتكون  الفل�سطينية،  الق�سية  بعدالة  املوؤمنني  ولكل  للجميع،  مفتوحة 

�ساحة للتنوير واالإبداع، وم�ساحة للفعل االإن�ساين احلّر.

الوزراء  ورئي�س  عبا�س  حممود  الرئي�س  من  لكل  بال�سكر  اهلل  عبد  م.  وتقدم 
د. �سالم فيا�س، ووزارة احلكم املحلي واع�ساء املجل�س البلدي ال�سابقني وكافة 
التي عمل  ال�سابقة جانيت ميخائيل  رام اهلل  بلدية  ورئي�سة  واملوظفني  العاملني 
معها بكل فخر. م�سريا اإىل ان جمل�سه قد ا�ستند اإىل منهجية اتبع فيها التخطيط 

اال�سرتاتيجي وال�سنوي وهذا الذي �ساهم يف تنفيذ امل�ساريع كما ونوعا.

�سهدت ال�سفة الغربية يف ت�سرين اأول من عام 2012 اجراء االنتخابات البلدية الثانية منذ تاأ�سي�س ال�سلطة الوطنية 
االنتخابات  هذه  وتاأتي  الغربية.  ال�سفة  وقرى  مدن  يف  والبلدية  املحلية  للمجال�س  ممثلني  الختيار  الفل�سطينية 
الأكرث  االإداري  دماء  جديدة يف اجل�سم  و�سخ  الدميقراطي  للتمثيل  املواطنني  ثانية الختيار ممثلني عن  كمرحلة 
 .2005 عام  باالنتخابات  اآخر عهدها  كان  والتي  قروية  بلديات وجمال�س  من  الغربية  ال�سفة  موقعا يف  من 350 
وقد تناف�ست يف انتخابات بلدية رام اهلل ثالثة كتل انتخابية متثل التنوع والت�سكيل الثقايف والفكري وال�سيا�سي يف 

املدينة، حيث قدمت الكتل املتناف�سة برامج وفعاليات انتخابية. 
ويف املح�سلة فقد كان التنوع وقبول االخر هو عنوان رام اهلل منذ البداية، فت�سكل املجل�س البلدي برئا�سة م. مو�سى 
حديد، رئي�س كتلة ابناء البلد والتي ح�سلت على اعلى ن�سبة من االأ�سوات ، عرب خليط من الكتل االنتخابية الثالث التي 

و�سعت ن�سب اأعينها خدمة املدينة ومواطنيها واالرتقاء بها. 

االنتخابـات 
المحليـة

عقد جمل�س بلدية رام اهلل املنتخب جل�سته االأوىل، حيث مت انتخاب م. مو�سى فرح حديد رئي�سًا، فيما 
القوائم  للرئي�س، بح�سور كافة االأع�ساء املنتخبني، والذين ميثلون  نائبًا  انتخاب �سامح عبد املجيد  مت 
اهلل  رام  وقائمة  اأع�ساء،  ثمانية  البلد  اأبناء  قائمة  التايل:  الت�سنيف  وفق  الفائزة،  الثالث  االنتخابية 

امل�ستقبل خم�سة اأع�ساء، وقائمة رام اهلل امل�ستقلة ع�سوان.

املحلية،   الهيئات  لقانون  وفقًا  �سنًا  االأع�ساء  اأكرب  باعتبارها  االأوىل  اجلل�سة  ميخائيل  جانيت  وتراأ�ست 
البلدية،  رئي�س  نائب  انتخاب  البلدية،  رئي�س  انتخاب  بنود:  ثالثة  على  االأوىل  اجلل�سة  جدول  واقت�سر 

اعتماد املوعد االأ�سبوعي جلل�سات املجل�س البلدي.

وقد مت  فتح باب الرت�سيح ملوقع رئي�س البلدية يف اجلل�سة، وقد تر�سح م. مو�سى حديد، ومت انتخابه من املجل�س 
البلدي رئي�سًا، ومن ثم مت فتح باب الرت�سيح ملوقع نائب رئي�س البلدية، حيث تر�سح الع�سو �سامح عبد املجيد 

ومت انتخابه نائبًا للرئي�س. كما اعتمد املجل�س البلدي املنتخب م�ساء الثالثاء موعدًا جلل�ساته االأ�سبوعية. 

موسى حديد رئيسًا لبلدية رام اهلل 
وسامح عبد المجيد نائبًا للرئيس 

تشكيل اللجان الفرعية للمجلس البلدي 

اتخذ جمل�س بلدية رام اهلل قرارًا بت�سكيل اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س البلدي، وفق التايل:

1 جلنة امل�ساريع/ رئي�س اللجنة: م. مو�سى حديد، االأع�ساء: نادية حب�س، عالء اأبو عني، رمزي اأبو العظام.
2 جلنة التنظيم / رئي�س اللجنة: م. مو�سى حديد، االأع�ساء: ح�سن اأبو �سلبك، جنمة غامن، عمر ع�ساف.

3 جلنة ال�سوؤون املالية / رئي�س اللجنة: جنمة غامن، االأع�ساء:�سامح عبد املجيد، عالء اأبو عني.
4 جلنة ال�سوؤون االإدارية/ رئي�س اللجنة: رمزي اأبو العظام، االأع�ساء: كمال دعيب�س، عمر ع�ساف.

5 جلنة العطاءات/ رئي�س اللجنة: ح�سن اأبو �سلبك، االأع�ساء: في�سل در�س، ماهر حنانيا.
6 جلنة التخمني/ رئي�س اللجنة: في�سل در�س، االأع�ساء: عالء اأبو عني، �سامي احل�سري

7 جلنة ال�سحة والبيئة وجتميل املدينة/ رئي�س اللجنة: حربي الفروخ، االأع�ساء: كمال دعيب�س، اأمني عنابي.
8 جلنة ال�سوؤون الثقافية واملجتمعية/ رئي�س اللجنة: عمر ع�ساف، االأع�ساء: اأمني عنابي، �سامح عبد املجيد.

9 جلنة العالقات العامة واالإعالم/ رئي�س اللجنة: كمال دعيب�س، االأع�ساء: في�سل در�س، ماهر حنانيا.
10 جلنة �سريبة املعارف/ رئي�س اللجنة مو�سى حديد، االأع�ساء: جانيت ميخائيل، نادية حب�س. 

11 جلنة الرقابة الداخلية/ رئي�س اللجنة: اأمني عنابي، االأع�ساء: �سامي احل�سري، �سامح عبد املجيد.
12 جلنة املوروث الثقايف والبلدة القدمية/ رئي�س اللجنة: نادية حب�س، االأع�ساء: حربي الفروخ، جنمة غامن، جانيت ميخائيل.

اختيار مندوبي المجلس البلدي للهيئات والمؤسسات 

1. �سركة كهرباء حمافظة القد�س: رئي�س البلدية م. مو�سى حديد.
2. م�سلحة مياه حمافظة القد�س: رئي�س البلدية م. مو�سى حديد و م. كمال دعيب�س.

3. جمل�س اخلدمات امل�سرتك الإدارة النفايات ال�سلبة: �سامح عبد املجيد. 
4. موؤ�س�سة حممود دروي�س: رئي�س البلدية م. مو�سى حديد، واأمني عنابي. 

5. وحدة التعاون امل�سرتك لبلديات رام اهلل، الرية وبيتونيا: رئي�س البلدية م. مو�سى حديد، م. ح�سن اأبو �سلبك، في�سل در�س. 
6. جممع فل�سطني الطبي: م. عالء اأبو عني.

بلدية رام اهلل تستقبل المهنئين بالمجلس البلدي المنتخب 

الوطن  اأبناء  من  املهنئني  املنتخب  اهلل  رام  بلدية  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  ا�ستقبل 
البلدية  رئي�س  عرب  حيث  عمله،  مهام  ت�سلمه  مبنا�سبة  الر�سمية  وال�سخ�سيات 
م. مو�سى حديد واأع�ساء املجل�س البلدي  عن اعتزازهم وفخرهم بالتظاهرة احل�سارية 
التي عا�ستها املدينة خالل ممار�سة مواطنيها حلقهم الدميقراطي بانتخابات املجل�س 

البلدي، والثقة العالية التي منحها املواطنون للمجل�س. 

اهلل  رام  بلدية  جمل�س  تهنئة  خالل  فيا�س  الدكتور�سالم  الوزراء  رئي�س  عرب  جهته  من 
املنتخب مبنا�سبة ت�سلمه ملهام عمله، عن ثقته يف اأن يبني على االإجنازات التي حققتها 
املجال�س ال�سابقة، والنهو�س بواقع اخلدمات املقدمة للمواطنني، ومبا ي�ساهم يف تعزيز 
�سمودهم، اآمال يف اأن  يتمكن املواطنون يف  قطاع غزة قريبًا من ممار�سة حقهم الطبيعي 
يف اختيار جمال�سهم، كما عرب عن ثقته باأنه �سياأتي اليوم الذي �سينتخب فيه اأهل بيت 
املقد�س املجل�س البلدي للقد�س-عا�سمتنا االأزلية، يف كنف دولة فل�سطني امل�ستقلة كاملة 
اإىل جانب العديد من  للتهنئة،  البلدية  اإىل مبنى  ال�سيادة. وتوافد املئات من املواطنني 

ال�سخ�سيات الر�سمية والدينية واالعتبارية. 
رئي�س ال�زراء د. �شالم فيا�س يهنيء املجل�س البلدي املنتخب

الجتماع الأول للمجل�س البلدي املنتخب
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في ضيافة البلدية

بلدية رام اهلل تعقد ورشة لمناقشة خطتها السنوية 2013
وجولة تعريفية للمجلس البلدي الجديد، ومناقشة ألعمال الدوائر مع لجان المجلس 

بلدية رام اهلل تكرم 
سرية رام اهلل لفوزها بعدة 

بطوالت كروية وسلوية

االأوىل  اهلل  رام  �سرية  لفرق  تكرمييًا  حفاًل  اهلل  رام  بلدية  نظمت 
وكاأ�س  الن�سوي،  ال�سلة  وكاأ�س  الن�سوية،  القدم  كرة  ببطوالت  الفائزة 
بح�سور  ال�سلوية،  النا�سئني  بطولة  وكاأ�س  رجال،  ال�سلة  لكرة  ال�سفة 
اللواء جربيل الرجوب االأمني العام للمجل�س االأعلى للريا�سة وال�سباب 
اهلل  عبد  وحممود  القدم،  كرة  احتاد  ورئي�س  االوملبية  اللجنة  رئي�س 
رئي�س بلدية رام اهلل باالإنابة ال�سابق واأع�ساء املجل�س البلدي ال�سابق، 
العكر  وعمار  ال�سلة،  لكرة  الفل�سطيني  االحتاد  رئي�س  دياب  وخ�سر 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة االت�ساالت، ومعن ملحم مدير عام جوال، 
واأ�سعد جمدالوي  القدم،  رئي�س احتاد كرة  نائب  �سليم  اأبو  واإبراهيم 
ع�سو اللجنة االوملبية، ود. هاين احل�سري رئي�س النادي االرثوذك�سي 
و�سخ�سيات  ال�سرية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خوري  وفايق  اهلل،  برام 

ريا�سية واعتبارية عديدة، 

هناأ القن�سل الفرن�سي العام فردريك ديزانيه رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى 
مدينة  قيادة  يف  التوفيق،  له  ومتنى  اهلل،  رام  بلدية  برئا�سة  فوزه  على  حديد 
ديناميكية ولها اأهمية كبرية بني املدن الفل�سطينية. واأ�ساد القن�سل الفرن�سي 
لتوطيد  ا�ستمرار دعمه  الفرن�سية، موؤكدًا  التي تربط رام اهلل باملدن  بالعالقة 
العالقات مع املدن الثالث باري�س وبوردو وتولوز والعمل على تطويرها.   ح�سر 
اللقاء  كل من مدير الوكالة الفرن�سية للتنمية يف فل�سطني هرفيه كونان، و�سلني 
واأع�ساء  الفرن�سية،  القن�سلية  الالمركزي يف  التعاون  م�ساريع  من�سقة  دجاين 
البلدي ماهر حنانيا وكمال دعيب�س وفي�سل در�س، ومديرة العالقات  املجل�س 
حديد  م.  ورحب  مريبع،  طوطح  مرام  االعالم  وم�سوؤولة  �سحادة  مها  العامة 
بالوفد الفرن�سي و�سكر فرن�سا على دعم ع�سوية دولة فل�سطني يف االأمم املتحدة 

القنصل الفرنسي العام 
في ضيافة بلدية رام اهلل 

الشراكة مع القطاع الخاص 

بلدية رام اهلل تلتقي وفدًا من البنك الدولي

التقت بلدية رام اهلل وفدًا من البنك الدويل، ي�سم كاًل من ال�سيد رميوند بوردوك�س 
م�سوؤول م�سروع PPP، ورنان املظفره من�سقة امل�ساريع وامل�ساعدات للقطاع اخلا�س يف 

البنك الدويل يف ال�سفة وغزة. 

وعرب بوردوك�س عن اهتمامه بالتعاون مع بلدية رام اهلل، خا�سة يف عدد من اجلوانب 
التي ميكن تبادل التعاون فيها يف جماالت امل�ساريع التطويرية والتنموية.  

وعر�ست البلدية اآلية ال�سراكة والتعاون مع القطاع اخلا�س لتمويل عدد من امل�ساريع التي 
تنفذها البلدية لتح�سني اخلدمات يف املدينة، واأ�سارت اإىل عدد من امل�ساريع التي حتتاج 
اإىل دعم ومتويل، واإمكانية التعاون يف هذا االطار. وناق�س اجلانبان �سبل التعاون يف عدد 

من امل�ساريع احليوية واآلية دعم هيئات احلكم املحلي يف فل�سطني.

بلدية رام اهلل تؤكد على 
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 

شركة سبيتاني تهدي بلدية رام اهلل 
شاشة عرض تلفزيونية 

القطاع  مع  ال�سراكة  اأهمية  على  املجيد  عبد  �سامح  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  نائب  اأكد 
اخلا�س، وذلك خالل لقائه مع اأكرم �سبيتاين النائب االأول للمدير العام ل�سركة اأكرم 

�سبيتاين.

 مت اللقاء بح�سور كل من ع�سو املجل�س  البلدي اأمني عنابي، ومدير فرع  يف �سركة اأكرم 
�سبيتاين واأوالده عماد مو�سى، ومدير عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب، ومديرة الدائرة 
االإدارية الني بابا، وتربعت  فيه �سركة »اأكرم �سبياتني« ب�سا�سة 60 ان�س للعر�س للبلدية.

 �سكر عبد املجيد  ال�سركة على هذه اللفتة الكرمية والتي توؤكد على اأن مدينة رام اهلل 
املدينة  امل�ساريع احليوية يف  القطاع اخلا�س يف تطوير  هي مدينة اجلميع، وم�ساهمة 

�سيعود بالفائدة والنفع على كل املدينة واملواطنني فيها. 
من جهته قال �سبيتاين اإن �سركته تعمل على تعزيز العالقة مع املجتمع والنا�س، م�سريًا 
اإىل توجه ال�سركة يف تقدمي الت�سهيالت للموظفني يف بلدية رام اهلل لتعزيز ال�سراكة مبا 

يخدم املوظف. 

ويف ختام اللقاء قدم عبد املجيد هدية رمزية ل�سبيتاين، م�سريًا اإىل اأن هذه املبادرات 
تعزز ال�سراكة وامل�سوؤولية املجتمعة بني  القطاع اخلا�س والبلدية.   

عقدت بلدية رام اهلل برئا�سة م. مو�سى حديد رئي�س البلدية، واأع�ساء املجل�س البلدي، 
ور�سة عمل ملناق�سة اخلطة ال�سنوية لبلدية رام اهلل للعام 2013 امتدت ليومني، قامت 
خاللها االإدارة التنفيذية يف البلدية بعر�س خطط الدوائر للعام 2013. واأفاد رئي�س 
البلدية اأن الور�سة تاأتي �سمن توجه املجل�س البلدي وقراره بعقد ور�سة عمل تعريفية 
دوائرهم،  الدوائر عرو�سًا حول جمال عمل  مدراء  يقدم  بحيث  للمجل�س اجلديد، 

وامل�ساريع التي تقوم كل دائرة بتنفيذها، وال�سيا�سات املتعلقة مبجال عملها.

بدوره قام اال�ست�ساري �سامي خ�سر بعر�س مكونات اخلطة اال�سرتاتيجية لبلدية 
بعر�س  لنب  اأبو  اأحمد  البلدية  عام  مدير  قام  ثم  ومن   ،2015-2012 اهلل  رام 
مكونات اخلطة ال�سنوية 2013، وقدم عر�سًا عامًا عن البلدية واإدارتها، يف حني 

عر�س مدراء الدوائر اخلطة اخلا�سة بكل دائرة لل�سنة املقبلة. 

عن  املنبثقة  اللجان  ت�سم  للعمل،  جمموعات  اإىل  الور�سة  يف  امل�ساركون  وانق�سم 
املجل�س، والتي ت�سم رئي�س كل جلنة واالأع�ساء ومدير الدائرة، ملناق�سة اخلطط ب�سكل 

تف�سيلي، حيث قامت املجموعات بالتطوير والتعديل على اخلطط ليتم اعتمادها 
ب�سكلها النهائي. وقام اأع�ساء املجل�س البلدي اجلديد بجولة تعريفية  على مرافق 
بلدية رام  اهلل،  وعلى امل�ساريع التي مت تنفيذها وتلك التي قيد التنفيذ يف املدينة، 

الإطالع املجل�س على �سري االإجناز فيها،  والتعرف على م�ساريع ومرافق البلدية.

ناق�ست  ايام متتالية  ا�ستمرت ملدة ثالثة  بلدية رام اهلل ور�سة عمل  وكانت نظمت 
خاللها اخلطة ال�سنوية للعام القادم 2013. و�سارك يف الور�سة كل من رئي�س بلدية 
رام اهلل باالنابة واأع�ساء املجل�س البلدي ال�سابق واملدير العام ومديري الدوائر ووعدد 

من  روؤو�ساء االأق�سام املختلفة يف البلدية.

الوطنية  العناوين  اأبرز  هي  اهلل  رام  �سرية  اإن  الرجوب  اللواء  وقال 
والريا�سية على مدار ثمانني عامًا، وكانت دوما مرتا�سًا منيعًا يف عهد 

االحتالل ومن ثم يف عهد ال�سلطة الوطنية. 

 و�سكر الرجوب بلدية رام اهلل على مبادراتها اخلرية جتاه الريا�سة 
يف  ومتيزها  وان�سطتها  باالندية  املتوا�سل  واهتمامها  والريا�سيني 
باالإنابة  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  اهلل  عبد  حممود  واألقى  البطوالت. 
ال�سابق، كلمة رحب فيها باحل�سور وباللواء الرجوب على دعمه وجهده 
العاملية،  اإىل  بها  والو�سول  الفل�سطينية  بالريا�سة  لالرتقاء  املتوا�سل 
االأرا�سي  ت�سهده  الذي  امل�سبوق  غري  الريا�سي  احلراك  هذا  ظل  يف 

الفل�سطينية منذ تويل الرجوب م�سوؤولية الريا�سة الفل�سطينية.  

ورحب عبد اهلل بعمار العكر، الرئي�س التنفيذي ملجموعة االت�ساالت 
للريا�سة  لدعمهما  جلوال،  العام  املدير  ملحم  ومعن  الفل�سطينية، 
هذه  على  اهلل  رام  �سرية  فرق  وهناأ  ومعنويًا،  ماديًا  الفل�سطينية 

االجنازات الكبرية التي حققتها يف هذا العام. 

العكر  وعمار  اهلل  عبد  حممود  وم.  الرجوب  قام  احلفل  ختام  ويف 
لكرة  الن�سوي  الفريق  من  كل  على  الدروع  بتوزيع  حنانيا  غازي  ود. 
ال�سلة  كرة  ولفريق  �سالمة،  كلودي  الفريق  قائدة  وت�سلمته  القدم 
للرجال  ال�سلة  كرة  ولفريق  خ�سر،  داليا  قائدته  وت�سلمته  الن�سوي 
رام اهلل  �سرية  الرجوب  ثم كرم  ابراهيم حب�س، ومن  قائده  وت�سلمه 

وبلدية رام اهلل وجوال، كما كرمت ال�سرية بلدية رام اهلل.

بلدية رام اهلل تكرم �شرية رام اهلل لف�زها بعدة بط�لت كروية و�شل�ية

القن�شل الفرن�شي ومدير ال�كالة الفرن�شية 
يف �شيافة بلدية رام اهلل
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اأع�شاء املجل�س البلدي ال�شابق وامل�شارك�ن 
يف اخلطة ال�شن�ية يف بيت حلم

دولة مراقبًا، م�سريًا اىل ان العالقة املميزة  بني بلدية رام اهلل واملدن الفرن�سية 
�ست�ستمر بالتوجه احليوي ذاته. 

 بدوره ركز مدير الوكالة الفرن�سية للتنمية على ان الوكالة تركز يف عملها مع مدن 
مثل رام اهلل يف العام 2013 لدعم م�ساريع ا�ستثمارية لتطوير اخلدمات، وحتقيق 
م�ساريع حيوية وذلك من خالل الت�سبيك بني جهات التمويل والبلديات واحتياجات 
املدينة، م�سريًا اإىل اأن هذا التعاون يكون بعدة اأ�سكال، ومن بينها االإقرا�س طويل 
االأمد الذي يعطي الفر�سة للبلديات لالقرتا�س واإعادة الدفع.   وحتدث  رئي�س 
بلدية رام اهلل عن خطة لتوقيع اتفاقيات جديدة مع املدن الفرن�سية خالل جولة 

يف ايار القادم.

�شركة اأكرم �شبيتاين يف �شيافة البلدية 
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عناوين عامة في ضيافة البلدية

لجنة معارف رام اهلل تناقش عددًا من القضايا المتعلقة بمدارس المدينة 

جامعة بيرزيت في ضيافة بلدية رام اهلل 
بلدية رام اهلل توؤكد على ال�سراكة مع القطاع التعليمي واالأكادميي 

اأكد رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد على الدور الوطني واالأكادميي البارز 
جلامعة بريزيت، وذلك خالل لقائه مع رئي�س جامعة بريزيت االأ�ستاذ الدكتور 
خليل الهندي. وخالل اللقاء الذي مت بح�سور د. غ�سان اخلطيب، نائب رئي�س 
مدير  نائب  الهادي  عبد  لبنى  وال�سيدة  واالت�سال،  للتنمية  بريزيت  جامعة 
العالقات العامة يف اجلامعة، ونائب رئي�س بلدية رام اهلل �سامح عبد املجيد، 
ومدير عام البلدية اأحمد اأبو لنب، هناأ د. الهندي رئي�س البلدية واملجل�س البلدي 
على  واأكد  اأعماله،  مهام  البلدي  املجل�س  وت�سلم  البلدية،  برئا�سة  الفوز  على 
افتخار اجلامعة باأن يكون اأحد خريجيها رئي�سًا لبلدية رام اهلل، م�سريًا اإىل اأن 
جامعة بريزيت برزت بخريجيها وانخراطهم يف جماالت اخلدمة االجتماعية. 

القادة  تخريج  يف  بريزيت  جلامعة  الكبري  بالدور  البلدية  رئي�س  اأ�ساد  بدوره 
وتقدميهم خلدمة الوطن، وا�ستمرارها يف هذا النهج، م�سريًا اإىل عطاء طالبها 
وطالباتها يف خدمة الوطن والق�سية الفل�سطينية. كما تناول اللقاء احلديث عن 

اإطار  رام اهلل يف  بلدية  بينها  ومن  املحلية  الهيئات  مع  تطوير عالقة اجلامعة 
التدريب والتطوع واملجال التكنولوجي. 

ويف اللقاء مت  اإبراز الدور الذي قامت به البلدية من خالل الت�سبيك مع املدن 
ال�سديقة والتواأمة لربامج التبادل بني طالب يف تلك الدول وطالب من جامعة 
جامعة  طالب  بها  ي�سارك  التي  والتعاونية  التطوعية  االأعمال  واأي�سًا  بريزيت، 
بريزيت يف اأن�سطة وفعاليات بلدية رام اهلل ال�سحية والثقافية والبيئة واملجتمعية.

الرتبية  مديرية  عام  مدير  مع  حديد،  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ناق�س 
حول  البنود  من  عددًا  املديرية،  من  حنون  وم.ختام  حداد،  ذيب  والتعليم 
موازنة املعارف للعام 2013، من حيث الواردات وامل�ساريف اخلا�سة باملدار�س 
وامل�ساريف االإدارية، كما مت ت�سليم ن�سخة عن املوازنة ملدير عام الرتبية، حيث مت 
اإقرار املوازنة من قبل جلنة املعارف، وطلب حتويلها للمجل�س البلدي العتمادها.

ودار النقا�س الذي ح�سره كل من ع�سو املجل�س البلدي جانيت ميخائيل، ومدير 
ومدير  الناطور،  ماهر  الداخلية  الرقابة  ومدير  لنب،  اأبو  اأحمد  البلدية  عام 
احل�سابات  لتدقيق  الوفاء  �سركة  تعيني  حول  غنيم،  �سليمان  املالية  الدائرة 

كمدقق معتمد حل�سابات املعارف والبلدية للعام 2012/2013. 

واأو�ست اللجنة مبخاطبة وزيرة الرتبية والتعليم للتاأكيد على املوافقة على �سراء 

سفير فلسطين في رومانيا 
في ضيافة بلدية رام اهلل

مجلس رؤساء كنائس مدينة رام اهلل
في ضيافة بلدية رام اهلل 

ناق�س رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد مع جمل�س روؤ�ساء  كنائ�س مدينة 
رام اهلل حفل اإنارة �سجرة امليالد املجيد يف املدينة، والرتتيبات الالزمة لذلك. 
وزوار  واملواطنني  الفل�سطيني  ال�سعب  الكنائ�س مهنئا  ورحب م. حديد مبجل�س 

مدينة رام اهلل بعيد امليالد املجيد وال�سنة اجلديدة.  

باالر�سمندريت  ممثاًل  اهلل  رام  مدينة  كنائ�س  روؤ�ساء  جمل�س  هناأ  جهته،  من 
راعي  �ساحلية  اأبو  رائد  واالأب  االورثوذك�س،  الروم  كني�سة  راعي  عواد  اإليا�س 
كني�سة  راعي  جوليو  اهلل  عبد  واالأب  الالتني،  دير  املقد�سة  العائلة  كن�سية 
الكني�سة االجنيلية   راعي  والق�س عماد حداد  الكاثوليك،  للروم  الب�سارة  �سيدة 

لالطالع على جتربة هيئات احلكم املحلية االأردنية..

مشاركة رئيس البلدية 
بوفد وزارةالحكم المحلي لألردن

�سارك رئي�س البلدية م. مو�سى حديد يف جولة لالأردن، متت بالتن�سيق مع الوكالة 
االأملانية للتعاون الفني GIZ وب�سحبة وزيراحلكم املحلي خالد القوا�سمي، حيث 
هدفت الزيارة لالطالع على التجربة االأردنية يف جمال رقابة واإ�سراف وزارة 

البلديات واملجال�س القروية االأردنية على البلديات االأردنية.

وخالل الزيارة قام الوفد بزيارة كل من بلديات اربد وال�سلط ومادبا واالطالع 

بلدية رام اهلل تستقبل الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين 

اأكد رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد على الدور املتميز والعطاء والبناء الذي 
قدمه املتقاعدون الع�سكريون، وذلك خالل لقائه مع الهيئة الوطنية للمتقاعدين 
عبد  �سامح  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  نائب  ح�سره  الذي  اللقاء  وخالل  الع�سكريني.  
متقاعدًا  ع�سرين  من  واأكرث  لنب،  اأبو  اأحمد  اهلل  رام  بلدية  عام  ومدير  املجيد، 
ع�سكريًا، رحب م. حديد بالهيئة، وا�ستح�سر تاريخ املتقاعدين الع�سكريني واثنى 
على دورهم املعطاء يف الق�سية الفل�سطينية.  واأ�سار حديد اإىل اأن هذا اللقاء �سي�سكل 

اأ�سا�سا لتمتني العالقة وتطويرها مع الهيئة ملا فيه من خدمة للمدينة واأهلها. 

للمتقاعدين  الوطنية  الهيئة  املتقاعد �سالح �سديد رئي�س  اللواء  من جهته هناأ 

الع�سكريني رئي�س واأع�ساء جمل�س بلدية رام اهلل بت�سلمهم مهام عملهم، واأثنى 
على دور البلدية الرائد دائما يف خدمة املدينة وتطويرها، كما اأبدى ا�ستعداد 
الهيئة للتعاون وو�سع خرباتها يف اأيدي البلدية. تقدمت الهيئة بدرع تقديري لكل 

من رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، وللعاملني، ولالإدارة .

ا�ستقبل رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، مدير البنك التجاري الفل�سطيني 
عي�سى با�سا، الذي جاء مهنئًا رئي�س واأع�ساء جمل�س بلدية رام اهلل بت�سلمهم مهام 
عملهم، م�سيدًا باأهمية مدينة رام اهلل وعالقة التعاون بني البلدية والبنك التجاري 
البلدية  بني  اال�سرتاتيجية  العالقة  على  حديد  م.  اكد  جهته  من  الفل�سطيني. 
والبنوك باعتبارها جزءًا من م�سوؤولية البلدية جتاه املوؤ�س�سات الوطنية التي ت�ساهم 

الهيئة ال�طنية للمتقاعدين الع�شكريني يف �شيافة البلدية

 رئي�س بلدية رام اهلل �شمن وفد وزارة احلكم املحلي اإىل الأردن

رئي�س جامعة بري زيت يف �شيافة بلدية رام اهلل

جمل�س روؤ�شاء كنائ�س بلدية رام اهلل 
يف �شيافة بلدية رام اهلل

�شفرينا يف رومانيا يف �شيافة البلدية

الفل�سطيني يف رومانيا  ال�سفري  رام اهلل م. مو�سى حديد  بلدية  رئي�س  ا�ستقبل 
اأحمد عقل، وناق�س الطرفان عددًا من االأمور املتعلقة ببناء عالقات تعاون مع 

مدن يف رومانيا.

واكد م. حديد على اأهمية العالقات اخلارجية لال�ستفادة منها على امل�ستويني 
تبادل  يف  اخلدماتي  امل�ستوى  وعلى  الفل�سطينية،  الق�سية  دعم  يف  ال�سيا�سي 
جهته  من  خمتلفة.  م�ساريع  يف  العاملية  املدن  بلديات  بني  والت�سبيك  اخلربات 
مدن  بني  والتعاون  التواأمة  اتفاقيات  من  عدد  وجود  اإىل  عقل  ال�سفري  اأ�سار 
ال�سعبي  امل�ستوى  على  املدن  لربط  مهمة  تعترب  رومانيا  يف  واأخرى  فل�سطني 

باالأن�سطة ال�سياحية وتبادل اخلربات. 

االأفراد  تدريب  التعاون يف جماالت  اقرتاحات  ال�سفري عددًا من  �سعادة  وقدم 
يف جمال الهند�سة، وتوفري منح تدريبية لطاقم من بلدية رام اهلل، كما يجرى 
العمل االآن على ا�ستقبال وفود خمتلفة للتدريب يف جماالت الزراعة واجلمارك 
وال�سحة والتعليم. واأ�ساف عقل اأن العمل يجرى حاليًا على الت�سبيك مع بلديات 

رومانية لتوقيع اتفاقيات مع بلديات فل�سطينية، ومن بينها بلدية رام اهلل. 

بدر  واالأب فرح  االأ�سقفية،  الكني�سة االجنيلية  راعي  دلة  والق�س حنا  اللوثرية، 
هّناأوا  املجل�س،  �سّر  اأمني  زيادة  وغ�سان  الالتني،  دير  كني�سة  كاهن م�ساعد يف 
رئي�س واأع�ساء جمل�س بلدية رام اهلل بت�سلمهم مهام عملهم، موؤكدين دعمهم 

للبلدية يف مهامها ووجباتها، لتكون مثااًل يف الوحدة وامل�ساركة وامل�سوؤولية.

على جتاربهم كهيئات حملية وتعاملهم يف عدة جماالت مع املواطنني واالطالع 
على عدد من امل�ساريع املت�سابهة مع البلديات الفل�سطينية، كما التقى الوفد مع 
وتبادل  امل�سرتك  التعاون  �سبل  معه  وبحث  البلديات  و�سوؤون  والري  املياه  وزير 
اخلربات، كما زار الوفد امانة عمان الكربى بهدف االطالع على جتربتها والتي 
الزيارت  وخالل  الفل�سطينية،  البلديات  اىل  خرباتها  لنقل  ا�ستعدادها  ابدت 
عر�س روؤ�ساء البلديات املحلية الفل�سطينة جتارب البلديات الفل�سطينية وابرز 

املعيقات واالجنازات. 

يف تطوير املدينة، موؤكدًا على امل�سوؤولية املجتمعية للبنوك. واتفق اجلانبان على 
تطوير العالقة مبا يخدم املوظفني واحلياة االجتماعية والثقافية يف املدينة. 

البنك التجاري الفلسطيني في ضيافة بلدية رام اهلل

االأر�س املنا�سبة الإن�ساء ملعب لكرة القدم،  كما اأو�ست بدرا�سة خمطط املدينة 
اليجاد املواقع املحتاجة الإن�ساء مدر�سة فيها، اأما بخ�سو�س املدر�سة املهنية فقد 

اأو�ست اللجنة باأن يتم اإكمال اإجراءات �سراء االأر�س. 

من جهة اأخرى، اأفادت حنون باأن مدر�سة عني منجد جاهزة، و�سيتم ا�ستالمها 
على اأن تبا�سر العمل بداية الف�سل الدرا�سي الثاين 2013.

واأكد احل�سور على �سرورة تاأهيل كافة املدار�س لذوي االإعاقة �سواء يف املدار�س 
احلكومية اأو اخلا�سة، كما مت طرح عمل خمارج طوارئ لكافة املدار�س، بداية 
باملدار�س احلكومية، ومن ثم اإلزام املدار�س اخلا�سة بها. واأو�ست اللجنة بو�سع 
خطة للعام 2013، ت�سمن الن�ساطات وامل�ساريع التي ميكن دعمها من املعارف، 

ومن ثم درا�سة اخلطة املقرتحة مع وزارة الرتبية والتعليم.
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عالقات عامة

بلدية رام اهلل  
تستضيف وفًدا ايطالًيا 

للهيئات المحلية 

ا�ست�سافت بلدية رام اهلل لقاء �سم بلديات حملية فل�سطينية واأخرى اإيطالية  
يف ق�سر رام اهلل الثقايف. و�سكر مدير التن�سيق االإيطايل للهيئات املحلية من 
اأجل ال�سالم وحقوق االن�سان فالفيو لوتي بلدية رام اهلل الإتاحة الفر�سة للوفد 
للتعرف عن قرب على معاناة الفل�سطينيني ونقلها اإىل بالده، م�سريًا اإىل اأن 
بالده تهدف من هذه اللقاءات اإىل التعاون يف م�ساريع م�سرتكة جديدة تقرب 
اإيطاليا  ترى  املنطلق  هذا  ومن  الفل�سطينية،  مع  االأوروبية  البلديات  وتوحد 
بني  العالقات  من  قوي  مل�ستقبل  الفل�سطينية  املحلية  الهيئات  دعم  �سرورة 

الطرفني. 

وخالل اللقاء الذي �سم اأكرث من ثالثني رئي�س بلدية اإيطالية، واأكرث من مائة 
املحلية  الهيئات  عن  املمثلني  من  عددًا  وجمع  اإيطاليا،  من  �سخ�سية  وخم�سني 
الفل�سطينية، رحب رئي�س بلدية رام اهلل باالإنابة ال�سابق حممود عبد اهلل  بالوفد 
واأكد  االإيطالية،  بلدية رام اهلل مع املدن  التي تربط  بالعالقة  ال�سيف، م�سيدًا 
على اأن هذا اللقاء ياأتي �سمن العالقات التي تربط البلدية مع العديد من املدن 
اتفاقيات  اىل  ا�سارة  يف  اهلل،  رام  ومدينة  للفل�سطينيني  ال�سديقة  االوروبية 

التعاون مع كل من بلديتي نابويل وت�سيتيه دي كا�ستيلو االيطاليتني. 

بلدية رام اهلل تستقبل 
وزير الحكم المحلي ووفدا مرافقا

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل وزير احلكم املحلي د. خالد فهد القوا�سمي والوفد املرافق له 
بح�سور اع�ساء جمل�س بلدية رام اهلل، ورحب رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد 
�سبل  تعزيز  اىل  تهدف  التي  اللقاءات  بداية  لتكون  الوزارة   ووفد  القوا�سمي  بالوزير 

التعاون مع احلكم املحلي.

وفد ايطايل ي�شع اإكليل 
الزه�ر على �شريح 

الرئي�س يا�شر عرفات

وزير احلكم املحلي يف �شيافة بلدية رام اهلل

بلدية رام اهلل 
تستضيف وفدًا 
من بلدية تولوز الفرنسية

اأكد رئي�س بلدية رام اهلل املهند�س مو�سى حديد على اأن املجل�س البلدي اجلديد 
حفل  خالل  وذلك  الفرن�سية،  تولوز  بلدية  مع  العالقة  تطوير  على  �سيعمل 
اهلل  رام  بلدية  مع  ترتبط  التي  تولوز  بلدية  من  لوفد  البلدية  اأقامته  ا�ستقبال 

باتفاقية تعاون وتبادل للخربات. 

وتطوير  تعزيز  اإىل  �ست�سعى  اجلديدة  جمل�سه  �سيا�سة  اأن  اإىل  حديد  واأ�سار 
العالقات الدولية مع املدن االأوروبية ويف جماالت جديدة للتعاون.

الفرن�سي برئا�سة نائب رئي�س بلدية تولوز مللف امل�ساواة والتعددية  الوفد  وقال 
جون بول ماكينجو انه يتوجه بال�سكر نيابة عن رئي�س بلدية تولوز على ا�ست�سافة 
الوفد، معربًا عن اأهمية العالقة مع مدينة رام اهلل، وقال ماكينجو: »اإن عالقة 
التعاون بني رام اهلل وتولوز من اأمنت العالقات الدولية لتولوز، وتتميز بامل�ساريع 
الثقافية التنموية«، واأ�ساف اأن التعاون مع بلدية رام اهلل يعترب ديناميكيًا ون�سطًا 

منذ توقيع االتفاقية معها.  

وفد بلدية ت�ل�ز يف �شيافة البلدية

بلدية رام اهلل 
تستقبل وفدًا من بلدية الناصرة 

والداخل الفلسطيني 

اإىل  بزيارة  الفل�سطيني  والداخل  النا�سرة  ومدينة  بلدية  من  ر�سمي  وفد  قام 
مدينة رام اهلل، وذلك �سمن اتفاقية التعاون بني املدينتني. 

النا�سرة،  بلدية  رئي�س  نائب  عواي�سي  حممد  من  كل  الزائر  الوفد  يف  و�سارك 
وجورج ن�سراهلل م�ساعد نائب رئي�س البلدية، و�سفوان فاهوم، وطارق �سحادة 
ولنا  الفار،  واأع�ساء اجلمعية عماد  وال�سياحة،  للثقافة  النا�سرة  رئي�س جمعية 
ومندوبون عن  واملنطقة  النا�سرة  من  �سياحية  �سركات  ووكالء  ن�سري،  �سقحة 

و�سائل االعالم املختلفة.
وكان يف ا�ستقبال الوفد الزائر رئي�س بلدية رام اهلل باالنابة ال�سابق حممود عبد 
اأبو  اهلل، واأع�ساء الهيئة اال�ست�سارية الدكتور عادل يحيى والربوفي�سور مروان 
خلف، ومديرة العالقات العامة يف البلدية مها �سحادة، وعدنان فرمند ع�سو 
جمل�س بلدي رام اهلل ال�سابق. و�سملت الزيارة مبيتًا لليلة واحدة يف فندق جراند 
الرئي�س  �سريح  اإىل  اإ�سافة  خمتلفة،  واأثرية  �سياحية  الأماكن  وزيارة  بارك، 

ال�سهيد يا�سر عرفات، وال�ساعر الكبري حممود دروي�س.
واحلي  القدمية،  البلدة  ال�سياحية  للمعلومات  اهلل  رام  مركز  الوفد  زار  كما 
الدبلوما�سي، وحديقة االأمم، ومركز خليل ال�سكاكيني، وفنادق عديدة يف رام 

اهلل وال�سواحي ال�سكنية اجلديدة، ومطاعم واأماكن دينية عديدة .

في ضيافة البلدية

التبادل الثقايف والتطوير االقت�سادي
وحتدث خالل الزيارة حممد عواي�سي – نائب رئي�س بلدية النا�سرة، الذي قال 
اإنه لفخر كبري للمجتمع العربي اأن توقع مثل هذه االتفاقية االأوىل من نوعها بني 
بلديتني عربيتني فل�سطينيتني هما بلدية النا�سرة ورام اهلل، وناأمل اأن تكون هذه 
االتفاقيات  هذه  ترجمت  اذا  اأنه  حيث  البلديتني،  بني  لعقد  منوذجًا  االتفاقية 
اإىل برامج عمل، �سوف ت�ساهم على كل امل�ستويات يف جميع اجلوانب كالتبادل 

الثقايف والتطوير االقت�سادي وتبادل اخلربات.

تعزيز دور البلديتني
بينما قال عبد اهلل يف حديثه:»اأن هذه الزيارة تاأتي يف اإطار تعزيز دور البلديتني 
لقاءات  وتكثيف  وزيادة  اخلربات  تبادل  خالل  من  املدينتني  اأهايل  خدمة  يف 
االجتماعية  والعالقات  الزيارات  لنتبادل  اهلل،  رام  اأبناء  مع  النا�سرة  اأبناء 

واالقت�سادية مع اأبناء ال�سعب الواحد.« 
واأ�ساف: »بلدية رام اهلل تواجه حتديات داخلية تكمن يف االأعداد الكبرية من 
املواطنني الذين ي�ستخدمون مرافقها ما يزيد العبء وامل�سوؤولية على البلدية يف 
توفري االأف�سل، وكذلك الدور الذي تلعبه املدينة �سيا�سيًا واقت�ساديًا واحلفاظ 

على روح وطابع املدينة. وحتديات من االحتالل االإ�سرائيلي.«
يف  اال�ست�سارية  الهيئة  ع�سو  وهو  اجلولة  مرافق  يحيى  عادل  الدكتور  وحتدث 
ي�ستطيعون  النهم  للزائرين  رائعة  فر�سة  هي  الزيارة  هذه  بان  ذاكرًا  حديثه 
هذه  من  الهدف  بان  موؤكدا  احلقيقية،  وال�سراكة  واخلربات  العناوين  تبادل 

الزيارة هو تن�سيط ال�سياحة يف املدينة واملنطقة ب�سكل عام.

بلدية رام اهلل تستقبل وفدًا شبابيًا من النرويج 
ا�ستقبلت بلدية رام اهلل جمموعة من ال�سباب الرنويجيني من مدينة تروندهامي، 
م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ورحب  املدينتني.   تربط  التي  التواأمة  اتفاقية  �سمن 
مو�سى حديد باملجموعة ال�سبابية التي ت�سم اأع�ساء يف حزب نرويجي ومر�سح 
�ساب للربملان الرنويجي، والنا�سطة الرنويجية فينكيه ارتون من�سقة العالقة بني 

بلديتي رام اهلل وتروندهامي.

 ويف اإ�سارة اإىل  االأو�ساع يف قطاع غزة ،  قال م. حديد ان بلدية رام اهلل تدين العدوان 
على غزة وقتل االأطفال واالأبرياء، مو�سحًا اأن على ال�سباب االأوروبي اأن يعرف حقيقة 

و�سعوبهم.  مدنهم  اإىل  واإي�سالها  غزة،  يف  املواطنني  بحق  ترتكب  التي  اجلرائم 
وا�ستعر�ست مديرة العالقات العامة مها �سحادة مقرتح خطة العمل ما بني البلديتني 
للعام 2013، ومن بينها العالقة ما بني املوؤ�س�سات الفل�سطينية والرنويجية من اأجل 
تبادل اخلربات واملعارف يف جماالت �ستى، وكذلك امكانية م�ساركة تروندهامي  يف 

مهرجان وين ع رام اهلل وخميم رام اهلل الدويل للعمل التطوعي.

يذكر ان بلدية رام اهلل وقعت اتفاقية تواأمة مع بلدية تروندهامي الرنويجية منذ 
العام  2005.

وفد الفعاليات ال�شياحية يف الداخل الفل�شطيني ومدينة رام اهلل  
خالل لقاء م�شرتك

على  اهلل  رام  بلدية  عقل  ع�سام  املحلية  الهيئات  احتاد  رئي�س  �سكر  جهته  من 
ا�ست�سافة اللقاء، واالأ�سدقاء االإيطاليني على الزيارة، م�سيفًا اأن الهيئات املحلية 
على احلكومة  ال�سغط  للممار�سة  االإيطالية  البلديات  روؤ�ساء  من  بالطلب  تتوجه 
االإيطالية لتحقيق مزيد من الدعم وال�سراكة والت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 

الإنهاء االحتالل .

مت يف اللقاء عر�س الأبرز اجنازات بلدية رام اهلل من خالل فيلم ق�سري، كما 
ناق�س امل�ساركون الق�سايا امل�سرتكة فيما يخ�س هيئات احلكم املحلي. 

على  الزهور  من  اإكلياًل  خاللها  و�سع  للوفد،  ق�سرية  جولة  هلل  رام  بلدية  ونظمت 
�سريح الرئي�س الراحل يا�سر عرفات، كما زار الوفد متحف ال�ساعر حممود دروي�س 

- حديقة الربوة. 

خالل  اهلل  عبد  حممود  م.  ال�سابق  باالإنابة  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  قال  بدوره، 
اللقاء الذي جمع اأع�ساء املجل�س اجلديد وال�سابق مع الوفد الفرن�سي: اإن بلدية 
رام اهلل  ا�ستفادت الكثري من اتفاقية التعاون مع بلدية تولوز، وبخا�سة يف دعم 
االأخرية ومتويلها م�سروع م�سارف مياه االأمطار وال�سرف ال�سحي يف رام اهلل، 
وم�ساريع الت�سبيك والتبادل بني  املوؤ�س�سات الثقافية يف كل من رام اهلل وتولوز.

وقدمت بلدية رام اهلل  هدية تذكارية لرئي�س وفد بلدية تولوز، الذي قام بدوره 
بتقدمي هدية لكل من رئي�س بلدية رام اهلل املنتخب مو�سى حديد، ورئي�سة بلدية 

رام اهلل ال�سابقة جانيت ميخائيل.

اإىل  اآزور اظافة  اقامته ومطعم دارنا ومطعم  ال�فد يف  الفل�شطينية )فندق اجلراند بارك( ل�شت�شافة  ال�شياحية  الفعاليات  ت�شكر بلدية رام اهلل 
ال�شيافة املقدمة من كل من مطعم ت�شيلي ت�شيلي وزيت وزعرت وب�ظة بلدنا.
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فعاليــات فعاليــات

بلدية رام اهلل تدشن ميداني بشير البرغوثي وعزيز شاهين 

ميدان ب�سري الربغوثي 
اأن  الربغوثي  ب�سري  ميدان  تد�سني  حفل  مبنا�سبة  كلمتها  يف  البلدية  اأكدت 
مدينة رام اهلل �ستزهو منذ االآن با�سم جديد من اأ�سماء اأعالم فل�سطني وتكرم 
ال�سعب  ن�سال  م�سرية  يف  الوا�سحة  ب�سماته  ترك  كبريًا  و�سيا�سيًا  منا�ساًل 
الفل�سطيني، م�سرية اإىل حياة الراحل ب�سري الربغوثي ودوره البارز يف احلركة 
الوطنية الفل�سطينية، وتقدمت بال�سكر الأبناء املرحوم يعقوب اأبو دحو لتربعهم 
بحجارة مع�سرة الزيتون تاأكيدًا على عراقة املهنة يف رام اهلل، حيث جاءت هذه 
احلجارة من املع�سرة التي اأن�سئت مطلع القرن الع�سرين، وخدمت مدينة رام 

اهلل واأهلها وق�سائها.  
من جانبه �سكر نبيل الربغوثي جنل املنا�سل ب�سري الربغوثي احل�سور  واللجنة 
التي قامت بت�سمية امليدان وبلدية رام اهلل با�سم العائلة، م�سريًا اإىل اأن امليدان 

بب�ساطته له املعاين العميقة تخليدًا لذكرى والده.

باحل�سور،  مرحبًا  امليدان،  الإن�ساء  ال�سخي  التمويل  قدم  الذي  القد�س  بنك 
ومذكرًا بالدعم الكبري الذي قدمه �ساهني لبلدته رام اهلل والأبنائها من خالل 

اإن�ساء م�ست�سفى  ومدر�سة، ودعمه للكثري من طلبة العلم. 
من جانبه قال د. حنا نا�سر رئي�س جمل�س اأمناء جامعة بريزيت ورئي�س جلنة 
له  اأن  �ساهني  عزيز  واأحباء  عائلة  عن  نيابة  كلمة  يف  املركزية  االنتخابات 
املعطاءة  والروح  بال�سخاء   اإىل متيزه  جتربة خا�سة مع عزيز �ساهني، م�سريًا 
التي ر�سخها اأي�سا يف اأبنائه، فاأ�سبحت العائلة كّلها معطاءة داعمة لرام اهلل، 
اأهمية  نا�سر على  اأكد  كما  فل�سطني.  اأجمل مدن  لت�سبح من  تطورها  وواكبت 
والذي وثق فيه عماًل مو�سعًا  الراحل عزيز �ساهني عن مدينة رام اهلل،  كتاب 

عن املدينة وعائالتها.
للروم  �سب�سطية  ا�ساقفة  رئي�س  حنا  اهلل  عطا  املطران  تقدم  جهته  من 
اهلل  رام  ولبلدية  التد�سني،  هذا  تنظيم  يف  بادروا  ملن  بال�سكر  االورثوذك�س 

د�شنت بلدية رام اهلل ميداين ب�شري الربغ�ثي وعزيز �شاهني و�شط اأج�اء وطنية امتزجت فيها امل�شاركة الر�شمية وال�شعبية، و�شارك يف حفل التد�شني عدد 
كبري من اأحبة ورفاق واأ�شدقاء �شاهني والربغ�ثي  والأمناء العامني للف�شائل والأحزاب ال�طنية واأع�شاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية. 

خالل معرض اكسبوتك 
w w w . r a m a l l a h - g i s . p s

�سهد جناح بلدية رام اهلل امل�سارك يف معر�س اك�سبوتك 
املعر�س،  زوار  وتفاعل عاليني من  ن�سبة ح�سور    2013

وذلك يف خطوة ريادية على �سعيد بلديات الوطن.

�ساركت بلدية رام اهلل يف املعر�س الميانها باأن مثل هذه 
بلدية  بني  الت�سبيك  يف  ت�ساهم  التكنولوجية  الفعاليات 
رام اهلل كبلدية خدماتية والرتويج خلدماتها االلكرتونية 

اأمام اجلمهور العري�س الذي ي�ستقبله املعر�س.

التي  الوطن  بلديات  يف  االأوىل  اهلل  رام  بلدية  وتعترب   
عملت على اإن�ساء موقع الكرتوين خا�س  بنظم  املعلومات 

)GIS( اجلغرافية  w w w . r a m a l l a h - g i s . p s

اإطالقها  اإىل  اإ�سافة  املعر�س،  يف  البلدية  به  و�ساركت 
 www.ramallah.ps االلكرتوين  ملوقعها  اجلديدة  احللة 
وم�ساركتها باإ�سدارات وهدايا للبيع حتمل ا�سم رام اهلل 
املرافق  اأحد  ال�سياحية  للمعلومات  اهلل  رام  مركز  من 

التابعة للبلدية.

إطالق الحلة الجديدة لموقع 
بلدية رام اهلل االلكتروني 

www.ramallah.ps

اأي�سًا  البلدية  قامت  اك�سبوتك  معر�س  يف 
بعر�س احللة اجلدية ملوقعها االلكرتوين الذي 
اطلقته  باأ�سلوب ع�سري، ويقدم العديد من 
املعلومات عن: اخلدمات االلكرتونية والعامة، 
وحدة ال�سكاوى، االإ�سدارات االإعالمية، مركز 
خدمات اجلمهور، مدينة رام اهلل، بلدية رام 
اهلل، وغريها من العناوين املتعلقة بفعاليات 

البلدية  ومرافقها.

وقد زار اجلناح كل من د.�سالم فيا�س رئي�س الوزراء، 
ود. ح�سني  االأعرج ممثل الرئي�س حممود عبا�س اللذين 

ابديا اعجابهما  يف هذه اخلطوة الرائدة. 

املعلومات اجلغرافية  نظم  موقع  اأن  اإىل  البلدية  واأ�سارت 
متغريات  تفا�سيل  عن  اال�ستعالم  يتيح  اهلل  رام  لبلدية 
خمتلفة؛ من معامل وعناوين وقطع اأرا�س واأحياء واأحوا�س 

و�سوارع موجودة يف قاعدة بيانات البلدية اجلغرافية. 

نظم  تكنولوجيا  منهجيات  تبني  اإىل  املوقع  ويهدف 
دوائر  كافة  بيانات  مع  التعامل  يف  اجلغرافية  املعلومات 
البلدية املرتبطة بالبعد املكاين وتوثيقها وحتليلها وتهيئتها 
ملا فيه خدمة موظفي البلدية واملكلفني والعمالء واملجتمع.
بامكانك الو�سول على الرابط االلكرتوين التايل مل�ساهدة 

تقرير عن موقع GIS اخلا�س ببلدية رام اهلل 

http://bit.ly/Vo7zia

�سارك وفد الهيئات املحلية، يف منتدى الهيئات املحلية �سمن املنتدى العاملي يف الربازيل حتت 
�سعار »فل�سطني حرة«. 

و�سم الوفد ع�سوي املجل�س البلدي لرام اهلل، في�سل در�س وعمر ع�ساف، ومديرة العالقات العامة 
بلدية  رئي�س  ونائب  ن�سار،  �سعد  الرئي�س  ونائب  دولة،  ربحي  بيتونيا  بلدية  ورئي�س  �سحادة،  مها 
اخلليل جودة اأبو �سنينة، و د. �سالح الدين الزير ع�سو جمل�س بلدي اخلليل، وع�سو جمل�س بلدي 

نابل�س رميا كيالين، ومندوب عن اأمني القد�س د. يا�سر عموري. 

يذكر اأن منتدى الهيئات املحلية يف الربازيل ح�سره اأكرث من مئة وخم�سني م�ساركًا بني روؤ�ساء 
بلديات واأع�ساء جمال�س بلدية من فل�سطني ودول العامل. وركز املنتدى على ثالثة حماور رئي�سية، 
حول  ورقة  اخلليل  بلدية  وقدمت  القد�س،  اأمني  عن  مندوب  قدمها  القد�س  مدينة  عن  وورقة 
املوروث الثقايف حتت االحتالل، وقدمت بلدية رام اهلل ورقة حول التحديات التي تواجه البلديات 

الفل�سطينية حتت االحتالل. 

وفد الهيئات المحلية يشارك في منتدى »فلسطين حرة« بالبرازيل 

موقع النظم الجغرافية 
لبلدية رام اهلل يلقى تفاعاًل 
عاليًا وإعجابا من الجمهور

... ويلتقي مع السفير الفلسطيني والجالية الفلسطينية 

يف  الفل�سطيني  وال�سفري  الفل�سطينية  اجلالية  مع  اهلل  رام  بلدية  وفد  واجتمع 
الربازيل اإبراهيم الزبن للتح�سري للمنتدى، حيث ا�ستعر�س الربنامج التف�سيلي 
املحلية  الهيئات  وفد  اإطالع  ومت  البلديات،  من  م�سارك  كل  ودور  للمنتدى، 
الفل�سطينية على حت�سريات بلدية رام اهلل لالأفالم الوثائقية التي �سيتم عر�سها 
يف جل�سة املنتدى، قبل كل ورقة عر�س، اإ�سافة اإىل البيان اخلتامي املقرتح، والذي 

اأعدته وقدمته بلدية رام اهلل.

 وقامت مديرة العالقات العامة مها �سحادة  بامل�ساركة مع مدير دائرة العالقات 
العالقة  ت�سبيك وتفعيل  بتقدمي ور�سة  الربازيلية  ليوبولدو  بلدية �سان  العامة من 
بني املدن الفل�سطينة والربازيلية، وبا�ستعرا�س امل�ساريع التي ميكن التعاون فيها، 
واأبرز عالقات التعاون بني بلدية رام اهلل والربازيل، خا�سة اتفاقيتي التعاون مع 

بلديتي اكيدوانا وبورتو اليغري، وعالقة التواأمة مع كامبو غراندي. 

لقاء مع  رئيس بلدية بورتو اليغري

الدمنارك  من  كل  من  الفل�سطينيني  من  عدد  مع  االلتقاء  من  الوفد  ومتكن 
وفنزويال، وبحث اإمكانية توقيع اتفاقيات تعاون وتواأمة.

اأبرز نتائج املنتدى 
ببناء  واملتمثلة  للمنتدى،  اخلتامي  البيان  يف  املعطيات  اأهم  البلدية  واأبرزت 
الربازيل  يف  خمتلفة  بلديات  من  امل�ساركني  من  العديد  مع  جديدة  عالقات 
والعامل، وحثهم على دعم الق�سية الفل�سطينية ودعم حق العودة للفل�سطينني، 
وعلى تطوير العالقة يف جماالت التعليم واالقت�ساد والثقافة وال�سباب واالعالم، 
وتوعية �سعوبهم ب�ساأن املعيقات التي ي�سعها االحتالل اال�سرائيلي اأمام ال�سعب 

الفل�سطيني وموؤ�س�ساته.

ال�سفري  بح�سور  اليغري  بورتو  بلدية  رئي�س  مع  املحلية  الهيئات  وفد  واجتمع 
بلدية اخلليل، وع�سو جمل�س  رئي�س  ونائب  بيتونيا،  بلدية  ورئي�س  الفل�سطيني، 

نابل�س، ومديرة العالقات ببلدية رام اهلل. 

وخالل اللقاء  ناق�ست بلدية رام هلل اخلطوات املقرتحة ملتابعة تطوير العالقة، 
وحت�سري مقرتح خطة عمل لل�سنة القادمة بناء على مذكرة التفاهم التي كانت 

البلدية قد وقعتها مع بلدية بورتو اليغري يف �سباط 2012.

العاملي  االجتماعي  املنتدى  ومنظمي  الفل�سطينية  اجلالية  مع  الوفد  والتقى 
بح�سور الزبن. 

تد�شني ميدان عزيز �شاهني تد�شني ميدان ب�شري الربغ�ثي

وفد الهيئات املحلية يف منتدى 
»فل�شطني حرة« بالربازيل

ممثل الرئي�س د. ح�شني الأعرج يتطلع على 
جناح البلدية اأثناء معر�س اك�شب�تك

وفد الهيئات املحلية يف منتدى 
»فل�شطني حرة« بالربازيل

ميدان عزيز �ساهني
ود�سنت بلدية رام اهلل ميدان عزيز �ساهني يف منطقة املا�سيون برفع  الكوفية 
الفل�سطينية عن لوحة التد�سني، حيث جتمع احل�سور اأمام امليدان الذي يتو�سطه 
وا�ستهل رئي�س  الكبري عزيز �ساهني.  للمياه رمزًا لعطاء املح�سن  �سالل �سغري 
بلدية رام اهلل باالإنابة ال�سابق م. حممود عبد اهلل احلفل بكلمة البلدية، و�سكر 

واملحافظة واملوؤ�س�سات الوطنية التي ت�ساهم يف تكرمي فل�سطني من خالل تكرمي 
قادتها ورموزها. 

 بدوره، قال مدير عام بنك القد�س عزام ال�سوا اإن بنك القد�س بتمويله مليدان عزيز 
�ساهني اعترب ذلك م�سوؤولية وطنية الأهمية هذا الرجل، وبخا�سة اأنه قدم الكثري ل�سعبه، 

وهذه م�سوؤولية على بنك القد�س وعلى املوؤ�س�سات االأخرى لدعم هذه اخلطوات.

http://www.ramallah-gis.ps
http://www.ramallah-gis.ps
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عالقات عامة

بلدية رام اهلل تقرر إنشاء ميدان بإسم الملك " عبد اهلل الثاني ابن الحسين "

�سّلمت بلدية رام اهلل قرار املجل�س البلدي باإن�ساء ميدان امللك عبد اهلل الثاين ابن 
احل�سني جلاللة امللك عبد اهلل خالل زيارته االخرية اإىل فل�سطني للتعبري عن دعم 
ال�سعب االأردين للدولة الفل�سطينية بعد االعرتاف بها يف االأمم املتحدة كدولة مراقب 
غري ع�سو. وقد ت�سلم امللك عبد اهلل كتاب بلدية رام اهلل عرب الرئا�سة الفل�سطينية، 
والتي دعمت اخلطوة واعتربتها عربون تقدير لكل من يدعم الق�سية الفل�سطينية 

ومطالب ال�سعب الفل�سطيني العادلة.

وتاأتي هذه اخلطوة �سمن حملة تو�سعة العالقات اخلارجية لبلدية رام اهلل لتحقيق 

م�ستوى متقدم من الدعم ال�سيا�سي واالقت�سادي والت�سبيك االجتماعي بني ال�سعب 
الفل�سطيني عرب بلدية رام اهلل و�سعوب املنطقة العربية والعامل باأ�سره. 

ويذكر اأن امليدان املزمع اإن�ساوؤه مقابل ق�سر رام اهلل الثقايف يف منطقة املا�سيون، 
ياأتي كخطوة �سكر للمملكة االأردنية الها�سمية وامللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني 
على املواقف الداعمة واملنا�سرة لق�سايا ال�سعب الفل�سطيني خا�سة يف التوجه االأخري 

لالأمم املتحدة والتعبري عن الدعم عرب اأول زيارة ر�سمية لدولة فل�سطني .

منتدى  يف  حديد  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  �سارك 
اأن  اإىل  واأ�سار  تايالند،  يف  االآ�سيوية  البلديات  روؤ�ساء 
املنتدى �سارك فيه هذا العام العديد من روؤ�ساء البلديات 
من مدن اآ�سيا الإيجاد اآليات للتوا�سل بني املدن االآ�سيوية. 

 وقال حديد اإن املنتدى الذي انعقد يف بانكوك، ركز على اإن�ساء 
بنك للمعلومات ت�ستفيد منه املدن االآ�سيوية، من اأجل تبادل 
اخلربات والتعرف على التحديات التي تواجه املدن االآ�سيوية 

بلدية رام اهلل تشارك في 
منتدى رؤساء البلديات اآلسيوية في بانكوك

للبحث عن و�سائل م�سرتكة ملتابعتها، م�سريًا اإىل اأن بلدية رام 
اهلل تعترب من البلديات التي تواجه حتديات كبرية يف جماالت 
يف  التحديات  اىل  اإ�سافة  ال�سكان،  عدد  وازدياد  التو�سع 
مواجهة االحتالل وق�سايا التلوث البيئي واأزمة ال�سري. واأو�سح 
حديد اأن  بلدية رام اهلل طرحت يف هذا املنتدى اأبرز املعيقات 
التي تواجهها ، مو�سحًا اأن املنتدى العام القادم �سيعقد يف 
دولة الكويت، م�سيدًا با�ستقبال بانكوك ومباركتها حل�سول 

فل�سطني على دولة مراقب يف هيئة االأمم املتحدة.

فخامة الرئي�س حمم�د عبا�س وجاللة امللك عبد اهلل
ورئي�س بلدية رام اهلل م��شى حديد

اهلل  رام  بلديتي  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  اطار  �سمن 
وبوردو الفرن�سية، �ساركت بلدية رام اهلل يف موؤمتر باري�س 
الدويل اخلا�س بال�سياحة، والذي انعقد يف مدينة باري�س 
من 17- 22 / 2012/9 . وقد �سارك م�سئول مركز رام 
اهلل للمعلومات ال�سياحية حمزة دالية يف فعاليات املوؤمتر 
توفري  عرب  للمدينة  اهلل،للرتويج  رام  بلدية  عن  ممثال 
وتوزيع ا�سدارات خا�سة عن مدينة رام اهلل. علما ان هذا 
املوؤمتر يعقد �سنويا يف مدينة  باري�س ويهدف اىل الرتويج 
خمتلف  من  املخت�سني  من  االآالف  ويح�سره  ال�سياحي 

مساهمة في الترويج لمدينة رام اهلل
بلدية رام اهلل تشارك في مؤتمر باريس الدولي للسياحة

دول العامل باال�سافة اىل ممثلني عن ال�سركات ال�سياحية 
العاملية.

بوردو  ملدينة  زيارته   اثناء  دالية   ح�سر   فقد  كذلك 
ال�سياحة  قطاع  تطوير  حول  تدريبية  دورة   ، الفرن�سية 
الزيارة  هذه  وتعترب  ال�سياحية.  املعلومات  مركز  وادارة 
�سمن  تاأتي  والتي  املركز  مل�سئول  الثانية  التدريبية 
الب�سري  الكادر  لتاأهيل  البلديتني  بني  ما  التعاون  اتفاقية 
وللم�ساهمة يف تطوير مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية 
ب�سكل خا�س وتطوير قطاع ال�سياحة يف املدينة ب�سكل عام.

م�شاركة بلدية رام اهلل 
يف م�ؤمتر باري�س الدويل لل�شياحة

خالل م�شاركة رئي�س بلدية رام اهلل 
يف منتدى روؤ�شاء البلديات - بانك�ك

عناوين عامة

زواُرنــا

جهاز المن ال�قائي يف 
�شيافة بلدية رام اهلل 

حمافظ حمافظة رام اهلل والبريه د. ليلى غنام 
تهنيء املجل�س البلدي املنتخب بت�شلمه مهام اعماله

رئي�س اأ�شاقفة �شب�شطية للروم الورث�ذك�س  الأب عط اهلل حنا والأب عبد اهلل 
ج�لي� راعي كني�شة �شيدة الب�شارة للروم الكاث�ليك يف �شيافة بلدية رام اهلل 

رئي�س بلدية البريو يف 
�شيافة بلدية رام اهلل

مدير �شرطة رام اهلل املقدم عمر 
البزور يف �شيافة بلدية رام اهلل
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مشاريع هندسية مشاريع هندسية

مشاريع التخطيط الحضري

1. �شمن ن�شاطات ق�شم التخطيط، وبالتعاون مع وزارة احلكم املحلي، وجمل�س التنظيم الأعلى، مت اإجناز امل�شاريع التالية، وامل�شادقة عليها من قبل اجلهات 
املخت�شة للتنفيذ:

  م�سروع تعديل تنظيمي لتو�سعة �سوارع يف منطقة املقاطعة- م�سروع م�سرتك بني بلدية رام اهلل والبرية.
  م�سروع تنظيم تف�سيلي لتو�سعة طريق من 3م اىل 6م بهدف خدمة حمطة التنقية - حو�س 10 خلة العد�س.

  م�سروع تف�سيلي رقم 2009/14، والذي يخ�س اجلزء ال�سفلي من �سارع يافا، بدءًا من م�سنع رباح ولغاية الكازية يف اأرا�سي 
بيتونيا �سمن حدود وتنظيم بلدية رام اهلل .

  م�سروع تف�سيلي 2008/10 والذي يقع يف حي 30 دار جري�س، وي�سمل تغيري اأحكام لبع�س القطع يف هذا احلي .
اإىل جتاري حملي ومكاتب  ا�ستعمال من �سكن )اأ،ب(  لتغيري �سفة    م�سروع  تف�سيلي رقم 2010/4 يف حي 5 االأمرية عالية، 

باأحكام خا�سة، وتو�سعة طريق من 3م اىل 6م وتعديل م�سار �سوارع اأخرى.

2. كما انتهت فرتة العرتا�س على امل�شروع التف�شيلي رقم 28/ 2011  �شارع املقربة، ح��س 14 وادي الدير، وه� م�شروع يقرتح اإلغاء ال�شارع من و�شط اأر�س 
املقربة، ويقرتح �ش�ارع جديدة، وت��شعة اأخرى قائمة .

مشروع الموروث الثقافي

اجتماع اللجنة اال�ست�سارية مل�سروع
»الرتاث من اأجل التطوير: اال�ستثمار يف املوارد الب�سرية 

من اأجل اإعادة تاأهيل مراكز املدن التاريخية واإدارتها«

 وت�سم اللجنة ممثلني عن املجتمع املحلي، ومن املوؤ�س�سات املختلفة ذات ال�سلة 
مبو�سوع حفظ الرتاث وتطويره، اإ�سافة اإىل ممثلني عن كل من بلدية رام اهلل 

ومركز رواق للمعمار ال�سعبي.

افتتح االجتماع م. حممود عبد اهلل رئي�س بلدية رام اهلل باالنابة ال�سابق، واأ�سار 
عام  ب�سكل  �سرح  كما  وتطويرها،  القدمية  البلدة  الإحياء  امل�سروع  اأهمية  اإىل 
مكونات امل�سروع وركز على دور البلدية واالأعمال التي قامت بها يف هذا املجال. 
بلدية رام اهلل يف احلفاظ على املوروث  ثم مت تقدمي عدة عرو�س تو�سح دور 
الثقايف وتطويره، اإ�سافة اإىل احلديث عن م�سروع “الرتاث من اأجل التطوير: 
التاريخية”  املدن  مراكز  تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  الب�سرية  املوارد  يف  اال�ستثمار 

اجلاري العمل عليه بال�سراكة مع مركز رواق.

ويف نهاية االجتماع مت التاأكيد على اأهمية م�ساركة املجتمع املحلي واالأهايل يف 
امل�سروع ب�سفتهم الفئة امل�ستهدفة فيه، اإ�سافة اىل �سرورة االإ�سراع يف اإجراءات 
التاريخية  واملباين  )اأ(  التاريخية  للمنطقة  املقدمة  االأحكام  على  امل�سادقة 
املنفردة، وا�ستكمال مراجعة االأحكام املقرتحة للمنطقة التاريخية )ب( وذلك 
متهيدًا لرفعها للم�سادقة عليها، واأن يتم عمل ت�سنيف املباين التاريخية داخل 
خمطط  اإعداد  يف  االإ�سراع  �سرورة  اإىل  اال�سارة  متت  كما  القدمية.  البلدة 
م�ساحة حديث ملنطقة البلدة القدمية ليكون املرجع الرئي�س عند عمل املخطط 

التف�سيلي ال�سامل لهذه املنطقة بعد انتهاء امل�سروع.

المسح الميداني للمباني التاريخية في البلدة القديمة في مدينة رام اهلل

�سمن مراحل امل�سروع امل�سرتك بني بلدية رام اهلل ومركز رواق للمعمار ال�سعبي »الرتاث من اأجل التطوير: اال�ستثمار يف املوارد الب�سرية من اأجل اإعادة تاأهيل مراكز 
املدن التاريخية واإدارتها«، مت اإجراء م�سح ميداين للمباين التاريخية يف البلدة القدمية يف مدينة رام اهلل وذلك على مدار �ستة اأ�سهر.

ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها حتديد ن�سبة املباين القدمية واملباين احلديثة وحتديد املباين املهجورة وامل�سغولة جزئيًا واملباين التي مت هدمها اأو املهدومة جزئيًا، 
ومت تر�سيم كل االإ�سافات واأنواعها، كما مت حتديد ا�ستعماالت الوحدات يف املنطقة، وحتديد الفراغات العامة وال�ساحات التي �سيتم درا�ستها م�ستقباًل، كما متت 

.GIS سياغة اآلية ال�ستكمال ت�سمية ال�سوارع وترقيمها وحت�سري امللف للتفريغ على خرائط�

ممثلي  اإطالع  وبهدف  املجتمعية،  امل�ساركة  مفهوم  اأهمية  تعزيز  منطلق  من 
القطاعات املختلفة على م�سروع املوروث الثقايف ملدينة رام اهلل، واإ�سراكهم يف 
فعاليات امل�سروع، لال�ستفادة من خربتهم  ودورهم الفعال يف املجتمع املحلي، مت 

ت�سكيل جلنة ا�ست�سارية �سمن هيكلية امل�سروع، عقدت اجتماعها االأول.

مشاريع هندسية 

4.  ميدان كرمي خلف:
ا�ستمرارًا ل�سيا�سة البلدية بتكرمي القادة الفل�سطينيني باإطالق اأ�سمائهم 
على امليادين العامة، مت اإطالق ا�سم ال�سهيد كرمي خلف على امليدان الذي 
مت اإن�ساوؤه يف حي ال�سقرة، كما مت االنتهاء من اأعمال التعبيد يف حميط 
امليدان، و�سيتم قريبًا االنتهاء من اأعمال االإنارة وامليكانيك، وتبلغ التكلفة 

االإجمالية للميدان حوايل 300 األف �سيكل. 

2.  تاأهيل جزء من �سارع يافا »املرحلة االأوىل«:
قامت البلدية بتاأهيل جزء من �سارع يافا »املرحلة االأوىل«، الواقع ما بني 
امل�سروع  وي�ستمل  ال�سنابل،  �سوبر ماركت  والتقاطع قرب  فل�سطني  ميدان 
كامل  وتاأهيل  والكهرباء،  االت�ساالت  �سبكة  وتطوير  املناهل،  تاأهيل  على 
�سندوق  من  بتمويل  �سيكل،  مليون   1.5 اإىل  ت�سل  بقيمة  املياه،  ل�سبكة 
تطوير واإقرا�س البلديات، وقد مت االنتهاء من تعبيد اجلانب االأمين من 
ال�سارع وافتتاحه اأمام حركة ال�سري، ويتوقع االنتهاء من اأعمال التنفيذ يف 

اجلانب االأي�سر يف نهاية �سهر 2013/1.

5.  �سق وتعبيد طرق:
لتطوير  خطتها  �سمن 
با�سرت  التحتية،  البنية 
�سهر  بداية  يف  البلدية 
وتعبيد  ب�سق   2012/11
عدد من الطرق الداخلية، 
»عني  اللد  �سارع  ومنها 
�ساتيال  و�سارع  م�سباح«، 

ات
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3.  �سارع امل�ست�سفى االأهلي/ خميم قدورة:
خطوط  على  ا�ستملت  والتي  ال�سارع،  يف  التاأهيل  اأعمال  من  االنتهاء  مت 
جديدة لل�سرف ال�سحي، وتاأهيل �سبكة املياه، وتطوير �سبكة االت�ساالت، 
اإنارة  وا�ستكمال  االأر�سفة،  وتبليط  التعبيد  الأعمال  اإ�سافة  والكهرباء، 

ال�سارع بتكلفة مليون �سيكل، مت متويلها من �سندوق البلدية.

جزء من �شارع يافا بعد التاأهيل

جزء من �شارع غاغاريان

ميدان كرمي خلف

1.  ميدان يا�سر عرفات:
مت االنتهاء من تنفيذ االأعمال يف ميدان يا�سر عرفات يف مركز املدينة بتمويل �سخي من �سركة االت�ساالت و�سندوق بلدية رام اهلل، و�سملت 
االأعمال، اإ�سافة اإىل نوافري و�سالالت املياه واالإنارة التجميلية، على عمل فني لفنانني فل�سطينيني يج�سد مقولة ال�سهيد يا�سر عرفات وحلمه يف 

رفع العلم الفل�سطيني فوق ماآذن وكنائ�س القد�س من قبل اأ�سبال فل�سطني.

جدار  اإن�ساء  وكذلك  الهوا«،  »باطن  واملتنبي  جاجارين  و�سارعا  ال�سناعية«،  »املنطقة 
ا�ستنادي، وتو�سعة مقطع من �سارع دم�سق »الطرية«، اإ�سافة اإىل عدد من ال�سوارع املتفرقة، 
املتوقع  البلدية. ومن  �سيكاًل مت متويلها من موازنة  مليون  اإىل 2.5   اإجمالية ت�سل  بقيمة 

االنتهاء من العمل يف امل�سروع خالل �سهر 2013/4.

�شارع امل�شفى الأهلي / خميم قدورة بعد التاأهيل



 حفل ت�شليم 
املجل�س البلدي 

املنتخب ملهام 
اعماله

اثناء حفل ا�شتقبال املهنئني 
باملجل�س البلدي املنتخب

 مدراء املدار�س اخلا�شة يف 
�شيافة بلدية رام اهلل

ممثلية ه�لندا يف �شيافة بلدية رام اهلل

 ور�شة العمل التعريفية 
للمجل�س البلدي اجلديد

 نادي �شباب المعري يف �شيافة 
بلدية رام اهلل

زواُرنــا
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 مشاريع هندسية مشاريع هندسية

زيارة فريق عمل مشروع الموروث الثقافي إلى اسبانيا

قام فريق العمل يف م�سروع املوروث الثقايف، واملكون من مهند�س امل�سروع ومن�سقه 
يف  كل من بلدية رام اهلل ومركز رواق، اإ�سافة اإىل املمثلني عن ال�سركاء يف مدينتي 
بيت حلم وال�سلط بال�سفر اإىل ا�سبانيا وزيارة مدينة بر�سلونا وجريونا ومن�سريا 
وبيزالو وبنيول ومدينة بريبينيان الفرن�سية على مدار خم�سة اأيام، وذلك لالطالع 
اأوروبا يف العقود  اإتباعها يف  اأكرب عدد ممكن من االأمثلة واالآليات التي مت  على 

املا�سية الإعداد وجتهيز وتطوير خمططات اإعادة تاأهيل املراكز التاريخية. 

و�سمل برنامج الرحلة لقاء مع م�سوؤولني ومتخ�س�سني يف املجاالت املتعددة، من 

معماريني وروؤ�ساء بلديات وخمت�س�سني يف االأحكام والقوانني، وقام كل منهم 
بعر�س منهجيات العمل التي مت تبنيها والنتائج املختلفة التي تو�سلوا اإليها. 

اأر�س  على  النتائج  من  للتحقق  خمتلفة  ملواقع  ميدانية  بزيارات  الوفد  وقام 
املنهجيات  من  وا�سعًا  اإطارًا  عليها  االطالع  مت  التي  االأمثلة  و�سملت  الواقع، 
عليه،  احلفاظ  مت  التي  الثقايف  الرتاث  طبيعة  بتنوع  تنوعت  التي  امل�ستخدمة 
والرتكيب املجتمعي، واالإمكانيات املالية، واالإرادة ال�سيا�سية، وتدخل القطاعات 

املختلفة، وغريها.

تطوير خدمات المساحة والكميات

ا�ستمرارًا جلهود البلدية بتاأهيل وتطوير الكادر الوظيفي، واإبقائه على معرفة 
واإملام بالربامج اجلديدة، والتي من �ساأنها اأن ترفع م�ستوى االأداء، فقد با�سرت 
ق�سم  يف  عاملني  موظفني  لت�سعة    CIVIL 3D جمال  يف  دورة  بعقد  البلدية 

امل�ساحة وح�ساب الكميات.

للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات  و�سرعة  بجودة  الرقي  البلدية  م�ساعي  و�سمن 
فقد قامت البلدية بتحديث وتطوير االأجهزة املوجودة لدى ق�سم امل�ساحة بتكلفة 
يعمل  الذي   GPS الـ  تطوير جهاز  �سيكاًل، حيث مت   )64،435( بلغت  اإجمالية 
فريق  لتمكني  معًا،  والراديو  خلوي  �سبكة  بنظام  للعمل  الراديو  موجات  بنظام 
حتديث  مت  وكذلك  اهلل،  رام  مدينة  حدود  كامل  يف  العمل  من  امليداين  العمل 
لتوفري  اإ�سافًة  العمل،  و�سرعة  التخزين  �سعة  لزيادة   Total Station الـ  جهاز 

خا�سية الليزر.

عن  االإعالن  مت  اهلل،  رام  ملدينة  الهيكلي  املخطط  يف  التو�سعة  لتنفيذ  حتقيقًا 
الفني  بالتحليل  املخت�سة  اللجنة  وبا�سرت  م�ساحية،  خدمات  تقدمي  عطاء 

للعطاء واإحالته على اإحدى املكاتب املتقدمة.

تطوير خدمات اإلنارة 

بالبلدية  الكهرباء  ق�سم  قام  املدينة،  يف  االأنارة  خدمات  لتطوير  �سعيًا    .1
برتكيب اإنارة ديكور جديدة يف �سارع االإر�سال مركز املدينة، وتركيب اإنارة 
جديدة يف مواقع خمتلفة من اأحياء مدينة رام اهلل، وتاأهيل وتطوير و�سيانة 

�سبكات االإنارة يف اأحياء خمتلفة من املدينة.

امل�ستقبلية  االت�ساالت  اأعمال  لتطوير  حتتية  بنية  بتاأ�سي�س  الق�سم  قام    .2
ل�سبكات االنرتنت يف املدينة �سمن اأعمال تاأهيل �سارع يافا.

الدينية  للمنا�سبات  واالأعالم  الزينة  تركيب  باأعمال  دومًا  الق�سم  يقوم   .3
والوطنية  الدينية  باملنا�سبات  اخلا�سة  الفعاليات  وتزويد  والوطنية، 
�سجرة  اإنارة  احتفال  مثل  الالزم،  الكهربائي  بالتيار  اخلريية  وباالأعمال 

عيد امليالد الذي جرى بتاريخ 2012/12/12 .

واليافطات  العوائق  من  املدينة  تنظيف  الدوام  على  الكهرباء  ق�سم  يتابع    .4
يف  املخت�سة  ال�سركات  مع  الدعائية  اللوحات  تنظيم  ومتابعة  املخالفة، 
تاأهيلها،  واإعادة  املرورية  االإ�سارات  ت�سغيل  على  والعمل  اهلل،  رام  مدينة 
كما يجري  العمل حاليًا على تاأهيل برامج هذه االإ�سارات و�سبط توقيتها. 
التيار  كوابل  و�سحب  وتركيب  ب�سيانة  البلدية  يف  الكهرباء  ق�سم  قام  كما 

الكهربائي اخلا�س بتغذية عدادات املرور لت�سغيلها.

بلدية رام اهلل تباشر أعمال محطة تنقية صرف صحي الطيرة 

با�سرت بلدية رام اهلل باإن�ساء حمطة تنقية �سرف �سحي 
الطرية، وذلك مع بدء مقاول املحطة باالأعمال املدنية يف 
املخططات  على  النهائية  امل�سادقة  متت  اأن  بعد  املوقع، 
التنفيذية من قبل طاقم م�سرتك من مهند�سي بلدية رام 
تولوز  منطقة  مياه  م�سلحة  من  فرن�سيني  وخرباء  اهلل 

الفرن�سية )ادور غارون(.

اأعمال مدنية وجتهيزات ميكانيكية  وي�سمل امل�سروع على 
يف  نوعها  من  االأوىل  وهي  جدًا،  حديثة  وتكنولوجية 
تنقية  على  �ستعمل  والتي  املجاورة،  والدول  فل�سطني 
العادمة مبعدل )2000( مرت مكعب يوميًا، وميكن  املياه 
ا�ستخدام املياه الناجتة عنها لكافة اأنواع الزراعة والري.

ومن اجلدير ذكره ان بلدية رام اهلل كانت قد وقعت اتفاقية مع 
�سركة دوراكم املتاآلفة مع �سركة ايجيل االمارات وهي �سركة 
با�ستخدام  التنقية  حمطات  بناء  يف  ومتخ�س�سة  معروفة 
  )membrane technology( االغ�سية  تكنولوجيا 
قيمة  بلغت  الطرية.  �سحي  �سرف  تنقية  حمطة  لتنفيذ 
العطاء خم�سة ع�سر مليون �سيكل، و�سيخدم امل�سروع حوايل 
خم�سة وع�سرين األف مواطن، و�سيتم ربط ال�سبكات ال�سحية 
باملحطة على مراحل. ومن املتوقع ا�ستمرار العمل يف امل�سروع 

حوايل  ثمانية واربعني اأ�سبوعًا. 

العمل  وخطة  ال�سركة  مع  املربم  العقد  ح�سب  و�سيتم 
االنتهاء من امل�سروع يف متوز 2013. 

إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي 

 �سمن خطة مدرو�سة لتغيري واإعادة تاأهيل �سبكة ال�سرف ال�سحي القدمية،  
مت يف عام 2012 اإعادة تاأهيل لل�سبكة يف عدة مناطق، منها:  �سارع امل�ست�سفى 
وال�سكاكيني )عبارة  النزهة  �سارع  اأمطار(،  مياه  يافا  )عبارة  �سارع  االأهلي، 
�سارع  تولوز،  بلدية  مع  م�سرتك  بتمويل  ال�سوبك  �سارع  جمار(،  وخط  مياه 
الربيد، عبارة عني م�سباح، �سارع اأثينا، �سارع ا�سحق ميخائيل، �سارع بول�س 

�سحادة، خط حديقة الربوة، �سارع لينا النابل�سي، �سارع حنا نقاره. 

من  �سيكل   650000 منها  �سيكل(،  مليون   2.7( للم�سروع  االإجمالية  التكلفة 
بلدية تولوز.

مشروع شارع القاهرة

القاهرة- منطقة  �سارع  مل�سروع  الت�سميمية  اإعداد املخططات  االنتهاء من  مت 
التنظيمي يرتاوح بني 20- تقريبًا، وعر�سه  ال�سارع  1كم  يبلغ طول  اجلدول. 

ثم  ومن  للم�سروع،  املختلفة  املقرتحات  درا�سة  امل�سروع  اأعمال  و�سملت  22م. 
ال�سحي  ال�سرف  اأعمال  اإىل  اإ�سافة  اال�ستنادية،  واجلدران  الطرق  ت�سميم 
معقول  مَبيالن  الكرمل  �سارع  مع  ولربطه  ال�سارع  الأهمية  ونظرًا  والكهرباء، 
 spiral elevated بعمل    التو�سية  متت  فقد  الطرق،  موا�سفات  مبوجب 

section يف نهايته.

مشروع جدران استنادية في مواقع متفرقة  

مشروع المجمع الترويحي 

املرحلة  الأعمال  العطاء  ووثائق  الت�سميمية  املخططات  جتهيز  من  االنتهاء  مت 
فوق مبنى مركز  اإ�سافية  اإن�ساء طوابق  ت�سمل على  والتي  امل�سروع،  الثالثة من 
ال�سبابية،  للموؤ�س�سات  كمراكز  ال�ستخدامها  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  ريا�سة 
10من  رقم  االأر�س  قطعة  على  امل�سروع  يقع  اخلارجية.  االأعمال  اإىل  اإ�سافة 

حو�س 14 عني الكرزم، وي�سم املرافق التالية: 
1. ال�سالة الريا�سية القائمة: مبنى موؤلف من طابقني مب�ساحة 2400م2. 
2. مبنى متعدد اال�ستعمال: ويتكون من طابق اأر�سي قائم ملركز ريا�سة 
و�سيتم  2500م2،  مب�ساحة  طوابق   5 فوقه  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س 
ا�ستخدامها كمراكز للموؤ�س�سات ال�سبابية وقاعات مب�ساحات خمتلفة.

3. مالعب و�ساحات وحدائق خارجية.

مشروع أدراج عامة في المدينة

مت االنتهاء من جتهيز املخططات ووثائق العطاء مل�سروع تنفيذ اأدراج عامة  يف  
ميعار  و�سارع  35م،  وطول  12م  بعر�س  �سيدون  �سارع  امل�سروع  وي�سمل  املدينة، 

بعر�س 8م وطول 60م. 

امل�سروع  وي�سمل  ا�ستنادية،  جدران  اإن�ساء  مل�سروع  عرو�س  ا�ستدراج  جتهيز  مت 
اإعداد الدرا�سات والت�ساميم واملخططات، ووثائق العطاء، مل�سروع تنفيذ اأ�سغال 
جدران ا�ستنادية موزعة على 6 مواقع متفرقة من املدينة، ويبلغ طول اجلدران 
وقطع  ال�سارع  من�سوب  بني  ارتفاع  وبفرق  تقريبًا،  400م  املقرتحة  اال�ستنادية 

االأرا�سي املحاذية يرتاوح من 4.5-16م تقريبًا.

منحة االتحاد األوروبي 
بواسطة الحكم المحلي

ا�ستلمت بلدية رام اهلل يف �سنة 2012 باجر كوت�سوك مع �ساكو�س بوا�سطة احلكم املحلي بقيمة )90،000 دوالر(. 
وي�ستعمل يف ق�سم االأ�سغال ل�سيانة واإن�ساء االأر�سفة واإزالة العوائق، ويف العوا�سف الثلجية.
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صحة وبيئة صحة وبيئة

الدرا�سي 2011-2012 يف  للعام  للبيئة  بلدية رام اهلل  برفع علم مدر�سة �سحية و�سديقة  احتفلت 
مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية، حيث كانت تلك هي املرة الثانية التي ُيرفع فيها هذا العلم يف هذه 

املدر�سة، بعد اأن كانت قد فازت باملرتبة االأوىل يف عام 2010-2009. 

ومت رفع العلم من خالل اإقامة احتفال بهيج، وبح�سور كل من نائب مدير مديرية الرتبية والتعليم/ 
رام اهلل والبرية ال�سيد قي�س نبهان، ورئي�س بلدية رام اهلل باالنابة ال�سابق م. حممود عبد اهلل، ومدير 
اأع�ساء  اإىل  اإ�سافة  حناي�سة،  حمفوظ  املقدم  والبرية  اهلل  رام  ملحافظة  الفل�سطيني  املدين  الدفاع 
والتنفيذية  التوجيهية  اللجنة  واأع�ساء  اهلل،  رام  مدينة  مدار�س  ومدراء  ال�سابقني،  البلدي  املجل�س 

لربنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة، وطالبات مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية.

مدر�سة  يف  الثانية  وللمرة  باالحتفال  ال�سعادة  عن  فيها  عرب  كلمة  اهلل  عبد  حممود  م.  واألقى 
للمدر�سة  التهاين  مقدمًا  للبيئة،  و�سديقة  �سحية  مدر�سة  علم  برفع  الثانوية  اهلل  رام  بنات 
املدر�سية. وياأتي  البيئة  وحت�سني  ال�سحة  لتعزيز  ببذلها  قامت  التي  اجلهود  على  الفائزة، 
�سلوى  املعلمة  تراأ�ستها  والتي  املدر�سة  يف  للربنامج  التنفيذية  اللجنة  قيام  بعد  املدر�سة  فوز 
وال�سحية  البيئية  وال�سلوكيات  القيم  �سقل  اإىل  تهدف  متميزة  ن�ساطات  بتنفيذ  ال�ساحلي 
ال�سلبة،  النفايات  ا�ستخدام  اإعادة  اإىل  واملياه  الكهرباء  ا�ستهالك  تر�سيد  من  الطالبات  لدى 
بن�ساطات  وامل�ساركة  ال�سحي،  الغذاء  تعزيز  على  الطالبات  وحث  املدر�سة،  حديقة  وتطوير 
بيئية. توعوية  بن�ساطات  املحلي  واملجتمع  االأهل  اإ�سراك  اإىل  اإ�سافة  �سحتهن،  تعزيز  �ساأنها   من 

واأكدت نائبة مديرة مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية ال�سيدة اكتفاء النبايل على اأن مدر�ستها قامت 
بالعديد من اخلطوات يف برنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة، ومنها اإيجاد نظام �سحي للنظافة 
وتقليل النفايات، وغريها من اخلطوات التي �ست�ساهم يف االأعوام القادمة يف ا�ستمرارية هذا االجناز.

يذكر ان الربنامج مت تنفيذه بالتعاون مع اللجنة التوجيهية للربنامج   املكونة من: منظمة ال�سحة 
وزارة  الغذائية،  ال�سناعات  احتاد  الوطني،  االقت�ساد  وزارة  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  العاملية، 
الرتبية والتعليم العايل، وزارة ال�سحة الفل�سطينية، وزارة �سوؤون البيئة، �سلطة الطاقة، م�سلحة مياه 
حمافظة القد�س ملنطقة رام اهلل والبرية،جامعة بريزيت/ معهد ال�سحة العامة واملجتمعية، مركز 
العمل التنموي معا،االإغاثة الزراعية الفل�سطينية، جمل�س اخلدمات امل�سرتك الإدارة النفايات ال�سلبة 

للهيئات املحلية يف حمافظة رام اهلل والبرية، �سبكة املنظمات البيئية، والدفاع املدين الفل�سطيني.

حملة مكافحة الكالب والخنازير الضالة

نظرًا لتزايد عدد ال�سكاوى الواردة اإىل البلدية مبا يخ�س ظاهرة انت�سار الكالب ال�سالة واخلنازير ال�سالة يف اأنحاء مدينة رام اهلل، وما يرافقه من تعر�س املواطنني 
لالأخطار العامة، اإ�سافة اإىل االإزعاج، قامت البلدية بتنظيم حملة ملكافحة ظاهرة انت�سار الكالب ال�سالة واخلنازير من خالل ق�سم املتابعة والتفتي�س، والتي بداأت 

يف �سهر اأيار وا�ستمرت لغاية �سهر ت�سرين الثاين من هذا العام.

ومت تنفيذ  احلملة من قبل اأربعة مفت�سني من البلدية، اإ�سافة اإىل قنا�س مرخ�س، ومبرافقة ال�سرطة و بالتن�سيق مع كافة االأجهزة االأمنية. حيث مت قن�س اأعداد 
كبرية من الكالب واخلنازير يف اأحياء املدينة، وبخا�سة يف االأحياء التي كانت ترد منها �سكاوى ب�سكل م�ستمر . 

قامت البلدية موؤخرًا ب�سراء مكن�سة اآلية حديثة متخ�س�سة بتنظيف 
مدرب  �سائق  وتوفري  واالأتربة،  ال�سلبة  النفايات  من  ال�سوارع  وكن�س 

للعمل عليها. 

فعال  و�سفط  كن�س  بنظام  جمهزة  �ساحنة  عن  عبارة  االآلية  املكن�سة 
قادر على اإزالة اأج�سام �سلبة بوزن حتى 4 كغم، وبا�سطاعتها تنظيف 

حتى 3 كم من ال�سوارع يف ال�ساعة الواحدة وعلى اجلانبني. 

وقد تكفلت بلدية رام اهلل بتغطية 50% من قيمة ال�ساحنة من موازنتها 
اخلا�سة، بينما �ساهمت وزارة احلكم املحلي، ومن خالل وزارة املالية 

يف ال�سلطة الفل�سطينية، باملبلغ املتبقي من ثمن املكن�سة.

البدء بإنتاج األشتال الموسمية الخاصة بالفصل القادم

يتم العمل يف امل�ستل التابع لبلدية رام اهلل على اإنتاج االأ�ستال اخلا�سة مبو�سم ال�ستاء احلايل.   تبلغ م�ساحة امل�ستل حوايل 3 دومن، وم�ساحة البيت البال�ستيكي 350 
م2، ويتوقع اأن ي�سل عدد االأ�ستال املنتجة يف مو�سم 2012-2013 اإىل 60 األف �ستلة موزعة بيت الزهور املو�سمية والدائمة وال�سجريات واالأ�سجار لتغطي ما ن�سبته 

50-60% من االحتياج ال�سنوي. ومع الزيادة امل�سطردة يف امل�ساحات املزروعة �سمن نطاق البلدية، هناك توجه الإن�ساء بيت بال�ستيكي ثاٍن ليلبي هذه الزيادات.

عقدت بلدية رام اهلل برئا�سة م. مو�سى حديد اجتماعا اليجاد تفاهما م�سرتكا 
حول تنظيم الب�سطات  وبح�سور كل من اع�ساء جلنة ال�سحة والبيئة التي تت�سمن 
حربي الفروخ، كمال دعيب�س، واأمني عنابي ورئي�س بلدية رام اهلل باالنابة �سامح 
عبد املجيد، ا�سافة اىل مدير البلدية احمد ابو لنب و م. ملفينا اجلمل ق.اأ مدير 
دائرة ال�سحة والبيئة والرائد مراد قنداح مدير مركز �سرطة رام اهلل والبرية  

وب�سام رباح وخليل رزق رئي�س غرفة جتارة و�سناعة رام اهلل والبرية. 

بلدية رام اهلل ب�سدد درا�سة  بالتاكيد على ان  البلدية االجتماع  وا�ستهل رئي�س 
واخلروج  املدينة  يف  الب�سطات  انت�سار  ظاهرة  تنظيم  �سانها  من  خيارات  عدة 
على  التاكيد  مع  الب�سطات  ا�سحاب  مع  ال�سائك  الو�سع  هذا   حلل  باقرتاحات 
التزام البلدية بحماية م�سالح التجاريف املدينة. هذا وقد اكد على �سرورة ان 
يخرج االجتماع بتو�سيات تخدم م�سلحة جميع مواطني املدينة مع االخذ بعني 

االعتبار وجهات نظر االطراف االخرى املختلفة. 

هذا وقد او�سح مدير ال�سرطة انه قد مت بذل الكثري من اجلهود يف املا�سي للحد 
من هذه الظاهرة اال انها قد باءت جميعها بالف�سل وان ال�سرطة قد كانت دائما 

وما تزال توؤكد على دعمها الي قراريوؤخذ يف هذا االجتماع. 

تتعار�س  الذين  التجار،  جميع  حث  التزامها  على  التجارية  الغرفة  اكدت  وقد 
التزاماتهم  �سداد  على  املدينة،  يف  الب�سطات  انت�سار  ا�ستمرار  مع  م�ساحلهم 

جتاه البلدية.

للعديد من  ازعاج  ت�سكل م�سدر  الظاهرة  ان هذه  اكد احل�سور على  وقد  هذا 
فقد  واخريا  للمدينة.  جمايل  ت�سويه  من  به  تت�سبب  ما  اىل  ا�سافة  املواطنني 
دعى م. حديد اىل اطالق حملة حتت �سعار »ار�سفة مدينة رام اهلل خالية من 
املعيقات«.  ولتحقيق هذا ال�سعار �سيتم الت�ساور مع جميع االطراف ذوي العالقة 
كمحافظة رام اهلل والبرية، مديرية �سرطة رام اهلل والبرية، الغرفة التجارية، 
حول  م�سرتك  تفاهم  اليجاد  امل�ستهلك  حماية  وجمعية  وبيتونيا،  البرية  بلديتي 
جميع الظواهر التي من �سانها االخالل بحركة �سري امل�ساة واملركبات كالب�سطات، 
املحال  عوائق  ال�ساخنة،  امل�سروبات  اك�ساك  لالأغذية،  املو�سمية  العربات 
املعار�س  املقاهي،  عربات  الثابتة،  او  املتنقلة  الب�سائع  بيع  �سيارات  التجارية، 
املو�سمية )اعياد، مدار�س... الخ(، الب�سطات يف مو�سم االعياد، عربات ال�سواء، 

عدم انتظام حركة �سري امل�ساة ووقوف ال�سيارات يف و�سط املدينة.

بلدية رام اهلل 
تقوم بشراء مكنسة

آلية حديثة لتنظيف الشوارع

اجتماع
 تشاوري 
بخصوص 
البسطات 

مكن�شة اآلية لتنظيف ال�ش�ارع

رفع علم مدرسة صحية وصديقة للبيئة لعام 2012-2011
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الشروع في تنفيذ مشاريع التوعية البيئية
 مع طلبة مدارس مدينة رام اهلل للعام الدراسي 2013-2012

مشروع تأهيل الحدائق القائمة

حر�سًا من بلدية رام اهلل على تقدمي اخلدمة االأف�سل لرواد احلدائق التابعة لبلدية رام اهلل، ونظرًا لالزدحام 
جتميل  ق�سم  خالل  ومن  البلدية  قامت  املا�سي،  ال�سيف  مو�سم  خالل  احلدائق  هذه  �سهدته  الذي  ال�سديد 
األعاب قائمة، وكذلك و�سع االأ�سيجة اجلمالية يف مواقع  األعاب جديدة، وتاأهيل  لتوريد  املدينة بطرح عطاء 
خمتلفة من املدينة، وتوريد وتركيب اأثاث حدائق من مقاعد وطاوالت ومظالت يف اأماكن خمتلفة لتكون هذه 

احلدائق جاهزة ال�ستقبال الزوار.

الن�ساطات  ال�ستقبال  جاهزة  لتكون  قدورة  يو�سف  حلديقة  التابعة  االأغرا�س  املتعددة  القاعة  تعفي�س  ومت 
املختلفة مثل الندوات واملحا�سرات واأعياد امليالد وخالفه. 

يذكر اأن امل�سروع �سمل حدائق يو�سف قدورة، االأمم، اخللود، الزيتونة، عني مزراب، كامل العجلوين، الق�سر، 
االإذاعة،  �سارع  العثمانية )املكتبة(، وكذلك مت تركيب دربزين جمايل يف كل من:  املحكمة  العائلة، حديقة 

وميدان حممود دروي�س.

الواقعة  االأر�س  قطعة  م�ساحته 700 م2 يف  ما  بت�سجري  اهلل،  رام  بلدية  قامت 
خلف متحف حممود دروي�س، حيث متت زراعة ما جمموعه  100 �ستلة خمتلفة 
تنوعت من قري�س، فيك�س، جكرندا، برختيون، كرز اأحمر، وا�سنطانيا، وغريه، 
لتعمل كم�سدات للرياح، ولتحافظ على جمالية املوقع، ولزيادة الرقعة اخل�سراء 

اخلا�سة به.

االنتهاء من المرحلة األولى من تنفيذ حرش ردانا
مت موؤخرًا  االنتهاء من تنفيذ املرحلة االأوىل من م�سروع تاأهيل حر�س ردانا الواقع على تقاطع �سارع جاك 
وكذلك  ال�سال�سل،  وبناء  ترميم  جرى  حيث  الرتويحي،  اهلل  رام  جممع  مقابل  مو�سكو  �سارع  مع  �سرياك 
االأدراج والرمبات وت�سوية املوقع وزراعة االأ�سجار احلرجية يف امل�ساحات غري امل�سجرة، وكذلك جتهيز عدد 

كبري من املقاعد اخل�سبية و�سالت املهمالت لتوزيعها يف املوقع. 
وبا�سرت البلدية باملرحلة الثانية من امل�سروع، والتي تت�سمن بناء وحدات �سحية وكفترييا وغرفة حرا�سة، 

وكذلك مواقف لل�سيارات، هذا اإ�سافة لوحدات االإنارة والتاأ�سي�سات الالزمة الإطفاء احلرائق.
من املتوقع افتتاح امل�سروع مع بداية مو�سم الربيع القادم، ليكون جمهزًا ال�ستقبال العائالت واالأفراد 
لال�ستمتاع باأجواء االأ�سجار احلرجية، وق�ساء االأوقات مع الطبيعة، وكذلك جتهيز اأماكن ال�سواء، والتي 

تعترب االأوىل من نوعها يف املدينة.

تشجير 
محيط حديقة 
البروة / متحف 
محمود درويش

بهدف �سمان توفر ال�سروط ال�سحية والبيئية يف املن�سئات الغذائية يف املدينة، تقدم بلدية رام اهلل، وبالتعاون مع جلنة ال�سحة وال�سالمة العامة، التي ت�سم كاًل 
من: املحافظة، وزارة ال�سحة، وزارة االقت�ساد الوطني، ووزارة الزراعة، بتنفيذ جوالت تفتي�سية على حمال بيع الدواجن وحمال بيع االأ�سماك، حيث يتم التاأكد من  
م�سدر هذه اللحوم وكونها مذبوحة يف امل�سالخ املرخ�سة، وحتت اإ�سراف طبي بيطري، اإ�سافة  اإىل  التاأكد من مدى �سالحيتها لال�ستهالك الب�سري، ناهيك عن 
الرتكيز على النظافة العامة. ويتم تنفيذ جوالت تفتي�سية على حمال بيع املواد الغذائية املختلفة، والتاأكد من �سالمة تلك املواد الغذائية.   وقام الق�سم موؤخرًا بتنفيذ 
287 جولة على املالحم وحمال بيع الدواجن و210 جوالت على حمال بيع املواد الغذائية املختلفة، وقد مت اإتالف كميات من املواد الغذائية كونها غري �ساحلة لال�ستهالك 

اأو منتهية ال�سالحية. 

 وتقوم اللجنة بتنفيذ جوالت على املطاعم للتاأكد من �سالحية املواد الغذائية لال�ستهالك الب�سري، اإ�سافة اىل التاأكد من مطابقة هذه املطاعم ل�سروط ال�سحة 
وال�سالمة العامة، كالنظافة والتهوية.   هذا وقامت اللجنة موؤخرًا باإلزام جميع حمال بيع ال�ساورما باإدخال اأ�سياخ ال�ساورما داخل املطعم، وو�سع الواح زجاجية 

حفاظًا على النظافة العامة، وحماية ال�سيخ من الغبار واحل�سرات. 

على   الصحية  الرقابة  في  اهلل  رام  بلدية  مساعي 
األسماك بيع  ومحال  المالحم،  الدواجن،  بيع  محال  المطاعم، 

الدرا�سي  للعام  البيئية  التوعية  م�ساريع  بتنفيذ  اهلل  رام  بلدية  �سرعت 
2012-2013، والتي تت�سمن م�سروع بلدية رام اهلل للتوعية البيئية مع طلبة 
االت�ساالت  بدعم من جمموعة  امل�سروع  ينفذ  لعام 2013-2012  املدار�س 
االأ�سقفية  االجنيلية  املدر�سة  هي:  مدار�س،  ع�سر  مب�ساركة  الفل�سطينية، 
العربية، الكلية االأهلية، مدار�س امل�ستقبل، مدر�سة الفرندز للبنات، مدر�سة 
بنات  مدر�سة  مدين،  بو  هواري  جورج،  �سانت  مدر�سة  احل�سيني،  في�سل 
رام اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، مدر�سة ذكور رام اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، 

ومدر�سة الرجاء االجنيلية اللوثرية.

لعام  للبيئية  و�سديقة  برنامج مدار�س �سحية  بتنفيذ  البلدية  �سرعت  كما 
 ،)NBC( 2012-2013، والذي ينفذ بدعم من �شركة امل�شروبات ال�طنية
العام احلايل 12 مدر�سة، هي: مدر�سة  الربنامج   �ساركت يف هذا  حيث  
امل�ستقبل،  العربية، مدار�س  االأ�سقفية  بو مدين، املدر�سة االجنيلية  هواري 
للبنات، مدر�سة في�سل احل�سيني، مدر�سة �سانت جورج،  الفرندز  مدر�سة 
مدر�سة بنات رام اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، مدر�سة ذكور رام اهلل االأ�سا�سية 
اهلل  رام  بنات  مدر�سة  الثانوية،  يو�سف  مار  راهبات  مدر�سة  )الوكالة(، 

الثانوية، مدر�سة رام اهلل الثانوية للبنني، ومدر�سة ذكور عني م�سباح.

 واجنزت البلدية م�سابقة امل�سرحية البيئية لعام 2012-2013 ، حيث �ساركت 

بهذه امل�سابقة العام احلايل ت�سع مدار�س، وهي مدر�سة في�سل احل�سيني، مدر�سة 
هواري بو مدين، املدر�سة االجنيلية االأ�سقفية العربية، مدار�س امل�ستقبل، مدر�سة 
�سانت جورج، مدر�سة بنات رام اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، مدر�سة ذكور رام اهلل 

االأ�سا�سية )الوكالة(، مدر�سة ذكور عني م�سباح، ومدر�سة الكلية االأهلية. 

 وبهدف تطوير هذه امل�ساريع البيئية وا�ستخال�س العرب من التجارب ال�سابقة، 
مت عقد �سل�سلة اجتماعات مع اجلهات التي ت�سارك يف متابعتها وتنفيذها، بهدف 
اخلروج بتو�سيات من �ساأنها اإثراء هذه امل�ساريع ومطابقتها الحتياجات الطلبة 

املختلفة. 

وعقد مطلع �سهر ت�سرين الثاين اجتماع مع معلمي ال�سف االأول والثاين والثالث 
والرابع االأ�سا�سي  يف ق�سر رام اهلل الثقايف بهدف مناق�سة خطة التوعية البيئية 

للعام اجلديد واآلية تنفيذها 

اللجنة  واأع�ساء  التوجيهية،  اللجنة  اأع�ساء  من  كل  مع  اجتماع   وعقد  هذا 
التنفيذية لربنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة للعام اجلديد، حيث ان�سمت 
ما  اخلربات  تبادل  بهدف  التوجيهية،  اللجنة  يف  جديد  كع�سو  احلق  موؤ�س�سة 
واخلروج  ال�سابق  العام  جتربة  تقييم  اإىل  االجتماع   هدف  كما  املدار�س،  بني 

بتو�سيات جديدة تتعلق بتنفيذ الربنامج خالل العام احلايل.

حر�س ردانا

الب�ستنة  اأعمال  حيث  من  الربوة  حديقة  باإدارة  تقوم  اهلل  رام  بلدية  اأن  يذكر 
واحلرا�سة وتزويد احلديقة بكل ما يلزم لتبقى خ�سراء وممتعة وم�ستعدة دائمًا 
الزوار. تقع حديقة الربوة على م�ساحة تزيد عن 7 دومنات، وتفتح  ال�ستقبال 
اأبوابها للجمهور من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وحتى العا�سرة م�ساء يف التوقيت 

ال�ستوى، وتفتح حتى ال�ساعة الثانية ع�سرة لياًل يف التوقيت ال�سيفي.
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ثقافية صحة وبيئة فعاليات 

املدينة،  ابنة  زهران  يا�سمني  الكاتبة  اهلل  رام  بلدية  كرمت 
الثقايف  امل�سروع  بناء  يف  العربيات  الن�ساء  اأعالم  اأهم  واأحد 
اهلل  رام  ق�سر  البلدية يف  اأقامته  التنويري، يف حفل  العربي 
والثقافية  الوطنية  ال�سخ�سيات  من  العديد  ح�سره  الثقايف 
واأبناء املدينة وممثلني عن وزارتي الثقافة وال�سياحة واالآثار.  
واأ�سار  م. حممود عبد هلل رئي�س بلدية رام اهلل باالنابة ال�سابق 
اإىل متيز جتربة  ال�سيدة زهران يف دخول احلقل االأكادميي، 
حيث اأنها خريجة مدر�سة الفرندز يف مدينة  رام اهلل خالل 
عهد االنتداب الربيطاين، ومن اأوائل الن�ساء العربيات اللواتي 
اأولوا  ممن  وهي  االأمريكية،  كولومبيا  جامعة  من  تخرجن  
م�سرية  وا�ستثمرت  حياتها،  يف  خا�سة  اأهمية  التعليم  م�سرية 
تعليمها يف نب�س تاريخ بلدها )فل�سطني( وتاريخ العرب، وفتح 
املجال الآالف الن�ساء العربيات يف ا�ستكمال تعليمهن العايل يف 
اخلارج.  واأكد عبد اهلل على اأن قرار املجل�س البلدي بتكرمي 
 Ghassan Resurrected زهران اأي�سًا ي�سمل ترجمة كتابها
اىل العربية و�سراء جملة من كتبها ال�سادرة باللغة االنكليزية 

للتوزيع على مكتبات الوطن والوفود االأجنبية. 

حملة من عائلة إلى عائلة
 

مببادرة من جمموعة من املوؤ�س�سات )وزارة ال�سوؤون االجتماعية، بلدية رام اهلل، بلدية البرية، جامعة بريزيت، هيئة العمل التطوعي( لدعم اأهلنا يف قطاع غزة، نظمت 
حملة من عائلة اإىل عائلة، والتي  اعتمدت يف مبدئها على جمع تربعات عينية تقدمها العائالت يف ال�سفة اإىل عائالت يف غزة، وقد اتخذت احلملة من امل�سرح البلدي 

التابع لبلدية  رام اهلل ومركز ا�سعاد الطفولة التابع  لبلدية البرية مراكز جلمع التربعات، وقد القت احلملة  اإقبااًل م�سهودًا من قبل العائالت والتجار ومدار�س املدينة.

تكريم 
ياسمين زهران

بلدية رام اهلل تنير شجرة الميالد وسط ميدان ياسر عرفات

الوزراء  رئي�س  بح�سور  املجيد،  امليالد  عيد  �سجرة  اهلل  رام  بلدية  اأ�ساءت 
الوزراء  من  وعدد  غنام،  د.ليلى  والبرية  اهلل  رام  وحمافظ  فيا�س،  �سالم  د. 
واملحافظني وروؤ�ساء البلديات واأع�ساء املجل�س البلدي، وامل�سوؤولني الر�سميني، 

و�سخ�سيات دينية ووطنية، اإىل جانب ح�سد من اأهايل املدينة وزوارها.
ويف بداية احلفل، كانت املباركة باآيات من  االجنيل املقد�س، من االأب رائد اأبو 

�ساحلية راعي كني�سة العائلة املقد�سة دير الالتني. 
‘اإننا ن�سيء  وقال رئي�س بلدية رام اهلل، مو�سى حديد، يف كلمته بهذه املنا�سبة 
يذكرنا  التي  ال�سجرة  هذه  متحققة،  واأحالم  اأف�سل  بعام  اأماًل  امليالد  �سجرة 
نورها بدور امل�سيح املخل�س واملخّل�س، نوره الذي �سطع للعامل رغم احلزن الذي 
‘يف  اأنه  باآثار الدمار واملعاناة’. واأ�ساف  يفر�سه االحتالل على فل�سطني املثقلة 
العيد ن�سعل �سموعًا جديدة، ونر�سل ر�سائل املحبة وال�سالم للعامل لنقول لهم عن 
اأر�س ال�سالم اإنها تطلب ال�سالم، واأن اأر�س الكفاح ال زالت عروقها تنب�س و�سواًل 
لتحقيق احللم واإقامة الدولة واإحقاق احلق، بالقد�س ال�سريف عا�سمة اأبدية’. 
بتعددية  الطيف  اأ�سكال  لكل  حا�سنة  تكون  اأن  على  عودتكم  اهلل  ‘رام  اإن  وقال 

طوائفه واألوانه، وحتويله لغنى، واإثراء يف االأداء، واإبراز طاقات املجتمع’.

بدوره عرب رئي�س الوزراء د. �سالم فيا�س، عن �سعادته مب�ساركة اأهايل رام اهلل، 
اأ�سارككم هذا احلفل  اأن  وي�سرفني  »ي�سعدين  امليالد، قائاًل  اإنارة �سجرة  حفل 
�سعبنا  اأبناء  كل  يحييه  الذي  العيد  هذا  يف  امليالد،  عيد  �سجرة  معًا  لن�سيء 
موطن  لفل�سطني  بانتمائنا  االحتفال  جندد  وب�سامرييه،  وم�سيحييه  مب�سلميه 
الب�سارة ومهد ال�سيد امل�سيح ر�سول املحبة وال�سالم، وهذه املنا�سبة تتكرر �سنويًا 

ومبا يزيد عن األفي عام«.

من جهتها، قالت حمافظ رام اهلل والبرية ليلى غنام »اإنه عام وعيد مميز، حيث 
امل�ستقلة  فل�سطني  دولة  و�ست�سبح  فل�سطني،  دولة  يف  اهلل  رام  اأر�س  على  نقف 
يحاول  الذين  »لالأ�سرى  التهاين  غنام  ونقلت  ال�سريف«.  القد�س  وعا�سمتها 
واالحتفال  ال�سجون  بتبيي�س  الفل�سطيني  احلق  ولكن  نورهم،  اإطفاء  االحتالل 
النهائي بزوال االحتالل الذي ي�سر على اإلغاء الفرحة، وم�سرون على اأن ن�سل 

اإىل ما ن�سبوا اإليه، و�سن�سل«.

أسبوع الشباب الفلسطيني

انطلقت بتاريخ 2012/11/14 فعاليات االأ�سبوع الوطني مب�ساركة بلدية رام اهلل.

قراًرا  عبا�س  حممود  الرئي�س  اأ�سدر  بعدما  االأ�سبوع  هذا  تنظيم  جاء  وقد 
لل�سباب  االأعلى  واملجل�س  الفل�سطينية  للحكومة  فيه  اأوعز  املا�سي،  متوز  يف 
والريا�سة بتنظيم االأ�سبوع الوطني لل�سباب الفل�سطيني يف كافة اأرجاء الوطن 
بهدف  الفعاليات  نظمت  وقد  الفل�سطينية،  اجلاليات  اأبناء  مب�ساركة  وخارجه 
اال�ستقالل. بيوم  واالحتفال  عرفات،  يا�سر  الرئي�س  ا�ست�سهاد  ذكرى   اإحياء 

و�سمل االأ�سبوع الوطني جمموعة من االأن�سطة والعرو�س الريا�سية واالجتماعية 

الإحياء ذكرى  الفعاليات  �سل�سلة من  اإىل  باإ�سافة  والك�سفية،  والفنية  والثقافية 
ال�سهيد يا�سر عرفات، وقد اأحيى الفعاليات كافة اأبناء الوطن، وب�سكل خا�سة 
فئة ال�سباب من طالب املدار�س واجلامعات الإعطائهم م�ساحة اأكرب للم�ساركة 

ال�سيا�سية والثقافية. 

ج�سدها  التي  الفل�سطينية،  الوطنية  للهوية  االأ�سبوع  من  االأول  اليوم  وُكِر�َس 
عرفات بتاريخه وت�سحياته ون�ساله، لذا ركزت ُجّل فعالياته على اأهم املراحل 
الن�سالية وال�سيا�سية التي خا�سها الرئي�س الراحل، و�سواًل اإىل ح�ساره االأخري 

يف املقاطعة. 

االأرثوذك�س  الروم  كني�سة  لراعي  كلمة  ويف  اهلل،  رام  مدينة  كنائ�س  جمل�س 
االر�سمندريت اإليا�س عواد قال اإن »اإنارة �سجرة امليالد هذا العام تاأتي يف ظل 
دولتنا، ويف هذا املكان اأ�ساأنا �سمعة احلرية، واليوم �سمعنا اأنا�سيد امليالد التي 
نر�سلها لكل العامل، واإن �ساء اهلل ن�سيء �سجرة امليالد يف القد�س العام املقبل 

وهي عا�سمة دولتنا امل�ستقلة«.

االأطفال  باأ�سوات  وا�ستمتعوا  ال�سموع  املحتفلون  اأ�ساء  االإنارة  حفل  وخالل 
احلفل  يف   �سارك  حيث  االأعياد،  واأغاين  امليالدية  الرتاتيل  باإن�ساد  وبراءتهم 
كل من جوقة راهبات مار يو�سف، والرجاء االإجنيلية اللوثرية، والكلية االأهلية، 

ومدر�سة الفرندز، وفرقة الرعاة للرتانيم الدينية التي اختتمت احلفل.

لتمويلها جزءًا من  للوطنية موبايل  بلدية رام اهلل قدمت �سكرا خا�س  ان  يذكر 
الفعالية، ومن جانبه هناأ الرئي�س التنفيذي ل�سركة الوطنية موبايل فايز احل�سيني 

كافة اأبناء ال�سعب الفل�سطيني بحلول عيد امليالد املجيد وراأ�س ال�سنة امليالدية.
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أنت اآلن في دولة

State of Palestine
دولة فلـســطـني  فلسطين

بلدية رام اهلل تشارك 
القيادة والشعب 

الفلسطيني حملته 
واحتفاله بالدولة

حبها  مدى  عن  زهران  د.  عربت  التكرمي  حفل  خالل  كلمتها  يف 
للحياة”،  “رمزا  عندها  ت�سكل  التي  اهلل  رام  مبدينتها  وارتباطها 
اأنها مل  اإال  العامل  املدن حول  لع�سرات  �سافرت  قد  كانت  واإن  وهي 
اهلل  لرام  ع�سقها  اأن  اإىل  واأ�سارت  اهلل،  رام  من  اأجمل  مدينة  تر 
عيون  من  املدينة  يف  معامل  الأ�سماء  توؤرخان  روايتني  لكتابة  دفعها 
للمياه ووديان وجبال �سونا لها من ال�سياع واالندثار. كما واأ�سارت 
اإىل موؤلفاتها العديدة حول تاريخ العرب القدمي  الذي هدفت من 
خالله اإىل تعريف القارئ الغربي بتاريخ ح�سارة جميدة وجمهولة، 

وت�سحيح الت�سويه الذي حلق بها. 

د. يا�سمني زهران:  كاتبة واأديبة وموؤرخه خمت�سة يف علم االآثار 
والتاريخ، لها العديد من الكتب والدرا�سات يف تاريخ العرب قبل 
االإ�سالم باللغة االإنكليزية، والعديد من الروايات باللغة العربية. 
للثقافة  �سفرية  من�سب  و�سغلت  م�ست�سارة  اليون�سكو  يف  عملت 
االآثار  معهد  احل�سيني  هند  مع  اأ�س�ست  العامل،  حول  والرتبية 

العايل التابع جلامعة القد�س.

Palestine deserves your vote...Thank you for your support

فلسطين تستحق ... شكرا لمن صوت معنا!
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ثقافية  فعاليات 

بلدية رام اهلل 
تنظم مهرجان الزيتون السنوي الخامس

التوايل،  على  اخلام�س  للعام  ال�سنوي  الزيتون  مهرجان  اهلل  رام  بلدية  نظمت 
وا�سل  ومركز  بيت حلم،  وجامعة  البيئي  التعليم  مركز  من  كل  مع  وبال�سراكة 
لتنمية ال�سباب، حيث توافد على املهرجان الذي اأقيم يف �سوق احلرجة– البلدة 

القدمية يف رام اهلل املواطنون وال�سياح.

ويف كلمته قال رئي�س بلدية  رام اهلل م. مو�سى حديد اإن بلدية رام اهلل تنظم 
للمواطن  دخل  وم�سدر  وطني  كرمز  الزيتون  �سجرة  على  للحفاظ  املهرجان 
التعليم  �ساكرًا مركز  بيئية خ�سراء،  واأر�سه، وعلى م�ساحة  ترابه  الباقي على 

البيئي الذي �ساهم يف تنظيم املهرجان مع البلدية.

ثقافية  فعاليات 

مكتبة رام اهلل العامة تنظم ندوة حول 
المدونين الشباب في فلسطين

فيها  ناق�س  ال�سباب«  املدونون   « بعنوان  ندوة   اهلل   رام  بلدية  مكتبة  عقدت 
من  �سباب  مدونني  جتارب  خالل  من  فل�سطني  يف  التدوين  واقع  املتحدثون 

فل�سطني يف كل من اأرا�سي 48 وغزة  وال�سفة. 

بدائية،  كانت  البدايات  يف  وتطبيقها  التدوين  فكرة  اأن  على  املدونون  واأجمع 
وتت�سمن ما جاء يف ال�سحف اأو و�سائل االإعالم، ومع ن�سج التجربة لديهم، بداأ 
الوعي لدى املدونني باحلديث عن م�ساهداتهم اخلا�سة والتعليق عليها، وو�سلت 
التجربة اإىل نقد املمار�سات املجتمعية وال�سيا�سية والثقافية وغريها من  االأمور 

من واقع احلياة. 

اأ�سماء الغول من قطاع غزة لكثري من  كما تعر�س  بع�س املدونني مثل املدونة 
ال�سغوطات ب�سبب تعليقاتها وما تدونه على مدونتها اخلا�سة،  حيث حتدثت يف 

الندوة عرب موقع التوا�سل ال�سكايب. 

من جهته قال املدون ال�ساب جمد كيال من حيفا اإنه تعر�س ب�سبب مدونته لكثري 
من اال�سكاليات، م�سريًا اإىل اأن هذه املدونات جاءت كمتنف�س لل�سباب بعيدًا عن 

الرقابة، وتتيح املجال حلرية  التعبري ونقد الواقع. 

بدوره، طرح م�سري اجلل�سة عباد يحيى على املتحدثني ت�ساوؤاًل مفاده باأن جتربة 
اأمام  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  فيه  ن�سطت  الذي  الوقت  يف  انتهت  التدوين 
ال�سباب، وكان احلديث بعدها لل�سحايف عبد الرحيم عبد اهلل، الذي قال ان 
اأن  التقليدية  االإعالم  و�سائل  فيه  ت�ستطع  مل  الذي  الوقت  يف  ظهرت  املدونات 

ت�سل اإىل احلقائق، ومثال على ذلك املدونات التي انطلقت خالل احلرب على 
غزة، واإجمااًل يف اأوقات النزاعات، خا�سة مع عدم وجود منع ملا يكتب على هذه 

املدونات، وعدم وجود اأي رقابة عليها من رئي�س حترير اأو هيئة معينة.

وخالل الندوة، قال املتحدث حممود حريبات وهو نا�سط على مواقع التوا�سل 
االجتماعي اإن هذه املواقع االآن توؤدي ر�سالة تختلف عن و�سائل االإعالم االأخرى، 
كونها تتيح املجال لكل �سخ�س اأن يعرب عن راأيه دون رقيب، معتربًا هذه الو�سائل 

االآن يف كل مكان، وت�سهل عمليه التوا�سل بني فئات ال�سباب. 

يذكر ان بلدية رام اهلل و�سمن توجهها يف تفعيل مكتبة املدينة، تعقد لقاءات 
والثورات  الثقافية،  ال�سحافة  مو�سوع  موؤخرًا  فيها  تناولت  وندوات  متعددة 
العربية، كما اأن املكتبة تتيح املجال للمواطنني لالطالع على الكتب واملراجع من 

خالل موقع بلدية رام اهلل االلكرتوين.

بحثتا آلية توعية المواطنين لتسديد التزاماتهم 

ضريبة األمالك في ضيافة بلدية رام اهلل 

ناق�س رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد عددًا من الق�سايا امل�سرتكة مع 
مدير عام دائرة �سريبة االأمالك يف وزارة املالية حممود نوفل، يف زيارة قام 
بها االأخري لبلدية رام اهلل ليهنىء رئي�س واأع�ساء املجل�س البلدي بت�سلمهم 

مهام عملهم.

وخالل اللقاء الذي ح�سره مدير عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب، ومدير 
دائرة ال�سوؤون املالية �سليمان غنيم، اأكد  املهند�س حديد على اأهمية توعية 

الديون امل�ستحقة،  املواطنني فيما يتعلق مبو�سوع دفع امل�ستحقات املرتتبة عليهم لتح�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة وتطويرها، وااللتزام، وعدم مراكمة 
م�سريًا البلدية  �ست�سعى اإىل الت�سهيل على املواطنني من اأجل ذلك، وبالتعاون مع دائرة �سريبة االأمالك يف وزارة املالية.

من جانبه، اأكد نوفل على اأهمية التعاون بني البلدية ودائرة �سريبة االمالك يف تفعيل عدد من املوا�سيع، ومن بينها مو�سوع جباية ال�سرائب عن طريق حملة 
م�سرتكة، ت�ساهم يف حت�سيل الديون املرتتبة على املواطنني عرب توعيتهم باأهمية االلتزام يف ت�سديد التزاماتهم املالية.

ومن بني املوا�سيع التي مت طرحها اأي�سًا مناق�سة ع�سوية بلدية رام اهلل يف �سندوق تطوير واإقرا�س  البلديات، واآلية تنفيذ حملة التوعية لت�سديد الر�سوم امل�ستحقة. 

   يذكر ان �سركاء املهرجان منذ �سنوات، هم: مركز وا�سل، جامعة بيت حلم، ومدر�سة راهبات مار يو�سف، ومدار�س امل�ستقبل، والرجاء اللوثرية، والكلية االأهلية، وال�سيد 
�سهيل جابر، وقيادة �سرطة رام اهلل والبرية، وجمعية الهالل االأحمر الفل�سطيني. 

 وكانت فعاليات املهرجان انطلقت بافتتاح اأك�ساك الت�سوق للزيت والزيتون واحلرفيات، وبعرو�س فنية غنائية �ساركت فيها كل من فرقة مدر�سة راهبات مار يو�سف، 
ومدار�س امل�ستقبل، ومدر�سة الرجاء االإجنيلية اللوثرية، وم�سرح عناد، وكورال احللم الكبري ملدر�سة الكلية االهلية، ومركز الهدف من بلعني، وفرقة تر�سيحا، وفرقة 

ع�ساق ال�سيخ اأمام،  وكل من فرق الهدف ووا�سل وحنظلة وتغاريد ودنادي�س وفنونيات للفنون ال�سعبية.

ماليــة شــؤون 

ندوة املدونني ال�شباب

مدير عام دائرة �شريبة الأمالك يف وزارة 
املالية حمم�د ن�فل يف زيارة لبلدية رام اهلل

اطالق حملة 
الحسم التشجيعي 

على الرسوم 
السنوية 2013

بلدية رام اهلل تناقش مشروع تسهيل إجراءات تسجيل الشركات 

يحيى  الدويل  البنك  جمموعة  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  يف  اإفريقيا  وجنوب  االأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  التنفيذي  املدير  م�ساعد  مع  اهلل  رام  بلدية  ناق�ست 
دزدار،املرحلة الثانية من م�سروع ت�سهيل اإجراءات ت�سجيل ال�سركات على ار�س الواقع بالتن�سيق مع ال�سركاء الذي ميثلون وزارات االقت�ساد واملالية وال�سحة 

والداخلية والغرفة التجارية ونقابة املحاميني، وبناء على هذه املناق�سات �سيتم البدء يف امل�سروع قريبا
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إداريــة شــؤون 

القانوين  ال�سن  اأنهو  الذين  موظفيها  اأقدم  من  ثالثة  اهلل  رام  بلدية  كرمت 
للعمل، وذلك خالل حفل تكرمي اأقيم يف البلدية بح�سور رئي�س بلدية رام اهلل 
باالنابة م. حممود عبد اهلل واأع�ساء املجل�س البلدي، واملوظفني والعاملني يف 
البلدية، وت�سلم فيه املكرمون واحلا�سلون من املوظفني على تقييم فئة ممتاز 

على دروع تقديرَا جلهودهم.  

وتوجه عبد اهلل بكلمة �سكر وتقدير لكل من املتقاعدين: ح�سني جرب ابراهيم 
الفقيه،  اهلل  عبد  علي   وحممد  اهلل  عطا  ح�سن  الرحمن  عبد  وح�سني  دراج 
اأن عملهم يف  موؤكدًا على  العمل،  �ستة ع�سر عامًا يف  اكرث من  اأم�سوا  الذين 
بلدية رام اهلل كان له ب�سمة خا�سة وهامة على مدار ال�سنوات الطويلة التي 

ق�سوها يف خدمة مدينة رام اهلل. 

كما وتوجه عبد اهلل بكلمة تقدير لكل موظف من املوظفني الذين ح�سلوا على 
البلدية، وهم:   تقييم فئة ممتاز بح�سب نظام تقييم االداء 2011 الذي تعتمده 
خمي�س زنانريي  واياد نخلة وحممود �سلمة و�سليمان �سليمان وعبد الكرمي الفروخ 
دعي�س  ومنذر  الفروخ  وراين  نادي  املنعم  وعبد  حمدان  وجهاد  برغوثي  وجواد 
وفرح ك�سربي وخالد نعف�س، م�سريًا اإىل ان هذه املبادرة من البلدية  تهدف اىل 

حث جميع املوظفني اىل  تقدمي االأف�سل ملدينة رام اهلل من خالل مواقعهم.  

المشاركات الخارجية والمحلية )تطوير قدرات العاملين(

امل�ساركات املحلية 
املكانامل�ساركةامل�سارك

طارق ق�اريق

AutoCAD Civil 3D 2012 رام اهللدورة يف جمال

اأن�س ح�شن
ج�اد ابراهيم

خمي�س زنانريي
حممد م�شطفى
ماأم�ن ق�شاروة
احم�د تركمان

عمر ال�شلة
اأ�شامة مطر

رانية ح�شيني

قلقيليةموؤمتر املكتبات الفا�سطينية
اأن�س �شرور

�شفاء اجلمل
اإبراهيم ع�اي�شة

رام اهللاجتماع اللجنة اخلا�سة ب�ساأن التحويالت املالية�شفاء دويك
رام اهللور�سة ع�سف ذهني نحو بلديات الكرتونية

رام اهللور�سة ت�سجيل االأرا�سي املاليةخمي�س زنانريي
رام اهللدورة يف الطاقة ال�سم�سية والطاقة املتجددةماجد كيالين
رام اهللور�سة يف تعزيز م�ساركة الهيئات املحلية يف مكافحة الف�سادماهر الناط�ر
اأبو دي�سدورة ل�سيانة وترميم الوثائق واملخطوطات �شرار دروي�س

امل�ساركات اخلارجية
املكانامل�ساركةامل�سارك

موؤمتر باري�س ال�سياحيحمزة دالية
دورة تدريبية حول تطوير قطاع ال�سياحة وادارة مركز املعلومات ال�سياحية

فرن�سا/ باري�س
 فرن�سا/ بوردو

�شايل قطاوي
م�سرموؤمتر ثقافة م�ستقلة من اأجل الدميوقراطية

فاتن فرحات
فرن�سا/ ليونامل�ساركة يف مهرجان �سبكة لو�سي لال�ساءة�شامي ع�ي�شة
اأ�شامة حامدة

عمانالتخطيط املروري امل�سرتك
عي�شى ال�شايغ

اأن�س ح�شن
�شمرية اب� غزالة

�شليمان غنيم
القاهرةور�سة عمل حول تب�سيط اإجراءات ت�سجيل االعمال

جري�س ف�ا�شلة
اأحمد خطيب

الرنويجتبادل خربات يف جمال جتميل املدينة
�شامي ع�ي�شة
عماندورة تدريبية حول ت�سغيل و�سيانة حمطات املياه العادمةفادي اأب� فرحة
بريوتور�سة عمل مغلقة لنقا�س اآفاق العمل على نظم املعلومات اجلغرافية يف فل�سطني�شفاء الدويك

إداريــة شــؤون 

توسيع مركز خدمات الجمهور 
ودائرة الهندسة في مبنى البلدية 

قامت بلدية رام اهلل بتو�سيع مركز خدمات اجلمهور يف مبنى البلدية بهدف رفع 
القدرة اال�ستيعابية وت�سهيل ا�ستقبال عدد اكرب من املواطنني واملراجعني يف الوقت 
اربعة �سناديق  لت�سبح  لعملية اجلباية  ا�سافيني  فتح �سندوقني  ذاته، حيث مت  
الر�سوم  الت�سجيعي على  للدفع وخا�سة يف فرتة احل�سم  املواطنني  للت�سهيل على 
ال�سنوية للبلدية، مع  وجود ماكنة خا�سة ال�سدار ورقة عدد لتنظيم اخذ الدور 
امام ال�سناديق، كما متت ا�سافة ركن لال�ستعالم عن الر�سوم واالعرتا�سات على 
الر�سوم، ومتت ا�سافة ركن خا�س بدائرة الهند�سة لال�ستعالم عن ر�سوم ال�سق 
والتعبيد والعوائد التنظيمية على تعيني االرا�سي. وهنالك ركن خا�س باحلرف 
واالقرتاحات  ال�سكاوى  ال�ستالم  ال�سكاوى  بوحدة  خا�س  وركن  وال�سناعات،  
والنظر فيها والرد عليها.كما ا�سافت البلدية خدمة جديدة ي�ستطيع من خالل 
املواطن من خالل ا�ستخدام ا�سم وكلمة �سر خا�سة به للدخول واال�ستعالم عن 

الر�سوم ال�سنوية له للبلدية وطباعتها.

مع  مبا�سر  ب�سكل  يتعاملون  الذين  واملوظفني  ال�سناديق  عدد  ي�سبح  وبهذا 
اجلمهور ع�سرة موظفني للت�سهيل على املواطنني ومتابعة اجراءاتهم يف املجاالت 

املختلفة يف البلدية.

يف  الثاين  الطابق  يف  الدائرة  تاأهيل  مت  فقد  الهند�سة،  بدائرة  يتعلق  فيما  اما 
خا�س  ا�ستقبال  مركز  وتخ�سي�س  االق�سام  توزيع  اعادة  متت  حيث  البلدية 
التي  املعلومات واخلدمات  للت�سهيل عليهم يف احل�سول على  الدائرة  مبراجعي 
وعدم  ذمة  براءة  خدمات  من  بها  يتعلق  وما  والبناء  الرتاخي�س  باأمور  تتعلق 

ممانعة وغريها من البيانات واملعلومات.

تكريم العاملين الذين أنهو السن القانوني للعمل والحاصلين على  تقييم ممتاز
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ت سبــا منا

مشروع رام اهلل - المدينة الذكية
Ramallah Smart City Project

اهلل  رام  بلدية  ت�سعى   ،Smart City ذكية  ملدينة  للتحول  اهلل  رام  مدينة  بتطوير  لروؤيتها  ترجمة 
لتوفري خدمة الولوج اإىل �سبكة االنرتنت ملواطنيها وزوارها ولربط كافة مرافقها ومبانيها العامة.

وعليه قامت با�ستدراج اأفكار اأولية من ال�سركات املهتمة مب�سروع املدينة الذكية لتحقيق هذه الروؤية 
بطريقة ابداعية وبكفاءة عالية. 

كما �سكلت البلدية جلنة فنية من ذوي االإخت�سا�س قامت بتقييم االأفكار بطريقة مهنية وفق معايري 
واالإيراد،  التكلفة  للمواطن،  االإ�سرتاك  واآلية  التغطية  جمال  ت�سمل  املظاريف  ف�س  قبل  ُحددت  �ستة 
اأنها  من  والتاأكد  ال�سركة  خربة  اخلدمة،  جودة  البلدية،  ملرافق  املبا�سرة  غري  اأو  املبا�سرة  الفوائد 
عر�س  لتقدمي  ال�سركات  كافة  دعوة  التقييم  تبع  للتطبيق.  املطروحة  الزمنية  والفرتة  مرخ�سة، 

تو�سيحي للمنهجية املطروحة، يليه نقا�س لتفا�سيل العر�س املقدم.

وسط آلية شفافة
بلدية رام اهلل تفض عطاءات 

خدمات سنوية 2013 

تهاين

تتقدم اأ�شرة بلدية رام اهلل باأحر التهاين للزمالء والزميالت مبنا�شباتهم:

   تهنئة للزميلة مرام طوطح مريبع  حل�سولها على �سهادة املاج�ستري
   تهنئة للزميل اأحمد حمدان  باملولود اجلديد جمد الدين

   تهنئة للزميلة م. �سمرية اأبو غزالة باملولودة اجلديدة منة اهلل

جائزة املوظف املتميز

املنعقدة   )2012/33( رقم  جل�سته  ويف  البلدي  املجل�س  قرر 
بتاريخ 2012/8/28 اعتماد جائزة املوظف املتميز، وفق التايل: 

�شروط الرت�شيح: 
اأن ال يقل عدد �سنوات اخلدمة للموظف يف البلدية عن . 1

3 �سنوات.
التاأديبية . 2 االإجراءات  من  العامل  املوظف/  ملف  خلو 

والعقابية )من اإنذار فما فوق(.
االأخرية . 3 لل�سنوات  املر�سح  املوظف  اأداء  تقييم  يكون  اأن 

»جيد جدًا« فما فوق.
اآلية الرت�شيح: 

امل�سوؤول . 1 طريق  عن  نف�سه  املوظف  ير�سح  ان  باالإمكان 
املبا�سر.

اإمكانية الرت�سيح من امل�ستويات االإدارية املرجعية.. 2
اإمكانية الرت�سيح من زمالء العمل وبتزكية من موظفني . 3

اإثنني اآخرين من الزمالء.

اآلية الختيار:
)ثالثة  وت�سم  الرت�سيحات  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  يتم 
االإدارة  من  اأع�ساء  ثالثة  البلدي،  املجل�س  من  اأع�ساء 

التنفيذية، مندوب مراقب من اللجنة العمالية(.
جائزة امل�ظف املتميز:

تكرمي املوظف املتميز باحتفال عام للعاملني.. 1
مينح درع تقدير خا�سًا.. 2
ن�سر �سورته يف االإ�سدارات االإعالمية للبلدية.. 3
مينح مكافاأة مالية قيمتها 2000 دوالر.. 4
يف . 5 وال�سركات  املوؤ�س�سات  خالل  من  عينية  جائزة  مينح 

حال متكن البلدية من ذلك.
يتم اختيار م�ظف وعامل متميز يف كل عام.

خدمات وحدة تكنولوجيا املعلومات:
• 	 SAN( التخزينية   ال�سعة  تركيب 

Storage( وتفعيلها على النظام.
• االحتياطية  	 الن�سخ  نظام  تركيب 

.)BACKUP SYSTEM(
• الفريو�سات 	 من  احلماية  نظام  �سراء  

Anti virus وتركيبه على جميع االأجهزة 
وال�سريفرات برتخي�س ملدة 3 �سنوات.

• مبوا�سفات 	 جديد  �سريفر  اإ�سافة 
وتخ�سي�سه  النظام،  على  جدًا  عالية 
ت�سمل  االأنظمة  من  جمموعة  لتحديث 
 Domain Controller،Active
 Directory،DNS and DHCP
ونقل نظام windows  املوجود عليه اإىل 

Windows server 2008
• تقييم 	 نظام  حو�سبة  على  العمل  بداية 

العاملني.
• حمو�سبني 	 برناجمني  تركيب  من  االنتهاء 

ونظام  الثابتة،  االأ�سول  نظام  جديدين: 
للمعلومات  اهلل  رام  ملركز  البيع  نقطة 

ال�سياحية.
• البدء بالعمل على برنامج ت�سجيل املكاملات 	

الواردة، وبرنامج متابعة املكاملات الداخلية، 
وترك ر�سالة للموظفني.

بيانات عامة - 
مركز خدمات اجلمهور 

بلغ عدد الكتب ال�سادرة من البلدية من تاريخ 
 2012/12/13 تاريخ  ولغاية   2012/9/1

)2036(كتابًا.
تاريخ  البلدية من  اإىل  الواردة  الكتب  بلغ عدد 
 2012/12/13 تاريخ  ولغاية   2012/9/1

)1376( كتابًا.
املقدمة لدى مركز خدمات  الطلبات  بلغ عدد 
تاريخ  ولغاية   2012/9/1 تاريخ  من  اجلمهور 

2012/12/13 )1272( طلبًا.

تقييم اأداء العاملني لعام 2012:
مت اإطالق عملية التقييم لعام 2012 جلميع العاملني 
االأول  كانون  �سهر  منت�سف  يف  اهلل  رام  بلدية  يف 

2012 ح�سب النظام املعتمد يف البلدية.

اجتمعت جلنة العطاءات يف بلدية رام اهلل برئا�سة م. مو�سى حديد رئي�س بلدية رام اهلل،  ورئي�س 
اللجنة ح�سن اأبو �سلبك، واأع�ساء اللجنة في�سل در�س وماهر حنانيا، بح�سور اأمين حامد ممثل ديوان 

الرقابة املالية واالإدارية، وطاقم بلدية رام اهلل، وذلك لفتح عطاءات تقدمي خدمات �سنوية 2013.

ومت التو�سيح يف بداية اجلل�سة اأنها لفتح عرو�س عطاءات تقدمي خدمات �سنوية 2013، وهي عطاء 
تاأمينات عامة، وعطاء خدمات تنظيف ملبنى البلدية ومرافقها، وعطاء توريد حاويات نفايات و�سالل 
نفايات وا�ستدراج عرو�س اأ�سعار مواد تنظيف وقرطا�سية، وذلك بعد ان مت االإعالن عن العطاء يف 
العرو�س  ال�ستقبال  النظام  ح�سب  مهلة  ومنح  اهلل،  رام  لبلدية  االلكرتوين  واملوقع  املحلية  ال�سحف 
مغلقة وخمتومة يف املوعد املحدد وو�سعها يف �سندوق خا�س، ومن ثم فتح العرو�س اأمام ال�سركات 

املتقدمة للعطاء، حر�سًا على اعتماد اآلية �سفافة لفتح العطاءات. 

ويف ختام اجلل�سة، قامت الدائرة املالية وق�سم العطاءات وامل�سرتيات بفتح العرو�س املقدمة، ومن ثم 
مت حتويلها اإىل التحليل الفني واملايل للجان املتخ�س�سة.

إداريــة شــؤون 

تعزية

تتقدم اأ�شرة بلدية رام اهلل باأحر التعازي للزمالء والزميالت التالية اأ�شماءهم لفقدان اأعزاءهم عليهم رحمة اهلل:
   وفاة جد الزمالء اأ�سامة، حممد ورائد عبدالعال

   وفاة والدة الزميل حمزة عواودة
   وفاة والدة الزميل يو�سف ح�سونه

   وفاة ع�سو املجل�س البلدي ال�سابق فوؤاد احل�سري
   وفاة �سقيقي العامل خ�سر مبي�س  

   وفاة �سقيق املوظف �سادي الفروخ
   وفاة والدة املوظف ا�سماعيل البواب
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وحدة التعاون المشترك 

من  امل�سرتك  عملها  تطوير  على  بيتونيا،  البرية  اهلل  رام  الثالث؛  البلديات  عملت 
الناحية املوؤ�س�ساتية، فقد �سهد العام 2012  تتويج البلديات الثالث لعملها احلثيث 
اآلية التعاون امل�سرتك، بالتوافق على ال�سكل االإداري والقانوين  على مو�سوع حت�سني 
خلدمة  فاعلة  كاأداة  امل�سرتك،  التعاون  وحدة  تطوير  يف  �سي�ساهم  والذي  للتعاون، 
املعي�سي  امل�ستوى  رفع  من  ذلك  على  ينطوي  وما  امل�سرتكة،   اجلغرافية  املنطقة 

للمواطن.

عماًل  البلديات  وا�سلت  امل�سرتك،   املروري  التخطيط  ملف  يف  التعاون  جمال  ويف 
هذه  على  التغلب  ب�سرورة  منها  اإميانًا  املرورية،  اال�سكاليات  حلل  حثيثًا  م�سرتكًا 
اال�سكاليات، على اعتبارها اأحد املعيقات الرئي�سية لتنمية اقت�سادية حقيقية تف�سي 
التعاون دورة تدريبية مكثفة   اأنهت وحدة  باملواطن،   فقد  اإىل م�ستوى معي�سي الئق 
يف  واحل�سري  املروري  التخطيط  مهند�سي  من  املكون  امل�سرتك  الكادر  لتدريب 
البلديات الثالث على موا�سيع ذات ات�سال بالتخطيط املروري لتهيئة الكادر الإعداد 

اخلطط املرورية املطلوبة  حلل اال�سكاليات املرورية يف البلديات الثالث .

 وقد مت متويل هذه الدورة بدعم من التعاون االملاين ، ومت عقدها يف مركز تدريب 
املهند�سني التابع لنقابة املهند�سني االأردنيني يف االأردن، حيث ت�سنى للكادر االطالع 

على جتارب عملية  قريبة من خالل الزيارات امليدانية. 

الإيجاد  اآفاق  بفتح  �ساهم  اإذ  الكادر،  لدى  كبرية  اأهمية  التدريب  لهذا  كان  وقد 
ا�سرتاتيجيات جديدة للتعامل مع الواقع املروري احلايل، واأمكانيات البلديات،  فقد 
�سارع الكادر امل�سرتك للبلديات الثالث اإىل اقرتاح ا�سرتاتيجية مرحلية يف التعامل 
اال�سكاليات  ملعاجلة  طارئة  خطة  و�سع  اأهمية  يف  تكمن  املرورية،   اال�سكاليات  مع 
اأوىل،  وذلك باالإفادة من اخلربات  املرورية احلالية بحلول عملية �سريعة  كمرحلة 
الفل�سطينية، حيث مت فتح باب االت�ساالت مع جامعتي النجاح وبريزيت، وتتم االآن 
بلورة مذكرة تفاهم بني البلديات عرب وحدة التعاون امل�سرتك وبني اجلامعتني بهدف 
العمل على اعداد خطة مرورية طارئة للبلديات الثالث تغطي جممل نظامها املروري. 
كما يجري العمل على اإعداد مادة ترويجية عن م�سروع التخطيط املروري بدعم من 

التعاون االأملاين. 

الإبداء  اجلمهور  اإىل  املخططات  اإعالن  ف�سيتم  الدائري،  الطريق  ملف  يف  اأما 
االعرتا�س وفق االآلية الر�سمية، وذلك بعد اأن مت  ا�ستيفاء موافقة املجال�س البلدية 
الثالث على التعديالت التنظيمية يف بع�س املقاطع من م�سار الطريق البالغ 17 كم، 
اأ ب ج ، وقد مت  فتح باب التعاون مع وزارة االأ�سغال يف جمال  والواقعة يف مناطق 

جتنيد التمويل لتنفيذ م�سروع الطريق الدائري .

لتنفيذ المرحلة األولى من مشروع البلدية االلكترونية 
GIZ بلدية رام اهلل توقع مذكرة تفاهم مع

GIZ  للتعاون الدويل، لتو�سيح  وقعت بلدية رام اهلل مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة 
الرتتيبات وااللتزامات املتعلقة بتنفيذ املرحلة االأوىل من خطة العمل اخلا�سة 

مب�سروع البلدية االإلكرتونية لبلدية رام اهلل. 

و�سمن توجهها بالتحول اإىل بلدية الكرتونية، ويف اإطار اخلطة التي يعمل عليها 
ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية يف بلدية رام اهلل مع امل�ست�سار املنتدب من قبل 
برنامج تطوير احلكم املحلي التابع للـGIZ لتحقيق ذلك، مت اختيار بلدية رام 
اهلل كاإحدى البلديات الريادية، والتي ت�سعى ب�سكل جّدي وحثيث لتطوير اآليات 
العمل نحو ذلك، حيث مت العمل على حتليل اآليات التنفيذ لكامل خدمات البلدية، 
ودرا�سة مدى تالوؤم بنيتها التحتية واأجهزتها الرقمية ومواردها الب�سرية النتقال 
االتفاقية  وقعت  وقد  الكرتونية.    بلدية  اإىل  تقليدية  بلدية  وفعال من  مدرو�س 
بني بلدية رام اهلل ممثلة بنائب رئي�س بلدية رام اهلل ال�سابق حممود عبد اهلل، 
ومدير برنامج تطوير احلكم املحلي واملجتمع املحلي ال�سيد اأولري�س نيت�سكه من 

موؤ�س�سة GIZ  ، بح�سور حازم القوا�سمي مدير العمليات، وحممد الرحمي مدير 
ال�سوؤون االإدارية واملالية يف �سندوق تطوير البلديات، واأع�ساء املجل�س البلدي، 

. GIZ ومدير عام بلدية رام اهلل واالدارة التنفيذية للبلدية، وممثلني عن

البلدية  م�سروع  اإطالق  يف  ال�سريع  االإجناز  هذا  على  البلدية  نيت�سكه  و�سكر 
على  القائم  اهلل  رام  بلدية  طاقم  مع  بالتعامل  اإعجابه  مبديًا  االلكرتونية، 
النظم  ملوقع  املنا�سبة  الرقمية  االأدوات  ا�ستحداث  مع  وبخا�سة  امل�سروع، 
اجلغرافية لبلدية رام اهلل، م�سريًا اإىل اأن موؤ�س�سته �سعيدة بهذا العمل الطموح، 

واأكد على دعم امل�سروع اإداريًا وماليًا. 
على  امللقاة  وامل�سوؤوليات  االلتزامات  من  عدد  على  التفاهم  مذكرة  وا�ستملت   
الطرفني لتنفيذ امل�سروع يف مرحلته االأوىل بقيمة ثالثمئة األف دوالر، حيث قرر 
اأن  على   ،2013 العام  موازنة  �سمن   150،000 وقدره  مبلغ  تخ�سي�س  املجل�س 

تكون  GIZ �سريكًا ا�سرتاتيجيًا لتنفيذ هذه املرحلة.

يف ظل �سعي بلدية رام اهلل الدوؤوب لالرتقاء بخدماتها، ومن الفوائد االإدارية والتفيذية التي مل�ستها البلدية من تطبيق م�سروع 
ت�سمية �سوارع املدينة وترقيم مبانيها، قررت البلدية عدم االإكتفاء برتقيم املباين من اخلارج، بل البناء عليه وترقيم املباين التي 
الفنية  الداخلي اال�سرتاتيجية وو�سع املوا�سفات  البلدية الأبعاد الرتقيم  الداخل. وبعد درا�سة  اأكرث من م�سكن ومن�ساأة من  فيها 
وخطة عمل تف�سيلية، با�سرت البلدية ميدانيا برتكيب لوحات الرتقيم يف جميع مباين رام اهلل وذلك يف اآخر ت�سرين الثاين 2012. 

اأن تنفذه بكوادرها ومن  بلدية رام اهلل قررت  اأن  اإال  البلديات،  اإخت�سا�س  لي�س من  الداخلي  اأن الرتقيم  وعلى الرغم من 
�سندوقها اخلا�س اإميانا منها باهمية توحيد اآلية الرتقيم على م�ستوى املدينة وفق معايري دولية، والدور الذي ي�ساهم فيه يف 

خلق ثقافة حملية م�سرتكة للتفاهم واال�ستدالل. 

اإن الرتقيم الداخلي وفق روؤية البلدية مينح كل مواطن عنوانًا كاماًل خا�سًا به يتوافق ومعايري العنونة الدولية، ما يدعم هيئة 
الربيد يف �سعيها لبلورة رمز بريدي لكل م�سكن ومن�ساأة على م�ستوى الوطن. اإ�سافة اإىل اأنه ي�سكل عن�سرًا مهمًا يف م�سروع 
احلكومة االلكرتونية ل�سمان و�سول خدمات الوزارات املختلفة بريديًا لكل �سخ�س، وبخا�سة يف ظل غياب ما ي�سرع قانونية 

االإم�ساء القانوين. 

وقد لعب عن�سر نظم املعلومات اجلغرافية دورًا حموريًا يف التخطيط للرتقيم الداخلي من ح�سر للكميات وحتديد م�سارات للعمل 
وح�سر االأرقام الالزمة لكل مبنى مكتبيًا قبل التوجه للميدان وتقدير وقت العمل واملوارد الب�سرية الالزمة. ومن املخطط اإنهاء 

تنفيذ الرتقيم الداخلي وتوثيقه يف ني�سان من العام املقبل 2013.

البدء 
بالترقيم 
الداخلي 
لمباني 
رام اهلل

 ت�قيع مذكرة تفاهم لتم�يل جزء من 
GIZ م�شروع البلدية اللكرتونية مع
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