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العدد الثاني عشر

أيلول - كانون الثاني 2014

يف هذا العدد

مشروع 
إحياء وتأهيل 
البلدة القديمة

 ضمن أعمال المؤتمر الدولي 
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مشاريع البنية التحتيةصحة وبيئة

كلمة العدد

تنوعت م�ساريع البلدية الهادفة اإىل تطوير البنية التحتية، وحت�سني ال�سالمة املرورية، 

بالإ�سافة اإىل تطوير البيئة اجلاذبة لال�ستثمار يف املدينة. ومن اأهم امل�ساريع يف هذا 

الجتاه:

ت�أهيل طرق داخلية يف البلدة القدمية

�سوء  على  تبلور  والذي  الرئي�سية،  امل�ساريع  من  واحدًا  القدمية  البلدة  م�سروع  يعد 

درا�سة تتعلق باحلفاظ على املوروث الثقايف واحياء البلدة القدمية. ويت�سمن امل�سروع 

وخطوط  ال�سرب،  مياه  وخطوط  ال�سحي  ال�سرف  وخطوط  التحتية  البنية  تاأهيل 

وتبليط  �سناعي  ببالط  الطريق  ج�سم  تبليط  جانب  اإىل  والت�سالت،  الكهرباء 

الأر�سفة. 

�سارع  جري�س،  املعلم  �سارع  زيادة،  عي�سى  �سارع  البلدية،  �سارع  امل�سروع:  وي�سمل 

ال�سهل، �سارع �سيدة الب�سارة، �سارع دير الروم.

ونظرا ملا عانته البلدة القدمية من تهالك بنيتها التحتية، عملت بلدية رام اهلل على 

اإعادة تاأهيل ال�سوارع والأر�سفة واخلدمات يف الوقت الذي منحت فيه الفر�سة فيه 

للتجار لتجديد حمالهم، واللتزام ب�سروط تركيب اليافطات ودهان الأبواب، حتى 

يكون املخرج النهائي للم�سروع اأداة جذب ت�سهم يف اإحياء وتن�سيط البلدة القدمية 

على كافة ال�سعد جتاريًا و�سياحيًا وثقافيًا وتنمويًا.

بلغت قيمة امل�سروع 2 مليون و900 األف �سيكل بتمويل كامل من �سندوق البلدية.

وقد واجهت بلدية رام اهلل عدة معيقات اأثناء اأعمال التاأهيل، تتعلق بالبنية التحتية 

القدمية، واعرتا�سات بع�س التجار على عدد من التغيريات، اإ�سافة اإىل التاأخري يف 

اأعمال �سركات اخلدمات العامة، مما ت�سبب بتجاوز املوعد املعلن لإنهاء امل�سروع.

مشروع إحياء وتأهيل البلدة القديمة

املواطنون الكرام
 

يحفل العدد الثاين ع�شر للر�شالة الإخبارية لبلدية رام اهلل ، بعدد كبري من امل�شاريع 
املنجزة واأخرى قيد الإجناز والتي ي�شعدنا م�شاركتكم بها لالطالع عليها، وال�شتماع 

اىل اآرائكم ب�شاأنها.
اإلقاء ال�شوء عليه  اأبرز امل�شاريع التي مت  اأحد  اإحياء البلدة القدمية  ويعترب م�شروع 
منذ  تاأهيلها  يتم  مل  التي  التحتية  البنية  تطوير  نحو  اإجنازا  ونعتربه   ر�شالتنا،  يف 
حيث  القدمية،  البلدة  ملنطقة  واإحياًء  الثقايف  املوروث  على  حفاظاً  الأعوام،  ع�شرات 
اأ�شبح با�شتطاعتكم ا�شتخدام الأر�شفة الوا�شعة للم�شي والت�شوق، وا�شتخدام اخللجان 
بجانبها لركن ال�شيارات ب�شكل موؤقت لأغرا�ض الت�شوق، كما اعتمدنا  الجتاه الواحد 
يف اجتاهات ال�شوارع لن�شياب حركة ال�شيارات دون ازدحام وفقا خلطة مرورية �شاملة 
لبلدية رام اهلل. ويف هذا الإطار ل بد من التوجه بال�شكر لأ�شحاب املحال التجارية 
وال�شاكنني يف البلدة القدمية لتحملهم الفرتة الزمنية التي ا�شتغرقها تنفيذ امل�شروع، 

والذي يهدف يف املقام الأول اإىل حت�شني البيئة املحيطة وتطوير اخلدمات املقدمة.
ال�شعب  مع  للت�شامن  الأبرز  الدويل  احلدث  اهلل  رام  مدينة  �شهدت  اآخر،  اإطار  ويف 
ال�شعب  مع  للت�شامن  املحلية  للهيئات  الدويل  املوؤمتر  وهو  األ  الفل�شطيني، 
الفل�شطيني، الذي �شاركت فيه مدٌن �شديقة لفل�شطني من كافة اأنحاء العامل. وعلى 
هام�ض فعاليات املوؤمتر ح�شدت بلدية رام اهلل ثمرة عملها خالل العام 2014 بتوقيعها 
ثالث اتفاقيات تعاون مع كل من بلدية جوهان�شربغ /جنوب افريقيا، وبلدية لييج /
بلجيكا، وبلدية �شان �شب�شتيان /اإ�شبانيا، بالإ�شافة اإىل توقيعها اأربع مذكرات تفاهم 
مع بلديات ت�شيلية. وتندرج هذه التفاقيات يف اإطار تو�شيح ال�شورة احلقيقة ملعاناة 
بالإ�شافة اىل تعزيز مكانة فل�شطني  العامل،  اأمام �شعوب ومدن  الفل�شطيني  ال�شعب 

على اخلارطة الدولية وتعزيز التعاون يف عدة جمالت مع تلك املدن.
كما اأطلقت بلدية رام اهلل م�شروع  حتقيق البلدية اللكرتونية، وم�شروع حتقيق املدينة 
الذكية وذلك خالل احلدث التكنولوجي" اإك�شبوتك 2014" الذي نظمه احتاد انظمة 
جمموعة  رعاية  وحتت  اهلل  رام  بلدية  مع  بال�شراكة  "بيتا"  الفل�شطينية  املعلومات 
الت�شالت الفل�شطينية، ومتيزت بلدية رام اهلل بجناحها يف معر�ض اإك�شبوتك، حيث 

لقى اإقبال وا�شعا من جمهور املعر�ض.
 

نتطلع لال�شتماع اإىل مالحظاتكم نحو تطوير خدمات بلدية رام اهلل واحلفاظ على 
مدينتنا ا�شما وجوهرا يف �شماء فل�شطني.

م.مو�سى حديد
رئي�س بلدية رام اهلل
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تأهيل شارع يافا - 
المرحلة الثانية

وتاأهيلها،  الرئي�سية  ال�سوارع  تطوير  حول  روؤيتها  مع  ان�سجاما 

لتاأهيل  الثانية  املرحلة  اأعمال  من  موؤخرًا  اهلل  رام  بلدية  انتهت 

�سارع يافا، با�ستثناء الطبقة الأخرية من التعبيد، وذلك ما بني 

احلميد  عبد  �سارع  مع  يافا  �سارع  تقاطع  من  القريبة  املنطقة 

هذه  وتاأتي  بيتونيا.  مدينة  مع  اهلل   رام  حدود  وحتى  �سومان 

عام  منها  النتهاء  مت  التي  الأوىل  للمرحلة  ا�ستكماًل  املرحلة 

.2013

�سبكات �سرف  التحتية، من  البنية  تطوير  العمل على  وا�ستمل  

وتاأهيل  الطريق  تعبيد  واإعادة  وماء  وات�سالت  وكهرباء  �سحي 

الأر�سفة. وبلغت تكلفة امل�سروع 2 مليون و310 اآلف �سيكل ، 

م�سروع ت�أهيل طرق داخلية يف املدينة )�س�رع الق�هرة، 
�س�رع دير طريف، �س�رع الكرمل، �س�رع توفيق زي�د(

ال�سوارع  من  عدد  و�سق  تاأهيل  اأعمال  اهلل  رام  بلدية  وت�ستكمل 

ال�سنوية، ومن بينها  �سارع القاهرة  يف املدينة بح�سب خططها 

منطقة  يف  ال�سحابة  وجامع  جرادة  اأبو  اإ�سكان  اإىل  املو�سل 

وخطوط  حجرية  جدران  اإن�ساء  الأعمال  �سملت  حيث  اجلدول، 

اأر�سفة  واإن�ساء  اأمطار،  مياه  ت�سريف  وخطوط  �سحي  �سرف 

وجزيرة و�سطية وتعبيد ال�سارع.

 كما مت اأي�سا تو�سعة �سارع دير طريف و�سارع الكرمل قرب م�ستل 

واأ�سوار  حجرية  جدران  اإن�ساء  الأعمال  �سملت  حيث  زكي،  اأبو 

امل�سروع  �سمل  كما  التعبيد.  واإعادة  �سحي،  �سرف  وخطوط 

تاأهيل �سارع لوي�س فافرو يف منطقة املا�سيون و�سارع توفيق زياد 

و�سارع  م�سباح  عني  �سارع  من  متفرع  و�سارع  ردانا  منطقة  يف 

�سحي  �سرف  خط  لإن�ساء  اإ�سافة  اجلدول،  منطقة  يف  فاجرن  

يف �سارع جورج حاوي، وتخ�سني طبقة الإ�سفلت يف بع�س ال�سوارع 

اخلطرة.  وبلغت تكلفة امل�سروع 2مليون و900 األف  �سيكل.

م�سروع اإن�س�ء مدر�سة يف منطقة اجلدول

با�سرت بلدية رام اهلل باإن�ساء مدر�سة بكافة مرافقها يف منطقة 

املدينة.  يف  النموذجية  املدار�س  عدد  زيادة  بهدف  اجلدول، 

3756م2 بني  م�ساحتها  اأر�س  وتقع مدر�سة اجلدول على قطعة 

 680 لـ  املدر�سة  تت�سع  بيتهوفن.   و�سارع  اهلل  رام  اأبناء  �سارعي 

ومب�ساحة  خمتلفة  مب�ساحات  طوابق  خم�سة  من  وتتكون  طالبا، 

اإ�سافة  17غرفة �سفية،  2737م2، وحتتوي على  اإجمالية تعادل 

وفقا  وذلك  واملختربات،  املكتبة  وغرف  الإدارية  الوحدات  اإىل 

ملتطلبات بلدية رام اهلل ووزارة الرتبية والتعليم. 

مشاريع البنية التحتية مشاريع البنية التحتية

م�سروع ترميم دار ال�س�ع - املرحلة الأوىل

بكافة  ال�ساع  دار  وترميم  تاأهيل  من  الأوىل  املرحلة  اهلل  رام  بلدية  با�سرت 

ويندرج  ثقايف،  وملتقى  متحف  اإىل  حتويله  بهدف  وذلك  الفنية،  متطلباته 

امل�سروع �سمن روؤية البلدية لتطوير البلدة القدمية واإحيائها، ويف اإطار  التعاون 

القائم مع معهد تراث وولونيا ومركز رواق للمعمار ال�سعبي.  

، ويتكون 
2

ويقع بيت ال�ساع يف البلدة القدمية على قطعة اأر�س م�ساحتها 656 م

6 غرف داخلية، بالإ�سافة اإىل   يحتوي على 
2

250 م من طابق اأر�سي مب�ساحة 

جزء من طابق قبو اأ�سفله. 

وتبليط  والق�سارة  اخلارجية  والكحلة  احلجر،  بناء  الرتميم  اأعمال  وت�سمل 

اأ�سغال  على  الإ�سراف  ويتم  ال�سحية.  والتمديدات  الكهرباء  واأعمال  احلجر 

امل�سروع من قبل مركز رواق وبلدية رام اهلل.

م�سروع ترميم حو�س قندح وت�أهيله - املرحلة الث�نية

وبني  بينها  ما  وبالتعاون  القدمية،  البلدة  واإحياء  لتطوير  البلدية  روؤية  �سمن 

مركز رواق، فقد متت املبا�سرة باأعمال املرحلة الثانية من مراحل ترميم حو�س 

قندح القائم يف البلدة القدمية، حيث مت ا�ستمالك غرفتني ا�سافيتني للحو�س 

وجاري العمل على ترميمها وتاأهيلها.

  

م�سروع تطوير مبنى احلرجة- البلدة القدمية

مت توقيع اتفاقية تقدمي اخلدمات الهند�سية مل�سروع تطوير مبنى احلرجة الواقع 

يف �سارع ال�سهل بالبلدة القدمية.

 ويتكون البناء القائم من طابقني، حيث يتم ا�ستيعاب  حمال جتارية ومركز طبي 

يف الطابق الأول، و�سيتم اإن�ساء طابق ثان فوق البناء القائم، وذلك ل�ستخدامه 

مقرا للخدمات العامة، مع درا�سة اإمكانية تاأهيل املبنى لذوي الإعاقة.   

مشاريع إحياء 
البلدة القديمة

اإ�سدار دليل احلف�ظ على مركز املدينة الت�ريخي يف رام اهلل

وجاء  التاريخي،  املدينة  مركز  على  احلفاظ  دليل  اهلل  رام  بلدية  اأ�سدرت 

الثقايف  املوروث  مل�سروع  ال�ست�سارية  للجنة  اخلتامية  اجلل�سة  خالل  ذلك 

اأن  على  البلدية   رئي�س  فيه  اأكد  والذي  اهلل،  رام  ق�سر  اهلل يف  رام  مدينة  يف 

املدينة يف جوهر   املعماري يف  الرتاث  اإىل جعل  بعيد  ت�سعى منذ زمن  الأخرية 

اهتماماتها التطويرية، م�سريًا  اإىل اأن الرتاث املعماري يف رام اهلل، عانى من 

الإهمال والتدمري والتهمي�س، حيث مل يكن ذلك مبعزل عن اإجراءات الحتالل 

والزحف  احل�سري  ال�سغط  عن  مبعزل  ول  املحتلة،  الأرا�سي  يف  و�سيا�ساته 

املعماري باجتاه البلدة القدمية. موؤكدًا، اأن رام اهلل حتتوي على كنز  من الرتاث 

ل يقدر  بثمن، فقد اختزلت رام اهلل على �سغرها حقب تاريخية مهمة وه�سمت 

حمتواها، واأ�سافت اإليها تعبريات من وحي املكان ووحي العالقات الجتماعية 

والقت�سادية. م�سريًا، اإىل اأن هذا الدليل الذي اأ�سدر بال�سراكة مع مركز رواق 

وبتمويل من الحتاد الأوروبي هو نتيجة �سراكة م�ستمرة مع مركز رواق الذي مل 

يدخر جهدًا يف اإطار احلفاظ على الرتاث املعماري يف رام اهلل ب�سكل خا�س ويف 

فل�سطني ب�سكل عام.

من جهة اأخرى، اأ�سارت رئي�سة جلنة املوروث الثقايف يف بلدية رام اهلل املهند�سة 

فل�سطني،  ت�سدر يف  كوثيقة  نوعه  من  الأول  يعترب  الدليل  هذا  اأن  ناديا حب�س، 

حيث ي�سكل اأهمية كبرية يف احلفاظ على املوروث الثقايف. وا�ستعر�ست م. حب�س 

رام  ملدينة  العمراين  التطور  وهي:  الدليل،  منها  يتكون  التي  اخلم�سة  الأجزاء 

املعماري  للن�سيج  “املورفولوجي”  الفراغي  والت�سكيل  التاريخي،  ومركزها  اهلل 

املعمارية  العنا�سر  التاريخي،  املركز  يف  املعمارية  والأمناط  التاريخي،  للمركز 

التاريخية وخام�سًا واأخريًا مبادئ احلفاظ والرتميم والبناء يف املركز التاريخي.
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الدرا�سة املرورية: ق�سرية- متو�سطة- طويلة املدى

حتديد  م�سروع  البلدية  نفذت  بها،  قامت  التي  املرورية  للدرا�سات  ا�ستنادًا 

اجتاهات ال�سري، وقامت بتغيري عدد من اجتاهات ال�سوارع اإىل نظام “الطريق 

باجتاه واحد”، هذا اإىل جانب تقييم الو�سع املروري لعدد من تقاطعات املدينة 

التي ت�سهد اأزمات مرورية اأو حوادث �سري متكررة.

ويتم تنفيذ امل�سروع املروري بالتن�سيق ما بني البلدية وجلنة املرور واملوا�سالت 

وال�سرطة.

من  عدد  على  مراقبة  كامريات  تركيب  مت  فقد  الدرا�سة/  عمل  اآلية  وب�ساأن 

التقاطعات لعمل عّد مروري للمركبات وتقييم الو�سع القائم. و�سمل التغيري يف 

املرحلة الأوىل من اخلطة املرورية، منطقة املا�سيون؛ �سارع خليل اأبو ريا �سعودا 

لي�سبح باجتاه واحد باجتاه ميدان عزيز �ساهني/ وزارة العدل.  و�سارع خليل 

بتنفيذ اخلطة  البدء  يافا نزول. و�سيتم  ال�سكاكيني باجتاه واحد باجتاه �سارع 

يف البلدة القدمية بعد انتهاء اأعمال اإعادة تاأهيل الطرق فيها، كما �سيتم تنفيذ 

اخلطة يف منطقة عني م�سباح. وتت�سمن اخلطة املرورية اأي�سًا درا�سة وتقييم 

وا�ستخدام  برجمتها،  اإعادة  عليه  وبناء  املدينة،  يف  ال�سوئية  الإ�سارات  عمل 

اأنظمة حتكم ذكية، بحيث تتعامل الإ�سارات ذاتيا مع امل�سالك املزدحمة. 

اأما اخلطة املرورية ال�ساملة للبلديات الثالث: رام اهلل والبرية وبيتونيا، فتهدف 

اإىل حتقيق نظام موا�سالت اقت�سادي و�سديق للبيئة وحت�سني ال�سالمة املرورية 

يف هذه املدن. وتت�سمن اخلطة اأهدافا ق�سرية املدى واأخرى متو�سطة وطويلة 

املدى، والعمل جار على متويل تكاليف الدرا�سة املرورية حتى يتم طرح عطاء 

تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية للم�سروع. 

م�سروع جممع�ت ال�سري والب��س الدوار

ب�سكل مواز للخطة املرورٍية الطارئة، جتري درا�سة وتقييم خطوط املوا�سالت 

با�ستخدام  عامة  موا�سالت  نقل  �سبكة  اإيجاد  بغر�س  املدينة،  يف  العامة 

الأول  النظام  يتوىل  احلافالت،  من  نظامان  هناك  يكون  بحيث  احلافالت، 

ل�سبك وربط اأحياء املدينة ببع�سها البع�س، فيما ي�سم النظام الثاين حافالت 

لنقل املواطنني من املجمعات اخلارجية اإىل داخل املدينة. بحيث تتما�سي هذه 

اخلطة مع توجه البلدية و جلنة ال�سري باإخراج املجمعات من داخل مركز املدينة 

م�ستدام،   ع�سري،   ، فعال  موا�سالت  نظام  اإن�ساء  على  والعمل  اأطرافها  اإىل 

و�سديق للبيئة.

بلدية رام اهلل تن�ق�س اخلطة املرورية ال�س�ملة

عقدت بلدية رام اهلل اجتماعا، ملناق�سة اخلطة املرورية ال�ساملة للمدن الثالث 

عمار  واملوا�سالت  النقل  وزارة  وكيل  مب�ساركة  بيتونيا(،  البرية،  اهلل،  )رام 

اهلل  رام  حمافظ  نائب  وبح�سور  اهلل،  رام  مدينة  يف  املرور  و�سرطة  يا�سني، 

والبرية حمدان الربغوثي، واخلبري املحلي د. �سمري اأبو عي�سة.

املرورية  الدرا�سة  اأهمية  على  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  حديد،  مو�سى  م.  واأكد   

على  التبني  اإىل  وبحاجة  وطني،  م�سروع  هو  امل�سروع  هذا  اأن  موؤكدًا  ال�ساملة، 

البحث معًا  اأهمية  ال�سركاء على  اإىل �سرورة توحد  ال�سيا�سي، م�سريًا  امل�ستوى 

مع  اتفاقية  اإبرام  على  حديد  ت�سديد  اإىل  اإ�سافة  امل�سروع.  متويل  فر�س  عن 

ال�سركاء حول امل�سروع، والبدء يف الدرا�سات الالزمة باأ�سرع وقت ممكن.

مراحل  ت�سمنت  والتي  بامل�سروع  املتعلقة  الق�سايا  كافة  املجتمعون  ناق�س  وقد 

ملدن  مناذج  عدة  عر�س  مت  حيث  منه،  املتوقعة  والنتائج  والأهداف  تنفيذه، 

خمتلفة قامت بتطبيق درا�سات م�سابهة. 

وحدة  تنفيذه  على  ت�سرف  ال�ساملة  املرورية  اخلطة  م�سروع  اأن  بالذكر  جدير 

من  وبدعم  البرية(،  بيتونيا،  اهلل،  )رام  الثالث  للبلديات  امل�سرتك  التعاون 

“التعاون الأملاين”.

اأو  مغلقة  مالعب  من  ي�سمله  -مبا  الرتويحي  اهلل  رام  جممع  م�سروع  يحتل 

يف  بالغة  اأهمية  ال�سبابية-  واملوؤ�س�سات  للخدمات  ومبان  و�ساحات  مك�سوفة، 

والن�ساطات  الفعاليات  ملختلف  التقاء  نقطة  ميثل  فهو  واملدينة،  الفرد  تطوير 

ال�سبابية والريا�سية والثقافية.  لقد مت اإجناز  اأول مرحلتني من امل�سروع متثلتا 

بت�سغيل جزئي لل�سالة الريا�سية املغلقة وطابق مركز اللجنة الباراملبية، ونظرا 

لأهمية ا�ستكمال مراحل امل�سروع املتبقية، قامت البلدية مببا�سرة تنفيذ اأ�سغال 

البلديات  واإقرا�س  تطوير  �سندوق  من  مبنحة  املجمع  يف  الفرعية  امل�ساريع 

وم�سروع الأمم املتحدة المنائي، وهي: 

م�سروع ت�سطيب مركز اللجنة الب�راملبية – مركز ري��سة املع�قني: يهدف 
هذا امل�سروع اإىل دمج ريا�سة ذوي الإعاقة يف جممع رام اهلل الرتويحي، ويقع يف 

الطابق الأر�سي من البناء، وي�سمل قاعة لريا�سة ذوي الإعاقة مب�ساحة 306م2 

اأعمال ت�سطيب  اإدارية. وقد متت مبا�سرة  وقاعة تدريب، بالإ�سافة اإىل مكاتب 

هذا الطابق.

البناء  من  الأول  الطابق  يف  يقع  ال�ستعم�ل:  متعددة  ق�عة  اإن�س�ء  م�سروع 

واملخططات  الدرا�سات  اإعداد  ال�ست�سارية  تقدمي اخلدمات  ويت�سمن م�سروع   

اأحوا�س   3 لـ  ال�سحي  وال�سرف  الطرق  �سبكة  لت�سميم  بهدف  الت�سميمية، 

بطول 55كم تقريبا، وبعرو�س تنظيمية خمتلفة ترتاوح بني 4-22م. 

اإن�س�ء جدار ا�ستن�دي
اأبو ريا، حيث �سملت الأعمال  اإن�ساء جدار �سخري ملركز خليل  مت النتهاء من 

 40 وطول  مرت   4 بارتفاع   �سخري  جدار  اإن�ساء  واإعادة  القدمي،  اجلدار  اإزالة 

مرتا.

مشاريع البنية التحتية مشاريع البنية التحتية

اجتم�ع ملن�ق�سة الأزمة املرورية مع مدراء املدار�س

عقدت بلدية رام اهلل، اجتماعًا ملدراء املدار�س يف املدينة، ملناق�سة ق�سية الأزمة 

املرور  ل�سرطة  العام  املدير  الدرا�سي، ح�سره  العام  ترافق حلول  التي  املرورية 

املقدم عمر عزت اأبو لطفية، ومدير عام البلدية اأحمد اأبو لنب وعدد من مدراء 

املدار�س، وم�سرف وحدة النقل واملوا�سالت للبلدية م. اأن�س ح�سن. 

وهدف الجتماع اإىل مناق�سة الأزمة املرورية، بهدف و�سع حلول واقرتاحات من 

�ساأنها  امل�ساعدة يف التخفيف منها، مع الإ�سارة اإىل اأن هناك مرحلتني لالأزمة 

احلالية: فرتة �سباحية ترتافق مع بداية الدوام، واأخرى م�سائية تبداأ مع نهاية 

الأطراف  م�سوؤوليتها جميع  يتحمل  الأزمة احلا�سلة  اأن  واإىل  املدر�سي.  الدوام 

متمثلة باملدار�س وال�سرطة والبلدية من جهة، ومن جهة اأخرى هناك م�سوؤولية 

كبرية  تقع على عاتق اأهايل الطلبة الذين هم جزء من امل�سكلة.

مب�ساحة 534م2 ، يحتوي على قاعتني مب�ساحة 113 و118م2 مف�سولتني بفا�سل 

متحرك، بالإ�سافة اإىل غرفة اجتماعات ومكاتب اإدارية وخدمات عامة.  وقد 

متت مبا�سرة اأعمال ت�سطيب طابق القاعات واإدارة املجمع فوق الطابق الأر�سي.

البناء  الثاين من  الطابق  اإن�س�ء مق�ر للموؤ�س�س�ت ال�سب�بية: يقع يف  م�سروع 
مب�ساحة 534م2، ويحتوي على مقرين للموؤ�س�سات ال�سبابية، ويحتوي املقر على 

قاعات ومكاتب وخدمات عامة ح�سب احتياجات كل موؤ�س�سة.

 

 مشروع تطوير مجمع رام الله الترويحي - المرحلة الرابعة

م�سروع تطوير البنية التحتية 
يف منطقة التو�سعة اجلديدة للمدينة

مت حديثا امل�سادقة على اإ�سافة ثالثة اأحوا�س:حو�س 5 خربة البد، وحو�س 6 

اجلهري، وحو�س 12 الكرينعة- لت�سبح �سمن حدود بلدية رام اهلل وبا�ستعمالت 

واملجاري  الطرق  ل�سبكة  ت�ساميم  اإجناز   على  البدلية  تعمل  وعليه،  خمتلفة، 

يت�سمن  متكامل  م�سروع  لديها  لي�سبح  وذلك  امل�سروع،  حدود  �سمن  القائمة 

اأرا�سي مفروزة وت�ساميم لل�سوارع وال�سرف ال�سحي بهدف تقدمي اخلدمات 

الالزمة لهذه التو�سعة اجلديدة باأف�سل الطرق. 
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مشاريع تجميل المدينةمشاريع تجميل المدينة

حديقة البيارة 3 – الطيرة

اأ�سبحت حديقة بيارة الطرية -تقع يف �سارع ماجد اأبو  �سرار 

اأعمال الإن�ساء وتوريد وتركيب  انتهاء  - جاهزة لالفتتاح بعد 

احلديقة  ت�سميم  ويف  والتاأثيث.  اجللو�س  ومناطق  الألعاب 

البالغة م�ساحتها 900 مرت مربع، متت مراعاة  توفري م�ساحات 

ومظلة  للعائالت  جلو�س  اأماكن  وكذلك  الأطفال  للعب  اآمنة 

كبرية واأحوا�س الزراعة.

وتقدر  قيمة قطعة الر�س التي قدمتها البلدية لإن�ساء احلديقة 

بـ 900 األف دولر ، اإ�سافة اإىل م�ساهمة البلدية يف تركيب مظلة 

مركزية وعدد من الألعاب وجزء من الأثاث.

وتعترب  هذه احلدائق ثمرة التعاون امل�سرتك بني بلدية رام اهلل 

با�سم  وموؤ�س�سة  اأنريا  وموؤ�س�سة  فل�سطني  بنك  وبني  جهة  من 

ومنى ح�سمة وموؤ�س�سة التعاون من جهة اأخرى، حيث مت افتتاح 

عني  يف  البيارة  وحديقة  املا�سيون،  يف  البيارة  حديقة  من  كل 

منجد.

مشتل بلدية رام الله

�ستلة   24000 باإنتاج  الأخرية  الفرتة  يف  البلدية  م�ستل  قام 

اإجمايل  ليكون  منها،  املو�سمية  وخا�سة  الورود  من  متنوعة 

هذه  بع�س  زراعة  متت   ،  60000 حواىل   2014 للعام  املنتج 

دروي�س،  حممود  وميدان  الربغوثي  ب�سري  ميدان  يف  الأ�ستال 

وميدان امللك عبد اهلل.

 هذا و�ستتم خالل الفرتة املقبلة زراعة امليادين واجلزر لتزهو  

بحلة جديدة.

مشاريع التشجير

�سمن خطة بلدية رام اهلل للنهو�س بالواقع اجلمايل للمدينة، 

و�سمن جهودها لزيادة امل�سطحات اخل�سراء، متت زراعة ما 

يزيد عن 1000 �سجرة من احلجم الكبري  يف خمتلف املواقع 

يف املدينة، وكان اآخر م�ساريع الت�سجري  زراعة كل من اجلزر 

والأر�سفة يف �سارعي يافا والقاهرة.

عمل  يوم  تنظيم  امل�ستقبل  مدار�س  طلبة  مع  بالتعاون  ومت 

نيل�سون  ميدان  حميط  بزراعة  الطلبة  فيها  �سارك  تطوعي 

مانديال بالأ�سجار.

وقامت البلدية �سمن ا�ستعدادها لف�سل ال�ستاء، بحملة لتقليم 

وتهذيب الأ�سجار العالية ، وكذلك ح�سر الأ�سجار التي ت�سكل 

خطرا يف حالة الثلوج اأو الرياح ال�سديدة، وجرى التعامل مع ما 

الرافعة يف خمتلف  وبا�ستخدام  �سجرة عالية،   300 يزيد عن 

املواقع من املدينة.

تطوير متنزه بلدية رام الله

اأو  ل�سكانها  �سواء  وذكريات  اإرث  ملا ميثله من  للمدينة  التاريخية  املعامل   رام اهلل من   بلدية  متنزه  يعترب 

لزوار املدينة، وعليه قامت بلدية رام اهلل -و�سمن خطتها لإعادة تاأهيل املتنزه- باإعداد ال�سروط املرجعية 

للجنة  اجتماعات  عدة  عن  نتجت  حمددات  �سمن  وذلك  الت�سميم،  مبرحلة  والبدء  بامل�سروع  اخلا�سة 

املخت�سة باملو�سوع واملكونة من اأع�ساء من املجل�س البلدي والأق�سام ذات العالقة.

و�سملت املحددات احلفاظ على العنا�سر الرئي�سية كالأ�سجار وعن�سر املاء و�سهولة الو�سول للمتنزه ودجمه 

مع املحيط مبا يخدم ال�سورة ال�سمولية اخلا�سة ب�سارع عي�سى زيادة،  وبتطوير البلدة القدمية كم�سروع 

متكامل.

تزيين المدينة في موسم األعياد

يف  العمل  مت  الرئي�سية،  الدينية  املنا�سبات  يف  املدينة  اإ�ساءة  يخت�س  مبا  اهلل  رام  بلدية  لتوجهات  متابعة 

فرتة اأعياد امليالد املجيد على تزيني مركز املدينة وال�سوارع وامليادين الرئي�سية والبلدة القدمية واأمام دور 

العبادة ومرافق البلدية. 

وتقوم البلدية �سنويا بزيادة املناطق امل�سمولة بالإ�ساءة لزيادة جمالية املدينة يف فرتة الأعياد، مما ي�ساهم 

ب�سورة اإيجابية يف زيادة عدد زوار املدينة، وت�سجيع احلركة ال�سياحية الداخلية واخلارجية. 

باالتفاق مع كنائس المدينة، 
بلدية رام الله تعلن عن إغالق مقبرة الماسيون

اأعلنت بلدية رام اهلل اإغالق مقربة املا�سيون واإيقاف الدفن فيها كليا، واقت�سار الدفن اعتبارًا من �سباح 

الأحد املوافق التا�سع ع�سر من ت�سرين الأول لعام 2014 على مقربة رام اهلل اجلديدة، مبوجب اتفاق مت  بني 

رئي�س بلدية رام اهلل املهند�س مو�سى حديد، وروؤ�ساء الكنائ�س يف مدينة رام اهلل.

اإمكانية  القرار يف حينه حول  اتخاذ  يتم  بحيث  وملدة ثالثني عامًا،  تاريخه  اعتبارًا من  التفاق   وي�سري   

ا�ستئناف دفن املوتى فيها وبالتفاق بني بلدية رام اهلل والكنائ�س يف املدينة. 

واأو�سح رئي�س بلدية رام اهلل م. حديد ، اأن واقع مقربة املا�سيون ل ي�ستوعب املزيد من مواقع الدفن، م�سريا 

اإىل اأن بلدية رام اهلل �ست�ستمر بعملية جتميل وب�ستنة مقربة املا�سيون، لتكون موقعًا منا�سبا ولئقا لزيارة 

املوتى ، على اأن ت�ستمر كافة الكنائ�س باإقامة ال�سعائر الدينية كاملعتاد يف املقربة. ومن جانبهم، عرب روؤ�ساء 

الكنائ�س يف املدينة عن ارتياحهم لهذا القرار، الذي يعرب عن اأهمية املو�سوع. 

يذكر اأن بلدية رام اهلل قامت بتوفري مقربة جديدة للدفن ، حيث قامت بتخ�سي�س و�سراء 35 دومنا لإقامة 

املقربة اجلديدة، وت�سم املقربة بني اأ�سوارها جزءًا للم�سلمني واآخرا للم�سيحيني.
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مشاريع التخطيط الحضري

مشاريع التخطيط الحضري التي  صودقت للتنفيذ:
1. م�سروع تعديل تنظيمي لإعادة توحيد واإفراز عدة قطع، واقرتاح �سوارع يف حو�س 10 خلة العد�س ) 2 (. 

2. م�سروع تعديل تنظيمي لتعديل اأحكام مناطق �سكن ج يف مدينة رام اهلل.

3. م�سروع تنظيم تف�سيلي لتنظيم وتو�سعة طريق من 6 مرت اإىل 10 مرت ، حو�س 9 �سعب ال�سماكة. 

4. مت �سم �ساحية الريحان اإىل تنظيم بلدية رام اهلل، ومت ا�ستالم امللفات اخلا�سة بال�ساحية من مديرية 

احلكم املحلي.

مشاريع معلنة لالعتراضات: 
م�سروع تنظيم تف�سيلي لتو�سعة طريق من 3م اإىل 6م يف حي 15 احل�سني. 

مشاريع انتهت فترة إيداعها لالعتراضات، وجاٍر العمل على تصديقها:
1. م�سروع اإعادة توحيد واإفراز لعدة قطع، واقرتاح �سارع وتو�سعة  �سوارع اأخرى، وتغيري ا�ستعمال بع�س القطع يف 

حو�س 15 اجلدول – حاليا يف جمل�س تنظيم اأعلى.

2. م�سروع تعديل تنظيمي لتغيري ا�ستعمال وتوحيد عدة قطع، واإلغاء طريق 3 مرت، وتنظيم طريق اآخر، حو�س 19 

املدينة، حي 5 الأمرية عالية - حاليا يف جمل�س تنظيم اأعلى. 

3. م�سروع تعديل تنظيمي لتقلي�س عر�س درج يف حو�س 19 املدينة، حي 23 عني منجد - حاليا يف جمل�س تنظيم 

اأعلى. 

1 (- ل زال يف مرحلة  10 خلة العد�س )  4. م�سروع تعديل تنظيمي لإعادة توحيد واإفراز عدة قطع يف حو�س 

درا�سة العرتا�سات الواردة على امل�سروع يف البلدية.

5. م�سروع تعديل تنظيمي لتو�سعة طريق من 3 م اإىل 6 م يف حي 3 غ�سان وحي 5 الأمرية عالية، وتغيري ا�ستعمال 

اأر�س اجلامع– حاليا يف اللجنة الإقليمية لدرا�سة العرتا�سات الواردة على امل�سروع.

6. م�سروع تنظيم تف�سيلي لتو�سعة طريق غري منتظمة اإىل 6 مرت، حو�س 19 املدينة، حي 9 مار جري�س - حاليا 

يف اللجنة الإقليمية لتخاذ قرار ب�ساأنه، حيث اأنه مل يرد عليه اأي اعرتا�س.

7. م�سروع تعديل تنظيمي لقرتاح �سوارع وتو�سعة اأخرى وتعديل م�سارات بع�سها وتغيري ا�ستعمال بع�س القطع، 

وي�سمل امل�سروع عدة قطع من حو�س 11 الطرية، وحو�س 16 باطن الهوى �سمن اأرا�سي وتنظيم بلدية رام اهلل، 

وعدة قطع من  حو�س 7 عني ترفيديا حي 3 ال�سمايل ال�سرقي، وحي 4 اجلنوبي ال�سرقي  من اأرا�سي مدينة 

بيتونيا �سمن تنظيم بلدية رام اهلل - حاليا يف مرحلة درا�سة العرتا�سات الواردة على امل�سروع يف البلدية.

مشاريع قيد الدراسة:
1. م�سروع تعديل تنظيمي يف حو�س 18 املا�سيون لتغيري ال�ستعمال من �سكن اإىل مكاتب – مت اتخاذ قرار من قبل 

جمل�س تنظيم اأعلى باإعادة امل�سروع للبلدية لإعادة درا�سته ب�سكل �سمويل.

هناك ثالثة م�ساريع تعديل تنظيمي وتنظيم تف�سيلي جاٍر العمل عليها مب�ساحات خمتلفة. تبلغ امل�ساحة الإجمالية 

التقريبية للم�ساريع حوايل  350750 م2 .

اكتشافات جديدة في خربة الطيرة 
برام الله.. 

�شاركت بلدية رام اهلل بزيارة ميدانية للموقع الأثري )خربة الطرية( الذي مت اكت�شافه يف رام اهلل، ويعود للقرن الرابع قبل امليالد، حيث  
ت�شري عدة م�شادر دينية وتاريخية اإىل اأن القدي�ض �شتيفانيو�ض -اأول �شهيد يف امل�شيحية- قد دفن يف “كفر غمال “الواقعة يف خربة الطرية، 
اإ�شافة اإىل وجود كني�شة من الفرتة البيزنطية حتى الأموية، وجزء من مبنى بيزنطي، ودير  بيزنطي وبقايا اأبنية اأموية، بالإ�شافة اإىل 

اأر�شيات ف�شيف�شائية.
من جهته، اأكد م. حديد اأهمية اكت�شاف هذا املوقع الأثري يف مدينة رام اهلل، �شواء من الناحية التاريخية والدينية. م�شريا، اإىل الأثر الذي 
�شيرتكه املوقع الأثري -بعد امتام عملية التنقيب والرتميم- على ال�شياحة والقت�شاد ب�شكل عام، وذلك من خالل و�شع املوقع )خربة 

الطرية( على خط ال�شياحة امل�شيحية العاملية.
يف ال�شياق ذاته، �شكر م. حديد جامعة القد�ض ممثلة بالطواقم العاملة على اجلهد املبذول، و�شعيها املتوا�شل اإىل اإعادة ترميم املكان ليعود 
اإىل �شابق عهده، موؤكداً ت�شخري بلدية رام اهلل كل الإمكانيات لإجناح م�شروع الرتميم حتى ي�شبح موقع اخلربة مزاراً دينياً و�شياحياً مهماً.
واأكد مدير امل�شروع �شالح الهوديل، على اأهمية هذا املوقع ، والتي تكمن يف الت�شل�شل احل�شاري، حيث مت احل�شول على دلئل خمتلفة 
تعود اإىل ع�شور خمتلفة اأقدمها اليوناين، ثم الروماين، ثم البيزنطي، ومن ثم الإ�شالمي املبكر يف الفرتة الأموية، حيث �شهد هذا املكان 

ا�شتقراراً ب�شريا من منت�شف القرن الرابع قبل امليالد وحتى منت�شف القرن الثامن امليالدي.
واأ�شار  اإىل اأن الأهمية الدينية لهذا املوقع تكمن يف وجود نق�ض ي�شري  اإىل اأن اإن�شاء الكني�شة جاء تخليداً ملوطئ قدم امل�شيح عليه ال�شالم، 
واأن امل�شيح و�شل اإىل هذه املنطقة بعدما �شاع عن اأمه ثالثة اأيام يف رحلتهم من النا�شرة اإىل القد�ض، حيث مكث يف خربة الطرية خالل 

هذه الأيام، بالإ�شافة اإىل اأن اأول �شهيد عند امل�شيحيني يف فل�شطني دفن يف املكان نف�شه، وهو �شتيفانيو�ض عام 35م.
يذكر اأن خربة الطرية واملعروفة اأي�شا با�شم كفر غمال تقع يف حي الطرية، والتي تبعد حوايل كيلو ون�شف اإىل الغرب من منت�شف مدينة 
رام اهلل ، تبلغ م�شاحتها ما يقارب 30 دومنا ربعها من ملكية بطريركية الروم الرثوذك�ض . و�شتوا�شل جامعة القد�ض عملها يف ترميم 

املنطقة. وينفذ هذا امل�شروع بتمويل من موؤ�ش�شة الربن�ض كالو�ض وجامعة القد�ض، ومدته عام واحد.
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بلدية  مع  تعاون  اتفاقيات  ثالث  اهلل  رام  بلدية  وقعت 

�سبيا�ستيان  �سان  و  البلجيكية  لييج  وبلديتي  جوهان�سربغ 

هي  ت�سيلية،  بلديات  اأربع  مع  نوايا  مذكرة  و  الإ�سبانية، 

و�سان  اليمانا  وفيال  وفالديفيا  �سنرتال  )�ستا�سيون 

للهيئات  الدويل  املوؤمتر  هام�س  على  وذلك  كارلو�س( 

يف  عقد  الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  للت�سامن  املحلية 

مدينة رام اهلل. وتهدف بلدية رام اهلل من هذه التفاقيات 

اأول اإىل ك�سب الدعم للق�سية الفل�سطينية وحقوق ال�سعب 

تعزيز  اإىل  وثانيا  الإن�سان،  وحقوق  التحرر  الفل�سطيني يف 

مكانة مدينة رام اهلل عامليا وتطوير �سبل التعاون مع املدن 

بني  اخلربات  تبادل  خالل  من  اهلل  رام  مبدينة  ال�سبيهة 

الطواقم، ودعم م�ساريع خمتلفة يف مدينة رام اهلل تتعلق 

اإ�سافة  وغريها،  واملوا�سالت  والثقافة  والبيئة  بال�سحة 

اإىل ت�سبيك موؤ�س�سات املدينة مع مدن �سبيهة يف هذه املدن 

العاملية. 

من  الوفود  من  عدد  مع  لقاءات   7 البلدية    عقدت  كما 

البلجيكية  لييج  وبلدية  الفرن�سية،  بوردو  بلدية  �سمنها، 

و�سنكايا  الدمناركية  واآرهو�س  الزمبابوية  هراري  وبلدية 

التي  الوفود  اأكرب  يعد  الذي  جوهان�سربغ  ووفد  الرتكية، 

اإىل  اإ�سافة  بلدية رام اهلل،   وا�ست�سافتها  املوؤمتر  ح�سرت 

وفد من اأربع بلديات ت�سيلية.

توقيع اتفاقيات توقيع اتفاقيات

بلدية رام الله 
تحصد 3 اتفاقيات 
تعاون عالمية مع 
بلديات إسبانية 
وبلجيكية ومع جنوب 
أفريقيا، ومذكرة 
نوايا مع 4 بلديات 
تشيلية

توقيع اتف�قية تع�ون مع بلدية جوه�ن�سربغ 
وقعت بلدية رام اهلل مع بلدية جوهان�سبورغ وبرعاية وزير احلكم املحلي نايف 

اأبو خلف، ووكيل وزارة احلكم املحلي جلنوب اأفريقيا ، وح�سور عدد من وفود 

بلديات اأوروبية و�سخ�سيات حملية ر�سمية اتفاقية  تعاون، تهدف اإىل التعاون 

يف جمالت املدن الذكية واملوا�سالت وتبادلت يف جمال التعليم اجلامعي. 

واأن جنوب  بلدية رام اهلل خا�سة  وحتظى هذه التفاقية باهتمام كبري لدى 

اإفريقيا حتتل مكانة كبرية لدى ال�سعب الفل�سطيني، لوقوفها الدائم معه يف 

معركة حترره من الحتالل.

املنا�سل  با�سم  اهلل  رام  مدينة  يف  ميدان  ت�سميتها  اهلل   رام  بلدية  واأعلنت 

الفل�سطيني،  ال�سعب  البطولية مع  مل�ساعيه، ومواقفه  تقديرا  نيل�سون منديال 

يف حني اعتربت بلدية جوهان�سربغ التفاقية نوعا من اأنواع  امل�سوؤولية لدعم 

ال�سعب الفل�سطيني يف �سراعه مع الحتالل.

توقع اتف�قيتي تع�ون مع بلديتي لييج البلجيكية 
و�س�ن �سب��ستي�ن الإ�سب�نية 

و�سان  البلجيكية،  لييج  بلديتي  مع  تعاون  اتفاقيتي  اهلل  رام  بلدية  وقعت 

املحلية  للهيئات  الدويل  املوؤمتر  هام�س  على  وذلك  الإ�سبانية،  �سيبا�ستيان 

يف  التفاقية   على  بناًء  العمل  و�سيتم  الفل�سطيني.  ال�سعب  مع  للت�سامن 

البلديتني  وال�ستفادة من خربات  الر�سيد،  املحلي، واحلكم  جمالت احلكم 

يف جمالت التعليم والثقافة وال�سياحة والبيئة.

هذا وكانت بلدية رام اهلل  اجتمعت مع وفد بلدية لييج البلجيكية، بهدف بحث 

�سبل التعاون امل�سرتك بني الطرفيني ،بحيث تكون مبنية على تطوير وتفعيل 

التكنولوجي،  املجال  يف  خا�سة  الطرفان،  بها  يتمتع  التي  اخلربات  وتبادل 

البيئية.  والق�سايا  والثقافة،  وال�سحة،  ال�سباب،  وتطوير  تنمية  وجمالت 

بلدي  وجمل�س  وامل�سرح  الريا�سة  جمال  يف  ال�سبابي  التبادل  لتفعيل  اإ�سافة 

الأطفال يف رام اهلل، و امل�ساركة يف  املوؤمترات واللقاءات على ال�ساحة الدولية.

توقيع مذكرات نواي� مع اأربع بلدي�ت ت�سيلية
وقعت بلدية رام اهلل مذكرات نوايا مع اأربع بلديات ت�سيلية، عقب اللقاء الذي 

مت بني بلدية رام اهلل  وكل من بلديات �ستا�سيون �سنرت وفالديفيا وفيال اليمانا 

و �سان كارلو�س،  وجري  فيه التاأكيد على اأن بلدية رام اهلل تنظر دائمًا اإىل 

يف  الفل�سطينية  اجلالية  تعترب  حيث  �سديقة،  كدولة  الالتينية  اأمريكا  دول 

اإىل  اآخر  ي�سفي معنى  الذي  الأمر  الفل�سطينية،   اأكرب اجلاليات  ت�سيلي من 

عالقة ال�سعبني. 

وعرب  اأع�ساء الوفد من روؤ�ساء البلديات يف ت�سيلي- وهم من اأ�سول فل�سطينية- 

عن �سعادتهم بهذا اللقاء، و�سكر وا رئي�س البلدية على ال�ست�سافة، واأكدوا 

على  العمل  �سيتم  الفل�سطيني، حيث  وال�سعب  الق�سية  اأجل  من  العمل   على 

الإعالن عن   كما مت   ، الفل�سطيني  ال�سعب  لدعم  وا�سحة  اإجراءات   اتخاذ  

قرار روبريتو كاترين لعب كرة قدم ت�سلي بتبني فريق فل�سطيني. 

ونظمت بلدية رام اهلل لوفودها جولة �سياحية يف املدينة بداأت بزيارة �سريح 

ومنطقة  الرتويحي،  اهلل  رام  مبجمع  مرورا  عرفات،  يا�سر  الراحل  الرئي�س 

الطرية، وميدان نيل�سون منديال، وحديقة الربوة – متحف حممود دروي�س. 

ضمن أعمال المؤتمر الدولي للهيئات المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني
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تعزيز التعاون والتشبيك تعزيز التعاون والتشبيك

بلدية رام الله تعقد لقاًء 
مع بلدية بوردو

جمل�س  بع�سو  ممثلة  الفرن�سية   بوردو  بلدية  مع  لقاًء  اهلل  رام  بلدية  عقدت 

العالقة  وتعزيز  التعاون  �سبل  مناق�سة  متت  حيث  مارتن،  بنواه  بوردو  بلدية 

املدينة  خدمة  �ساأنها  من  تعاونية  م�ساريع  تنفيذ  اإمكانية  وطرح  البلدين،  بني 

واملواطنني، اإ�سافة اإىل درا�سة اإمكانية التعاون يف جمال اآخر جديد، اإ�سافة اإىل 

جمال ال�سياحة و جمال املياه وال�سرف ال�سحي.

بلدية رام الله تستقبل 
بلدية شنكايا التركية 

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل بلدية �سنكايا الرتكية، ممثلة مبدير العالقات الدولية 

�ساكرة  الرتكي،  بالوفد  البلدية  ورحبت  جولزيرل،  و�سريين  كيناز  اإ�سماعيل 

التعاون  �سبل  نقا�س  مت  حيث  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  للت�سامن  الدعوة  تلبية 

وتقدمي اخلدمات واخلربات املتبادلة بني الطرفني، وو�سع اآليات لتعزيز  روابط 

التعاون، وخا�سة يف جمالت النفايات ال�سلبة، والبيئة، والثقافة، و القت�ساد 

والأن�سطة الريا�سية وغريها.

الدويل  املوؤمتر  يف  وامل�ساركة  باحل�سور  �سعادته  بالغ  عن  الرتكي  الوفد  وعرب   

للهيئات املحلية للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني، ونظرا للعالقات بني ال�سعبني 

بني  �سابقا  توقيعها  مت  التي  النوايا  مذكرة  على  وبناء  والرتكي  الفل�سطيني 

والتجارة  القت�ساد  جمالت،  يف  �سنكايا  مع  للعمل  خطة  و�سع  مت  الطرفني، 

والتخطيط احل�سري. 

يذكر، اأن بلدية رام اهلل تربطها اأكرث من عالقة تواأمة مع بلديات تركية، وهي 

بلدية ديار بكر، اإ�سافة اإىل بلدية �سنكايا.

بلدية رام الله تلتقي بلدية 
هراري - زيمبابوي وبلدية 

أورهس الدنماركية 
ا�ستقبلت بلدية رام اهلل كال من بلدية هراري عا�سمة زميبابوي وبلدية اآرهو�س 

الدمناركية.

و�سارك من املدينتني رئي�س بلدية هراري برنار منيانني، ورئي�س بلدية اآرهو�س 

�سعادته  عن  منيانني  وعرب  اأحمد.  اأزاد  ربيع  املواطنني  وخدمات  لل�سباب 

اأن  اإىل  الفل�سطيني، م�سريًا  ال�سعب  مع  للت�سامن  الدويل  املوؤمتر  بامل�ساركة يف 

3 بلديات من زمبابوي قد قررت عمل تواأمة مع 3 مدن فل�سطينية، حيث �ستتم 

درا�سة اجلوانب التي �سي�سملها التعاون بني املدينتني من اأجل تطوير العالقة يف 

الوقت القريب. يف حني اأعرب رئي�س هراري، عن ال�ستعداد  ل�ستقبال املوؤمتر 

الدويل للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني القادم يف دولة زميبابوي.

بلدية رام الله تزور جمعية ياسمين الخيرية 
قامت بلدية رام اهلل بزيارة ميدانية جلمعية يا�سمني اخلريية ممثلة برئي�سها املهند�س مو�سى حديد، واأع�ساء املجل�س البلدي، ذلك يف اإطار ال�سراكة مع اجلمعيات 

اخلريية يف املدينة، وتقدمي اأي م�ساعدة معنوية ونف�سية ومادية ميكن لها اأن تر�سم الفرحة على وجوه الأطفال ذوي الإعاقة. 

ورحب رئي�س الهيئة الإدارية للجمعية عمر حممد اأمني، برئي�س واأع�ساء بلدية رام اهلل، موؤكدًا اأن هناك روؤية م�سرتكة بني اجلمعية والبلدية ، معربا عن طموحه يف 

اأن ت�ستمر هذه العالقة وتطور، م�سيدًا بالدور الذي تلعبه البلدية جتاه ق�سايا ذوي الإعاقة.

بلدية رام الله 
تشارك في حفل 
توقيع منح التنمية 
االقتصادية 
المحلية

�ساركت بلدية رام اهلل يف حفل توقيع منح التنمية القت�سادية املحلية للبلديات 

واحتاد  البلديات،  واإقرا�س  تطوير   �سندوق  بني  ما  بال�سراكة  الفل�سطينية، 

البلديات الهولندية للتعاون الدويل، وبتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية. 

و �سارك يف احلفل رئي�س بلدية رام اهلل بالإنابة �سامح عبد املجيد، ومدير عام 

البلدية اأحمد اأبو لنب، وبح�سور مدير عام �سندوق البلديات عبد املغني نوفل، 

اإ�سافة لروؤ�ساء بلديات )البرية، بريزيت، طوبا�س، ال�سموع(. 

التنمية  مل�سروع  خا�سة  باأهمية  تنظر  اهلل  رام  بلدية  اأن  املجيد،  عبد  واأكد 

القطاعي  ال�سرتاتيجي  التخطيط  تر�سيخ  يف  �سي�سهم  الذي  القت�سادية، 

بهذا  امل�سالح  اأ�سحاب  مع  وبال�سراكة  املحلية،  القت�سادية  التنمية  جمال  يف 

ال�ساأن. ويق�سي امل�سروع باإعداد خطة اإ�سرتاتيجية لل�سنوات اخلم�س املقبلة يف 

بيئة  خلق  منها:  رئي�سية،  حماور  ويت�سمن  املحلية،  القت�سادية  التنمية  جمال 

جاذبة لال�ستثمار، وتعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�س.
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اللقاء المفتوح مع المواطنين

تعزيز التعاون والتشبيكتعزيز التعاون والتشبيك

عقدت بلدية رام اهلل لقاء مفتوحا مع مواطني املدينة، بح�سور رئي�س البلدية 

مو�سى حديد واأع�ساء املجل�س البلدي. واأكد م. حديد على اأن هذا اللقاء، يندرج 

يف اإطار نهج البلدية لتعزيز امل�ساركة املجتمعية والتوا�سل مع املواطنني .وعر�س 

التي  وتلك  نفذتها،  التي  وامل�ساريع  واأعمالها،  البلدية  اإجنازات  لأبرز  ملخ�سا 

تعمل على تنفيذها حاليا، ومن بينها م�سروع اإعادة تاأهيل الطرق الداخلية يف 

البلدة القدمية، وم�ساريع ال�سرف ال�سحي، وحمطة تنقية الطرية. 

واأ�سار حديد اإىل التحديات التي تواجه البلدية، ومن اأهمها املعيقات املالية، اإىل 

جانب املعوقات التي يفر�سها الحتالل الإ�سرائيلي، ومعيقات تنفيذ املخالفات. 

كما ا�ستعر�س اللجان التي �سكلها املجل�س البلدي، ومنها جلنة جتميل املدينة، 

وجلنة الت�سمية والرتقيم، وجلنة الأحياء، م�سددا على اأن املجل�س البلدي بات 

يعمل وفقا خلطط اإ�سرتاتيجية.

من جهته؛ ا�ستعر�س مدير عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب اأبرز امل�ساريع التي 

تتعلق  م�ساريع  ومنها  املا�سيني،  العامني  خالل  اإجنازها  على  البلدية  عملت 

حملية  اقت�سادية  وم�ساريع  احل�سري،  التخطيط  وم�ساريع  التحتية،  بالبنية 

لتعزيز ال�ستثمار يف املدينة. 

النظم  م�ساريع  ومنها  املميزة؛  امل�ساريع  من  عدد  عن  لنب  اأبو  حتدث  كما 

اجلغرافية واملدينة الذكية، بالإ�سافة اإىل م�ساريع التنمية الثقافية واملجتمعية. 

احلمالت  اإطالق  يف  ومتيزها  املحلية،  بعالقاتها  البلدية  اعتزاز  عن  وعرب 

وحملة “الت�سامن مع الأ�سرى«. الوطنية، ومنها حملة “كلنا غزة”، 

 و�سهد اللقاء تفاعال من قبل جمهور احلا�سرين، الذين عربوا عن م�ساكلهم، 

التي تركزت حول ال�سرف ال�سحي والبنية التحتية، وتغيري اجتاهات ال�سري، 

الأو�ساع ال�سحية  الرقابة على  بت�سديد  خ�سو�سا يف منطقة الطرية، وطالبوا 

يف املدينة. 

ح�سب  كل  املواطنني،  ومالحظات  اأ�سئلة  على  البلدي  املجل�س  اأع�ساء  واأجاب 

اخت�سا�سه. 

بلدية رام الله تعقد اجتماعًا مع 
اللجنة التوجيهية لمقاطعة 

البضائع اإلسرائيلية

املنتجات  ملقاطعة  التوجيهية  للجنة  الأول  الجتماع  اهلل،  رام  بلدية  عقدت 

من  خالية  اهلل  رام  على  ال�سوء  ت�سيلط  البلدية، حيث مت  مقر  الإ�سرائيلية يف 

الفل�سطيني عايل اجلودة وذي  املنتج  2015، ودعم  الإ�سرائيلية عام  املنتجات 

والتن�سيق  اجلهود  توحيد  �سرورة  على  امل�ساركون  واأجمع  املناف�س.  ال�سعر 

املنتجات  مقاطعة  حملة  دعم  �ساأنها  من  التي  املدينة،  موؤ�س�سات  خمتلف  مع 

الإ�سرائيلية، ومت اقرتاح اآليات للعمل، متثلت بو�سع خطة مدرو�سة مع مدار�س 

املدينة، واإن�ساء نادي ت�سجيع املنتجات الفل�سطينية بحيث يتم من خالله توجيه 

الطلبة اإىل ن�ساطات ميدانية من اأجل توعية امل�ستهلك والتاجر وامل�سنع، اإ�سافة 

خيمة  ون�سب  الإ�سرائيلية،  املنتجات  ملقاطعة  اهلل  رام  ن�ساء  جلنة  ت�سكيل  اإىل 

للمنتجات الفل�سطينية يف املدينة، هذا اإىل جانب التوعية املجتمعية من خالل 

تنظيم اللقاءات مع كبار التجار، وامل�ستثمرين العقاريني، وغريهم.

رئيس بلدية رام الله يعقد 
لقاء متخصصًا مع الصحفيين

 عقدت بلدية رام اهلل، لقاًء مع ال�سحفيني يف املدينة يف قاعة بلدية رام اهلل، 

العامة،  الق�سايا  حول  واملقرتحات،  الأ�سئلة  لتوجيه  املجال  اإتاحة  بهدف 

ولال�ستماع اإىل اآرائهم حول امل�ساريع التي تقوم بها البلدية.

 ورحب حديد بال�سحفيني �ساكرًا تلبيتهم للقاء، مو�سحا اأن اللقاء ياأتي يف اإطار 

امل�ساريع  �سيما  ول  البلدية،  تنفذها  التي  امل�ساريع  حول  والآراء  الهموم  تبادل 

والأزمة  ال�سري  اجتاهات  وتغريات  القدمية،  البلدة  تاأهيل  اإعادة  من  احلالية 

املرورية، واخلطة املرورية، وعدادات مواقف ال�سيارات للدفع امل�سبق، وحظائر 

الأغنام، وحالت الطوارئ وغريها. 

مع  عمل  اإ�سرتاتيجية  و�سع  اإىل  بجدية  تنظر  البلدية  اأن  حديد  واأ�ساف 

ال�سحفيني، ت�ستطيع من خاللها التعاون يف العديد من الق�سايا التي من �ساأنها 

خدمة مواطني املدينة وال�سالح العام ب�سكل عام، مبينًا اأنه يقع على ال�سحفيني 

م�سوؤولية ل تقل اأهمية عن دور البلدية يف بلورة ثقافة عامة للنا�س ووعي يخدم 

املواطنني اأنف�سهم ومدينتنا رام اهلل. 

�سارك  حيث  احل�سور،  اأمام  والت�ساوؤلت  النقا�س  باب  فتح  اللقاء  خالل  ومت 

اجلميع يف طرح اآرائهم حول طبيعة عمل البلدية وم�ساريعها املتنوعة. 

بلدية رام الله تعقد لقاء جماهيريا في جمعية اللد الوطنية

اللد، موؤكدًا اأن البلدية �ستعمل جاهدة على خدمة اأبناء املدينة وحت�سني نوعية 

اخلدمات املقدمة لهم با�ستمرار.  

اأمام احل�سور، حيث �سارك  ومت خالل اللقاء مت فتح باب النقا�س والت�ساوؤلت 

التحتية  البنية  وم�ساريع  البلدية  عمل  طبيعة  حول  اآرائهم  طرح  يف  اجلميع 

والتغيريات يف اجتاهات ال�سري ،واخلطة الإ�سرتاتيجية للبلدية. 

قامت  كما  الوطنية،  اللد  جمعية  يف  املراأة  جلنة  نظمته  ع�ساء  اجلل�سة  وتخلل 

اجلمعية بتكرمي بلدية رام اهلل على اإجنازاتها يف خدمة املدينة واملواطنني. 

عقد جمل�س بلدية رام اهلل لقاء متخ�س�سا يف مقر جمعية اللد الوطنية، تلبية 

للدعوة التي وجهت ملجل�س بلدية رام اهلل من جمعية اللد.

اأن  من جانبه، �سكر حديد جمعية اللد الوطنية على حفاوة ال�ستقبال، موؤكدًا 

اللقاء جزء من �سل�سلة لقاءات التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع املدين واملواطنني 

العامة  الق�سايا  على  للوقوف  الأ�سا�س  يف  يهدف  والذي  اهلل،  رام  مدينة  يف 

التي مت�س حياة املواطنني اليومية وم�ساركتهم همومهم والتعرف على امل�ساكل 

البلدية وجمعية  امل�سرتك بني  التعاون  اأهمية  اإىل  واأ�سار حديد  تواجههم.  التي 
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 مشاركات خارجية  مشاركات خارجية 

بلدية رام الله تشارك في فعاليات المؤتمر 
العربي الثاني للحّد من مخاطر الكوارث

�ساركت بلدية رام اهلل يف فعاليات املوؤمتر العربي الثاين للحّد من خماطر الكوارث ب�سرم ال�سيخ، والذي ا�ستمر على مدار 3 اأيام،  بالتعاون بني م�سر وجامعة الدول 

العربية، ومكتب الأمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث. وتراأ�س وفد فل�سطني م. مو�سى حديد رئي�س بلدية رام اهلل، و�سم الوفد: جهاز الدفاع املدين الفل�سطيني، 

نقابة املهند�سني الفل�سطينيني، حمافظة اخلليل، مركز علوم الأر�س وهند�سة الزلزل /جامعة النجاح الوطنية. 

 و تركزت اأعمال املوؤمتر الذي �سارك فيه ممثلون عن 37 دولة عربية واأجنبية. على اإبراز اجلهود العربية لبناء القدرات يف مواجهة الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية، 

وكذلك اإعداد روؤية متكاملة عن الكوارث والأزمات متهيًدا لطرحها يف املوؤمتر القادم، والذي �سيعقد يف اليابان لتعر�سها للكثري من الكوارث الطبيعية، ولالطالع 

على ما اأجنزته  يف هذا  املجال.

بلدية رام الله تشارك في ألمانيا بمؤتمر اتحاد البلديات األلمانية 

�ساركت بلدية رام اهلل مبوؤمتر احتاد البلديات الأملانية ممثلة باملدير املايل �سليمان غنيم ، وقدم غنيم عر�سا عن اآلية عمل بلدية رام اهلل  وموازنات البلدية ، ومدى 

تطور التجربة التي تعمل بها. 

GIZ، وتعترب املوازنة الت�ساركية الآلية التي تتيح الفر�سة للمواطنني يف  هذا وتبنت بلدية راماهلل اإعداد املوازنة الت�ساركية، بتمويل من موؤ�س�سة التعاون الملاين  

منطقة معينة بامل�ساركة يف عملية �سنع القرار، وذلك لتح�سني م�ستوى ال�سفافية يف نفقات البلديات وتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني وزيادة الإيرادات للبلديات 

وتعزيز الثقة بني البلدية واملواطن. 

بلدية رام الله تشارك في الصين 
بدورة تدريبية عن مشاريع المعونة 

الصينية

للم�سوؤولني  التدريب  »دورة  بعنوان  تدريبية  دورة  يف  اهلل  رام  بلدية  �ساركت 

وت�سمن  العربية«.  للدول  ال�سينية  احلكومة  معونة  م�ساريع  يف  املتخ�س�سني 

امل�سروع برناجما تدريبيا يف جمهورية ال�سني ال�سعبية، �سارك فيه ع�سو املجل�س 

البلدي املهند�س كمال دعيب�س، و مدير دائرة امل�ساريع املهند�س عدي الهندي، 

تناول  حيث  ال�سينية،  التجارة  وزارة  من  اهلل  رام  بلدية  اإىل  موجهة  بدعوة 

الربنامج العديد من املجالت التي تلقي ال�سوء على واقع ال�سني احلايل من 

حيث التقدم التكنولوجي والعلمي والقت�سادي. 

وتاأتي م�ساركة البلدية يف اإطار البحث عن �سبل تعاون جديدة، وفتح اآفاق لتعاون 

العالقة  بينها   من  موا�سيع،  عدة  الربنامج  تناول  حيث  متعددة،  جمالت  يف 

التجارية بني ال�سني والدول العربية، واملعونة اخلارجية من ال�سني، و اخلربة 

ال�سينية يف جمال ا�ستعمال املعونة الدولية. 

التحتية  البنية  واقع  على  الطالع  ميدانية مت خاللها  زيارات  الربنامج  و�سمل 

والتطورات الهائلة، مبا يتعلق يف توفري الأر�سية املنا�سبة للتطورات القت�سادية 

والتجارية وال�سياحية التي ت�سهدها ال�سني، اإ�سافة اإىل زيارة مقاطعة اإ�سالمية 

تعك�س التعاي�س والتنوع الكبري الذي تعي�سه ال�سني.

بلدية رام الله تشارك في دورة 
تدريبية عن السياحة في اليابان

من  امل�ستدامة  ال�سياحة  “تنمية  بعنوان  م�سروع  يف  اهلل  رام  بلدية  �ساركت 

ت�سمن برناجما تدريبيا يف اليابان  خالل �سراكة القطاعني العام واخلا�س”، 

وماليزيا، �سارك فيه ع�سو املجل�س البلدي املهند�س عالء اأبو عني بدعوة موجهة 

اإىل بلدية رام اهلل من وكالة اليابان للتعاون الدويل )جايكا(. 

ي�سار اإىل  اأن م�ساركة البلدية يف الربنامج تندرج �سمن �سعيها للنهو�س بواقع 

م�ساريع  على  موؤخرا  تعمل  اهلل  رام  بلدية  واأن  خا�سة  املدينة،  يف  ال�سياحة 

الدورة  وتخلل   . القت�سادية  التنمية  و  ال�ستثماري  املناخ  بتطوير  تتعلق 

املحلية  ال�سياحة  ا�ستقطاب  يف  اليابانية  تاكاياما  مدينة  ا�ستعرا�س  لتجربة 

والعاملية، اإ�سافة اإىل لقاء م�سوؤول ال�سياحة يف بلدية �سرياكا واجو  وبلدية كيوتو، 

حيث مت التعرف على جتربتهما يف جمال ال�سياحية. 

خالل  من  اليابان،  يف  الدويل  ال�سياحة  معر�س  اهلل  يف  رام  بلدية  و�ساركت 

تنظيم اجلناح الفل�سطيني الذي زاره ما يقارب 15 األف �سائح من بني زائري 

املعر�س، حيث مت عر�س الكتيبات اخلا�سة التي اأ�سدرتها البلدية للرتويج ملدينة 

رام اهلل، بالإ�سافة اإىل بطاقات بريدية وبو�سرت  عن املدينة.   

الفل�سطيني  الوفد  بالربنامج، قام  نف�سه، و�سمن اجلولة اخلا�سة  الإطار   ويف 

بزيارة اإىل ماليزيا �سمت جولت ملركز ال�ستعالم ال�سياحي يف ماليزيا ومواقع 

�سياحية خمتلفة. 

بلدية رام الله تعرض تجربتها في المؤتمر األول لشبكة المدن 
القادرة على تحدي الكوارث في الواليات المتحدة األمريكية

�سركة  باختيار  تتمثل  امل�سروع  هذا  يف  املقبلة  اخلطوة  اأن  ال�سدد  بهذا  ي�سار 

عاملية لإعداد اإ�سرتاتيجية بلدية رام اهلل ملواجهة التحديات. 

عر�س  منها  متنوعة،  حماور  تناولت  جل�سات  عدة  �سم  قد  املوؤمتر  وكان 

املرونة  ملفهوم  وامل�ستقبل  والتطبيق  امل�ساركة،  للمدن  الدرا�سية  احلالت 

اإعداد   املرونة،  بناء  حول  اخلالقة  واحللول  والأفكار   ،)Resilience(
اإ�سرتاتيجية املرونة الفعالة وتطبيقها. 

وعلى هام�س املوؤمتر التقى مدير عام البلدية مع رئي�سة موؤ�س�سة روكفلري التي 

اطلقت هذا امل�سروع مبنا�سبة احتفالها مبرور 100 عام على تاأ�سي�سها.

�سارك مدير عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب يف املوؤمتر الأول للمدن القادرة على 

حتدي الكوارث والذي عقد يف مدينة نيو اأورلينز يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

التي مت  العاملية   32 الـ  املدن  امللف يف  هذا  امل�سوؤولني عن  الروؤ�ساء  �سم  والذي 

اختيارها يف املرحلة الأوىل لع�سوية �سبكة املدن القادرة على حتدي الكوارث.  

لتطوير  الفر�سة  الع�سوية  ذات  املدن  من  املنتدبني  منح  اإىل   املوؤمتر  وهدف 

الروابط املهنية وال�سخ�سية ، ومنح فر�س للتعلم ولدعم امل�سروع يف كل مدينة، 

وا�ستك�ساف مدينة نيو اأورلينز كنموذج لدرا�سة جتربة مدينة قادرة على حتدي 

الكوارث على ال�سعيد العاملي. 

وقال اأبو لنب اإن هذا املوؤمتر �سكل اأي�سا حمطة لتحقيق اأهداف متميزة، منها 

تبادل املعرفة واخلربات بني املدن امل�ساركة، واإطالعها على التحديات الرئي�سية 

اأو�سح وموحد  التي تواجهها مدينة رام اهلل، كما �ساهم يف �سمان وجود فهم 

ملاهية املدن القادرة على حتدي الكوارث. م�سريا اإىل اأن امل�ساركني قدموا حالة 

درا�سية حول املدن التي ميثلونها، وت�سمنت اأهم ال�سغوط املزمنة وال�سدمات 

التي تواجه اأو قد تواجه كل مدينة.

العا�سفة  اأبو لنب حول  والتي قدمها  لبلدية  رام اهلل  العمل   وقد تركزت ورقة 

و�سبقها   ،2013 الثاين  كانون  �سهر  يف  املدينة  �سهدتها  التي  الأخرية  الثلجية 

الرئي�س  املزمن  والتحدي  املدينة،  تعي�سه  الذي  ال�سيا�سي  الواقع  حول  مقدمة 

واملتمثل بالحتالل الإ�سرائيلي. 
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في ضيافة البلدية  في ضيافة البلدية 

وزير الحكم المحلي 
يزور بلدية رام الله 

 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تكرم بلدية رام الله

زار وزير احلكم املحلي د. نايف اأبو خلف مع وفد من وزارته  بلدية رام اهلل،،  بهدف 

الطالع على �سري العمل يف البلدية، وذلك �سمن جولة له يف حمافظة رام اهلل، للتعرف 

على واقع البلدية واحتياجاتها والعمل على تلبيتها.

وكان يف ا�ستقبال الوفد رئي�س البلدية، املهند�س مو�سى حديد، واأع�ساء املجل�س البلدي.

واأعرب اأبو خلف عن �سعادته بزيارة بلدية رام اهلل، موؤكدًا اأن مدينة رام اهلل لها مكانة 

يف  اهلل  رام  بلدية  تلعبه  الذي  البارز  الدور  اإىل  م�سريًا  فل�سطيني،  كل  قلب  يف  خا�سة 

تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية و�سيما  املتعلقة يف جمال التطوير والتنمية، م�سريا اإىل اأهمية 

الرتكيز على التنمية امل�ستدامة على املدى البعيد. 

مع  التعاون  على  البلدية  حر�س  على  موؤكدًا  الزيارة،  بهذه  حديد  م.  رحب  جهته،  من 

وزارة احلكم املحلي من اأجل خدمة املواطنني، متمنيًا اأن يكون نظام احلكم املحلي ثابتا، 

اإ�سافة اإىل النتقال من مرحلة البلديات اإىل نظام احلكم املحلي،الذي يعك�س تطلعات 

املواطنني، ونظرة احلكومة املركزية اإىل التطور املطلوب يف الدولة.

بلدية رام الله تستقبل 
سفير جنوب أفريقيا في فلسطين

 

فل�سطني  يف  اأفريقيا  جنوب  �سفري  حديد  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ا�ستقبل 

الفل�سطيني،  لل�سعب  الدول ال�سديقة  اإطار تعزيز العالقة مع  الربوف�سور ماكاليما، يف 

وا�ستقالله. حريته  نيل  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  اأفريقيا  جنوب  دعم  على   وتاأكيدًا 

البلدي ماهر  اأفريقيا مبيلينغوا، وع�سو املجل�س  نائب �سفري جنوب  اللقاء بح�سور  ومت 

العالقات  ق�سم  ورئي�س  �سحادة،  مها  والإعالم  العامة  العالقات  دائرة  ومدير  حنانيا، 

الدولية واملحلية رنا حبايب.

من جانبه، �سكر حديد دولة جنوب اأفريقيا على دعمها وم�ساندتها لل�سعب الفل�سطيني على 

ال�سعيد الدويل، ودعم فل�سطني يف نيل ا�ستقاللها، م�سريًا، اإىل اأن اللقاء ياأتي اأي�سًا يف اإطار 

التن�سيق والرتتيب من اأجل اإجناح الزيارة املرتقبة لوفد مدينة جوهن�سربغ ملدينة رام اهلل، 

للم�ساركة يف موؤمتر الت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني واملنعقد بني 20 – 2014/11/23، 

منديال. نيل�سون  الأممي  املنا�سل  با�سم  املدينة  ميادين  اأحد  ت�سمية  اإىل   اإ�سافة 

بني  التعاون  اإطار  يف  ياأتي  الذي  باللقاء  �سعادته  عن  ماكليما  عرب  ذاته،  ال�سياق  يف 

البلدين، ودعم حقوق ال�سعب الفل�سطيني من اأجل احلفاظ على ثوابتة الوطنية، م�سريًا، 

نيل�سون  املنا�سل  بتكرمي  خاللها  اهلل  رام  بلدية  �ستقوم  التي  الزيارة  هذه  اأهمية  اإىل 

منديال املدافع عن حقوق ال�سعوب الفقرية واملظلومة و�سيما ال�سعب الفل�سطيني.

 الجبهة الشعبية تكرم بلدية رام الله

ا�ستقبل رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، واأع�ساء املجل�س البلدي، وفدًا 

من اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني يف مكتبه بالبلدية، بح�سور النائب يف 

املجل�س الت�سريعي عن اجلبهة ال�سعبية خالدة جرار ، وعدد من قيادات اجلبهة 

ال�سعبية. 

لدور  ال�سعبية  تقدير اجلبهة  اإطار  ت�سمنته من تكرمي، يف  وما  الزيارة،  وتاأتي 

املجل�س  يف  ال�سعبية  اجلبهة  عن  النائب  وم�ساندة  دعم  يف  اهلل  رام  بلدية 

اإبعاد  التع�سفي  الت�سريعي خالدة جرار ، وذلك  �سد قرار  �سلطات الحتالل  

جرار  اإىل مدينة اأريحا.

رئيس بلدية رام الله يستقبل مدير عام الدفاع المدني 

الن�سال  وفدًا من جبهة  املهند�س مو�سى حديد،  رام اهلل  بلدية  رئي�س  ا�ستقبل 

ال�سعبي الفل�سطيني.

 وبحث اللقاء �سبل تعزيز العالقات، كما ا�ستمع الوفد اإىل �سرح مف�سل عن اأهم 

الإجنازات وامل�ساريع التي نفذتها البلدية. 

لدورها  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  الت�سبيك  اأجل  من  الزيارة  هذه  وتاأتي 

الريادي يف املجتمع وخدمة املواطنني. واأكد الوفد اأن اجلبهة تثمن دور البلدية 

يف تطوير املدينة، وكذلك اخلدمات التي تقدمها للمواطنني مبا ي�سهل حياتهم، 

اأهمية التعاون بني كافة املوؤ�س�سات الوطنية للرقي باملجتمع املحلي  م�سريا اإىل 

وتطويره.

عقدت بلدية رام اهلل اجتماعًا مع جهاز الدفاع املدين يف مدينة رام اهلل، برئا�سة 

رئي�س البلدية   م. مو�سى حديد، ومدير عام الدفاع املدين اللواء حممود عي�سى، 

متت خالله مناق�سة عدة موا�سيع م�سرتكة للتعاون بني اجلانبني. 

اإن�ساء  لغاية  اأر�س  تخ�سي�س  اتفاقية  م�سودة  مو�سوع  اللقاء  خالل  ونوق�س   

مقر رئي�سي للدفاع املدين يف مدينة رام اهلل، ومت التفاق على اعتماد م�سودة 

التفاقية من امل�ست�سارين القانونيني للبلدية وللدفاع املدين، وال�سروع بالإعداد 

حلفل توقيع التفاقية. 

ومت التفاق على ا�ستئناف دوام موظف الدفاع املدين يف البلدية خم�سة اأيام يف 

الأ�سبوع، بحيث يقوم املوظف با�ستالم معامالت احلرف والأبنية يوميا ل�سمان 

الت�سهيل على املواطنني. 

بلدية رام الله تلتقي السفير الفلسطيني في روسيا االتحادية
التقى رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، �سفري فل�سطني يف دولة رو�سيا الحتادية د. 

فائد م�سطفى، وذلك يف اإطار تعزيز العالقات القائمة بني بلدية رام اهلل ودولة رو�سيا 

الحتادية، ول �سيما يف ال�سق املتعلق بالتعاون بني البلدين يف تقدمي التجهيزات ال�ستوية 

للبلدية، من خالل تبادل اخلربات يف جمال اإزالة الثلوج يف املدينة.

من جهته، اأبدى د. م�سطفى ا�ستعداد حكومة مو�سكو ل�ستقبال وفد خمت�س من بلدية 

من  املخت�سني  مع  واللتقاء  التعاون  اأوجه  يف  التباحث  اأجل  من  العام،  هذا  اهلل  رام 

اجلانب الرو�سي، حيث �سيلتقي وفد البلدية مع ممثلي اإدارة الإ�سكان واملرافق والأ�سغال 

العامة ملدينة مو�سكو. 

واأ�سار ال�سفري اإىل  اإمكانية اأن�ساء حديقة �سخمة يف املدينة ، اإ�سافة اإىل اإن�ساء اأكادميية 

الفنون، بهدف تقوية العالقات الفل�سطينية الرو�سية.
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ان�سمت بلدية رام اهلل اإىل �سبكة “مئة مدينة قادرة على مواجهة التحديات”، 

انطالقا من خ�سو�سية مدينة رام اهلل، املتمثلة بالو�سع ال�سيا�سي غري امل�ستقر، 

غري  منطقة  يف  موقعها  بحكم  املدينة  تواجهها  التي  القت�سادية  والأزمات 

م�ستقرة اقت�ساديا و�سيا�سيا ب�سبب الحتالل، هذا بالإ�سافة اإىل التغري املناخي 

املتو�سط،  البحر  منطقة  يف  املناخي  التغري  مع  موؤخرا  املدينة  تلم�سه  الذي 

اليومية  احلياة  على  بظاللها  تلقي  التي  اجلديدة  التكنولوجيا  على  واعتمادا 

للمواطن.

وتاأتي حاجة مدينة رام اهلل  لبناء ذاتها كمدينة مرنة قادرة ب�سكل م�سبق على 

من  والإن�سانية  الطبيعية  الكوارث  خماطر  ازدياد  من  التحديات،  مع  التعامل 

التحديات،  للتعامل مع هذه  اإ�سرتاتيجية  زلزل وتغريات مناخية، وعدم وجود 

انضمام رام الله إلى شبكة 

“100 مدينة قادرة 
على مواجهة التحديات”

التوزيع  يف  ال�سريع  التغري  اإىل  اإ�سافة  الكوارث.  بحدوث  التنبوؤ  اأنظمة  ونق�س 

ال�سكاين والجتاه نحو التمدن والهجرة من الريف اإىل املدينة. 

جدير بالإ�سارة اإىل اأن بلدية رام اهلل قطعت �سوطا كبريا يف جمالت النظم 

يف  والريادية  ال�سباقة  كانت  حيث  الربيدي،  والرمز   )GIS( اجلغرافية 

مثل  تطبيقات  عدة  اإطالق  يف  جنحت  كما  الفل�سطينية،  املدن  بني  اإطالقه 

 ،   www.gis-ramallah.ps  : اخلا�س  موقعها  على  ال�سياحية  اخلارطة 

اإىل  الو�سول  عملية  ي�سهل  والذي  والرتقيم  الت�سمية  م�سروع  يف  متيزت  كما 

ال�سوارع بح�سب اأ�سمائها املعتمدة لدى بلدية رام اهلل، وهذه من العوامل التي 

ت�ساهم يف ت�سهيل مهمة مدينة رام اهلل بجهود بلديتها لالن�سمام اإىل ع�سوية 

ال�سبكة. 

بلدية رام الله تكثف جمع النفايات  
في أيام األعياد

رام  مدينة  اإىل  املجاورة  والقرى  املدن  من  الزوار  من  كبري  عدد  لتوافد  نظرا 

نظافة  على  احلفاظ  على  البلدية  من  وحر�سا  الأ�سحى،   عيد  اأيام  يف  اهلل  

املدينة والوجه احل�ساري لها مبا يليق ب�سكان املدينة وزائريها، فقد مت العمل 

على تكثيف جمع النفايات عرب زيادة عدد عمال نظافة ال�سوارع و�سيارات جمع 

النفايات والتي كانت على النحو التايل: زيادة عدد العمال من 8 عمال اإىل 18 

عامال يف الفرتة امل�سائية -من ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف  م�ساء اإىل ال�ساعة 

الثالثة والن�سف �سباحا- زيادة عدد �سيارات جمع النفايات من �سيارة واحدة 

اإىل ثالث �سيارات بتلك الفرتة. العمل جميع اأيام الأ�سبوع مبا فيها اأيام العطل 

الأ�سبوعية. 

وقد ا�ستمر تكثيف العمل يف اأيام وقفة العيد، حيث مت ت�سغيل جميع طواقم ق�سم 

النفايات ال�سلبة من عمال و�سيارات جمع النفايات على مدار 24 �ساعة متتالية 

وحتى �سباح اليوم الأول من عيد الأ�سحى.

هذا وتعمل طواقم ق�سم النفايات ال�سلبة على مدار العام، نحو حتقيق �سعار 

رام اهلل نظيفة 7/24 والذي يهدف اإىل احلفاظ على نظافة املدينة على مدار 

الأ�سبوع وعلى مدار 24 �ساعة، وذلك عرب اتخاذ الإجراءات التالية:

• تكثيف ا�ستخدام املعدات ب�سكل اأكرث فعالية. 	

• جمع 	 مركبات  وم�سارات  املدينة  يف  احلاويات  توزيع  خطة  درا�سة  اإعادة 

النفايات. 

• ال�ساعة 	 مدار  وعلى  الأ�سبوع  مدار  على  للعمل  اإ�سافية  عمل  فرق  ت�سغيل 

وخا�سة يف اأيام العطل الأ�سبوعية. 

• تكثيف تفريغ احلاويات وال�سالل، وبخا�سة تلك املوجودة يف مركز املدينة. 	

• تو�سعة رقعة املناطق املزودة بخدمة تكني�س ال�سوارع. 	

• تنفيذ برامج توعية بيئية. 	

• فر�س غرامات مالية على املخالفني. 	

شاحنات جمع نفايات جديدة

يف  ال�سلبة  النفايات  جمع  نظام  لتطوير  اهلل  رام  بلدية  م�ساعي  يف  ا�ستمرارا 

يتم  التي  النفايات  كميات  من  التخفيف  ي�سمن  ومبا  اهلل،  رام  مدينة  مركز 

تواجهها  التي  للمعوقات  وتفاديا  املدينة،  يف  املركزية  احلاويات  اإىل  اإر�سالها 

مكثف  ب�سكل  تفريغها  على  القدرة  عدم  من  احلاويات  تلك  تفريغ  يف  البلدية 

نظرا لزدحام ال�سوارع التي تتواجد بها، فقد قامت بلدية رام اهلل بتوفري �سيارة 

جديدة �ساغطة �سغرية احلجم مبا يتنا�سب مع �سوارع مركز املدينة ال�سيقة. 

13م3  بحجم  جديدة  نفايات  جمع  �سيارة  على  اهلل  رام  بلدية  وح�سلت   هذا 

ال�سيارة  هذه  ت�سغيل  ومت  ريا�س،  كمال  الفل�سطيني  الأعمال  رجل  من  تربعًا 

اجلديدة يف منطقة عني م�سباح وامل�سايف.
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الفوز بجائزة المملكة العربية 
السعودية لإلدارة البيئية

البيئية،  لالإدارة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بجائزة  اهلل  رام  بلدية  فازت 

على  احلكومية  الأجهزة  جمال  عن  الثانية  املرتبة  على  ح�سلت  حيث 

م�ستوى الوطن العربي منا�سفة مع دولة اجلزائر، وتعترب اجلائزة واحدة 

من اأهم واأرفع اجلوائز املعنية بالبيئة يف الوطن العربي، متنحها املنظمة 

اإىل  وتهدف  العربية،  الدول  املنبثقة عن جامعة  الإدارية  للتنمية  العربية 

تر�سيخ املفهوم الوا�سع لالإدارة البيئية يف الوطن العربي، وحتفيز الدول 

العربية لالهتمام مبفهوم التنمية امل�ستدامة.

م.  اهلل  رام  بلدية  يف  والبيئة  ال�سحة  دائرة  مديرة  اأكدت  جهتها،  من   

بلدية  بني  م�سرتكة  جهود  ثمرة  ت�سكل  اجلائزة  هذه  اأن  اجلمل،  ملفينا 

رام اهلل وعدة جهات، متمثلة باللجنة التوجيهية لربنامج مدار�س �سحية 

و�سديقة للبيئة، اإ�سافة اإىل الإجنازات املتميزة للمدار�س التي �ساركت يف 

هذا الربنامج الذي اأطلقته بلدية رام اهلل عام 2009م، واأدرجته بلدية رام 

اهلل �سمن خطتها ال�سرتاتيجية )2014_2020( يف جمال رفع وتعزيز 

الوعي البيئي لدى �سكان املدينة وبالتحديد طلبة املدار�س.

بلدية رام الله ترفع علم 
مدرسة صحية و صديقة للبئية

رفعت بلدية رام اهلل علم مدر�سة �سحية و�سديقة للبيئة للعام الدرا�سي 2013-

2014، يف مدر�سة بنات في�سل احل�سيني، وتقام هذه الفعلية لل�سنة اخلام�سة 

على التوايل، حيث حتتفل البلدية هذا العام بفوز مدر�سة بنات في�سل احل�سيني 

يف  الأوىل  باملرتبة  الوكالة(   ( الأ�سا�سية  اهلل  رام  ذكور  مدر�سة  مع  منا�سفة 

برنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة لعام 2013-2014. وقال رئي�س البلدية 

"اإن هذا الربنامج ياأتي يف اإطار تكرمي املدار�س يف مدينة رام اهلل التي تنجح 
يف تبني اخلطوات التي تهدف اإىل تعزيز ال�سحة والوعي البيئي، ودعم الإدارة 

الفعالة للموارد البيئية املختلفة، بالإ�سافة اإىل دعم وت�سجيع الإ�سهامات البارزة 

والرائدة يف جمال البيئة.

تنظيم ورشة لرفع الوعي البيئي في المدارس

عقدت بلدية رام اهلل ور�سة عمل تدريبية للمدار�س امل�ساركة يف برنامج مدار�س 

مع  بالتعاون  يومني،  مدار  على   2015  –  2014 لعام  للبيئة  و�سديقة  �سحية 

Gef  �سمن  من  وبدعم  والجتماعي،  ال�سحي  لالإمناء  جذور  موؤ�س�سة 

برنامج امل�ساريع ال�سغرية التابع لـ UNDP. حيث ت�ستهدف اأع�ساء اللجنة 

البيئي  الوعي  رفع  بهدف  للبيئة،  و�سديقة  �سحية  مدار�س  لربنامج  التنفيذية 

وال�سحي حول ق�سايا بيئية و�سحية خمتلفة لطلبة املدار�س. 

وطرحت الور�سة عددا من املوا�سيع املتعلقة باأهم معايري برنامج مدار�س �سحية 

و�سديقة للبيئة لعام 2014 – 2015، اإ�سافة اإىل الرتبية والتعليم البيئي، التغري 

املناخي، حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة )eeI(، عالقة الغذاء بالبيئة، كيفية 

تنفيذ حديقة نباتية ح�سرية �سغرية.

وعي وتعلم وأسلوب حياة يحافظ على البيئة
مشروع التوعية البيئية مع طلبة 

صفوف المدارس األساسية 
األولى لعام 2015-2014

رام  مدينة  يف  واحلاويات  النفايات  حرق  ظاهرة  حول  الطلبة  وعي  رفع  ويتم 

اهلل، عرب تبيان الآثار ال�سلبية الناجتة عن تلك الظاهرة �سواًء �سحية، بيئية، اأو 

اقت�سادية. كما يتم ت�سجيع الطلبة على اإيجاد اقرتاحات وحلول لهذه الظاهرة 

عن طريق عمل م�سابقة اأف�سل ر�سمة للحّد من ظاهرة حرق النفايات وتعليقها 

على لوحة اإعالنات  البلدية، ما ي�سمن تو�سيل ر�سالة توعوية للمجتمع حول هذه 

الظاهرة. كما يتم رفع وعي الطلبة حول ظاهرة الحتبا�س احلراري. 

يت�سمن امل�سروع تنفيذ عدة ن�ساطات عملية تهدف لرفع الوعي البيئي، واإحداث 

تغيري يف املمار�سات اليومية جتاه البيئة، ومبا يتما�سى مع املفاهيم البيئية التي 

مت طرحها يف املنهاج التعليمي الفل�سطيني لدى ما يقارب 4500 طالب وطالبة، 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 6-11 عاما )ذكورا واإناثا( من عدة مدار�س خمتلفة يف 

مدينة رام اهلل، مبا فيها مدار�س حكومية وخا�سة وتابعة لوكالة غوث الالجئني 

الفل�سطينيني.

والرابع  والثالث  والثاين  الأول  ال�سف  طلبة  مع  الن�ساطات  هذه  تنفيذ  ويتم 

تنفيذ  على  العمل  يتم  حيث  التوايل،  على  ال�سابعة  لل�سنة  الأ�سا�سي  واخلام�س 

ال�سحيح  التعامل  جتاه  وعيهم  لرفع  الطلبة،  مع  بيئية  توعوية  ن�ساطات  عدة 

ا�ستعمال، وتدوير  اإعادة  اأ�ساليب تقليل،  واإر�سادهم حول  ال�سلبة  النفايات  مع 

النفايات، كذلك يقوم الطلبة بتعبئة كتيب يحتوي على جداول ر�سد  للنفايات 

ال�سلبة املنزلية ملدة اأ�سبوع. 

تزويد  يتم  يوميا،  اإنتاجها  يتم  التي  املدر�سية  النفايات  كمية  تخفيف  وبهدف 

عالية،  جودة  ذات  �سحية  بال�ستيكية  مياه  وعبوات  طعام  بحافظات  الطلبة 

املعدنية  املياه  وقوارير  نايلون  اأكيا�س  ا�ستخدام  عن  بالتوقف  للطلبة  والإيعاز 

البال�ستيكية. 

كما يتم مرافقة الطلبة يف زيارة حلديقة القيقب لتعلم الت�ستيل وم�ساهدة اأنواع 

الأ�سجار املختلفة، بالإ�سافة اإىل تعليمهم عملية تدوير الورق وكيفية ال�ستفادة 

البيئة، بحيث يطلب من  تلوث  بكتيبات حتري م�سادر  منه. ويجري تزويدهم 

كل تلميذ اأن يقوم بر�سد جميع العنا�سر البيئية املوجودة يف حميطه، وحتديد 

م�سدر تلوث كل عن�سر، وامل�سوؤول عن هذا التلوث، واقرتاح حّل للحّد من هذه 

امل�سكلة، ور�سم �سورة تعبريية عن تلوث ذلك العن�سر البيئي.

مسابقة المسرحية البيئية 
للسنة السادسة على التوالي  

تهدف بلدية رام اهلل يف اإطالقها م�سروع م�سابقة امل�سرحية البيئية مع طلبة املدار�س اإىل 

ا�ستخدام اأ�ساليب �سيقة وجذابة ومعا�سرة يف التوعية البيئية، حيث يتم حتفيز املدار�س 

على ا�ستخدام اأدوات الدراما امل�سرحية يف رفع الوعي البيئي لدى الطلبة، مب�ساركة اأولياء 

الأمور واملجتمع املحلي.

التوايل داخل مدار�س مدينة رام اهلل، عن  ال�ساد�سة على  لل�سنة  ويتم تنفيذ هذا امل�سروع 

طريق الإعالن عن هذه امل�سابقة يف بداية كل عام درا�سي، اإذ ت�سرتط امل�سابقة ا�ستخدام 

ن�سو�س تطرح اأو تعالج ق�سايا بيئية معينة داخل مدينة رام اهلل. 

ومت تنظيم م�سابقة لكتابة ن�سو�س بيئية يف بداية العام الدرا�سي حتت عنوان )حماية 

البيئة م�سوؤولية جمتمعية م�سرتكة(، بحيث يتم ت�سليط ال�سوء على دور الفرد واملدر�سة 

البيئية  الن�سو�س  تقييم  على  العمل  و�سيتم  البيئة،  حماية  يف  باأكمله  واملجتمع  والأهل 

امل�ساركة، ومن ثم الإعالن عن الفائزين خالل الفرتة القادمة. 
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أحلى األوقات العائلية في حدائق البلدية 

مدينة رام اهلل  املميزة يف امل�ساحات اخل�سراء املتاحة يف تلك احلدائق، اإ�سافة 

اإىل العاب الأطفال واملرافق اخلدماتية.

اأمام جممع  اإىل الأجواء اخلالبة التي يوفرها حر�س ردانا الواقع  اإ�سافة  هذا 

رام اهلل الرتويحي، حيث يتاح للعائالت تنظيم حفالت ال�سواء فيه. اأ�سافة اإىل 

وجود م�ساحات وا�سعة للعب الأطفال والتمتع بجمال الطبيعة.

عن  ر�ساهم  مدى  حول  املواطنني  اآراء  ا�ستمزاج  على  البلدية  من  وحر�سا   

م�ستوى اخلدمات املقدمة يف تلك احلدائق، مت و�سع �سناديق خا�سة فيها لتلقي 

�سكاوى املواطنني واقرتاحاتهم. 

هذا وقد اتخذ املجل�س البلدي قرارا باإغالق احلدائق من تاريخ 2014/12/1 

وحتى 2015/3/31 بهدف اإعادة تاأهيلها و�سيانتها ب�سكل يليق مبعاودة ا�ستقبال 

زوارها يف ال�سيف املقبل.

لقاء يناقش اآلثار السلبية 
لحظائر األغنام

ظاهرة  ملناق�سة  اجتماع  بعقد  اهلل  رام  بلدية  يف  والبيئة  ال�سحة  جلنة  قامت 

تواجد حظائر الأغنام و�سط املناطق ال�سكانية يف مدينة رام هلل، وذلك بح�سور 

البيئة،  جودة  �سلطة  الرئا�سة،  ديوان  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  عن  ممثلني 

ومديرية الزراعة والبيطرة. ومت نقا�س الآثار ال�سلبية ال�سحية والبيئية الناجتة 

عن الظاهرة، والتمثلة   بالت�سبب مبكاره �سحية،  وتكوين بوؤر لتكاثر احل�سرات 

تلك  وتعدي  الكريهة،  الروائح  نتيجة  املواطنني  باإزعاج  والت�سبب  والقوار�س، 

والإخالل  الأ�سجار،  وقطع  ال�سوارع  وتو�سيخ  العامة،  املمتلكات  على  الأغنام 

باملظهر احل�ساري للمدينة . 

وقدمت التاأكيد على عدم قانونية هذه احلظائر ، واإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء 

لإزالتها.

بلدية رام الله تنظم يوم تطوعيا 
بالشراكة مع جامعة بيرزيت       

 

جامعة  يف  الطلبة  �سوؤون  عمادة  مع  بالتعاون  اهلل،  رام  بلدية  نظمت 

فل�سطني  مدر�سة  اأي�سا  به  �ساركت  املدينة،  يف  تطوعيا  يوما  بريزيت، 

قطع  تنظيف  اإىل  الن�ساط  ويهدف  اأجمل«.  اهلل  “رام  عنوان  حتت   ، الغد 

واملوؤ�س�سات  لالأهايل  عامة  دعوة  وجهت  حيث  النفايات،  من  الأرا�سي 

التطوعي. العمل  يف  للم�ساركة  ميخائيل  اإ�سحق  �سارع  منطقة  يف   املتواجدة 

اإطار  يف  و  املا�سي،  العام  يف  التطوعية  للحملة  ا�ستكمال  احلملة   هذه  وتاأتي 

تعزيز امل�ساركة املجتمعية بني بلدية رام اهلل وجامعة بريزيت ومدار�س املدينة، 

املواطنني  لدى  التطوع  مفهوم  تر�سيخ  يف  التطوعي  العمل  اأهمية  من  انطالقا 

املواطنني  تقع على م�سوؤولية  بالأ�سا�س  التي هي  املدينة،  واحلفاظ على نظافة 

والبلدية معًا. 

اأن  الأحمد،  حممد  بريزيت  جامعة  يف  الطلبة  �سوؤون  عميد  اأكد  جانبه  من 

احلملة تهدف اإىل تعزيز م�ساركة الطلبة يف ن�سر الوعي يف املجتمع، حيث تعترب 

امل�ساركة  ر�سالة حول اأهمية املحافظة على النظافة، عدا اإمياننا بال�سراكة مع 

املوؤ�س�سات من اأجل امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي من خالل العمل التطوعي. 

ت�سرف بلدية رام اهلل على اإحدى ع�سرة حديقة، تت�سمن: حديقة درج الطرية، 

البيارة  الطرية، حديقة  امل�ستقبل يف  وملعب  الق�سر،  الزيتونة، حديقة  حديقة 

الهوى،  العجلوين يف بطن  يف عني منجد، حديقة �سان فرناندو وحديقة كامل 

الأمل يف  يافا، حديقة  حديقة اخللود يف ردانا ، حديقة عني مزراب يف �سارع 

وهي:  عامة،  حدائق  اأربع  اإىل  اإ�سافة  املا�سيون.  يف  البيارة  وحديقة  اجلدول، 

حديقة يو�سف قدورة-حي قدورة، حديقة الأمم-املا�سيون، حر�س ردانا-ردانا، 

وحديقة الربوة-املا�سيون.

وبلغ عدد زوار احلدائق العامة  يف الفرتة من اآب اإىل كانون الأول  اأكرث من 176 

األف زائر، مبا ي�سمل عدد الزائرين من املوؤ�س�سات التي اأقامت اأن�سطة لالأطفال 

داخل احلدائق، وريا�س الأطفال واملدار�س واأعياد امليالد والإفطارات اجلماعية 

يف �سهر رم�سان، حيث تعمل طواقم البلدية على توفري البيئة املنا�سبة للعائالت 

والأطفال التي تقوم بزيارة تلك احلدائق واإتاحة الفر�سة اأمامهم للتمتع باأجواء 

أكثر من 170 ألف زائر 
في أربعة أشهر 
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ورشة تدريبية بيئية في سخنين                       

نظمت بلدية رام اهلل بالتعاون مع موؤ�س�سة جذور لالإمناء ال�سحي والجتماعي، ور�سة تدريبية 

مدينة  م�ستدامة يف  ملدار�س خ�سراء  زيارات  تخللتها  املجتمعية(  البيئية  )الإدارة  عنوان  حتت 

معهد احتاد مدن  قبل  التدريبية من  الور�سة  تنفيذ  ومت  البطوف. هذا  ومنطقة عرابة  �سخنني 

جودة البيئة حو�س البطوف، وبالتن�سيق مع مركز البيئة الفل�سطيني، وبدعم من الحتاد الأوروبي 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي من خالل مرفق البيئة العاملية_ برنامج املنح ال�سغرية..

املدار�س  ومعلمات  معلمي  من  العديد  و  اهلل  رام  بلدية  التدريبية  الور�سة  هذه  يف  �سارك  وقد 

م�ساركة  اإىل  اإ�سافة   ،2014 امل�ساركة بربنامج البلدية “مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة” لعام  

كل من مديرية الرتبية والتعليم يف مدينة رام اهلل والبرية، و�سلطة جودة البيئة، ووزارة ال�سحة 

الفل�سطينية، و�سلطة الطاقة، وموؤ�س�سة عمار الأر�س.

جوالت تفتيشية على 
المطاعم، وإجراءات 

قانونية بحق المخالفين

اأطلقت بلدية رام اهلل حملة للتفتي�س على املطاعم تت�سمن 

اإجراءات  من  التاأكد  بهدف  التفتي�سية،  جلولتها  تكثيفا 

توفر  من  والتاأكد  الغذائية،  وال�سالمة  العامة  النظافة 

�سروط ال�سحة والبيئة وال�سالمة العامة، اإ�سافة اإىل التاأكد 

مت  التي  العامة  بال�سوابط  املطاعم  تلك  التزام  مدى  من 

منع  على  وت�ستمل  اهلل،  رام  بلدية  جمل�س  قبل  من  تبنيها 

ومنع  �سنة،   21 عن  اأعمارهم  تقل  ملن  امل�سروبات  تقدمي 

18 �سنة . واللتزام  اأعمارهم عن  تقدمي الأراجيل ملن تقل 

ب�ساعة الإغالق ال�ساعة 12:00 لياًل، و اللتزام بعدم ارتفاع 

�سارية  رخ�سة  وتوفر  )�سو�ساء(،  ال�سماعات  الأ�سوات 

اإ�سافة  الدعائية،  اليافطة  ب�سروط  واللتزام  املفعول، 

لال�ستهالك  الغذائية  املواد  �سالحية  مدى  من  التاأكد  اإىل 

الب�سري، و�سبط غري ال�سالح منها واإتالفه.

البلدية بالك�سف على مطاعم املدينة ب�سكل   وتقوم طواقم 

اأي�سا مع جلنة  بالتعاون  تنفيذ هذه احلملة  ويتم  اأ�سبوعي، 

بلدية  اإىل  اإ�سافة  ت�سم   التي  العامة  وال�سالمة  ال�سحة 

ووزارة  الزراعة  ووزارة  ال�سحة  وزارة  املحافظة  اهلل،  رام 

خالل  ومت  هذا  اجلمركية.   وال�سابطة  الوطني  القت�ساد 

واملواد  اللحوم  من  �سبط  ما  اإتالف  امل�ستمرة  احلملة 

اأو  الب�سري  ال�ساحلة لال�ستهالك  والتموينية غري  الغذائية 

قانونية  اإجراءات  اتخاذ  انتهاء �سالحيتها، كما ومت  ل�سبب 

ال�سحية  ال�سروط  مراعاتها  لعدم  املخالفة  املطاعم  بحق 

والبيئية حلني ت�سويب اأو�ساعها.

خدمات 
البلدية 
اإللكترونية

مشروع العنونة

ثقافة  لن�سر  »اعرف عنوانك«  للبدء بحملة حتمل عنوان  البلدية خطة  و�سعت 

ومقدمي خدمات  موؤ�س�سات،  العنوان من مواطنني  ت�ستهدف �ساحب  العنوان، 

من القطاعني العام واخلا�س، والأجهزة الأمنية، واملدار�س والكليات، وزائري 

املدينة، وذلك من خالل قنوات ات�سال خمتلفة.

اهلل،  رام  ملدينة  الربيدي  والرمز  العنونة  م�سروع  �سمن  الن�ساط  هذا  ويندرج 

نظرا لكون م�سروع العنونة م�سروعا نوعيا ورياديا ومهما جذب وزارة الت�سالت 

مع  التوا�سل  متطلبات  من  يعترب  وكونه  الوطن،  على  منهجيته  وتعميم  لتبنيه 

املواطن لدى تطبيق املرحلة الأوىل من البلدية اللكرتونية، 

لتعريفه  الفل�سطيني  الإح�ساء  مركز  مع  الجتماع  ذاته،  ال�سياق  يف  ومت 

التي  احلقول  بكافة  املركز  خطة  نقا�س  ومت  املدينة،  يف  املعتمد  العنونة  بنظام 

موؤ�س�سة  من  بدعم  بيتونيا  بلدية  نظمتها  عمل  ور�سة  يف  النظام  �ستعر�س 

الـ GIZ للتعاون الدويل، عقدت يف جامعة اأبو دي�س، بح�سور مندوبني عن بلديات 

اجلامعة  اأ�ساتذة  وبع�س  بيتونيا،  بلدية  موظفي   من  وعدد  الو�سط،   جمال�س 

وطالبها. كما مت عر�س النظام اأمام وفد من بلدية بيت حلم خالل زيارته لبلدية 

رام اهلل، �سم مديرا عاما، وعددا من مدراء دوائر بلدية بيت حلم.

بلدية رام الله ومديرية التربية والتعليم 
تعتمدان مشروع المدرسة الذكية

اعتمدت بلدية رام اهلل ومديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة رام اهلل والبرية 

التعليمية  العملية  حتويل  اإىل  يهدف  والذي  الذكية،  املدر�سة  م�سروع  تطبيق 

مبدينة  احلكومية  املدار�س  وتزويد  بالكامل.   الكرتونية  عملية  اإىل  الورقية 

رئي�س  لقاء �سم  املراقبة. ويف  الال�سلكي وكامريات  الإنرتنت  رام اهلل بخدمة 

والتعليم  الرتبية  مديرية  مدير  و  املجيد،  عبد  �سامح  بالإنابة،  اهلل  رام  بلدية 

اأ. اأيوب عليان،  حيث متت مناق�سة كيفية  واآلية تطبيق هذا امل�سروع، بح�سور 

املعنيني من املوؤ�س�ستني.

املدار�س  تزويد  اإىل   ت�سعى  اهلل  رام  بلدية  اأن  املجيد  عبد  اأكد  جانبه،  من 

احلكومية بخدمات النفاذ والإنرتنت والكامريات، مع التاأكيد على اأن كامريات 

بناًء على  العامة وغرفة احلا�سوب فقط،  ال�ساحات  و�سعها يف  �سيتم  املراقبة 

التوجهات العامة ملديرية الرتبية بهذا ال�ساأن.

م�سروع  على  وافقتا  والتعليم  الرتبية  ومديرية  البلدية  اأن  املجيد  عبد  واأ�سار 

املدر�سة الذكية، و�ستقومان بتطبيق امل�سروع على مدر�سة واحدة كتجربة وهي 

تدريب  على  املوافقة  اأهمية  على  الإجماع  مع  الثانوية،  اهلل  رام  بنات  مدر�سة 

وتزويدهم  امل�سروع،  هذا  من  كجزء  الطالب  وتدريب  فيها  التعليمي  الكادر 

بالأدوات التكنولوجية الالزمة لإجناح امل�سروع.

رام اهلل  املدار�س احلكومية مبدينة  تطوير  اإىل هدف  عليان  اأ�سار  من جهته، 

لت�سبح مدار�س ذكية متطورة تكنولوجيا باأدوات التدري�س والتعلم، وذلك �سعيا 

نحو مواكبة التطورات التكنولوجية والرتقاء والتميز بالعملية التعليمية، حيث 

التعليم  اأدوات  عن  ال�ستغناء  ت�سمل  والتي  الذكية،  املدر�سة  اقرتاح  اأن  اأو�سح 

الكرتونية  األواح  خالل  من  والعمل  واأقالم  وكتب  خ�سبية  األواح  من  التقليدية 

ذكية، �ست�ساهم يف ت�سهيلها فكرة م�سروع �سبكة الإنرتنت اجلديدة التي �سيتم 

تزويد املدار�س بها. 

تسمية الشوارع الجديدة

اعتمد املجل�س البلدي تو�سيات جلنة الت�سمية والرتقيم التي ت�سمنت خمطط 

وخمطط  الدبلوما�سي  احلي  ومنطقة  الريحان،  �ساحية  يف  ال�سوارع  اأ�سماء 

بع�س ال�سوارع، وا�ستكمال حتديد ال�سوارع التي بحاجة اإىل ت�سمية. وترنج هذه 

اخلطوة يف اطار م�سروع الت�سمية والرتقيم حيث تقوم جلنة الت�سمية والرتقيم 

بت�سمية ال�سوارع اجلديدة بح�سب معايري خا�سة . 
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G I SG I S

بيتا،   - املعلومات  اأنظمة  �سركات  احتاد  نظم 

بال�سراكة مع بلدية رام اهلل، وحتت رعاية جمموعة 

الت�سالت الفل�سطينية، اأ�سبوع فل�سطني التكنولوجي 

 12-10 بني  ما  الفرتة  يف   ،2014 اإك�سبوتك   –
ت�سرين الثاين، وذلك حتت �سعار »املُدن الفل�سطينية 

الذكية«. ومت توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم اإك�سبوتك 

كما  )بيتا(،  واحتاد  اهلل  رام  بلدية  بني  ما   2014

الفل�سطينية  الت�سالت  وجمموعة  الحتاد  وقع 

وزير  بح�سور   ،2014 اإك�سبوتك  لرعاية  اتفاقية 

مو�سى،  عالم  د  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

ورئي�س بلدية رام اهلل م.مو�سى حديد، ورئي�س احتاد 

قا�سم،  ح�سن  “بيتا”  املعلومات  اأنظمة  �سركات 

 والرئي�س التنفيذي ملجموعة الت�سالت عمار العكر. 

فل�سطني– يف  الأبرز  التكنولوجي  احلدث  ويف 

مب�ساحة  اهلل  رام  بلدية  �ساركت   .2014 اك�سبوتك 

املدن  جمال  يف  م�ساريعها  فيها  عر�ست  بها  خا�سة 

الذكية. حيث انطلق الأ�سبوع حتت �سعار “مدن ذكية 

ملجتمع مبدع“ 

�سهد جناج بلدية رام اهلل امل�سارك يف معر�س اإك�سبوتك 2014 ح�سورا وتفاعال 

نظم  ودائرة  والعالم  العامة  العالقات  دائرة  من  كل  �ساركت  وقد  عاليني، 

الثانية لإميانها  للمرة  املعلومات  يف املعر�س  املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا 

كبلدية  البلدية  بني  الت�سبيك  يف  ت�ساهم  التكنولوجية  الفعاليات  هذه  مثل  باأن 

الذي  العري�س  اجلمهور  اأمام  اللكرتونية  الرتويج خلدماتها  بغر�س  خدماتية 

ي�ستقبله املعر�س. وقد قامت البلدية بعر�س اأهم اخلدمات التي يتيحها املوقع 

www.ramallah-gis. الإلكرتوين اخلا�س بنظم املعلومات اجلغرافية

ps من خدمات العنونة والرمز الربيدي واملالحة الربية ومت�سفح اخلرائط، 
التفاعلية وخدمات اخلرائط وخدمات ال�ستعالم عن  التطبيقات  وغريها من 

واأحوا�س  واأحياء  اأرا�س  وقطع  وعناوين  معامل  من  خمتلفة  متغريات  تفا�سيل 

و�سوارع موجودة يف قاعدة بيانات البلدية اجلغرافية. 

للخدمات  التجريبية  احلزمة  وعر�ست  البلدية  اأطلقت  ذاته  ال�سعيد  على 

ولعدد  الذكية،  املدينة  اهلل-  رام  الريادي  مل�سروعها  فيه  وروجت  الإلكرتونية، 

اهلل  رام  جممع  تطوير  وم�سروع  املنارة،  جممع  كم�سروع  البلدية،  م�ساريع  من 

الرتويحي، وم�سروع مركز رام اهلل الوطني للمعار�س. كذلك قامت بتوزيع عدد 

الإلكرتونية،  البلدية  بخدمات  املواطنني  تعرف  التي  الإر�سادية  الن�سرات  من 

من�سورات  توزيع  خالل  من  واملدينة  البلدية  مل�ساريع  الرتويج  اىل  بال�سافة 

ترويجية خا�سة بهذا الغر�س. 

جناح بلدية رام الله يلقى تفاعال عاليا وإعجابا من الجمهور في »إكسبوتك«

إطالق مشروع تحقيق البلدية االلكترونية

يف اإطار م�سروع البلدية اللكرتونية املمول من موؤ�س�سة الـ GIZ للتعاون الدويل، والذي ت�سعى 

البلدية من خالله اإىل  حتقيق روؤيتها يف تطبيق نظام عمل خدماتي اإلكرتوين  فعال يوؤدي اإىل 

اإجناز عمل وخدمات البلدية اإلكرتونيا ت�سهيال على املواطنني واملطورين واملوؤ�س�سات ال�سريكة، 

 GIZ مت توقيع مذكرة تفاهم بني البلدية وبرنامج احلكم املحلي يف موؤ�س�سة التعاون الأملاين

بخ�سو�س تنفيذ املرحلة الثانية من م�سروع »البلدية اللكرتونية« وذلك هلى هام�س فعاليات 

انطالق معر�س اك�سبوتك 2014. ويف هذا املجال، مت داخليا ت�سميم نظام لتقدمي الطلبات 

اللكرتونية عن طريق النرتنت، والذي يعر�س الآن على �سفحة البلدية اللكرتونية حزمة 

اطالقها  الكرتونيا، مت  طلباتهم  تقدمي  من  املواطنني  اللكرتونية متكن  للخدمات  جتريبية 

خالل معر�س اك�سبوتك 2014.

مدراء  مع  اأخرى  مرة  اجلديد  للنظام  املرجعية  ال�سروط  مراجعة  متت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

الدوائر و روؤ�ساء الق�سام وبع�س املوظفني املف�سليني للتاأكد من دقة و�سمولية وثيقة العطاء. 

كذلك مت ا�ستكمال وتطوير م�سودة �سيا�سات تكنولوجيا املعلومات المنية لبلدية رام اهلل مع 

توثيق الجراءات لتطبيقها. والآن يتم و�سع ا�سرتاتيجية عمل لق�سم تكنولوجيا املعلومات يف 

بلدية رام اهلل.

 

إطالق مشروع تحقيق المدينة الذكية

مدينة  اأرجاء  ربط  اإىل  الذكية  املدينة   - اهلل  رام  م�سروع  يهدف 

رام اهلل بخدمة النرتنت وذلك من خالل باقة نفاذ متكن زائري 

خدمات  عرب  ل�سلكي  اإنرتنت  على  احل�سول  من  املدينة  و�ساكني 

الواي فاي ) Wi-fi( يف اأي وقت داخل مدينة رام اهلل، على اأن يكون 

املتفرعة  ال�سفحات  وكافة  اللكرتونية  البلدية  ل�سفحة  النفاذ 

عنها جمانيًا. ويف هذا ال�سياق، مت توقيع مذكرة تفاهم بني البلدية 

اهلل  رام  بان  واعالن  امل�سروع  بخ�سو�س  الت�سالت  وجمموعة 

�ستكون املدينة الذكية الأوىل يف فل�سطني، وجاء ذلك خالل فعاليات 

التكنولوجي  فل�سطني  اأ�سبوع  �سمن  التكنولوجي  املوؤمتر  افتتاح 

“اك�سبوتك 2014«، والذي عقد بتنظيم “بيتا” بال�سراكة مع بلدية 
رام اهلل حتت �سعار “مدن ذكية ملجتمع مبدع“.. تلى التوقيع عمل 

بنود  لتنفيذ  الحتياجات ومت و�سع خطة  فيه  ميداين مكثف حدد 

امل�سروع الرئي�سية

أسبوع اكسبوتك 2014 
بتنظيم من بيتا وبالشراكة مع بلدية رام الله 

وتحت رعاية مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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الشؤون اإلدارية والماليةالشؤون اإلدارية والمالية

�سريبة املع�رف ال�سبيل اإىل تطوير و�سي�نة املدار�س احلكومية 
لبناء  جديدة  اأرا�س  �سراء  على  اهلل  رام  ببلدية  املعارف  �سريبة  جلنة  تعمل 

بناء  مب�سروع  حاليًا  وتعمل  والطرية،  م�سباح  عني  مبنطقة  حكومية  مدار�س 

اأن تكون جاهزة بنهاية  مدر�سة جديدة )مدر�سة اجلدول( حيث من املخطط 

العام 2015.

 وقد طرحت جلنة �سريبة املعارف عطاًء تطويريًا للمدار�س احلكومية لتطوير 

الثانوية،  اهلل  رام  وذكور  الثانوية  اهلل  رام  بنات  ملدر�ستي  وخمتربات  قاعات 

واأمور تطويرية اأخرى مبدار�س خمتلفة.

 وت�سعى بلدية رام اهلل، بالتعاون مع مديرية الرتبية، اإىل تطوير الو�سائل والبيئة 

ومت  اإلكرتونية،  مدار�س  اإىل  احلكومية  املدار�س  وحتويل  التعليمية  والعملية 

اختيار مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية كتجربة اأولية لتحويلها ملدر�سة اإلكرتونية 

�سمن م�سروع املدر�سة الذكية، ومت اإجراء متويل لن�ساطات ل منهجية لطالب 

ت�ستهدف  ثقافية  ون�ساطات  للبيئة،  و�سديقة  �سحية  ن�ساطات  منها،  املدار�س: 

نوار  فعالية  ومتويل  الأطفال  بلدي  جمل�س  اأن�سطة  متويل  منها  املدار�س،  طلبة 

ني�سان و ماراثون الأطفال، ومت متويل تطوير مكتبة بلدية رام اهلل، بالإ�سافة اإىل 

اإجراء ال�سيانة الدورية امل�ستمرة للمدار�س احلكومية.

م�سروع تنفيذ اأ�سغ�ل �سي�نة املدار�س احلكومية لع�م 2015
قامت البلدية، �سمن عطاءاتها ال�سنوية، وبالتعاون مع  جلنة �سريبة املعارف، 

هل تعلم أن 
البلدية تصرف 
11 مليون شيكل 
مقابل خدمات 
الصرف الصحي

هل تعلم أن
 البلدية تصرف 
14 مليون شيكل 
مقابل خدمات
 جمع النفايات

درا�سة تكلفة خدمة جمع النف�ي�ت

قامت بلدية رام اهلل باإعداد درا�سة لتكلفة خدمة النفايات ال�سلبة، بتمويل من GIZ، وبال�سراكة مع بلدية البرية 

وبلدية بيتونيا. متت الدرا�سة من قبل فريق من اخلرباء، وقد متحورت حول تقييم الو�سع احلايل ودرا�سة تعرفة 

الر�سوم واقرتاح بدائل خالقة تهدف للعمل بطرق اأكرث كفاءة من اأجل تقليل تكلفة اخلدمات، حيث بلغت تكلفة 

 5،254،874 املواطنني  على  امل�ستحقة  الإيرادات  وبلغت  �سيكال،   13،674،254 اهلل  رام  مبدينة  النفايات  جمع 

لت بلدية رام اهلل  مبلغ 2،626،207 �سيكل بن�سبة 19% من  �سيكال، اأي بن�سبة 38% من التكلفة الفعلية، وقد ح�سَ

التكلفة  وبن�سبة 50% من الر�سوم امل�ستحقة، وعليه قرر املجل�س البلدي تعديل تعرفة ر�سوم جمع النفايات ابتداًء من 

العام 2015، لت�سبح بناًء على امل�ساحة بدًل من عدد الغرف، لت�سبح اأكرث عدالة للمواطنني يف احت�ساب الر�سوم، 

اآخذين بعني العتبار اأن التعرفة احلالية مل تتغري منذ العام 1996.

درا�سة تكلفة خدمة ال�سرف ال�سحي

قامت بلدية رام اهلل باإعداد درا�سة حول تكلفة خدمة ال�سرف ال�سحي، وذلك بتمويل ذاتي من بلدية رام اهلل، 

من قبل فريق من اخلرباءمتحورت حول تقييم الو�سع احلايل ودرا�سة تعرفة الر�سوم واقرتاح بدائل خالقة تهدف 

للعمل بطرق اأكرث كفاءة للعمل على تقليل تكلفة اخلدمات، حيث بلغت تكلفة اخلدمة 11،376،883 �سيكال، وبلغت 

 1،409،315 حت�سيل  ومت  التكلفة،  من   %26 بن�سبة  اأي  �سيكال،   2،903،320 املواطنني  على  امل�ستحقة  الر�سوم 

�سيكال، اأي بن�سبة 49% من املبلغ امل�ستحق وبن�سبة 12% من التكلفة الفعلية، وعليه قرر املجل�س البلدي تعديل تعرفة 

ر�سوم �سيانة �سبكة املجاري لتغطية جزء من التكاليف، اآخذين بعني العتبار اأن التعرفة احلالية مل تتغري  منذ 

العام 1996، هذا واأكد املجل�س البلدي اأنه من �سمن خياراته الإ�سرتاتيجية اأن يتم حتويل ر�سوم �سيانة املجاري 

مل�سلحة مياه حمافظة القد�س، ليتم احت�ساب التعرفة للمواطنني على اأ�سا�س ال�ستهالك الفعلي للمياه والذي يعترب 

اأكرث عدًل واإن�سافا.

قائمة  على  بناء  املدينة  يف  القائمة  احلكومية  املدار�س  �سيانة  عطاء  بطرح 

الحتياجات املعتمدة لل�سيان، مبا ي�سمل اأعمال ال�سيانة لـ 6 مدار�س، ويت�سمن 

الأعمال املدنية وال�سحية واأعمال ال�ساحات اخلارجية، 

يهدف  املدينة:  يف  القائمة  احلكومية  املدار�س  تطوير  اأ�سغال  تنفيذ  م�سروع 

امل�سروع اإىل تطوير مرافق املدار�س احلكومية القائمة يف مدينة رام اهلل، وي�سمل 

واملختربات  للقاعات  الالزمة  التطوير  اأ�سغال  لتنفيذ  الالزمة  الأعمال  جميع 

واملق�سف يف بع�س املدار�س. وقد متت مبا�سرة اأعمال امل�سروع.

احلرف وال�سن�ع�ت
قامت بلدية رام اهلل بال�ستعانة بفريق مكون من 10 موظفني ذوي خربة ملتابعة 

ترخي�س املن�ساآت يف املدينة، حيث مت حتديث بيانات املن�ساآت، ومتابعة ملفات 

املكلفني غري امللتزمني بالإجراءات القانونية، ما انتهى اإىل ترخي�س اأكرث من 

�سروط  اعتماد  مت  التي  املن�ساآت  متابعة  اإىل  بالإ�سافة  جديدة،  من�ساأة   500

خا�سة لها. 

وعمل فريق على متابعة املطاعم ومدى التزامها بال�سروط ال�سحية والبيئية، 

اللتزام  ومتابعة  ال�سالحية،  منتهية  للمواد  م�سادرة  حملة  �سمنها  من  وكان 

ب�سروط امل�سروبات الروحية والأراجيل، اإ�سافة اإىل متابعة البنوك، وال�ستعانة 

بفريق قام بعملية توثيق يافطات املدينة.

معارض و ورش بينالي قلنديا الدولي الثاني

قلنديا الدولي 2 والعدوان على غزة

ال�سرائيلي  الحتالل  �سن   ،2014 الدويل  قلنديا  مل�سروع  التح�سري  ظل  ويف 

عميق  حوار  فتح  اإىل  الدويل  قلنديا  منظمي  قاد  ما  غزة،  قطاع  على  عدوانه 

و�سريح بال�ستمرار  يف ال�ستعدادات لقلنديا الدويل اأم التوقف اأو حتى الإلغاء، 

موؤ�س�ستان من غزة  كانت هناك  الن�سخة  لهذه  التح�سري  بداية  باأنه منذ  علما 

هذا  حول  النقا�سات  اأدت  الدويل.  لقلنديا  الثانية  الن�سخة  منظمي  �سمن  من 

املو�سوع اإىل قرار بالإبقاء وال�ستمرار  يف التح�سري لإطالق الن�سخة الثانية من 

قلنديا الدويل كجزء من الإ�سرار على ال�ستمرار يف احلياة وعلى املقاومة ب�ستى 

الدويل من  افتتاح قلنديا  العدوان على غزة يف  اإبراز  الو�سائل والطرق، وعلى 

خالل املعار�س التي اأنتجها جمموعة من الفنانني هناك ويف الن�سو�س اخلا�سة 

بقلنديا الدويل للموؤ�س�سات ال�سريكة ويف بياناتها ال�سحافية.

يف هذا ال�سياق اأنتج ثالثة فنانني من غزة �سمن معار�س بلدية رام اهلل ثالثة 

اأعمال فيديو اآرت حتت عنوان “الق�ساء على املاألوف “و�سعه قيم املعر�س يزيد 

عناين، وجاءت املعار�س لتبحث يف ف�ساء غزة ومكوناته اجلغرافية من خالل 

ذاكرة الفنانني الب�سرية، وهي:

ذاكرة  من  م�ستوحى  العمل  للفنان حممد حرب.  اآرت  فيديو  ح�سور غي�ب: 

يوم  يف  كانوا  اأنا�س  واأج�ساد  وجوه  واختفاء  ظهور  تق�سي  خالل  من  املكان، 

الذاكرة  بناء  اأثار   ووجودهم  اليومية  احلياة  �سميم  من  جزءا  الأيام  من 

لذكرى. وحتولت  معاملها  اختفت  للحرب  نتيجة  لكن  واملكان،   الب�سرية 

كتكوت الهدنة:  فيديو  اآرت للفنان حممد م�سلم، العمل هو بحث م�ستفي�س 
وموا�سم  واأ�سجاره،  الب�سيطة،  بتفا�سيله  املكان،  مع  الفنان  ذكريات  كم  يف 

القلق  يف  م�ساعره  وتتكثف  الن�سط،  ال�سباح  وديك  املنازل،  وزيتون  القطاف، 

اأكرث  اأيام العدوان الإ�سرائيلي ، حيث يرتك بيته ملتجئا ملكان  عليها يف و�سط 

اأمنا وحني يعود مع كل هدنة ق�سرية لالطمئنان على بيته وذكرياته ي�سعر بعجزه 

�سغريا  كتكوتا  متنحه  املرات  اإحدى  يف  احلياة  لكن  مرة،  كل  يف  حمايتها  عن 

وبيته. الأول  جلوئه  ملكان  بالعودة  وعد  على  الثاين  جلوئه  مكان  اإىل  به   يعود 

البحر يف رام اهلل:  فيديو  اآرت للفنان �سريف �سرحان، عر�س العمل على 
عمله  يف  �سرحان  اأح�سر  حيث  اهلل،  برام  يافا  �سارع  يف  اللكرتونية  ال�سا�سة 

البحر اإىل رام اهلل الذي جلاأ له الغزيون فور توقف العدوان على غزة ب�سفته 

مكان ا�ستجمامهم وراحتهم الوحيد مع وجود اآلف من اأطنان ركام البيوت يف 

غزة، ف�سحة الأمل ) البحر ( يقدمها �سرحان لرام اهلل التي يراها اأي�سا تعاين 

احلياة  فيها  وتتجذر  املباين  فيها  وتكتظ  خمتلفة  بطرق  واحل�سار  القهر  من 

ال�ستهالكية ب�سكل كبري .

�شاركت بلدية رام اهلل يف بينايل قلنديا الدويل 2014 اإىل جانب  اثنتي ع�شرة 
موؤ�ش�شة فل�شطينية.

لهويتها،  وتن�سجه  الذي ن�سجته/  الدور  �سمن  البلدية   م�ساهمات  جاءت  وقد   

ولدورها يف العمل الثقايف، وكو�سيلة لتعريف اجلمهور مب�سروع اأر�سيف مدينة رام 

اهلل التاريخي، وم�سروع البحث والن�سر املنبثق عنه. اإ�سافة اإىل غريها من م�ساريع 

الدائرة وحتفيز احلوار والنقا�س حول م�سروع الأر�سيف و�سبل تدعيم امل�ساريع التي 

تعمل على توثيق الرواية التاريخية ملدينة رام اهلل وموروثها الفكري. 

وقد ق�سم برنامج بلدية رام اهلل يف قلنديا الدويل وفق التايل: معار�س الفنون 

الب�سرية، لقاءات قلنديا، اإطالق كتب، و�سل�سلة من العرو�س الأدائية توزعت 

املحكمة  ومبنى  اهلل  رام  بلدية  كمبنى  اهلل،  رام  مدينة  يف  مواقع  عدة  على 

العثمانية ومركز خليل ال�سكاكيني الثقايف وموؤ�س�سة عبداملح�سن القطان ومبنى 

البلدية القدمية ومركز املعلومات ال�سياحي. 
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فعاليات وأنشطة ثقافية فعاليات وأنشطة ثقافية 

معرض إذا كنت وطنيا؟

�ساركت بلدية رام اهلل يف اإنتاج معر�س طالبي بعنوان »اإذا كنت 

املعمارية يف جامعة بريزيت،  الهند�سة  ق�سم  اإىل جانب  وطنيا؟« 

الأوىل  امل�سانع  منها  جزء  يف  تقتفي  فنية  اأعمال  عر�ست  حيث 

التي تاأ�س�ست يف رام اهلل، ويبحث يف اأ�سباب اإغالق اأو بيع بع�سها 

حديثا.

واملعلم  للكاتب  ال�سجن  م�ستوحى من مذكرات  املعر�س  اأن  يذكر 

الأخالقية  للقيم  ولئه  عن  فيها  ت�ساءل  حيث  ال�سكاكيني،  خليل 

وال�سلطة  ال�سيا�سية  الإدارة  من  وموقفه  جهة،  من  املوروثة 

العثمانية من جهة اأخرى.

هذا ونظمت بلدية رام اهلل زيارات للمعار�س املوجودة يف مدينة 

الذائقة  وتطوير  لت�سجيع  واملحافظة  املدينة  ملدار�س  اهلل  رام 

الت�سرف مبواد  باأهمية وجمالت  وللتعريف  الب�سرية من جهة، 

جهة  من  النا�سئ  للجيل  والباحثني  الفنانني  قبل  من  الأر�سيف 

اأخرى.

حلقات دراسية وورش عمل 
على هامش قلنديا الدولي 2

�سمن برنامج احلوارات واللقاءات التي نظمت يف قلنديا الدويل، 

ثالثي«  زمني  »خط  بعنوان  خا�سة  جل�سة  اهلل  رام  بلدية  عقدت 

يف قاعة مركز بلدنا الثقايف املوقع الذي احت�سن كافة اللقاءات 

يف  �سارك   .2014 الدويل  قلنديا  مب�سروع  اخلا�سة  واحلوارات 

اجلل�سة   قيمة  كانت  التي  مندة  دورين  الأملانية  الباحثة  الور�سة 

واأدارت احللقة البحثية الذي �سارك بها اأي�سا د. الي�ساندرو بيتي، 

رمي ال�سلة، مهند يعقوبي وخ�سر عطية عرب مداخلة م�سجلة من 

برلني، كما علق على اأوراق املداخالت د. �سليم متاري.

ور�سة مع ال�س�عر وامل�سمم زهري اأبو �س�يب
اأهداف قلنديا الدويل يف تكوين عالقات متما�سكة  ان�سجاما مع 

ور�سة  اهلل  رام  بلدية  عقدت  املفككة،  فل�سطني  جغرافيا  يف 

تطوير  وعن  للكتابة  رديفا  فّنا  بو�سفه  الغالف  ت�سميم  حول 

الفل�سطيني  لل�ساعر  الت�سميم  يالئم  مبا  العربي،  احلرف 

مكتبة  يف  اأ�سبوع  مدار  على  �سايب  اأبو  زهري  الأردن  يف  املقيم 

رام اهلل العامة وجهت للمهتمني وامل�سممني والفنانني.

ور�سة عمل »داخل الأر�سيف«
 نظمت بلدية رام اهلل بالتعاون مع جامعة القد�س – كلية 

بارد للعلوم والفنون يف ق�سر رام اهلل الثقايف ، ور�سة عمل مع 

جمموعة طالب من جامعة القد�س – كلية بارد للعلوم والفنون 

وجامعة بريزيت، ت�سمنت حما�سرة قدمتها اآن بتلر حول 

الأر�سيف بعنا�سره املختلفة. 

إطالق كتاب الغساسنة يبعثون 

يف   اهلل  رام  بلدية  برنامج  �سمن  دروي�س  حممود  متحف  يف  ندوتني  اهلل  رام  بلدية  نظمت 

قلنديا الدويل،  مت من خاللهما اإطالق الن�سخة العربية من كتاب الغ�سا�سنة يبعثون للدكتوره 

كتب  اإنتاج  على  رام اهلل  بلدية  �سياق عمل  الكتاب يف  اإ�سدار هذا  وياأتي  يا�سمني زهران.  

الكتب  تقاطعت  املرة  هذه  ويف  اهلل،  رام  مدينة  بتاريخ  واملهتمني  الدار�سني  تهم  ودرا�سات 

املن�سورة مع مو�سوع اأر�سيف املدينة والعمل عليه. 

كما ن�سرت البلدية بالتعاون مع الأهلية للن�سر والتوزيع / عمان كتاب املوؤرخة والأديبة، ابنة مدينة 

رام اهلل د. يا�سمني زهران Ghassan Resurrected، الغ�سا�سنة يبعثون، الذي ترجمته 

عن النكليزية   كارول خوري، وقام بعمل مراجعة تاريخية له د. �سليم متاري، حيث تبحث زهران 

 يف كتابها اأ�سل عائالت مدينة رام اهلل امل�سيحية، وترد اأ�سول بع�سهم اإىل الغ�سا�سنة العرب.

معارض خارج األرشيف

حتت عنوان: »خارج الأر�سيف« اأنتجت بلدية رام اهلل معار�س: رق�سة الطيف - 

فريا متاري ويزيد عناين، )يف ذكرى( - املي جا�سر، اأر�سيف رام اهلل – اأحالم 

�سبلي، وثائق )ي( – اإياد عي�سى، �سمن الفكرة التي و�سعها قّيم املعار�س يزيد 

عناين والتي دعت اإىل �سرب روايات غري معروفة اأو متداولة، تتناول تاريخ املدينة 

الجتماعي من خالل هذه الأر�سيفات، كو�سيلة لتفكيك روايات املدينة واإعادة 

والكتب،  بامللفات،  املثقلة  الأر�سيفات  فيها خارج غرف  وبعث احلياة  تركيبها، 

روؤيته  وفق  كل  الفنانون  بحث  حيث  وغريها،  واملذكرات  العائلية،  والألبومات 

اخلا�سة من خالل بناء عالقة مع الأر�سيف ترتبط باللحظة الزمنية الراهنة.

واإط�ره  الأر�سيف  يف  البحث  عن  الن�جتة  الفنية  الأعم�ل  وج�ءت 
الزمني على النحو الت�يل:

عمل فني ليزيد عناين وفريا متاري. يرتكز  على جزء من  رق�سة الطيف: 
يبحث  وهو    ،1963 رام اهلل  لراق�سني يف مهرجان �سيف  فوتوغرايف  اأر�سيف 

الأردين،  الفل�سطينية خالل احلكم  الوطنية  الهوية  ت�سكيل  الفلكلور يف  يف دور 

ال�سيا�سي. للتعبري  كاأداة  الفرتة  تلك  يف  الفلكلور  توظيف  مدى  عن   ويتحرى 

امللفات  مواد  بني  العمل  يربط  �سبلي،  لأحالم  ب�سري  اهلل:  عمل  رام  اأر�سيف 

» نيجاتيف« املحفوظة يف �سناديق داخله،  ال�سالبة  والن�سخ  البلدية  اأر�سيف  يف 

مع ال�سكل الب�سري ملدينة رام اهلل املعا�سرة. كما يبحث العمل يف طرق اإعادة 

تنظيم الوجود الفردي واجلمعي داخل احليز املكاين. 

�سقني،  من  يتكون  عي�سى،  اإياد  للفنان  و�سمعيات:   اآرت  وث�ئق/ي: فيديو 
الأول توثيقي، يعمل على البحث امل�ستمر يف م�سري مكتبة الإذاعة الفل�سطينية 

بعدها،  واختفت   1948 عام  اهلل  رام  اإىل  القد�س  من  نقلت  والتي  القد�س  يف 

والأر�سفة يف فرتات زمنية خمتلفة. التوثيق  الثاين فيحلل مفهوم   اأما يف �سقه 

)يف ذكرى(:  عمل لإملي جا�سر، عبارة عن �سور من وثائق و�سعت يف اإطارات 
تتناول ر�سائل املحامي فريد عجلوين لالأ�سقف ادوارد ي. �سوان�ستورم / الإغاثة 

الكاثوليكية للم�ساعدة يف �سحن �سيارة فورد خا�سة بنقل املوتى ملدينة رام اهلل، 

حني قامت بلدية رام اهلل ب�سرائها يف العام 1960. ) يف ذكرى ( عمل تتناول 

على  واآثارها  اجلنائزية  والطقو�س  وال�سعائر  الجتماعية  العادات  جا�سر  فيه 

فل�سطني  يف  اخلا�س  والزمن  للف�ساء  الجتماعية  والتجربة  اجل�سدي  امل�ستوى 

اأن  الفل�سطيني يف  اإنكار حق  اإىل  الإ�سارة  يت�سمن  اأخرى، مبا  متو�سطية  ودول 

يدفن يف اأر�س وطنه الأم.

اأ�سوات  خم�سة  من  مكونة  غنائية  جمموعة  وهي  اأ�سطوانات  فرقة  قامت  وقد 

ن�سائية ي�سكلن فرقة »اأكابيال«باإنتاج عمل اأدائي غنائي �سمعي ب�سري م�ستوحى 

من فكرة املعر�س.
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صحة وبيئة

مشروع هيب هوب 
)رام الله – إيطاليا(

موؤ�س�سة  مع  اهلل  رام  بلدية  نظمت   اجلدار«   يحطم  هوب  »هيب  عنوان  حتت 

مورغانتيني-  ملويزا  ال�سابقة  الأوروبي  الربملان  نائبة  عليه  ت�سرف   - ال�سالم 

م�سروعا جمعت فيه ع�سرة مو�سيقيني وراق�سني اإيطاليني هيب هوب وراب مع 

اأقام  اأنحاء فل�سطني التاريخية.   ثالثني مو�سيقيا وراق�سا فل�سطينيا من كافة 

الفنانون جميعا يف مدينة رام اهلل ملدة ثمانية اأيام يف جممع رام اهلل الرتويحي، 

حيث نظمت ور�سات عمل خمتلفة ت�سمنت ر�سم جرافيتي على جدران عامة، 

وانتهت بت�سجيل CD مو�سيقى راب للمجموعة امل�ساركة، وبعر�س يف ق�سر رام 

بفنانني  الفل�سطينيني  الفنانني  لت�سبيك  هدف  امل�سروع  اأن  يذكر  الثقايف.  اهلل 

عامليني على امل�ستوى املهني ولت�سليط ال�سوء على الق�سية الفل�سطينية وحتديدا 

ممار�سات الحتالل الإ�سرائيلي العن�سرية مبا فيها جدار الف�سل العن�سري.

برنامج وين ع رام الله 6

2014 حني  للعام  ال�ساد�سة  اأجلت فعاليات مهرجان »وين ع رام اهلل« بن�سخته 

�سهر  الطعام يف  الإداريني عن  الأ�سرى  اإ�سراب  الأول مع  تزامنت يف موعدها 

اأثر  على  البلدي  املجل�س  من  بقرار  املهرجان  الغي  ثم  ومن  املا�سي،  حزيران 

العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة.  وقد كانت حت�سريات املهرجان قد بداأت 

الفنية  الفرق  دعوة  متت  تاأ�سي�سه،  من  الأوىل  وللمرة  حيث   2013 عام  نهاية 

اإطالق  اأي�سا  ومت  هذا  مفتوح،  اإعالن  عرب  باملهرجان  امل�ساركة  اإىل  والفنانني 

منحة فنية اإنتاجية خا�سة مبهرجان وين ع رام اهلل.  وقد قررت بلدية رام اهلل 

نقل بع�س فعاليات وين ع رام اهلل 6 والتي تن�سجم يف جوهرها مع ثيمة الأر�سيف 

اإىل قلنديا الدويل لهذا العام، �سواء عرب املعاجلة املبا�سرة للتغريات التي مرت 

ل�سكان مدينة  اليومية  للحياة  التوثيق  اأو عرب  الأخرية،  العقود  رام اهلل يف  بها 

 رام اهلل وغريها من املدن الفل�سطينية بعيون فرق �سابة تعتمد التجريب املو�سيقي.

يف عر�س األبوم يوميات معادة وهو عمل مو�سيقي للفنانني �سادي زقطان وعماد 

املتاأثرة  الب�سيطة،  ال�سخ�سية  الجتماعية  اليومية  الأغنية  تظهر  ال�سرييف، 

مبحيطها، املتاأملة فيه.. احلفل الذي اأقيم يف مبنى املحكمة العثمانية، �سارك 

الأغاين  من  العديد  قدموا  الذين  وعماد،  �سادي  مع  العرمو�س  رزق  اأي�سا  به 

 اجلديدة للجمهور الذي احت�سد على مدرج العثمانية بالرغم من الربد ال�سديد.

فعاليات وأنشطة ثقافية 

معرض »نرسم لغزة«

نظمت بلدية رام اهلل ب�سراكة متحف حممود دروي�س معر�س كاريكاتري بعنوان 

وعامليا  وعربيا  فل�سطينيا  فنانا  وت�سعني  �ستة  مب�ساركة  بتاريخ   « لغزة  »نر�سم 

البلدية  اأطلقتها  الفعاليات  من م�سر.وكان املعر�س نظم يف �سياق �سل�سلة من 

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وهدف  غزة،  يف  الأهل  وم�ساندة  لدعم 

على  الأخرية  احلرب  واأثر  غزة،  قطاع  على  الإ�سرائيلي  العدوان  وح�سية  على 

املدنيني الفل�سطينيني خ�سو�سا الأطفال. كما هدف اإىل منح الفر�سة لر�سامي 

الكاريكاتري ال�سباب لالطالع على جتارب فنية عاملية خمتلفة وطريقة تعاطيها 

مع الق�سايا الإن�سانية املختلفة.

اما العر�س الأدائي الراق�س بعنوان “ رام اهلل 1964 كما نراها يف 2014” يف مركز 

خليل ال�سكاكيني الثقايف، فقد �سارك فيه كل من جمانة دعيب�س، هبة حرح�س، 

العي�سة. اللطيف عامر وعادل م�سرقي والطفالن ميا دعيب�س وم�سطفى   عبد 

العمل من فكرة جمانة دعيب�س التي حتاول من خالله اأن ت�ستح�سر رام اهلل يف 

على  وب�ساطتها  فيها  وطبيعة احلياة  بلدة �سغرية  كانت  ال�ستينيات حيث  فرتة 

ذات  كبرية  مدينة  باتت  التي  اليوم  اهلل  رام  مبدينة  وتقارنها  امل�ستويات  كافة 

طفرة عمرانية وا�سعة وجمتمع اأكرث تعقيدا ومنط حياة خمتلف..

كنتيجة  وجدت  املحتلة.  القد�س  من  راب  روك  فرقة  فهي  الكونتيرن  فرقة  اما 

للمحيط اخلانق الذي �سجن ال�سغف املو�سيقي لدى اأفرادها، ما اأدى اإىل كتابة 

التي  ال�سيئة  والجتماعية  القت�سادية  والظروف  املعا�س  للواقع  وا�سفة  اأغان 

يخلقها الحتالل الإ�سرائيلي يف مدينة القد�س ب�سكل خا�س، وعلى الرغم من 

والذي  الأول  األبومهم  ت�سجيل  من  الفرقة  اأع�ساء  متكن  املحيطة  ال�سعوبات 

ي�سم 11 اغنية، يف حماولة لإحياء هذه اخلربات، واإي�سال ر�سالة ت�سف واقع 

املح�سن  موؤ�س�سة عبد  الفرقة يف حديقة  الذي قدمته  العر�س  تاألف  الكثريين. 

القطان من جمموعة اأغان من اأمناط مو�سيقية خمتلفة وم�سوقة.

إطالق المنحة اإلنتاجية لـ  
“وين ع رام الله 6”

اأطلقت بلدية رام اهلل لل�سنة الأوىل منحة اإنتاجية خا�سة مبهرجان الف�ساءات 

العامة »وين ع رام اهلل 6«، ت�ستهدف الفنانني ال�سباب امل�ستقلني والفرق ال�سابة 

امل�ستقلة املخت�سني بحقل الفنون الأدائية.

اإعالن  املنحة عرب  تقدمي طلبات  اإىل  امل�ستقلة  والفرق  الفنانني  البلدية  ودعت 

عام ، وقامت اللجنة الفنية للمهرجان بتقييم الأعمال املقدمة واختيار العمل 

الذي ح�سل على املنحة  والذي كان م�سروع “فرقة بالعك�س” – األبوم “ريخرت 

.»12

إطالق مشروع حوش دار قندح

كانون  �سهر  دار قندح يف  – حو�س  الفنان  بيت  رام اهلل م�سروع  بلدية  اأطلقت 

الفنون  جمال  يف  خمت�سني  لفنانني  فنية  اإقامات  يت�سمن  الذي   ،2014 الأول 

لعمل  احلو�س  ا�ستخدام  �سيتم  املبنى.  لإ�سغال  معهم  عقود  توقيع  الب�سرية مت 

م�ساريع ب�سرية من قبل فنانني م�ستقلني بال�سافة اإىل مدر�سة �سيفية ملدة �سهر 

مفتوحة اأمام املهتمني يف جمال امل�ساريع الب�سرية بال�سافة اإىل تنظيم ور�س 

عمل على مدار العام يف جمال الفنون الب�سرية.

الفهرسة اليدوية 
لمشروع أرشيف

املواد  حفظ  م�سروع  من  اأ�سا�سي  كجزء 

بلدية  بداأت  اهلل،   رام  بلدية  يف  الأر�سيفية 

ملجموعات  يدوية  فهر�سة  بعمل  اهلل  رام 

فينو�س  لأ�ستوديو  ال�سالبة  ال�سور  اأر�سيف 

امل�سور  عائلة  به  تربعت  الذي  للت�سوير 

الفوتوغرايف العريق جارو كفتيدجيان لبلدية 

الأوىل يف  تعترب هذه هي اخلطوة  رام اهلل. 

ومعاجلتها،  ورقمنتها  املواد  حفظ  طريق 

اأر�سيف  وفهر�سة  جتميع  بدء  اإىل  بالإ�سافة 

�سور بلدية رام اهلل من دوائر خمتلفة والتي 

تعود لأزمنة خمتلفة.
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فعاليات وأنشطة ثقافية فعاليات وأنشطة ثقافية 

فعاليات خاصة

املجتمعية ولحقا  امل�ساركة  وق�سم  رام اهلل  لبلدية  الإ�سرتاتيجية  �سمن اخلطة 

للعديد من الأن�سطة التي مت تنفيذها مع الأطفال ذوي الإعاقة وذويهم، مت خالل 

نفذت  عمل  ور�سة  اأبرزها  كان  الأن�سطة،  من  العديد  عقد  الأول  ت�سرين  �سهر 

بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفل�سطينية حول الإ�سعافات الأولية وطريقة 

وقدمت جوقة »بيات« القادمة من معليا العديد من الأنا�سيد والرتانيم الدينية 

التي اأ�سعدت اجلمهور، و حر�ست بلدية رام اهلل على اأن ت�سارك املواطنني خارج 

مدينة رام اهلل يف حفل اإنارة �سجرة امليالد املجيد من خالل البث املبا�سر عرب 

النرتنت بالتعاون مع �سركة كول نت و�سركة كهرباء القد�س. ومن اجلدير ذكره 

اأن بلدية رام اهلل اعتادت كل عام على م�ساركة �سكان املدينة ومواطنيها حفل 

اإنارة �سجرة امليالد اإيذانا ببدء الحتفالت بالعيد املجيد. وكان من امللفت هذا 

العام عدد احل�سور  الذي قدر بـ 5 اآلف مواطن.  

تنظيم فعاليات سوق الحرجة

ا�ستمتع  الأول،  ت�سرين  �سهر  2014 خالل  للعام  �سوق احلرجة  فعاليات  نظمت 

بلدية  نظمتها  التي  املتعددة  بالفعاليات  ال�سوق  وزوار  وذووهم  الأطفال  فيها 

البيتية  املنتجات  �سوق  اإىل  بالإ�سافة  وثقافية،  ترفيهية  فعاليات  من  اهلل،  رام 

مبنى  يف  اأك�ساك  يف  بيعها  مت  والتي  واملطرزات  اليدوية  والأ�سغال  واخل�سبية 

املحكمة العثمانية وحميطها.

العام نظم ب�سراكة كل من موؤ�س�سة  من اجلدير ذكره ان �سوق  احلرجة لهذا 

الروزانا /بريزيت، ومنتدى �سيدات الأعمال / فل�سطني، ومركز الفن ال�سعبي، 

والبرية،   اهلل  رام  و�سناعة  جتارة  وغرفة  التنمية،  اأجل  من  �سراكة  ومنتدى 

وبالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني، وال�سركة الفل�سطينية للتجارة 

و�سحب  اإ�سرائيل  مقاطعة  وحركة  امل�ستهلك،  حماية  وجمعية  “عدل”،  العادلة 

ال�ستثمار منها.

يف  امليالد  عيد  �سجرة   2014/12/7 الأحد  يوم  م�ساء  اهلل  رام  بلدية  اأ�ساءت 

والعديد  املواطنني  اآلف  املدينة، مب�ساركة  و�سط  يا�سر عرفات  ال�سهيد  ميدان 

من ال�سخ�سيات الر�سمية والعتبارية، حيث ابتداء احلفل مب�سرية انطلقت من 

اأمام بلدية رام اهلل مب�ساركة ال�سخ�سيات الر�سمية ورجال الدين وفرق الك�سافة 

من املدينة وبع�س املواطنني ومتطوعني بزي �سانتا كلوز. وعند و�سول امل�سرية 

الطوائف  وكلمة  الإجنيل،  من  بقراءات  احلفل  بدء  عرفات  يا�سر  ميدان  اإىل 

امل�سيحية، وممثل رئي�س الوزراء، وحمافظ رام اهلل والبرية، ختاما بكلمة رئي�س 

بلدية رام اهلل الذي رحب بدوره باجلمهور ومتنى لهم اعياد �سعيدة. 

حفل إنارة شجرة عيد الميالد المجيد

تعامل الأمهات يف البيوت مع الطوارئ.

 كما نظمت بالتعاون مع وزارة الزراعة ور�سة الت�سنيع الغذائي للن�ساء حتديدا 

اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة. 

عمل  ور�سة  يف  اأيام  ثالث  مدار  على  الفل�سطيني  الطفل  نادي  ا�ست�سافة  ومت 

حول متكني الن�ساء من رفع م�ستوى الأطفال درا�سيا. هذا ومت تنظيم زيارة اإىل 

موؤ�س�سات املدينة العاملة مع ذوي الإعاقة.
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اأن  مت  ي�ستمر العمل يف املكتبة من حيث التنظيم الداخلي للمجموعات، فبعد 

النتهاء من اإعادة ت�سنيف مكتبة الأطفال يف مبنى املكتبة العامة، يتم العمل 

الآن على النتهاء من اإعادة ت�سنيف وجتهيز مكتبة الأطفال يف مبنى املحكمة 

الإلكرتوين  املكتبة  برنامج  من  الرابعة  الن�سخة  تطبيق  ومت  هذا  العثمانية. 

الأطفال  العامة ومكتبة  باملكتبة  البيانات اخلا�سة  Libsys ومت دمج قواعد 
ومكتبة اأطفال  مبنى املحكمة العثمانية يف قاعدة واحدة م�سرتكة. كذلك الأمر 

بخ�سو�س توحيد قواعد امل�سرتكني.

برنامج  من  اجلديدة  الن�سخة  ا�ستخدام  كيفية  على  املكتبة  فريق  تدريب  ومت 

Libsys ملدة 20 �ساعة خالل اأ�سبوعني. 
الفتاوى  ديوان  مبن�سورات  املكتبة  ا�سرتاك  مت  اأنه  هنا  بالذكر  اجلدير  من 

والت�سريع، حيث �ستجدون اأعداد اجلريدة الر�سمية وباقي املن�سورات اخلا�سة 

بالديوان يف املكتبة ابتداأ من بداية العام 2015. 

فعاليات قصر رام الله الثقافي

العام  اأيلول لنهاية  الثقايف من  الفعاليات املقامة يف ق�سر رام اهلل  بلغت عدد 

2014  اأكرث من 30 فعالية وتدريبا، وكان منها املوؤمتر الدويل للهيئات املحلية 

للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني بح�سور �سيادة الرئي�س حممود عبا�س مب�ساركة 

بلديات من خمتلف دول العامل، واإحياء ذكرى ا�ست�سهاد الرئي�س يا�سر عرفات، 

وكان  املو�سيقى.  وعرو�س  الدبكة  الدبكة  وفرق  اك�سبوتك  فعاليات  اإىل  اإ�سافة 

جمموع عدد احل�سور حوايل 18770 �سخ�سا. 

مبنى المحكمة العثمانية 
متنفس لألطفال 

�سمن خطتها ال�ساملة لتفعيل الواقع الثقايف لالأطفال والفتيان، ت�ستمر املحكمة 

اإذ  والفتيان،  الأطفال  مع  م�ساريعها  القدمية يف  – البلدة  برام اهلل  العثمانية 

ت�ستقبل مكتبة املحكمة العثمانية الأطفال القراء الذين يتزايد عددهم على نحو 

متوا�سل، كما وت�ستقبل قاعات ومرافق« العثمانية« الأطفال واأهلهم يف براجمها 

املتنوعة.

اإذ ا�ستمرت ور�سة الرق�س لالأطفال خالل ال�سهرين ال�سابقني، بواقع 4  لقاءات، 

لقاء كل اأ�سبوع، كما وا�ستمرت ور�سة الأ�سغال الفنية واليدوية، حيث عقد منها 

وهو  العثمانية  يف  �سعبية  وحكاية  ق�سة  برنامج  وا�ستمر  لقاءات.   6 يقارب  ما 

دراما وحكاية لالأطفال والأهل عقد منه 5 عرو�س. وعر�ست يف مرافق العثمانية 

اأفالم متنوعة،بالإ�سافة اإىل م�سرحيات تفاعلية من اإنتاج م�سرح ع�ستار. وزار 

مكتبتها  على  ليتعرفوا  خمتلفة  مدار�س  من  وطالبات  طالب  العثمانية  مرافق 

وحديقتها. واأدخلت ملكتبة العثمانية 1385 ت�سنيفا جديدا لرفد مكتبة الأطفال 

بعناوين جديدة تغني معرفتهم

حديقة العائلة

رام  منطقة  من  واحل�سانات  املدار�س  من  جملة  العائلة   حديقة  ا�ست�سافت 

اهلل وبيتونيا ، لال�ستمتاع يف احلديقة اخلارجية والألعاب الداخلية. كما متت 

الأطفال  بلدي  جمل�س  وا�ستفاد  الداخلية.  القاعة  يف  ميالد  اأعياد  ا�ست�سافة 

نايت” يف  “كويز  ترفيهي  ن�ساط  لتنظيم  العامة من مرافق احلديقة   والهيئة 

املهم�سة  الفئات  �سمن  لالأمهات  لقاءات   7 عقد  مت  كما  الثاين.  الطابق  قاعة 

من  والبيئة  ال�سحة  لق�سم  عمل  وور�س  الغذائي”.  “الت�سنيع  عنوان  حتت 

موؤ�س�سة  “جذور” بالتعاون مع البلدية ملعلمي برنامج مدار�س �سحية و�سديقة 

للبيئة مبعدل 12 مدر�سة بعنوان “انيما�سن”. وور�سه اأخرى عن التغري املناخي 

بواقع يومّي عمل ا�ستهدفت معلمي مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة واملوؤ�س�سات 

املعنية. يذكر ان تدريب فرق الدبكة الأ�سبوعي م�ستمر ،بالإ�سافة اإىل تدريب 

فرق الكراتية.  بلغ عدد زوار احلديقة  يف الثلث الأخري من العام 5100 زائر.

مجلس بلدي أطفال رام الله

مت بالتن�سيق مع منتدى �سارك ال�سبابي حتديد اأ�سبوع كامل  للربنامج التدريبي 

الت�سال  منها  عدة  موا�سيع  ت�سمن  حيث  الأطفال،  بلدي  جمل�س  لأع�ساء 

 – الإن�سان  حقوق   – ال�سغط  حتت  العمل  الإبداعي-  التفكري   – والتوا�سل 

الإ�سرتاتيجية  اخلطة  حت�سري  هو  اإجنازه  مت  ما  واأهم  الفريق.  �سمن  والعمل 

لالأن�سطة والفعاليات التي �ستنفذ مع الهيئة العامة. وتدعيما لدور جمل�س بلدي 

اأطفال رام اهلل املنتخب، وحر�سًا من بلدية رام اهلل على توطيد ال�سلة بينه وبني 

املجل�س البلدي ملدينة رام اهلل وطواقمها التنفيذية، تلقى املجل�س تدريبا خا�سا 

لتهيئة الأع�ساء لإدارة بلدية رام اهلل  بيوم عمل يت�سنى لهم من خالله تبادل 

الأدوار مع املجل�س البلدي ملدينة رام اهلل والطواقم التنفيذية العاملة فيها. هذا 

و�سارك املجل�س يف فعاليات م�سروع قلنديا الدويل2.

فعاليات وأنشطة ثقافية فعاليات وأنشطة ثقافية 

منتدى مكتبة رام الله الثقافي

يتابع منتدى مكتبة رام اهلل الثقايف ن�ساطاته النوعية، فقدقّدم خالل الأ�سهر 

�سنديانة  »اأ�سبوع على رحيل  بعنوان  ندوة  منها،  اأم�سيات  املا�سية عدة  الثالثة 

 = الإ�سرائيلي  املنتج  مقاطعة  حول  حوارية  وندوة  القا�سم(«،  )�سميح  اجلليل 

ت�سجيع املنتج الفل�سطيني ، تبعتها ندوة خا�سة عن التداعيات النف�س اجتماعية 

بها  قدم  ثقافية  اأم�سية  واآخرها  على غزة،  العدوان  بعد  ما  الفل�سطينيني  على 

الدكتور عبد الكرمي اأبو خ�سان حول كتاب “التائهون” من تاأليف الكاتب اأمني 

معلوف.  واأقامت مكتبة رام اهلل العامة قراءة �سعرية خا�سة لل�ساعر الفل�سطيني 

املقيم يف الأردن زهري اأبو �سايب على هام�س م�سروع قلنديا الدويل.

أنشطة وفعاليات مرافق 
البلدية المجتمعية والثقافية

مكتبة رام الله العامة تنظم فعاليات 
للكبار والصغار على مدار العام  

النشاطات الثقافية 
ونشاطات األطفال

تتابع املكتبة ن�ساطاتها املتعددة مع الأطفال واليافعني والتي تت�سمن الربنامج 

املدار�س،  مع  برامج  عدة  اإىل  اإ�سافة  اأطفال«،  يا  و�سهال  »اأهال  الأ�سبوعي 

املكتبة  بها فريق  يقوم  للمدار�س  اأ�سبوعية  زيارات  القراءة من خالل  كت�سجيع 

مع الأ�ستاذ عدنان داغر كمتطوع. نادي القراءة لالأطفال واليافعني هو برنامج 

خم�س�س لطلبة املدار�س باأعمار خمتلفة يتم فيه ا�ست�سافة كاتب حملي عندما 

يتعلق الأمر بقراءة ومناق�سة كتاب له اأو لها.  

ووفق روؤية املكتبة يف امل�ساهمة بخدمة املجتمع املحلي فقد ا�ستمرت وبالتعاون 

مع هيئة الدفاع املدين بتقدمي عدة ندوات وتدريبات عملية يف مو�سوع ال�سالمة 

هذه  وا�ستهدفت  حدوثه،  عند  عليه  وال�سيطرة  احلريق  تاليف  وامكانية  العامة 

الدورات والندوات طالب املدار�س و ربات البيوت. 

وبالتعاون مع جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني اأقامت املكتبة دورتني للمهتمني 

وملوظف من املكتبة لتعلم لغة الإ�سارة، امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين من اأجل 

اأبي  بحملة  املكتبة  �ساركت  كما  ال�سمعية.  الإعاقة  ذوي  من  امل�ستفيدين  خدمة 

اإقراأ يل مع موؤ�س�سة »تامر »بتنظيم ن�ساطات لالأطفال داخل املكتبة بدعوة اآباء 

الطلبة. 

مجمع رام الله الترويحي

�سمن الن�ساطات ال�سهرية ملجمع رام اهلل الرتويحي و�سراكته مع املوؤ�س�سات يف 

 2014 احت�سان العديد من الأن�سطة، ا�ست�ساف خالل الربع الأخري من العام 

الأن�سطة التالية: خالل �سهر اأيلول خميم “هيب هوب اإيطاليا- فل�سطني”. هذا 

اإ�سافة اإىل ا�ست�سافة 3 فعليات لحتاد كرة اليد التي نظمت من خالل اللجنة 

البالرملبية..

وخالل  �سهر ت�سرين الول ا�ست�ساف املجمع فعالية توزيع قرطا�سية لأهلنا يف 

غزة مع �سباب نادي رام اهلل،  ويوما ريا�سيا لحتاد كرة الطاولة. اإ�سافة اإىل 

8 فعاليات تدريب فرق موؤ�س�سات موجودة على اأجندة ال�سالة الريا�سية. فيما 

ا�ست�ساف خالل �سهر ت�سرين الثاين معر�س “اإك�سبو تيك”  ملدة ع�سر ة اأيام. 

وخالل �سهر كانون الأول ا�ست�ساف املجمع فعالية من تنظيم موؤ�س�سة اليا�سمني 

الأطفال  ا�ستهدفت  اهلل،  رام  بلدية  وب�سراكة  باللعب  احلق  وموؤ�س�سة  اخلريية 

الفل�سطينية  اليد  اآن�سات كرة  اأي�سا بطولة   ا�ست�ساف  املجمع  و  الإعاقة.  ذوي 

ملدة يوم واحد. 

ومن اجلدير ذكره اأن جممع رام اهلل الرتويحي ي�ستقبل املواطنني يف املالعب 

اخلارجية طول اأيام الأ�سبوع من ال�ساعة 10 �سباحا حتى 10 ليال.
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اجتماعيات وبيانات

مشروع يال ع الحديقة 3

نظمت بلدية رام اهلل »م�سروع يال ع احلديقة”، و�سم عدة فعاليات فنية وثقافية 

ور�سم  ورواية ق�س�س،  فنية  واإ�سغال  م�سرحية  لالأطفال،ا�ستملت على عرو�س 

حر، ودراما، منها م�سرح احلارة يف عر�س م�سرحية “�سحكة حلوة” يف حر�س 

ال�سمكة الذهبية يف حديقة الأمم.   الردانا، م�سرح و�سينماتك الق�سبة عر�س 

املحكمة  ملبنى  اخلارجي  امل�سرح  على  بنبري«  يا  »بري  م�سرحية  عر�س  مت  وكما 

من قبل �سكان املدينة الذين وجدوا فيه مالذا اإىل املنتج الفل�سطيني وباأ�سعار 

املبادرات  هذه  خالل  من   ت�سعى  اأنها  البلدية  واأكدت  للم�ستهلك.  منا�سبة 

حملة  موؤخرا  اأطلقت  اأنها  خا�سة  الفل�سطيني،  املنتج  دعم  اإىل  وال�سراكات  

»رام اهلل خالية من املنتجات الإ�سرائيلية« و�سلمت ال�سركة درعا تقديرا لرئي�س 

البلدية ولل�سيدة فرحات.

تتقدم اأ�سرة البلدية ب�أحر التع�زي لزمالء رحل اأعزاء لهم: 
  الزميل عي�سى نزيه ال�سايغ بوفاة  والده الزميل ال�سابق نزيه ال�سايغ.

  الزميل حممد م�سطفى اإ�سماعيل بوفاة ابنه.

  الزميلني ح�سني وكنعان اأبو رحمة بوفاة والدتها.

  الزميل عبد املنعم حنفية بوفاة �سقيقه.

  الزميل فريد �ساهني بوفاة والدته.

  الزميل �سامل اأبو حديد بوفاة والدته.

  الزميل جهاد اأبو  زر بوفاة �سقيقه.

  الزميل يا�سر اأحمد دار قطو�سة/ حمادة بوفاة والدته.

  وتتقدم اأ�سرة البلدية ب�أحر الته�ين للزميل �سبحي مب�رك الذي رزق مبولودين جديدين.

اإح�س�ئي�ت ع�مة بعدد طلب�ت مركز 
خدم�ت اجلمهور من اأيلول- ك�نون الأول2014

العددا�سم الطلب
200عدم مم�نعة كهرب�ء وم�ء وه�تف

13من�سوب �س�رع
18�سه�دة �س�كن مدينة

499طلب براءة ذمة
43طلب ا�سرتداد ت�أمني

137براءة ذمة - اأر�س خ�لية
17طلب �سبك عق�ر ب�سبكة �سرف �سحي الطرية

97طلب خمطط موقع
10طلب �سه�دة اإثب�ت ملكية اأو عدم وجود ملكية

48طلب رخ�سة حرف و�سن�ع�ت

2- بي�ن�ت حمكمة البلدي�ت
-  ورد اإىل حمكمة البلدية )273 ( ق�سية. 

-  مت ف�سل )253( ق�سية. 

-  20 ق�سية مدورة.

فعاليات وأنشطة ثقافية 

من منطلق اأهمية التدريب كو�سيلة من و�سائل حت�سني الأداء، وتطوير اإمكانيات 

هذا  ولتحقيق  والتكنولوجية،  والعملية  العلمية  التطورات  ومواكبة  املوظفني 

الهدف، ت�سدد البلدية على �سرورة �سمان جودة الربامج التدريبية التي تتلقاها 

كوادرها الب�سرية. 

ور�س  يف  للع�ملني  والدولية  املحلية  امل�س�رك�ت  الت�يل  اجلدول  يبني 
العمل واملوؤمترات كل ح�سب تخ�س�سه:

جدول امل�س�رك�ت اخل�رجية 

الدورةاملكانامل�شاركون

عر�س املوازنة الت�ساركيةاأملانيا�سليمان غنيم

اأمريكااأحمد اأبو لنب

موؤمتر 100 مدينة قادرة 

على التحديات

تخطيط �سوارعرام اهللاأن�س ح�سن

رام اهللفرح ك�سابري

Designing and 
Implementing Server 

Infrastructure

ال�سنيعدي هندي

دورة تدريبية للم�سوؤولني /م�ساريع 

املعونة ال�سينية للدول العربية

العثمانية، واختتمت الفعاليات يف عر�س يويا يف حديقة يو�سف قدورة مع م�سرح 

�سوداء  “اأذن  منها  ق�س�سه  من  جمموعة  جمعة  خالد  الكاتب  وروى  ال�سرية. 

واأذن �سقراء”، متت مناق�ستها مع الأطفال يف الهواء الطلق على حديقة درج 

الطرية، و ا�ستمتع الأطفال برواية الق�س�س يف حديقة البيارة وحديقة عجلوين  

مع �سلوى جرادات وعزة جرب.

شركة عدل تكرم بلدية رام الله

تقدمت �سركة عدل غري الربحية بتكرمي لبلدية رام اهلل ولل�سيدة فاتن فرحات 

مديرة دائرة ال�سوؤون الثقافية واملجتمعية على �سراكتها يف اإجناح �سوق الثالثاء، 

الت�سهيالت  البلدية  له  وقدمت  العثمانية  املحكمة  �سركة عدل يف  تنظمه  الذي 

لإجناحه، وذلك يف اإطار دعمها للمنتج الفل�سطيني واملزارع الفل�سطيني، خا�سة 

واأن �سركة عدل قامت يف هذا ال�سوق الأ�سبوعي بعر�س منتجات فل�سطينية من 

املواد الغذائية والتموينية والفاكهة واخل�سراوات، وقد �سهد ال�سوق اإقبال  كبريا 
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