


مجمع رام ا� الترويحي

يقع مشروع المجمع الترويحي في منطقة حيوية ذات طبيعة جغرافية جميلة في حوض عين 
بالشوارع وخطوط  (7.5) دونم، وتتصل  أرض مساحتها  رام اهللا على قطعة  بمدينة  الكرزم 
المجمع  ويضم  المدينة.  في  العامة  والمجتمعية  الترفيهية  والمواقع  الرئيسة  المواصالت 

مالعب مغلقة وساحات ومباني للخدمات والمؤسسات الشبابية ومواقف للسيارات.
 

العالمية  المواصفات  على  معتمدة  الترويحي  اهللا  رام  مجمع  بتشييد  اهللا  رام  بلدية  قامت 
المتبعة في إقامة المالعب المغلقة والمفتوحة والمؤهلة الستخدام ذوي االحتياجات الخاصة. 
ويمثل مجمع رام اهللا الترويحي الذي تبلغ تكاليف إنشاءه أربعة ماليين دوالر، رغبة بلدية رام 
والثقافي   الرياضي  النشاط  استيعاب  على  والقادرة  المالئمة  التحتية  البنية  توفير  في  اهللا 
المحلي والوافد ضمن شبكة من الفضاءات القادرة على تقديم أداء متكامل وتعزيز التنمية 

الرياضية والثقافية في المجتمع المحلي في أحياء رام اهللا كافة.

 مرافق مجمع رام ا� الترويحي
مركز إبسا الرياضي:  تم إنشاؤه بالشراكة ما بين بلدية رام اهللا و الهند والبرازيل وجنوب 
األغراض  متعدد  ملعب  على  تحتوي  مغلقة  رياضية  صالة  ويضم    UNDPو (إبسا)  إفريقيا 
األلعاب  من  عدد  لخدمة  العالمية  الفيفا  معايير  وفق  ومصممة  مربع،  متر   1010 بمساحة 
الرياضية مثل: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم, ألعاب اللياقة البدنية وألعاب 
رياضية أخرى. وتضم الصالة مدرجا للجمهور يتسع لحوالي 400 متفرج في الجزء العلوي منها، 

ويمكن الوصول إلى المدرج من خالل ثالثة مداخل.

كافتيريا  التذاكر,  لبيع  مركز  عيادة,  لالعبين,  وغرف  صحية  وحدات  على  المركز  يحتوي  كما 
مؤهل  والمركز  الرياضية.  واألجهزة  للمعدات  مخازن  على  يشمل  كما  للجمهور,  وخدمات 
بأنظمة  ومزود  أمتار   6 حوالي  ارتفاعه  ويبلغ  الخاصة,  االحتياجات  ذوي  األشخاص  الستخدام 

الصوت واإلضاءة وإنذار حريق ومخارج للطوارئ. 

 مبنى رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة: تم إنشاؤه بهدف دمج رياضة ذوي االحتياجات الخاصة في 
متعددة  قاعة  على  ويحتوي  أمتار.   6 وبارتفاع  مربع   متر   431 حوالي  مساحته  وتبلغ  المجمع، 

األغراض وخدماتها باإلضافة إلى مكاتب إدارية.

وذلك  مربع،  متر   540 بمساحة  األغراض  متعدد  خارجيا  ملعبا  خارجية: تضم  وحدائق  3مالعب 
لخدمة مجموعة من األلعاب الرياضية الخارجية مثل: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، التنس, 
وغيرها, ومدرجًا للجمهور يتسع لحوالي 200 متفرج. كما تشمل الساحات الخارجية للمجمع على 
بحيث  المشروع  تصميم  تم  وقد  للجلوس,  أماكن  يتخللها  خضراء  وساحات  للسيارات,  مواقف 

يكون مؤهال الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة.


