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مشاريع هندسية صحة وبيئة

اأخي / اأختي املواطنة

للفرتة  اهلل   رام  لبلدية  الإخبارية  الر�سالة  من  العدد  هذا  يحمل 
املا�سية )اأيار-31/اأب/2014( طابعا يختلف عن �سابقيه، وهذا لي�س 
بالغريب، لأن  قهرنا وحزننا على اأهلنا يف قطاع غزة كان له الن�سيب 
مل  �ساعة  مت�س  فلم  كبلدية،  اليومية  واأعمالنا  حياتنا  يف  الأكرب 
ن�سمع فيها - اأو ن�ساهد- اأحداثا موؤملة على و�سائل الإعالم والتوا�سل 
املختلفة، تتمثل با�ست�سهاد اأطفالنا الأبرياء، وق�سف بيوت وهدمها 
فوق روؤو�س �ساكنيها، هذا اإىل جانب الحتالل الإ�سرائيلي لالأطفال 

ولطفولتهم وهم يلهون رغم الق�سف واحلرب على �ساطئ غزة.
ومل نن�س قبل هذه احلرب، معركة اأخرى خا�سها اأ�سرانا البوا�سل يف 
�سجون الحتالل باأمعائهم، من خالل الإ�سراب عن الطعام الذي 

خا�سوه يف �سبيل حريتهم وق�سيتهم العادلة.
اأن نقوى  يف خ�سم هذه الأوقات ال�سعبة، حاولنا يف بلدية رام اهلل 
اأخوتنا يف قطاع غزة، فاأطلق املجل�س البلدي  على اجلراح، ون�ساند 
حملة م�ساندة ودعم حتت �سعار "من رام اهلل كلنا غزة"، كما اأطلق 
حملة مل�ساندة الأ�سرى يف معركتهم، ومل تعترب بلدية رام اهلل هذه 
اخلطوات توجها جديدا، اإمنا هو توجه يثبت يف كل مرة اأن رام اهلل 

باأهلها متثل �سندا لأبناء �سعبها.
موؤمتر  بانعقاد  املهم  التاريخي  احلدث  اهلل  رام  مدينة  �سهدت  كما 
األف  من  اأكرث  مب�ساركة  الأم،  املدينة  يف  مرة  لأول  اهلل  رام  اأبناء 
مغرتب من اأبناء املدينة يف اأمريكا وبرعاية �سيادة الرئي�س حممود 
عبا�س، و�سهدت رام اهلل  بلقاء اأبنائها تد�سني ميدان املنا�سل كرمي 

خلف، وافتتاح حديقة البيارة وغريها من الفعاليات املهمة.
اخلطة  بح�سب  الهند�سية  م�ساريعها  اهلل  رام  بلدية  وتوا�سل  هذا 
ال�سنوية، حيث �سرعت يف تاأهيل الطرق الداخلية يف البلدة القدمية 

وتاأهيل املرحلة الثانية من �سارع يافا الرئي�سي.
بلديتكم  وباب  دائما،  واآرائكم  مالحظاتكم  اإىل  ال�ستماع  ي�سعدين 

مفتوح.

م. مو�سى حديد
رئي�س بلدية رام اهلل 

كلمة العدد
تنفيذ مجموعة من المشاريع 

الحيوية في مدينة رام الله

نفذت بلدية رام اهلل جمموعة من امل�ساريع احليوية يف املدينة خالل الأ�سهر 
والثقايف  والتنموي  التجاري  احلراك  تن�سيط  �سياق  يف  تندرج  املا�سية، 

واملجتمعي والريا�سي:

م�سروع احي�ء وت�أهيل البلدة القدمية
عليها  عملت  التي  الرئي�سية  امل�ساريع  من  واحدًا  القدمية  البلدة  م�سروع  يعد 
البلدية، وي�سمل كال من: �سارع البلدية، �سارع عي�سى زيادة، �سارع املعلم جري�س، 
�سارع ال�سهل، �سارع �سيدة الب�سارة، �سارع دير الروم، وقد جاء امل�سروع امتدادا  

لدرا�سة تتعلق باحلفاظ على املوروث الثقايف واإحياء البلدة القدمية.
مت  حيث  القدمية،  البلدة  يف  املتهالكة  التحتية  البنية  تاأهيل  امل�سروع  وت�سمن   
الكهرباء  وخطوط  ال�سرب،  مياه  وخطوط  ال�سحي،  ال�سرف  خطوط  تاأهيل 
والت�سالت، اإىل جانب تبليط ج�سم الطريق ببالط �سناعي، وتبليط الأر�سفة. 
خالل  من  باأهميته  وتوعيتهم  بامل�سروع  املواطنني  باإعالم  البلدية   قامت  وقد 
توزيع ن�سرة تعريفية، ودعتهم اإىل ال�ستفادة من فرتة امل�سروع لتجديد حمالهم، 
واللتزام ب�سروط البلدية لرتكيب اليافطات ودهان الأبواب، حتى يكون املخرج 
النهائي للم�سروع اأداة جذب ت�سهم يف اإحياء البلدة القدمية وتن�سيطها جتاريًا 

و�سياحيًا وثقافيا وتنمويًا.
وتبلغ قيمة امل�سروع 2 مليون و900 األف �سيكل بتمويل من البلدية،  وكانت البلدية 
قد اأجلت العمل يف هذا امل�سروع، نظرا لنعقاد موؤمتر اأبناء رام اهلل، ولأول مرة 
يف املدينة، مب�ساركة األف من اأبنائها املغرتبني، واإىل حني انتهاء �سهر رم�سان 

الف�سيل. 
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رئيس وأعضاء بلدية رام الله 
يلتقون مع أصحاب المحال 

التجارية والمواطنين  

ت�أهيل الأدراج
اإن�ساء 3 اأدراج يف منطقة الطرية، ومنطقة  اأنهت البلدية  
حو�س ردانا، ومنطقة عني منجد، من اأجل التخفيف على 
ال�سوارع  من  منازلهم  اإىل  و�سولهم  وت�سهيل  املواطنني 
الرئي�سية. كما مت النتهاء من اأعمال العظم لدرج رابع يف 
منطقة باطن الهواء. وتبلغ تكلفة امل�سروع 500 األف �سيكل 

بتمويل من البلدية.

مدر�سة  يف منطقة اجلدول
بتمويل  اجلدول،  مدر�سة  باإن�ساء  اهلل  رام  بلدية  �ستبا�سر 
من ميزانية املعارف يف البلدية يبلغ 6،246،755 �سيكال«. 
وخمتربات  وخارجية  داخلية  �ساحات  املدر�سة  و�ست�سم 
اهلل،  رام  يف  التو�سعة  مناطق  يخدم  مبا  �سفية،  وغرف 
يف  العمل  مدة  وت�سل  احلكومية.  املدار�س  عدد  وزيادة 

امل�سروع اإىل 450 يوما. بني  ما  يافا،  �سارع  تاأهيل  من  الثانية  املرحلة  باأعمال  موؤخرًا  املبا�سرة  متت   
املنطقة القريبة من تقاطع �سارع يافا مع �سارع عبد احلميد �سومان وحتى حدود 
املدينة مع مدينة بيتونيا. وتاأتي هذه املرحلة ا�ستكماًل للمرحلة الأوىل التي مت 
النتهاء منها عام 2013، وان�سجاما مع روؤية البلدية يف تطوير وتاأهيل ال�سوارع 

الرئي�سية يف املدينة.
و�سمل امل�سروع تطوير البنية التحتية اخلا�سة بال�سارع من �سبكات �سرف �سحي 
بلغت  وقد  الأر�سفة.  وتاأهيل  الطريق  تعبيد  واإعادة  وماء،  وات�سالت  وكهرباء 

تكلفة امل�سروع 2 مليون و310 اآلف �سيكل بتمويل من �سندوق بلدية رام اهلل.

مشاريع هندسية  مشاريع هندسية 

تأهيل وتعبيد ميدان ياسر عرفات 

ال�سوارع  وبع�س  املدينة،  و�سط  عرفات،  يا�سر  ميدان  وتعبيد  بتاأهيل  اهلل  رام  بلدية  قامت 
املتفرعة عنه، منذ م�ساء اخلمي�س 22 اأيار 2014، وذلك �سمن خطوتها لإعادة تاأهيل بع�س 
امليادين وال�سوارع، مبا فيها ميدان الرئي�س ال�سهيد يا�سر عرفات، خا�سة اأن بنيته التحتية 
)البالط( باتت م�سدر معاناة حلركة امل�ساة وال�سيارات املارة يف امليدان، حيث قرر املجل�س 
البلدي ال�ستعا�سة عن فكرة تبليط امليدان، واإعادة تعبيده بالإ�سفلت، كما كان عرب �سنني 

طويلة.

جممع رام اهلل الرتويحي - املرحلة الرابعة
جممع  من  الرابعة  املرحلة  باأعمال  اهلل  رام  بلدية  بداأت 
رام اهلل الرتويحي، والتي ت�سمل اإن�ساء طابق قاعات متعددة 
ال�ستخدامات، اإىل جانب ت�سطيب املركز الباراملبي وحذف 
القاعة الريا�سية الداخلية لذوي الحتياجات. وتبلغ تكلفة 
امل�سروع 477 األف يورو بتمويل م�سرتك من بلدية رام اهلل 

و�سندوق تطوير واإقرا�س البلديات.
مت  الذي  الرتويحي،  املجمع  تطوير  اإىل  امل�سروع   ويهدف 
الأغرا�س،  متعددة  ريا�سية  �سالة  اإن�ساء  الآن،  حتى  فيه، 
وتاأهيل  الباراملبي،  للمركز  وا�سافة  عظم  طابق  واإن�ساء 
ال�ساحات واملالعب اخلارجية، مبا ي�ساهم يف حتقيق روؤية 
للن�ساطات  نوعية  اإ�سافة  لي�سّكل  املجمع  هذا  نحو  البلدية 

الريا�سية واملجتمعية يف املدينة.

بع�س الرتميمات على حمالتهم يف الوقت الذي تتم فيه عملية التاأهيل، وذلك 
بهدف جذب احلركة التجارية اإىل املنطقة. 

اأن  اآملني  رام اهلل،  بلدية  التجاوب مع  واملواطنون من جانبهم  التجار  واأبدى    
التجارية  احلركة  وا�ستقطاب  القدمية  البلدية  اإحياء  يف  التاأهيل  هذا  ي�ساهم 

اإليها.

البلدة القدمية ملدينة رام اهلل،  بلدية رام اهلل جولة يف  واأع�ساء  اأجرى رئي�س 
التحتية  وبنيتها  الداخلية  طرقها  تاأهيل  م�سروع  يف  الأعمال  بدء  قبيل  وذلك 

املتهالكة التي تعود اإىل اأكرث من اأربعني عاما. 
اأ�سحاب املحال التجارية واملواطنني يف املنطقة على  ومت خالل اجلولة اإطالع 
خطة امل�سروع، ودعت البلدية التجار املواطنني اإىل التعاون مع طواقمها، واإجراء 

تأهيل شارع يافا - المرحلة الثانية

اإع�دة ت�أهيل �سوارع متفرقة
تقوم بلدية رام اهلل، تنفيذا خلطتها ال�سنوية، ب�سق الطرق واإعادة تعبيد �سوارع 

داخلية وتاأهيلها مبا يتوافق مع متطلبات التو�سع الذي ت�سهده املدينة.
وتقوم البلدية باإعادة تاأهيل 7 �سوارع داخلية، وهي: �سوارع القاهرة وتوفيق زياد 
وفاجرن وال�سطرلبي ودير طريف و�سارع متفرع من مدريد و�سارع متفرع من 
عني م�سباح،  بتكلفة 2 مليون و890 األف �سيكل بتمويل من البلدية. وتت�سمن 
الأعمال تاأهيال للبنية التحتية وتخ�سني عدد من املنحدرات لزيادة الأمان على 

الطرق وو�سع اإ�سارات مرورية.
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بح�سور املح�فظ د. ليلى غن�م، من�ق�سة م�س�كل 
خطوط النقل وجممع�ت ال�سري 

يف  عقد  اجتماع  يف  غنام،  ليلى  د.  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  حمافظ  اأكدت 
وتوزيعاتها  النقل  املتعلقة بخطوط  امل�ساكل  اأهمية معاجلة  رام اهلل على  بلدية 
امل�سكلة  ال�سوء على  حجم  اإلقاء  اللقاء  والبرية. ومت يف  رام اهلل  يف حمافظة 
اإيجاد  و�سرورة  النقل،  وخطوط  لل�سري  احلالية  باملجمعات  واملتمثلة  املوجودة 
ب�سكل  وللمحافظة  خا�سة  للمدينة  الروؤية  مع  تتما�سى  لها،  اإ�سرتاتيجية  حلول 
عام. ومت التفاق على �سرورة وجود مذكرة تفاهم على م�ستوى املحافظة ووزارة 
النقل واملوا�سالت والبلديات لو�سع احللول الإ�سرتاتيجية لقطاع النقل واإعداد 

الدرا�سات الالزمة لذلك، وحتديد املوعد الزمني للتنفيذ. 

ضم 
ضاحية الريحان 
لحدود مدينة 

رام الله 

عمار  جمموعة  قامت  التي  ال�سكنية،  الريحان  �ساحية  اهلل  رام  بلدية  �سمت 
حو�س  يف  باإن�سائها  الفل�سطيني  ال�ستثمار  ل�سندوق  العقاري  الذراع  العقارية 
الع�سكرية، اإىل حدود تنظيم مدينة رام اهلل، حيث اأ�سبحت ال�ساحية جزءًا ل 

يتجزاأ من مدينة رام اهلل.
ومبوجب هذا القرار، والذي جاء بناًء على طلب بلدية رام اهلل وجمموعة عمار 
العقارية، اأ�سبحت �ساحية الريحان اأحد اأحياء مدينة رام اهلل، و�ستقوم بلدية 
رام اهلل بتقدمي كافة اخلدمات البلدية لهذه ال�ساحية، علمًا اأن جمموعة عمار 
التحتية من  البنية  اأن�ساأت كامل  امل�سروع كانت قد  التي تقوم بتطوير  العقارية 
)�سبكات �سوارع، مياه، �سرف �سحي، كهرباء و�سرف مياه اأمطار وات�سالت(، 
�سمن  �سملها  مّت  عامة  ومباٍن  خ�سراء  امل�ساحات  تخ�سي�س  اإىل  بالإ�سافة 

مشاريع هندسية  مشاريع هندسية 

امل�سروع الهيكلي التف�سيلي.
ال�سكنية والتي �سملت  اأنه مّت اإجناز املرحلة الأوىل من �ساحية الريحان  يذكر 
جديد  مل�ست�سفى  اإ�سافة  خمتلفة  مب�ساحات  �سكنية،  وحدة   )350( من  اأكرث 
التخ�س�سي  العربي  امل�ست�سفى  �سركة  بتطويره  تقوم  �سريرا   )250( ب�سعة 
اأكرث من  ومن املتوقع افتتاحه نهاية العام احلايل، و�سوق جتاري حديث ي�سم 
الثانية من  اأ�سرفت املرحلة  اأطفال، كما  )50( حمال جتاريا وم�سجدا ورو�سة 
امل�سروع )حواىل 300 وحدة �سكنية( على النتهاء، حيث با�سرت جمموعة عمار 
بت�سليم هذه الوحدات اإىل امل�ستفيدين، ويتم التح�سري للبدء باملرحلة الثالثة من 

ال�ساحية، وت�سمل بناء ما يزيد عن )850( وحدة اأخرى .
وقد انتقل ما يزيد عن )120( عائلة لل�سكن يف الريحان.

بلدية رام الله تشارك في فعالية 
ختام مشروع التراث من أجل التطوير

قام مركز حفظ الرتاث الثقايف، حتت رعاية معايل وزيرة ال�سياحة والآثار رول معايعة، باختتام م�سروع 
»الرتاث من اأجل التطوير: ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية من اأجل حماية املدن التاريخية واإدارتها«، واإطالق 
اأدلة احلفاظ على املراكز التاريخية يف كل من بيت حلم ورام اهلل وال�سلط يف مركز ال�سالم يف بيت حلم، 
بح�سور �سخ�سيات اعتبارية وممثلي املوؤ�س�سات احلكومية والهيئات املحلية والدولية. و�ساركت بلدية 
رام اهلل يف احلفل، واأكد م. مو�سى حديد رئي�س بلدية رام اهلل يف كلمة باحلفل على اأهمية الت�سدي 

ملحاولت طم�س املوروث الثقايف، م�سيدًا بدور املوؤ�س�سات واملراكز املعنية بهذا املجال. 

تحسين البيئة المرورية
اخلطة املرورية الط�رئة

بداأت البلدية، ا�ستنادًا للدرا�سات املرورية التي نفذتها، م�سروع حتديد اجتاهات 
ال�سري، وتغيري عدد من ال�سوارع اإىل نظام “الطريق باجتاه واحد”، اإىل جانب 
تقييم الو�سع املروري على عدد من تقاطعات املدينة التي ت�سهد اأزمات مرورية 

اأو حوادث �سري متكررة. 
جلنة  ومع  البلدية  داخل  واعتمادها  ونقا�سها  املخططات  بع�س  اإجناز  مت  وقد 
املرور واملوا�سالت وال�سرطة، ومن �سمن املخططات تركيب كامريات مراقبة 

على عدد من التقاطعات لعمل عّد مروري للمركبات وتقييم الو�سع.

ي�سمل التغيري، يف املرحلة الأوىل من اخلطة املرورية، يف منطقة املا�سيون �سارع خليل 
اأبو ريا �سعودا لي�سبح باجتاه واحد باجتاه ميدان عزيز �ساهني/ وزارة العدل.  
البدء  و�سيتم  نزول،  يافا  �سارع  باجتاه  واحد  باجتاه  ال�سكاكيني  خليل  و�سارع 
يف  الطرق  تاأهيل  اإعادة  اأعمال  انتهاء  بعد  القدمية  البلدة  يف  اخلطة  بتنفيذ 

املنطقة، كما �سيتم تنفيذ اخلطة يف طريق عني م�سباح.

يف  ال�سوئية  الإ�سارات  عمل  وتقييم  درا�سة  اأي�سًا  املرورية  اخلطة  وتت�سمن 
اأنظمة  وا�ستخدام  الإ�سارات،  هذه  برجمة  اإعادة  اإىل  اخلطة  وتهدف  املدينة، 
امل�سالك  مع  منفرد  ب�سكل  التعامل  يتم  بحيث  ال�سوئية  بالإ�سارة  ذكية  حتكم 

املزدحمة. 

اخلطة املرورية ال�س�ملة

تهدف اخلطة املرورية ال�ساملة للبلديات الثالث: رام اهلل والبرية وبيتونيا، اإىل حتقيق 
نظام موا�سالت اقت�سادي و�سديق للبيئة وحت�سني ال�سالمة املرورية يف هذه املدن.

الآن  والبلدية  املدى،  وطويلة  متو�سطة  واأخرى  ق�سرية  اأهدافا  اخلطة  وت�سمل 
ب�سكل  وتتم  مرورية،  درا�سة  لإجراء  املرجعية  ال�سروط  على  العمل  مرحلة  يف 
مواٍز درا�سة وتقييم خطوط املوا�سالت العامة، و�سيتم اإجراء درا�سات يف وقت 
لحق تتعلق باإن�ساء �سبكة موا�سالت عامة با�ستخدام احلافالت خلدمة الأحياء 

واملنطقة اجلغرافية ملدن رام اهلل والبرية وبيتونيا.
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مذكرة تفاهم بين بلدية رام الله ونقابة المهندسين لتنظيم »صب الباطون«

مشاريع هندسية  مشاريع تجميل المدينة 

مشاريع تخطيط حضري 

م�س�ريع �سودقت للتنفيذ:

• م�سروع تعديل تنظيمي لتو�سعة �سارع من 3 مرت اإىل 6 مرت حو�س 	
19 املدينة حي 15 احل�سني، 

م�س�ريع معلنة اأو �ستعلن لالعرتا�س�ت 
• وتعديل 	 اأخرى  وتو�سعة  �سوارع  لقرتاح  تنظيمي  تعديل  م�سروع 

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 
اأرا�سي مدينة  ال�سرقي  من  ال�سرقي وحي 4 اجلنوبي  ال�سمايل   3

بيتونيا �سمن تنظيم بلدية رام اهلل.
• م�سروع تعديل تنظيمي لتو�سعة طريق من 3 مرت اإىل 6 مرت يف حي 3 	

غ�سان وحي 5 الأمرية عالية، وتغيري ا�ستعمال اأر�س اجلامع.
• مرت 	  6 اإىل  منتظمة  غري  طريق  لتو�سعة  تف�سيلي  تنظيم  م�سروع 

حو�س 19 املدينة حي 9 مار جري�س.

م�س�ريع انتهت فرتة تعليقه� لالعرتا�س�ت وج�ٍر العمل على ت�سديقه�:
• وتو�سعة 	 �سوارع  واقرتاح  قطع  لعدة  واإفراز  توحيد  اإعادة  م�سروع 

اأخرى وتغيري ا�ستعمال بع�س القطع يف حو�س 15 اجلدول – حاليا 
يف جمل�س تنظيم اأعلى.

• م�سروع تعديل تنظيمي لإعادة توحيد واإفراز عدة قطع يف حو�س 10 	
خلة العد�س ) 1 (-  ل زال يف مرحلة درا�سة العرتا�سات الواردة 

على امل�سروع.

• م�سروع تعديل تنظيمي يف حو�س 18 املا�سيون لتغيري ال�ستعمال من 	
�سكن اإىل مكاتب – مت اتخاذ قرار بتحويل جميع القطع التي تقع 
على �سارع 14 مرتا فما فوق اإىل مكاتب – حاليا يف جمل�س تنظيم 

اأعلى.
• واقرتاح 	 قطع  عدة  واإفراز  توحيد  لإعادة  تنظيمي  تعديل  م�سروع 

�سوارع يف حو�س 10 خلة العد�س ) 2 ( - حاليا يف جمل�س تنظيم 
اأعلى.

• واإلغاء 	 قطع  عدة  وتوحيد  ا�ستعمال  لتغيري  تنظيمي  تعديل  م�سروع 
طريق 3 مرت، وتنظيم طريق اآخر، حو�س 19 املدينة حي 5 الأمرية 
عالية - رفع اإىل اللجنة الإقليمية لدرا�سة العرتا�سات الواردة على 

امل�سروع.
• م�سروع تعديل تنظيمي لتعديل اأحكام مناطق �سكن ج يف مدينة رام 	

اهلل - حاليا يف جمل�س تنظيم اأعلى. 
• 	 10 مرتىل   6 من  طريق  وتو�سعة  لتنظيم  تف�سيلي  تنظيم  م�سروع 

لدرا�سة  الإقليمية  اللجنة  اإىل  رفع  ال�سماكة -  �سعب   9 مرت حو�س 
العرتا�سات الواردة على امل�سروع.

• املدينة 	 لتقلي�س عر�س درج يف حو�س 19  تنظيمي  تعديل  م�سروع 
حي 23 عني منجد - رفع اإىل اللجنة الإقليمية لدرا�سة العرتا�سات 

الواردة على امل�سروع.

م�س�ريع قيد الدرا�سة:
• العمل 	 جاٍر  تف�سيلي  وتنظيم  تنظيمي  تعديل  م�ساريع  ثالثة  هناك 

عليها يف الوقت احلايل مب�ساحات خمتلفة. تبلغ امل�ساحة الإجمالية 
التقريبية للم�ساريع حوايل  350750 م2 .

باملهند�س  ممثلة  اهلل  رام  بلدية  وقعت 
ونقابة  البلدية،  رئي�س  حديد  مو�سى 
اإعديلي  اأحمد  باملهند�س  ممثلة  املهند�سني 
مقر  يف  تفاهم،  مذكرة  املهند�سني،  نقيب 

البلدية .
وتهدف مذكرة التفاهم اإىل تعزيز التعاون 
املختلفة،  املجالت  يف  اجلانبني  بني  ما 
خا�سة  واملواطن،  الوطن  خدمة  فيه  ملا 
املتعلقة  الق�سايا  مناق�سة  بعد  تاأتي  واأنها 
بتخفيف الإجراءات اخلا�سة باأذونات �سب 

الباطون، وتطوير العمل يف هذا املجال.

تنظيف أراض فارغة 
متابعة ليوم النظافة الوطني الذي قامت به بلدية رام اهلل، متت مبا�سرة 
العمل مب�سروع تنظيف قطع الأرا�سي الفارغة، واإزالة الأو�ساخ وخملفات 
البناء واحل�سائ�س والأ�سواك وحماية الأ�سجار من احلرائق، ومت العمل يف 

ما جمموعه 42 موقعا خمتلفا.

بستنة مدارس المدينة 
 قامت طواقم البلدية باأعمال الب�ستنة يف مدار�س هواري بومدين وعزيز 
�ساهني وبنات رام اهلل الثانوية ومدر�سة عني منجد، حيث تركزت الأعمال 
ونك�س  والأ�سواك  الأع�ساب  واإزالة  املتك�سرة  الأ�سجار  فروع  اإزالة  على 
الأ�ستال  بزراعة  والقيام  زراعة،  تربة  وفرد  توريد  وكذلك  الأحوا�س، 
اأيام  عدد  بلغ  حيث  بالتنقيط،  الري  خطوط  ومتديد  املالئمة  والأ�سجار 
العمل يف املدار�س 120 يوما، وعدد الأ�ستال املزروعة 250 �ستلة و�سجرة، 
وتهدف هذه الأعمال اإىل خلق بيئة �سحية ونظيفة واآمنة للطالب وتنمية 

حب الطبيعة يف نفو�سهم.

مشروع التعشيب والتقليم  2014 
بداية  مع  العام  لهذا  والتقليم  التع�سيب  مب�سروع  اهلل  رام  بلدية  با�سرت 
خطة  �سمن  يتوزعون  بعقد،  عامال   15 امل�سروع  و�سم  حزيران،  �سهر 
اأر�سفة  معظم  تع�سيب  مت  حيث  املدينة،  مناطق  خمتلف  على  مو�سوعة 
ا�ستعمال  لت�سهيل  الأ�سجار  وترفيع  عنها،  العوائق  اإزالة  ومتت  ال�سوارع، 
املواطن للر�سيف، وكذلك ب�ستنة وزراعة جميع اجلزر الرئي�سية، وتقليم 
الأ�سجار، حيث مت تقليم ما جمموعه 120 �سجرة كبرية بوا�سطة الرافعة، 

وتقليم 926 �سجرة بوا�سطة التقليم اليدوي حتى تاريخه.

مقبرة رام الله
الأحوا�س  بتهيئة  البلدية  قامت  اهلل،  رام  مقربة  وزراعة  جتميل  بهدف 
وزراعتها، واإزالة الأع�ساب وت�سوية الأحوا�س واإ�سافة تربة زراعية وجتهيز 
�سبكة ري بالتنقيط مع خزانات مياه عدد 3 بحجم 5 مرت مكعب للخزان 

الواحد، حيث متت زراعة ما جمموعة 200 �ستلة و�سجرة متنوعة.

بيت بالستيكي جديد
يف اإطار ال�سعي الدائم لإنتاج ما ي�سد حاجة املدينة من اأ�ستال وورود، مت 
اإن�ساء بيت بال�ستيكي ثان مب�ساحة 200 مرت مربع، وبحيث تكون امل�ساحة 
الإجمالية للبيوت البال�ستيكية 450 مرتا مربعا، حيث من املتوقع اأن تغطي 

هذه امل�ساحات من امل�ساتل 80% من حاجة املدينة.
بلغ  العام  هذا  من  الأوىل  الثمانية  الأ�سهر  خالل  امل�ستل  اإنتاج  اأن  يذكر 
امليادين  املزروعة يف  الأ�ستال  وبلغ عدد  متنوعة،  �ستلة  اأكرث من 30000 

واحلدائق واجلزر وخالفه اأكرث من 35000 �ستلة .
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صحة وبيئة صحة وبيئة

بلدية رام الله تطلق يوم 
النظافة الوطني ومجلس 
الوزراء يعتمده

أحلى األوقات العائلية 
في حدائق البلدية 

ا�ستقبلت حدائق البلدية زوارها، وذلك منذ مطلع ني�سان 
املا�سي، بعد النتهاء من اأعمال ال�سيانة والتاأهيل، مبا 
حديقة  الزيتونة،  حديقة  الطرية،  درج  حديقة  ي�سمل: 
الق�سر، وملعب كرة ال�سلة  يف الطرية، حدائق البيارة، 
حديقة  العجلوين،  كامل  حديقة  فرناندو،  �سان  حديقة 

اخللود، حديقة عني مزراب، حديقة الأمل.
قدورة-  يو�سف  حديقة  العامة:   احلدائق  اإىل  اإ�سافة 
ردانا- حر�س  املا�سيون،  الأمم-  حديقة  قدورة،  حي 

ردانا، وحديقة الربوة- املا�سيون.
ني�سان وحتى  العامة منذ �سهر  بلغ عدد زوار احلدائق 
الزائرين  عدد  ي�سمل  مبا  زائرا،   137،260 اآب  نهاية 
داخل  لالأطفال  اأن�سطة  اأقامت  التي  املوؤ�س�سات  من 
امليالد  واأعياد  واملدار�س  الأطفال  وريا�س  احلدائق، 
من  وحر�سا  رم�سان.  �سهر  يف  اجلماعية  والإفطارات 
البلدية على ا�ستمزاج اآراء املواطنني حول مدى ر�ساهم 
عن م�ستوى اخلدمات املقدمة يف تلك احلدائق، مت و�سع 
�سناديق خا�سة لتلقي �سكاوى املواطنني واقرتاحاتهم. 
الثامنة  ال�ساعة  يوميا من  اأبوابها  وتفتح احلدائق  هذا 

�سباحا وحتى الثانية ع�سرة ليال.

مكافحة الكالب الضالة 
والخنازير البرية

رام هلل  بلدية  اإىل  الواردة  ال�سكاوى  لتزايد عدد  نظرا 
مبا يخ�س ظاهرة انت�سار الكالب ال�سالة واخلنازير يف 
اأنحاء مدينة رام اهلل، وما يرافقه من تعر�س املواطنني 
البلدية  قامت  الإزعاج،  اىل  اإ�سافة  العامة،  لالأخطار 
بتنفيذ حمالت ت�سميم لتلك احليوانات يف املناطق التي 

ترد منها ال�سكاوى. 
يتم  التي  احليوانات  تلك  جمع  على  البلدية  وحتر�س 
اإىل  واإر�سالها  وحتميلها  نفوقها  بعد  مبا�سرة  ت�سميمها 

اأماكن حمددة غري ماأهولة و دفنها.

بلدية رام الله تبدأ بتطبيق نظام جديد 
لجمع النفايات في مركز المدينة

قامت بلدية رام اهلل بتوفري �سيارة جديدة �ساغطة �سغرية احلجم  مبا يتنا�سب مع �سوارع مركز املدينة 
ال�سيقة، ا�ستمرارا مل�ساعي تطوير نظام جمع النفايات ال�سلبة يف مركز املدينة، ومبا ي�سمن التخفيف 
من كميات النفايات التي يتم اإر�سالها اإىل احلاويات املركزية، وتفاديا للمعوقات التي تواجهها البلدية يف 

تفريغ تلك احلاويات نظرا لزدحام ال�سوارع التي تتواجد فيها.
وتقوم ال�سيارة ال�ساغطة بجمع النفايات يف اأوقات حمددة فقط لإزالة النفايات من مركز املدينة، وعليه فقد 

متت خماطبة  اأ�سحاب املحال التجارية واملقاهي واملطاعم ب�سرورة  اللتزام بالتعليمات التالية :
• عدم اإلقاء نفايات املحل يف �سلة املهمالت املتواجدة يف ال�سارع.	
• ال�ساعات املحددة من قبل �ساحب املحل ولي�س عامل 	 النفايات من املحل يف  اإخراج  تقع م�سوؤولية 

البلدية.
• اإخراج النفايات ال�سلبة فقط يف اأكيا�س بال�ستيكية مقواه وحمكمة الإغالق.	
• و�سع اأكيا�س النفايات ال�سلبة على الر�سيف خارج املحل فقط من ال�ساعة العا�سرة اإىل العا�سرة 	

والن�سف �سباحا اأو من ال�ساعة الثالثة اإىل الثالثة والن�سف ظهرا. 
• يف حال كانت هنالك حاجة للتخل�س من نفايات املحل خارج الأوقات املذكورة يتم اإلقاوؤها يف اأقرب 	

حاوية نفايات ب�سكل ح�ساري.
هذا وقد ارتاأت البلدية تطبيق هذا النظام ب�سكل تدريجي، حيث مت البدء بتطبيقه يف ال�سارع الرئي�سي 
و�سارع املعر�س منذ مطلع �سهر اآب. و�سيتم العمل على درا�سة مدى فاعليته بهدف تعميمه على جميع 

ال�سوارع يف مركز املدينة.

اأطلقت بلدية رام اهلل »يوم النظافة الوطني« يف ال�سابع من اأيار حتت �سع�ر »مدينتي 
نظيفة ....... اأن� نظيف«. وتبنى جمل�س الوزراء هذا اليوم لي�سبح ال�سابع من اأيار 

من كل عام يومًا وطنيًا للنظافة.
الوطني  النظافة  يوم  يف  املحلي  املجتمع  مع  بال�سراكة  الفعاليات  من  العديد  تنفيذ  مت 
وعي  رفع  اإىل  الفعاليات  جميع  وهدفت  فل�سطني،  بنك  برعاية  كان  الذي   2014/5/7
جهة،  من  املدينة  وبيئة  نظافة  على  احلفاظ  يف  املواطن  وم�سوؤولية  دور  جتاه  املواطنني 

وتعزيز دور العمل التطوعي يف املدينة من جهة اأخرى.
وتوزع رئي�س واأع�ساء جمل�س بلدي رام اهلل، وموظفوها وعاملوها على عدة مواقع يف املدينة، 
لي�ساركوا العاملني يف عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات الأهلية والبنوك و�سركات القطاع اخلا�س، 
والدفاع  الوطني  والأمن  ال�سرطة  عنا�سر  مع  بالتعاون  املدينة،  تنظيف  اإىل جنبًا يف  جنبًا 

املدين. و�سارك يف هذا اليوم عدد من املوؤ�س�سات بلغ عدده  43 موؤ�س�سة و1299 متطوعا
وكانت بلدية رام اهلل ا�ستخدمت تطبيق يوم النظافة الوطني من خالل هذا الرابط:

http://www.ramallah-gis.ps/flexviewers/Cday/ 
وُيظهر هذا التطبيق الأرا�سي التي مت تنظيفها باللون الأخ�سر، ولدى ال�سغط على 

القطعة يظهر رقم القطعة/ احلي/ احلو�س.

ويف يوم النظافة، اأعلنت د. ليلى غنام حمافظ حمافظة رام اهلل والبرية، وبالتن�سيق مع قيادة 
ال�سرطة يف املحافظة، وبلدية رام اهلل، على ت�سديد العقوبات بحق كل من يلقي النفايات يف 
ال�سارع، �سواء من مركباتهم اأو ب�سكل مبا�سر، وذلك عرب فر�س غرامات مالية، من�سو�س 

عليها يف القوانني.

جمعية اللد الوطنية 
تكرم عمال النظافة 

عمال  من  عامال   20 اخلريية  اللد  جمعية  كرمت 
العمال.  عيد  مبنا�سبة  اهلل  رام  بلدية  يف  النظافة 
ابو عني ممثال  البلدي عالء  املجل�س  وتوجه ع�سو 
هذه  تاأتي  التكرمي  حفل  يف  اهلل  رام  بلدية  عن 
الذي  النظافة  عمال  ملجهود  تقديرا  املبادرة 

ي�سهرون على نظافة املدينة وحماية بيئتها. 
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حفل مشاريع بلدية 
رام الله للتوعية 
البيئية للعام 
الدراسي 2014-2013

مع  البيئية  التوعية  مل�ساريع  ال�سنوي  اخلتامي  اهلل احلفل  رام  بلدية  نظمت 
الثقايف.  اهلل  رام  ق�سر  يف   ،2014-2013 الدرا�سي  للعام  املدار�س  طلبة 
ياأتي  الذي  امل�سروع  هذا  اإجناح  يف  معها  �ساهم  من  جميع  البلدية  و�سكرت 
وزارة  وبالأخ�س  التعليمي،  القطاع  مع  ال�سراكة  يف  البلدية  روؤية  �سمن 
الرتبية والتعليم، وال�سراكة مع القطاع اخلا�س واملجتمع املحلي، وينبع  من 
روؤية البلدية الع�سرية يف العتناء بالتنمية ال�ساملة للمدينة بكافة خدماتها 

وبالأخ�س البيئية.
 ومت خالل احلفل عر�س ريبورتاج عن اأبرز الفعاليات والأن�سطة التي قامت 
البيئية  التوعية  م�سروع  يف  امل�ساركة  املدينة  مدار�س  يف  اهلل   رام  بلدية  بها 
البيئية  الن�ساطات  اأبرز  عن  ق�سري  فيلم  عر�س  مت  كما  املدار�س.  طلبة  مع 
لها عالقة مبو�سوع  اأن�سطة  ت�سم  امل�ساركة، حيث  املدار�س  بها  التي متيزت 
داخل  وال�سحي  البيئي  الوعي  ن�سر  ال�سلبة،  النفايات  ا�ستخدام  اإعادة 
املحلي  واملجتمع  الأهل  وم�ساركة  دمج  على  والعمل  املدار�س،  نطاق  وخارج 
توعوية و�سحية يف  ن�ساطات زراعية، تقدمي حما�سرات  بيئية،  ن�ساطات  يف 
جمالت خمتلفة، بناء اأحوا�س وحدائق زراعية داخل املدار�س، عمل �سبكات 

ري بالتنقيط، بناء البيوت البال�ستيكية داخل املدار�س. 
امل�ستقبل  مدار�س  وطلبة  اللوثرية  الإجنيلية  الرجاء  مدر�سة  طلبة  قدم  كما 
عر�سا مل�سرحيات بيئية متنوعة، تناولت مو�سوع حق الطفل يف العي�س يف بيئة 
�سحية ونظيفة، ولقد  لقت العرو�س امل�سرحية تفاعال مع ح�سور احلفل يف 

م�سرح ق�سر رام اهلل الثقايف.
وجاءت اأ�سماء الفائزين مب�ساريع التوعية البيئية لعام 2013-2014 بناء على 
تقييم اللجنة التقييمية للمدار�س امل�ساركة مب�سابقة امل�سرحية البيئية واللجنة 
للبيئة لعام  امل�ساركة بربنامج مدار�س �سحية و�سديقة  للمدار�س  التوجيهية 

2013-2014 على النحو التايل: 

برن�مج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة
املرتبة الأوىل: مدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة( منا�سفة مع 

 مدر�سة في�سل احل�سيني الأ�سا�سية.
املرتبة الثانية: مدر�سة الفرندز للبنات منا�سفة مع مدر�سة ذكور عني 

 منجد الأ�سا�سية.
املرتبة الثالثة: مدر�سة ذكور عني م�سباح الثانوية منا�سفة مع مدر�سة 

 �سيدة الب�سارة للروم الكاثوليك.

اأم� ج�ئزة التميز لهذا الع�م: 
فقد ح�سلت عليها مدر�سة عزيز �ساهني الثانوية، حيث متيزت بال�ستدامة 
يف امل�سروع وال�ستمرار بتنفيذ الن�ساطات البيئية، اإ�سافة اإىل التميز باإعادة 

ا�ستخدام النفايات ال�سلبة ونظافة �ساحات املدر�سة على مدار العام.

املدار�س املتميزة يف اأن�سطة من �س�أنه� رفع الوعي البيئي لدى 
 الطلبة:

 -اأف�سل يوم بيئي
 مدر�سة �سيدة الب�سارة للروم الكاثوليك. 

 مدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(. 
 مدر�سة بنات رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(.

 -اأف�سل فيلم كرتوين عن البيئة
مدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة( ومدر�سة الرجاء الإجنيلية 

 اللوثرية. 

 -اأف�سل عمل يف الق�سية البيئية فقد متيزت:
 مدر�سة فل�سطني املونت�سورية.

 مدر�سة الفرندز للبنات
مدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية ) الوكالة(.

 اأما يف م�س�بقة امل�سرحية البيئية لع�م 2013-2014 فقد 
 جاءت النتائج على النحو التايل : 

املرتبة الأوىل: مدر�سة الرجاء الإجنيلية اللوثرية منا�سفة مع مدر�سة 
 ذكور عني م�سباح الثانوية.

املرتبة الثانية: مدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة( منا�سفة 
 مع مدار�س امل�ستقبل.

املرتبة الثالثة: مدر�سة في�سل احل�سيني الأ�سا�سية منا�سفة مع 
 مدر�سة بنات رام اهلل الأ�سا�سية )الوكالة(.

 يذكر اأن  برنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة الذي يتم تنفيذه للعام 
البيئية الذي تقوم  التوعية  اأبرز م�ساريع  التوايل، هو من  اخلام�س على 
بلدية رام اهلل بتنفيذه بالتعاون مع اللجنة التوجيهية التي ت�سم: مديرية 
الرتبية والتعليم يف رام اهلل والبرية، وزارة ال�سحة الفل�سطينية، وزارة 
القت�ساد الوطني، موؤ�س�سة جذور لالإمناء ال�سحي والجتماعي، �سلطة 
رام  والبيئة، حمافظة  الطاقة  لأبحاث  الفل�سطيني  املركز  البيئة،  جودة 
اهلل والبرية، مديرية زراعة رام اهلل والبرية، احتاد ال�سناعات الغذائية 
الفل�سطينية، منظمة ال�سحة العاملية، الدفاع املدين الفل�سطيني، م�سلحة 
مياه حمافظة القد�س ملنطقة رام اهلل والبرية، مركز العمل التنموي معا، 
الإغاثة الزراعية الفل�سطينية، موؤ�س�سة عمار الأر�س، جمل�س اخلدمات 
امل�سرتك لإدارة النفايات ال�سلبة للهيئات املحلية فـي حمافظة رام اهلل 

والبرية، موؤ�س�سة احلق باللعب، �سبكة املنظمات البيئية.
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مخيم بلدية رام الله البيئي 
الصيفي السادس لعام 2014 

نظمت بلدية رام اهلل اأعمال املخيم البيئي ال�ساد�س لعام 2014 يف 
حديقة العائلة باملدينة،  وذلك على مدار 12يوما من �سهر اآب حتت 
�سعار »ارفع �سوتك ل لرتفاع م�ستوى �سطح البحر«، ومب�ساركة ما 
البيئي  النادي  اأع�ساء يف  الت�سعني طالبا وطالبة غالبيتهم  يقارب 

لربنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة.

مشروع رام الله – المدينة الذكية

اأرجاء مدينة رام اهلل  يهدف م�سروع رام اهلل - املدينة الذكية اإىل ربط كافة 
بخدمة النرتنت، وذلك من خالل باقة نفاذ متكن زائري و�ساكني املدينة من 
احل�سول على اإنرتنت ل�سلكي عرب خدمات الواي فاي ) Wi-Fi( يف اأي وقت 
ومن اأي مكان داخل املدينة، على اأن يكون النفاذ ل�سفحة البلدية الإلكرتونية 
وكافة ال�سفحات املتفرعة عنها جمانيًا. بعد اعتماد املجل�س البلدي لتو�سيات 

 مشروع البلدية اإللكترونية

تقرير فريق العمل امليداين 
واملكتبي حتى ت�ريخ 

2014/8/30
تقدير عدد الوحد الكلي 
20،000 م�سكن ومن�ساأة

تحديث البيانات

ميدانية  بزيارات  البلدية   طواقم  تقوم 
بيانات  لتحديث  املدينة  ومن�ساآت  مل�ساكن 
املواطنني  للتوا�سل مع  ال�ساكنني فيها وذلك 
وقام  البلدية.  خدمات  من  وامل�ستفيدين 
ال�سكنية  الوحدات  بزيارة كامل  العمل  فريق 
يقارب  ما  بيانات  واملن�ساآت، متكن من جمع 
اأغلبها  حو�سبة  ومتت  املكلفني،  من   %86 الـ 
وربط 41% منها مع بيانات البلدية الأخرى. 
كما يقوم الفريق نف�سه اأثناء تواجده بامليدان 
بيانات  قاعدة  لتحديث  املباين  بت�سوير 

البلدية اجلغرافية.

جلنة امل�سروع وفريقها الفني، وموافقة وزارة الت�سالت على تفا�سيل امل�سروع 
والتاأكد من �سمانه لعدم احلكرية، مت التفاق مع ال�سركة الفائزة بالعطاء على 
ال�سروط املرجعية لالتفاقية والمتداد اجلغرايف الذي �ستغطيه املرحلة الأوىل، 
وذلك ليتم اإطالق امل�سروع برعاية ر�سمية من قبل وزارة الت�سالت وتكنولوجيا 

املعلومات .

يف اإطار م�سروع البلدية الإلكرتونية املمول من موؤ�س�سة التعاون الأملاين الـGIZ، 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، اجتمع مدراء الدوائر وروؤ�ساء 
الأق�سام مع خبري يف و�سع الإجراءات مت انتدابه من الـGIZ بهدف ح�سر اإجراءات العمل املتبعة يف 
اأن وثيقة عطاء النظام  دوائر البلدية املختلفة، وذلك لإ�سدار دليل الإجراءات الت�سغيلية، والتاأكد من 

اجلديد التي انتهي من اإعدادها �ساملة، وتلبي متطلبات كافة الدوائر.
وقد عربت 13 �سركة حملية ومناطقية عن اهتمامها بامل�سروع، ونيتها التقدم لعطاء النظام لدى طرحه. 
وعلى �سعيد اآخر، يتم العمل على حو�سبة كافة خدمات اجلمهور لت�سبح متاحة للمواطن على ال�سفحة 
الرئي�سية للبلدية وذلك ت�سهيال عليه، لي�سبح باإمكانه تعبئة وت�سليم طلبه للبلدية اإلكرتونيا حلني توفري 
وال�ستالم  والدفع  الطلبات  بتتبع م�سار  للمواطن  امل�سروع -  روؤية  �سي�سمح -وفق  الذي  ال�سامل  النظام 

اإلكرتونيا.
 ويف ذات ال�سياق، ويف ظل غياب الت�سريعات املحلية للدفع الإلكرتوين، تقوم بلدية رام اهلل بدرا�سة احللول 
و�سيط،  طريق  عن  بالتحويل  اأو  النرتنت  خالل  من  مبا�سرة  الإلكرتوين  الدفع  اإمكانية  لتوفري  املمكنة 
Payfellow للعملية، حيث عقدت اجتماعات فنية مع �سركات حملية ومناطقية ذات عالقة ك�سركة 

للدفع الإلكرتوين املبا�سر و Palpay كو�سيط لتحويل ر�سوم اخلدمة. 
رام اهلل لالطالع  بلدية   GIZالـ موؤ�س�سة  وفد من  كما  زار 
مع  الأملانية  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  امل�ساريع  من  عدد  على 
بلدية رام اهلل، ومن �سمنها تقييم جتربة التعاون يف م�سروع 

البلدية الإلكرتونية. 

�سارك الطلبة واملتطوعون وقادة املخيم اإ�سافة اإىل اإدارة املخيم على مدار الأيام الـ 12، 
بعدة فعاليات توعوية ون�ساطات خمتلفة حتث على احلفاظ على البيئة، وتعزيزا ل�سعار يوم 
البيئة العاملي لعام 2014، والذي يهدف اإىل ت�سجيعنا جميعًا للعمل معًا ملواجه التحديات 

الناجتة عن تغري املناخ والكوارث الطبيعية. 

ذات  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  من  العديد  مب�ساركة  البيئية  التوعوية  الن�ساطات  تنفيذ  ومت 
موؤ�س�سة  الفل�سطينيني،  الهيدرولوجيني  جمموعة  البيئة،  جودة  �سلطة  مثل:  العالقة، 
م�سلحة  الوطني،  القت�ساد  وزارة  والبرية،  اهلل  رام  �سحة  مديرية  اللعب،  يف  احلق 
مركز  الفل�سطينية،  الطبية  الإغاثة  املياه،  �سلطة  والبرية،  اهلل  رام  ملحافظة  القد�س  مياه 
عمار  موؤ�س�سة  جذور،  م�سجر  الفل�سطيني،  البيئة  مركز  جال،  بيت  البيئي-  التعليم 
النفايات  لإدارة  امل�سرتك  والبيئة، جمل�س اخلدمات  الطاقة  لأبحاث  البيئي  املركز  الأر�س، 
معا  مركز  الأوىل،  اهلل  رام  �سرية  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  املحلية  للهيئات  ال�سلبة 
الفل�سطيني. املدين  الدفاع  وجهاز  الق�سبة،  وم�سرح  ال�سغار،  الفنانني  منتدى   التنموي، 

اأبو  فرا�س  املدرب  مع  م�سرحيا  ال�ساد�س عر�سا  البيئي  املخيم  طلبة  قدم  املخيم  ويف ختام 
�سباح، واآخر غنائيا مع مدر�س املو�سيقى عي�سى اجللدة، حيث ج�سد العر�س امل�سرحي فكرة 
بيئية تخدم �سعار يوم البيئة العاملي لعام 2014، بينما متحورت الفقرة الغنائية على عر�س 
اأغنية لغزة واأخرى للحرب وثالثة حتث على تر�سيد ا�ستهالك املياه. هذا  وقدم امل�ساركون 

عرو�سا خمتلفة للدبكة مع املدربة كري�ستني هوديل. 
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أنت هنا ع الخريطة

اأنت هن� You are Here، تو�سح  هذه اخلريطة املوقع اجلغرايف ملت�سفح اخلارطة 
يف  اأماكن   4 يف  وذلك  باملوقع،  املحيطة  املتميزة  املعامل  واأهم  املدينة  و�سوارع 
املدينة )�سا�سة عر�س منتزه بلدية رام اهلل، �سا�سة عر�س حديقة الأمم، لوحة 

تعريفية يف ميدان املنارة، لوحة تعريفية يف �سوق احلرجة(.

درع تقديري لتوفير المعلومات 
الهندسية والفنية ألغراض 

GIS المساحة على موقع

تقدم مكتب ال�سريف للم�ساحة بدرع تقديري لبلدية رام اهلل، وذلك جلهودهم يف 
ت�سهيل تقدمي  املعلومات الهند�سية والفنية، وذلك من خالل موقع نظم املعلومات 
اأف�سل  ب�سكل  املعلومة  على  احل�سول  ت�سهيل  يف  �ساهم  ما    ،GIS اجلغرافية  
من ال�سابق، وتوفري الوقت على مكاتب امل�ساحة للح�سول على املعلومات. ومتت 
الإ�سارة خالل تقدمي درع التقدير اإىل اأن البلدية متيزت يف هذه اخلدمة مقارنة 
بالبلديات الأخرى، وهذه اخلدمة تعترب ميزة للعمل امل�ساحي يف مدينة رام اهلل، 
 WWW.GIS-RAMALLAH.PS كون املعلومات متوفرة وجمانية على املوقع
على  املوقع  الإطالع من خالل هذا  امل�ساحة  ومكاتب  املواطنني  باإمكان  وحيث   ،
ال�سحي،  ال�سرف  �سبكة  الكنتورية،  رام اهلل، اخلريطة  ملدينة  ال�سورة اجلوية 
باأعمال امل�ساحة، ت�سنيف واأحكام الأرا�سي، املالحة  النقاط املرجعية اخلا�سة 

الربية، عنونة و�سور املباين، بالإ�سافة اإىل معلومات عديدة اأخرى.

إطالق مشروع إعداد اإلطار التنموي اإلستراتيجي لمدينة رام الله

G I S

مشروع العنونة 
والرمز البريدي لمدينة رام الله

زودت بلدية رام اهلل جمموعة الت�سالت بالعنوان الكامل ملا يزيد عن ن�سف 
م�سرتكي املجموعة املقيمني يف رام اهلل، �سمن م�سروع العنونة والرمز الربيدي 
وجمموعة  اهلل  رام  بلدية  بني  وقعت  التي  لالتفاقية  ولحقا  اهلل،  رام  ملدينة 
الت�سالت الفل�سطينية التي تتعلق بالتعاون بني الطرفني للرتويج لنظام العنونة 
اجلديد وم�ساعدة املجموعة يف حتديث عناوين م�سرتكيها يف مدينة رام اهلل، 

وتدريب كادرها على نظام العنونة.
وكان مت تهيئة اأنظمة املجموعة ل�ستقبال العنوان الكامل كما هو معتمد يف بلدية 
كامال  العنوان  ليظهر  والإلكرتونية  الورقية  الفواتري  ت�سميم  تغيري  مع  اهلل  رام 
باقي  عناوين  لتحديد  اآلية  اإيجاد  على  حاليا  الفريقان  يعمل  كما  املواطنني.  لدى 

امل�سرتكني.
الرتكري  مت  فقد  ومهما،  ورياديا  نوعيا  م�سروعا  العنونة  م�سروع  لكون  ونظًرا 
مع  وزارة الت�سالت على تبّنيه وتعميم منهجيته على الوطن، ودفع جمموعة 
امل�سروع  ويعترب  النظام،  وتبني  البلدية  مع  تفاهم  مذكرة  لإبرام  الت�سالت 
البلدية  من  الأوىل  املرحلة  تطبيق  لدى  املواطن  مع  التوا�سل  متطلبات  من 

الإلكرتونية.
»زنار«  الوطني  الفريق  اأع�ساء من  اهلل  رام  بلدية  ا�ستقبلت  ال�سياق،  ذات  ويف 
مت  حيث    Glabal Communities حملية  جمتمعات  موؤ�س�سة  عن  وممثال 
اإطالعهم على جتربة بلدية رام اهلل يف م�سروع العنونة، وال�ستماع اىل تو�سيات 
البلدية فيما يتعلق بتكرار التجربة يف 16 بلدية اأخرى، وذلك بتمويل من موؤ�س�سة 

»جمتمعات عاملية«.

اأما عن مراحل اإعداد الإطار التنموي ال�سرتاتيجي و�سياغة اخلطط املجتمعية 
الإ�سرتاتيجي  التنموي  الإطار  على:  ف�ست�ستمل  عنه  تنبثق  �سوف  التي  املتكاملة 
لثماين  املتكاملة  التنموية  املجتمعية  واخلطة   ،2035-2015 اهلل  رام  ملدينة 
�سنوات 2015 – 2022، واخلطط القطاعية التنموية الإ�سرتاتيجية للموؤ�س�سات 
املوؤ�س�سي  للتطوير  الإ�سرتاتيجية  واخلطة   ،2018  –  2015 اهلل  رام  ولبلدية 
لبلدية رام اهلل لل�سنوات 2015 – 2018، وخطة العمل التف�سيلية للعام 2015. 
ومت يف هذا املجال حتديد خم�سة جمالت رئي�سية، وهي: التخطيط احل�سري، 
التنظيم العمراين والبنية التحتية، التنمية القت�سادية املحلية، التنمية الثقافية 
واملجتمعية، ال�سحة العامة والبيئة، الإدارة واحلكم الر�سيد، حيث �سيتم ت�سكيل 

جلان قطاعية جمتمعية وفق املجالت اأعاله.

الذي  رام اهلل،  ملدينة  التنموي  التخطيط  اإطار  م�سروع  رام اهلل  بلدية  اأطلقت 
وتنفذه  الدولية،  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  بتمويل  البلدية  اإعداده  تولت 
الهند�سة والتخطيط وبيت  موؤ�س�سة »جمتمعات عاملية«، وبدعم فني من مركز 
قبل  من  فاعلة  م�ساركة  اإىل  منها  �سعي  يف  لال�ست�سارات،  الفل�سطيني  اخلربة 
املعنية يف  اجلهات  كافة  من  ورعاية  ودعم  واأفراد،  موؤ�س�سات  املحلي:  املجتمع 

دولة فل�سطني، لإعداده على اأح�سن وجه ممكن.
ويهدف امل�سروع اإىل اإعداد خطة تنموية طويلة الأمد )ع�سرون عاما( للمدينة، 
بحيث ت�سكل ويف كافة املجالت والقطاعات التنموية، اإطارًا ا�سرتاتيجيًا ي�ستند 
لثماين �سنوات لتطوير  اإعداد خطة تنمية جمتمعية متكاملة  اإليه، وينبثق عنه 
كما  التحتية،  وبناها  والإنتاجية  واخلدمية  الثقافية  اأن�سطتها  مبختلف  املدينة 
اإعداد خطة ق�سرية املدى لبلدية رام اهلل تركز على تطويرها  ي�سمل امل�سروع 
املوؤ�س�سي، و�سياغة برناجمها ال�ستثماري، وكذلك يت�سمن و�سع خطط ا�ستثمار 

قطاعية ق�سرية املدى. 
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بلدية رام الله تطلق برنامج تحرك 
مساند ألهلنا في قطاع غزة

ر�س�ئل ر�سمية اإىل روؤ�س�ء املدن التواأمة والتع�ون مع 
بلدية رام اهلل:

 قامت بلدية رام اهلل باإر�سال ر�سائل ر�سمية اإىل روؤ�ساء املدن 
ال�سديقة والتواأمة والتعاون مع بلدية رام اهلل، اأو�سحت فيها 
الإ�سرائيلي على قطاع غزة وعدد  والعدوان  الأو�ساع   �سورة 
بتقدمي  فيها  وطالبت  العدوان،  �سحايا  واجلرحى  ال�سهداء 
اإىل  والوقوف  القطاع  يف  ولالأهل  ل�سعبنا  وامل�ساندة  الدعم 

جانبه واىل جانب حقه يف العي�س بحرية وكرامة.
 

خيمة كلن� غزة:
اأقامت بلدية رام اهلل خيمة مل�ساندة اأهلنا يف القطاع يف �ساحة 
لقاء  فيها  وعقدت  اهلل،  رام  بلدية  اأمام  احلدادين  را�سد 
جماهرييا ت�ساوريا مع القوى الوطنية والدينية واملواطنني يف 
املدينة وموؤ�س�سات املدينة مل�ساندة اأهلنا يف غزة، كما �سهدت 
ب�سكل  ت�سامنية  فعاليات  عدة  غزة  كلنا  اهلل  رام  من  خيمة  
عيد  ايام  اول  يف  اخليمة  يف  العزاء  باب  فتح  مت  كما  يومي، 

الفطر املبارك.
التي  الأو�ساع  ظل  يف  الأعياد:  زينة  واإزالة  الإعالم  تنكي�س 
�سهدها القطاع وبعد ان كانت البلدية قد اأنارت املدينة بزينة 
اتخذ  غزة،  على  العدوان  بدء  وبعد  املبارك،  رم�سان  �سهر 

املجل�س البلدي قرارا باإطفاء اإنارة زينة العيد.

حملة اإعالمية للت�س�من مع غزة:
م�ساندة  ت�سامنية  لوحات  برتكيب  اهلل  رام  بلدية  قامت 
خمتلف  عرب  املواطنني  اىل  وتوجهت  كما  غزة،  يف  لأهلنا 
و�سائل الإعالم للم�ساركة يف امل�سريات واحلمالت الت�سامنية 

امل�ساندة لغزة.

 م�سرية النعو�س اإىل الأمم املتحدة:
نظمت البلدية م�سرية نعو�س رمزية ، حمل خاللها املواطنون 
العدوان يف  �سهداء  باأ�سماء  رمزية  نعو�سا  اهلل  رام  مدينة  يف 
غزة وجابوا بها �سوارع رام اهلل اإىل اأن و�سلوا اإىل مقر الأمم 
املتحدة وقدمت البلدية ر�سالة اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة 
ت�سجب فيها العدوان وتطالب فيها املجتمع الدويل بالتحرك 

لوقف العدوان.
 

حملة اإغ�ثة اأهلن� يف غزة:
جمع  خالل  من  اأهلنا  مل�ساندة  حملة  اهلل  رام  بلدية  اأطلقت 
الرتويحي،  اهلل  رام  جممع  يف  والعينية  املالية  التربعات 
واأطلقت  املدينة،  موؤ�س�سات  من  العديد  احلملة  يف  و�سارك 
البلدية عدة �ساحنات دعم اإىل غزة، حمملة باملواد التموينية.

على  العدوان  بدء  فمنذ  غزة،  قط�ع  يف  لأهلن�  م�س�ندا  برن�جم�  اهلل  رام  بلدية  اأطلقت 
اأهلن� يف قط�ع غزة، اتخذ جمل�س بلدية رام اهلل قرارا ب�إطالق حملة مل�س�ندة اأهلن� يف 

املح�فظ�ت اجلنوبية، وعملت البلدي على عدة اأ�سعدة:
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الدورةاملكانامل�ساركون

دورة اإدارة الفعالياترام اهللاأ�سعد ح�سري

طارق ر�سماوي
دورة اإدارة الفعالياترام اهلل

تقنيات و�سوتيات العرو�س الفنيةبيت حلم

دورة اإدارة الفعالياترام اهللمنى عوين

ندوة حول كيفية جتنيد الأموالرام اهللحمزة عواودة

تقنيات و�سوتيات العرو�س الفنيةبيت حلمبا�سم �سنارة

نورما عبد اهلل
اجتماع للجنة التو�سيف اخلا�سة مبراكز رام اهلل

تقدمي اخلدمة

اللقاء املركزي الأول خلدمات اجلمهوررام اهلل

دورة حول التنمية القت�سادية املحليةعماننهى غنيم

موؤمتر احتاد املكتبيني الأوروبيني املتعلق تركياهالة كيلة
بال�سرق الأو�سط

دورة يف GISرام اهللجمانة قطو

دورة يف GISرام اهلل�سمرية اأبو غزالة

م�ساركة بربنامج تدريبي يف جامعة برلنياملانيا�سفاء دويك

امل�ساركة مع بلدية تروندهامي بالحتفال الرنويجمارلني خليل
بالذكرى 200 للموؤ�س�سة

ور�سة عمل حول اإجراءات الرقابة الداخليةبيت حلمماهر الناطور

ور�سة عمل حول اإجراءات الرقابة الداخليةبيت حلم�سهري ع�ساف

ور�سة عمل حول اإجراءات الرقابة الداخليةبيت حلماأ�سامة م�سلح

الت�سويق الإلكرتوين للمكتباتعمانرانيا احل�سيني

ور�سة عمل لتطوير خطط الت�سال اأريحامها �سحادة
والتوا�سل

شؤون إدارية شؤون إدارية 

1. بيانات مركز خدمات الجمهور – 
مبنى البلدية

اح�سائيات عامة بالطلبات من تاريخ 2014/5/1 
ولغاية 2014/8/31

العددا�سم الطلب

288عدم ممانعة كهرباء وماء وهاتف

10من�سوب �سارع

18�سهادة �ساكن مدينة

491طلب براءة ذمة

9طلب خدمات ال�سوارع والطرق

62طلب ا�سرتداد تاأمني

17تعهد بعمل حفريات

116براءة ذمة - ار�س خالية

32طلب �سبك عقار ب�سبكة �سرف �سحي الطرية

148طلب خمطط موقع

2. بيانات محكمة البلديات

• ورد اإىل حمكمة البلدية 163 ق�سية. 	
• مت الف�سل يف )145( ق�سية. 	
• 18 ق�سية مدورة	

بلدية رام الله توقع مذكرة تفاهم لتطوير نظام األرشفة اإللكترونية 
 

واملعايري  الإلكرتونية  والإدارة  والأر�سفة  ال�سجالت  اإدارة  لنظام  وتدريبية  تعريفية  فعاليات  وعقد  بذلك،  اخلا�سة  الو�سائل  وا�ستخدام  املعنيني،  املوظفني  بتدريب 
الدولية والفنية اخلا�سة بها يف كافة مراحل العمل ل�سالح البلدية، وتزويد البلدية باآخر امل�ستجدات حول الربنامج، مبا يتطابق ويتوافق مع املعايري واملوا�سفات 

العاملية املعتمدة لدى ال�سركة.
 وتوجهت بلدية رام اهلل بال�سكر ل�سركة »ميديا انفوتك« على هذه اللفتة الكرمية، م�سرية اإىل اأن مذكرة التفاهم هذه تندرج يف اإطار تعزيز التعاون ما بني البلدية 

والقطاع اخلا�س.

وقعت بلدية رام اهلل ممثلة برئي�سها املهند�س مو�سى حديد، و�سركة 
عمر  مبديرها  ممثلة  والتقنية،  الإدارية  للحلول  انفوتك«  »ميديا 
اخلطيب، مذكرة تفاهم تهدف اإىل تطوير نظام الأر�سفة الإلكرتونية 
الفنية  واملوؤهالت  باخلربات  تتمتع  ال�سركة  اأن  خا�سة  البلدية،  يف 
رام  بلدية  التفاقية،  وفق  ال�سركة،  املجال. ومتنح  هذا  يف  املطلوبة 
لتحقيق  التحديثات  بكافة  موثقًا  برناجمًا  جماين،  وب�سكل  اهلل، 

الهدف املن�سود.
وتدريبية  تعريفية  عمل  ور�سات  بعقد  ال�سركة  تلتزم  املذكرة،  ووفق 
اآليات  ذلك  يف  مبا  الأر�سيفية،  الأنظمة  لتطبيق  البلدية،  لكوادر 
يتعلق  فيما  الالزمة  القرارات  واتخاذ  الفنية،  العمل  واإجراءات 

 المقاعد المخصصة لبلدية رام الله في كليات الوكالة

�سمن اإجراء �سنوي، مت الإعالن يف ال�سحف املحلية و�سمن التفاق القائم بني بلدية رام اهلل ووكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني،عن تخ�سي�س 
ع�سرة مقاعد للطالب ممن ليحملون بطاقة لجئ للدرا�سة يف كلية العلوم الرتبوية وتخ�سي�س ع�سرة مقاعد اأخرى يف كلية جمتمع املراأة – الطرية،اإ�سافة اإىل 5 
مقاعد درا�سية للموظفني و5 لأبنائهم و10 مقاعد لأهايل املدينة يف جامعة القد�س املفتوحة. وا�ستقبلت البلدية طلبات من خريجي الثانوية العامة 2012، وبح�سب 

املعايري املحددة التي و�سعتها جلنة خمت�سة من املجل�س البلدي لهذه املقاعد،مت اختيار الطالب املقبولني،والإعالن عن اأ�سمائهم يف ال�سحف املحلية.

نقابة العاملين تنظم حفاًل 
بمناسبة األول من أيار

نظمت نقابة العاملني يف بلدية رام اهلل، حفاًل ملنا�سبة الأول من اأيار، 
املهند�س  البلدية  رئي�س  بح�سور  اهلل،  رام  مبدينة  العائلة  قاعة  يف 
يف  العاملني  وغالبية  البلدي،  املجل�س  يف  واأع�ساء  حديد،  مو�سى 
موبايل”  “الوطنية  برعاية  انتظم  الذي  احلفل،  وتخلل  البلدية. 
البلدية  لرئي�س  وتكرمي  اجلوائز،  على  �سحب  وفقرات  كلمات، 

ومديرها العام اأحمد اأبو لنب، واأع�ساء نقابة العاملني ال�سابقة.
فقدته  من  كل  م�ستذكرة  واملوظفني،  العمال  البلدية  وهناأت 
خالل العام املا�سي من عمال وموظفني، وكان اآخرهم املرحوم 

ع�سام الرفيدي .
ويعترب هذا التجمع الأكرب للموظفني مع املجل�س البلدي، حيث عرب املجل�س عن �سعادته بامل�ساركة يف هذه املنا�سبة، موؤكدا اأن العاملني هم الأيدي التي ت�سنع الفرق 
لبلدية رام اهلل، م�ستذكرا الفرتة احلرجة التي مرت بها املدينة يف العا�سفة الثلجية، واجلهود الكبرية لأع�ساء غرفة طوارئ بلدية رام اهلل، والتي كانت مزيجًا 

متنوعًا ما بني موظفني وعاملني من كل الأق�سام والدوائر.
 

تطوير قدرات العاملين 

من منطلق اأهمية التدريب كو�سيلة من و�سائل حت�سني الأداء وتطوير اإمكانيات املوظفني ومواكبة للتطورات العلمية والعملية والتكنولوجية، ولتحقيق هذا 
الهدف ت�سدد البلدية على �سرورة �سمان جودة الربامج التدريبية التي تتلقاها كوادرها الب�سرية. يبني اجلدول التايل امل�ساركات املحلية والدولية للعاملني 

يف ور�س العمل واملوؤمترات كل ح�سب تخ�س�سه.
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تتقدم اأ�سرة البلدية ب�أحر الته�ين للزمالء الت�لية اأ�سم�وؤهم يف من��سب�تهم: 

• الزميل رائد عبد الع�ل مبولوده اجلديد.	

• الزميلة لبنى الرتتري مبولوده� اجلديد.	

• الزميل ح�سني اأبو رحمة بثالثة توائم. 	

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل ب�لتهنئة للزمالء بنج�ح اأبن�ءهم يف امتح�ن الث�نوية الع�مة:
 

• الزميلة �سحر طوب��سي لنج�ح ابنه� ب�س�ر.	

• الزميل  جمد الفروخ لنج�ح ابنه عبد الرحمن. 	

تهنئة

اجتماعيات شؤون إدارية ومالية

اهلل  رام  ق�سر  يف  زيادة  عي�سى  قاعة  ا�ست�سافت 
الأ�سا�س  من  التحول  حول  عمل  ور�سة  الثقايف، 
رام  )بلدية  ال�ستحقاق  اإىل  النقدي  املحا�سبي 
على  التجربة  تعميم  بهدف  وذلك  منوذجًا(،  اهلل 
املجال�س البلدية، خا�سة اأن الور�سة التي ا�ست�سافتها 
بني  اخلربات  تبادل  �سبكة  نظمتها  اهلل،  رام  بلدية 
ال�سفة، بدعم من موؤ�س�سة  بلدات حمافظات و�سط 

.)GIZ( التعاون الإمنائي الأملاين
باعتماد  يتعلق  فيما  �سباقة  اهلل  رام  بلدية  وكانت 
طلب  على  بناء  يكن  ومل  الكامل،  ال�ستحقاق  نظام 
وقطعت  نف�سها،  البلدية  من  مببادرة  بل  اأحد،  من 

البلدية  خطوات مهمة يف هذا املو�سوع.
الأ�س�س  لتطور  الزمنية  املراحل  ا�ستعرا�س  ومت 
املحا�سبية ببلدية رام اهلل، كما مت احلديث عن تقييم 
واأ�سباب  و�سلبيات(،  )مميزات  النقدي  الأ�سا�س 
وخطوات  املحا�سبي،  ال�ستحقاق  مبداأ  اإىل  التحول 
التحول اإىل هذا ال�ستحقاق واإيجابياته، والتحديات 

واملعيقات عند التحول اإليه. 
ال�ستحقاق  مبداأ  اإىل  التحول  اأ�سباب  من  وكان 
املحا�سبي، �سلبيات نظام ال�ستحقاق النقدي، واأبرزها 
اهلل  رام  بلدية  اأداء  عن  احلقيقية  ال�سورة  يعك�س  ل  اأنه 
وجلنة �سريبة املعارف لفرتة معينة، واأن ت�سجيل الإيرادات 
وامل�سروفات النقدية يكون يف ال�سجالت فقط، عالوة على 
كونه ل يتواكب مع حجم الت�سارع املتزايد يف املدينة، ول 
يدعم ا�ستغالل املوارد املتاحة للبلدية، ول يظهر التزامات 
مبداأ  مع  يتوافق  ول  املالية،  القوائم  يف  البلدية  واأ�سول 

مقابلة امل�سروفات والإيرادات لنف�س الفرتة.
كما اأن من بني �سلبيات نظام ال�ستحقاق النقدي  �سعوبة 
ل�سانع  املايل  التحليل  يف  البيانات  هذه  اإىل  ال�ستناد 
القرار، وعدم متييزه بني النفقات الراأ�سمالية والإيرادية، 

تنعى اأ�سرة بلدية رام اهلل كل من الزميلني عم�د حندا�س ون�در ح�سمة.

تتقدم اأ�سرة البلدية ب�أحر التع�زي لزمالء رحل اأعزاء لهم:

• وف�ة اأخ املوظف جمعة اخل�لدي.	

• وف�ة اأخت ع�سو املجل�س م.ح�سن اأبو �سلبك.	

تعزية

اإ�سافة اإىل كونه ل يوفر املرونة ل�ستكمال تنفيذ امل�ساريع 
التي حتتاج اإىل اأكرث من �سنة مالية، وق�سوره يف تقدمي 
والأق�سام  الدوائر  يف  الأداء  لتقييم  الالزمة  البيانات 
تكلفة  لتحديد  الالزمة  البيانات  يوفر  ل  كما  املختلفة، 
الواجب  والأهداف  الإجناز  وحتديد  والربامج  الأن�سطة 
يقوم  فهو  امل�ساريع،  تنفيذ  �سنوات  مدار  على  حتقيقها 
بت�سجيل الأمانات املقبو�سة من املواطنني كاإيراد بدل اأن 
تكون التزاما، وبالتايل ل يخدم �سانع القرار لعدم توافر 

معلومات حقيقية لنتائج الأعمال.
ال�سنة  ح�سابات  تت�سمن  اأن  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  ويعني 
املالية جميع الإيرادات وامل�سروفات مبعزل عن جبايتها 
هي  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  مزايا  ومعظم  نقدًا،  �سرفها  اأو 
عالج للعيوب وال�سلبيات املوجودة بالأ�سا�س النقدي، كما 
واملوؤ�س�سات  واجلمعيات  الهيئات  توجه  مع  يتما�سى  اأنه 

الدولية ك�سندوق النقد والبنك الدويل اإىل تطبيقه.
ومن بني مزايا هذا النظام: توفري بيانات اأكرث دقة حول 
رقابة  مقومات  وتوفري  الن�ساط،  ونتائج  املايل  املركز 
مالية على الأ�سول، وتوفري بيانات ت�ساعد يف تقييم اأداء 
البلدية ب�سكل اأكرث دقة ولأغرا�س التخطيط امل�ستقبلي، 
الإيرادات  مقابلة  مبدا  على  يعمل  كونه  اإىل  اإ�سافة 
لكل  �ساملة  �سورة  ويقدم  املالية،  للفرتة  بالنفقات 
املالية  لل�سيا�سات  واقعية  �سياغة  يعطي  ما  اللتزامات، 

وروؤية ما وراء ال�سنة املالية.
النظام  اأن  ترى  اهلل  رام  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
اإىل  يوؤدي  ال�ستحقاق  اأ�سا�س  ي�ستخدم  الذي  املحا�سبي 
ما  واملحا�سبية،  املالية  البيانات  جميع  عن  الإف�ساح 
ميكن جهاز الرقابة اخلارجية من تقييم كفاءة الوحدات 
اأو  انحرافات  اأي  عن  امل�ساءلة  مبداأ  لتفعيل  الإدارية، 
بها  يت�سف  التي  وال�سعوبات  للعيوب  ونتيجة  تق�سري، 

الأ�سا�س النقدي. 

 : درا�سة تبنينّ
البلدية تجبي ربع 
تكلفة خدمة جمع 
النفايات الصلبة

دائرة  خالل  من  اهلل  رام  بلدية  قامت 
درا�سة  م�سروع  بو�سع  املالية  ال�سوؤون 
�سمن  ال�سلبة  النفايات  خدمة  تكلفة 
والعام   2013 للعام  املمولة  م�ساريعها 
ا�ست�ساري   مع  التعاقد  مت  حيث   ،2014
خارجي لإجراء وتنفيذ الدرا�سة املذكورة 
الثالث  البلديات  مع  م�سروع  خالل  من 
)رام اهلل – بيتونيا – البرية( بالتعاون 
الدرا�سة   م�سودة  ا�ستالم  ومت   .GIZ مع 
النفايات  خدمة  تكلفة  بخ�سو�س 
اأن البلدية تقوم  ال�سلبة، حيث تبني من 
احلقيقة  التكلفة  ربع  يعادل  ما  بجباية 

لهذه اخلدمة.
ومت بناء على ذلك عقد عدة اجتماعات 
مع الفريق ال�ست�ساري، ومت الطلب منهم 
اإجراء بع�س التعديالت ودرا�سة واقرتاح 
تقليل  على  للعمل  خالقة  بدائل  عدة 
التكلفة لهذه اخلدمة وتغطية م�سروفات 

تقدميها، ومنها:
تعديل تعرفة اخلدمة على بع�س املتلقني 
يف  اخلدمة  ا�ستخدام  ن�سبة  ح�سب  لها 
القطاع الذي يعمل به املكلف، بحيث يتم 
احت�ساب تعرفة اخلدمة لهوؤلء املنتفعني 

منها ح�سب امل�ساحة.
والتي  الدرا�سة،  من  الثاين  اجلزء  اأما 
املدرجة  الإمنائية  امل�ساريع  �سمن  تقع 
للعام  ال�سنوية  ال�سرتاتيجية  اخلطة  يف 
�سيانة  تكلفة  درا�سة  تت�سمن    ،2014
�سيانة  وتكلفة  الإنارة  وتكلفة  املجاري 
الأر�سفة، وتكلفة ت�سغيل عدادات مواقف 
ال�سيارات، وتكلفة ر�سوم ا�ستخدام ق�سر 
ا�ستالم  املخطط  فمن  الثقايف،  اهلل  رام 
�سهر  نهاية  يف  الدرا�سات   لهذه  امل�سودة 
الدرا�سات  هذه  تهدف  حيث   ،2014 اآب 
وتطبيق  باعتماد  البلدية  قيام  اإىل 
البدائل اخلالقة التي تقدمها الدرا�سات 
ب�سكل  والعمل  اخلدمات،  تكلفة  لتقليل 

فعال وكفوؤ يف تقدميها للمواطنني.

يف ور�سة عمل نظمته� »�سبكة تب�دل اخلربات بني بلدي�ت حم�فظ�ت و�سط ال�سفة«
بلدية رام الله تستعرض تجربتها في التحول 

إلى االستحقاق المحاسبي
 

بلدية رام اهلل  تقدم 
مكرمة مالية للعامل 

ح�سني �سحادة اأبو رحمة، 
بعد اأن رزق بثالثة توائم
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مؤتمر أبناء رام الله 56

اللجنة  ع�سو  ع�سراوي  د.حنان  بني  مفتوحا  لقاء  اهلل  رام  اأبناء  موؤمتر  ونظم 
التنفيذية ملنظمة التحرير، وعدد كبري من امل�ساركني يف املوؤمتر، �سهد تفاعال 
اأبناء رام اهلل الذين تابعوا حديث ع�سراوي عن الأو�ساع ال�سيا�سية  كبريا من 
والتطورات احلالية واملفاو�سات والت�سعيد ال�سرائيلي �سد ال�سعب الفل�سطيني. 
كما زار وفد من اأبناء رام اهلل املغرتبني جامعة بريزيت، لالإطالع على اجلامعة 
اإمكانية  وبحث  تقدمها،  التي  الأكادميية  والربامج  فيها  احلا�سلة  والتطورات 
التعاون والتوا�سل. ويف ال�سياق نف�سه، زار اأكرث من مائتي م�سارك من املغرتبني 
خميم الأمعري لالجئني، و�سار امل�ساركون يف اأزقة املخيم، واطلعوا على معاناة 
اأي�سا  و�سارك  الأمعري،  �سباب  لنادي  اجلديد  املبنى  وزاروا  قرب،  عن  اأهله 
البيزنطية  الكني�سة  تنقيب موقع  بعثة  املوؤمتر يف زيارة  الع�سرات من م�سرتكي 

يف خربة الطرية. 
على  واطلعوا  اهلل،  لرام  القدمية  البلدة  يف  بجولة  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  توجه 
عدد من املباين التي مت ترميمها واإعادة تاأهيلها لتكون الآن مقارا للعديد من 
املوؤ�س�سات الثقافية وال�سبابية، ومن ثم قاموا بجولة يف الأحياء اجلديدة ومنها 

�ساحية الريحان واحلي الدبلوما�سي والطرية. 
ويف اإطار اآخر، ح�سر اأكرث من األف مغرتب من اأبناء املدينة عر�س “ عرزال« 
كما  للمو�سيقى،  الوطني  �سعيد  اإدوارد  معهد  الأوىل مب�ساركة  اهلل   رام  ل�سرية 
نظم بنك فل�سطني على هام�س فعاليات املوؤمتر ع�ساء عمل تخلله موؤمتر لعر�س 
البيئة ال�ستثمارية، والو�سع القت�سادي حتت عنوان »ال�ستثمار يف فل�سطني«، 
وذلك لت�سجيع املغرتبني للم�ساهمة يف م�ساريع اقت�سادية وتنموية، و�سارك يف 
اجلل�سة وع�ساء العمل ح�سد من اأهايل رام اهلل القادمني من الوليات املتحدة، 
املوؤ�س�سات  عن  وممثلني  الفل�سطينيني  الأعمال  ورجال  امل�سوؤولني  من  وعدد 

الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

اإحتاد اأبناء رام اهلل يف الوليات املتحدة الأمريكية حنا فار�س، كما �سهد احلفل 
جملة من الفعاليات الغنائية والعرو�س وكلمة للرئي�س حممود عبا�س.

ومت  وا�سع،  وجماهريي  ر�سمي  وبح�سور  كبري،  بنجاح  اأعماله  املوؤمتر  واختتم 
الإعالن عن زيادة الدعم ل�سندوق ال�ستثمار التابع لبلدية رام اهلل مببلغ 100 
األف دولر مقدمة من قبل بنك فل�سطني، ورفع مبلغ املعونة الطبية املقدمة بقيمة 

125 األف دولر على مدار ال�سنوات اخلم�س القادمة. 
واألقى الكلمات الر�سمية يف احلفل كل من: دولة رئي�س الوزراء د.رامي احلمد 
اهلل، ورئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، والقن�سل الأمريكي لدى فل�سطني 
مايكل راتني، وعي�سى بابا رئي�س املوؤمتر، وحنا فار�س رئي�س احتاد اأبناء رام اهلل 

يف الوليات املتحدة، وب�سام عوي�س، وجنمة غامن ممثلة الحتاد يف رام اهلل. 
الرئي�س  عوي�س  لل�سيد ب�سام  فل�سطني  علم  فار�س  �سلم حنا  احلفل،  ختام  ويف 
املتحدة  الوليات  يف  اهلل  رام  اأبناء  احتاد  اأع�ساء  قام  كما  لالحتاد،  اجلديد 

اجلدد باأداء الق�سم كاأع�ساء جدد يف الحتاد.
 وقام رئي�س البلدية املهند�س مو�سى حديد بتقدمي دروع تقدير لكل من �ساهم 
باإجناح هذا املوؤمتر، كما قام ال�سيد حنا فار�س بتقدمي دروع تقديرية لرئي�س 
الوزراء، ولعدد كبري من ال�سخ�سيات وممثلي املوؤ�س�سات التي �ساهمت و�ساركت 

يف اأعمال املوؤمتر.
خلف”  “كرمي  املنا�سل  ميدان  بتد�سني  املوؤمتر  خالل  اهلل  رام  بلدية  وقامت 
رئي�س بلدية رام اهلل الأ�سبق، وخالل التد�سني ا�ستمع احل�سور اإىل كلمة م�سجلة 
من دانيال خلف  ابنة املرحوم كرمي خلف، وتوجه م. حديد بكلمة تقدير ووفاء 
م�سابه  �سياق  يف  البلدية  رئي�س  وقام  واأ�سدقائه.  ولأقاربه  الراحل  للمنا�سل 
مب�ساركة كل من ال�سيد ها�سم ال�سوا رئي�س جمل�س اإدارة بنك فل�سطني، وال�سيد 
با�سم ح�سمه مدير موؤ�س�سة با�سم ومنى ح�سمة، وال�سيد بول باتلر من موؤ�س�سة 
تربعت  حيث  اهلل،  رام  يف  املا�سيون  حي  يف  “البيارة«  حديقة  بافتتاح  اآنريا، 
بلدية رام اهلل بقطعة الأر�س، ومت متويل بناء احلديقة من قبل بنك فل�سطني، 

وموؤ�س�سة با�سم ومنى ح�سمة، وبتنفيذ من موؤ�س�سة اآنريا.

فعاليات ثقافية ومجتمعيةفعاليات ثقافية ومجتمعية

احت�سنت مدينة رام اهلل اأبناءها العائدين اإليها يف حدث تاريخي طاملا انتظرته 
منذ اأكرث من 50 عاما، لت�ستقبل اأكرث من 1000 من اأبنائها املغرتبني يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، الذين �ساركوا يف موؤمتر«اأبناء رام اهلل« الـ56، والذي حمل 

�سعار “رام اهلل جتمعنا”، وعقد لأول مرة يف املدينة الأم.
عاد اأبناء رام اهلل اإىل املدينة الأم لتوثيق الروابط بني الأهل يف املهجر ورام اهلل، 
ولتعريف الأجيال النا�سئة مبدينتهم ووطنهم الأ�سل فل�سطني، ولن�سج عالقات 
اأن تنظيمه  اأهمية ق�سوى كون  وروابط اجتماعية جديدة، كما اكت�سب املوؤمتر 
وممار�سات  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية  على  الأ�سواء  �سلط  اهلل  رام  مدينة  يف 
الحتالل الإ�سرائيلي، فاأعطى هذا احلدث امل�ساركني يف املوؤمتر فر�سة لالطالع 
البلدية خالل املوؤمتر  اليومية واملعي�سية يف دولة فل�سطني. وقامت  على احلياة 
بافتتاح  لتختتم يف 21 حزيران،  فعالياته من م�ساء 18 حزيران  امتدت  الذي 
ميادين وتد�سني حدائق وو�سع حجر الأ�سا�س لأكرث من م�سروع، م�ستغلة وجود 

اأبناء مدينة العطاء لي�ساركوا بلديتهم تلك الإجنازات.
كما �سهدت املدينة حركة ن�سطة يف اإ�سغال الفنادق واملطاعم واملحال التجارية.

فل�سطني،  اهلل-  لرام  الأمريكي   والإحتاد  البلدية  قبل  من  املوؤمتر  تنظيم  مت 
واإحتاد اأبناء رام اهلل يف فل�سطني، و�سرية رام اهلل الأوىل، وب�سراكة اإ�سرتاتيجية 

مع بنك فل�سطني.
را�سد  �ساحة  من  انطلقت  و”ك�سفية”  �سعبية  مب�سرية  املوؤمتر  فعاليات  بداأن 
احلدادين )موؤ�س�س مدينة رام اهلل( اأمام بلدية رام اهلل باجتاه �سرية رام اهلل 
�سعبية  اأجواء  املوؤمتر  يف  امل�ساركني يف  املواطنون جميع  ا�ستقبل  الأوىل، حيث 

للتعارف، �سهدت حلقات دبكة واأغان ال�سعبية. 
وخالل حفل ال�ستقبال الر�سمي يف ق�سر رام اهلل الثقايف، ت�سرف امل�ساركون يف 

املوؤمتر با�ستقبال �سيادة الرئي�س حممود عبا�س.
الرئي�س حممود  الزرو‹،  ندمي  ‘دورة  ا�سم  التي حملت  دورته  املوؤمتر يف  وكرم 
املتوا�سل لأبناء رام اهلل،  الفعالية املهمة، ودعمه  عبا�س تقديرا لرعايته لهذه 
ورئي�س  حديد،  مو�سى  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  من  كل  �سيادته  اإىل  الدرع  و�سلم 



27 اإلخباريــــة 26 الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

فعاليات ثقافية ومجتمعيةفعاليات ثقافية ومجتمعية

النشاطات الثقافية ونشاطات 
األطفال في مكتبة رام الله العامة

اهلل  رام  منطقة  يف  �سيفية  خميمات  عدة  العامة  اهلل  رام  مكتبة  ا�ست�سافت 
اأوريغامي،  فقرات  �سملت  الأ�سبوعي،  اأطفال«  يا  و�سهال  »اأهال  برنامج  �سمن 
اأن�سطة علمية وحياتية. ومت  رواية ق�س�س، عرو�س م�سرحية »فنفن والأيباد«، 
عر�س م�سرحية “حيفا والنور�س” يف مهرجان “نوار ني�سان”، واإقامة عر�سني 
وطلبة  املدر�سة،  لطلبة  العربية  الأ�سقفية  الإجنيلية  املدر�سة  قاعة  يف  اآخرين 
الكاثوليك  للروم  الب�سارة  �سيدة  مدر�سة  قاعة  ويف  الأ�سا�سية،  اهلل  رام  بنات 

لطلبة املدر�سة، وطلبة مدر�سة الرجاء اللوثرية يف ذكرى النكبة 5/15.
الذين  الطلبة  على  �سهادات  توزيع  املدار�س   مع  التعاون  برنامج  �سمن  ومت 
الريا�سيات،  اوريغامي  البداعية،  الكتابة  التالية:  املكتبة  ور�سات  يف  �ساركوا 

وامل�سابقات الثقافية.
فعاليات  عدة  بتقدمي  املحلي  املجتمع  مع  برناجمها  �سمن  املكتبة  �ساركت  كما 

م�سرحية وفن طي الورق وغريه. 
وان�سجاما مع روؤية املكتبة بتح�سني م�ستوى الأداء وبتثقيف املجتمع املحلي، فقد 
مت عقد “دورة يف تعلم لغة الإ�سارة “حوار اإ�ساري« - امل�ستوى الأول” بالتعاون 
مع جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف �سهر حزيران، وكان من بني امل�سرتكني 
موظف من املكتبة لكي يح�سل على هذه املهارة من اأجل خدمة امل�ستفيدين من 

ذي الإعاقة ال�سمعية عند قدومهم للمكتبة. 
ت�سجيع  اأهدافه  ومن  الثقافية،  املكتبة  ن�ساطات  من  اأي�سا  هو  القراءة  نادي 
لقاءت  عدة  عقد  خالله  من  ومت  امل�ساركني،  لدى  واملناف�سة  والتحليل  القراءة 

�سارك بها الأطفال مبناق�سة عدة ق�س�س.

إطالق مشروع 
منتدى رام الله الثقافي

اإىل  اإطالق م�سروع منتدى رام اهلل الثقايف يف متوز املا�سي، والذي يهدف  مت 
تقدمي  اأجل  من  واملهتمني  واملثقفني  الأدباء  بني  جتمع  �سهرية  لقاءات  عقد 
عرو�س لكتب جديدة اأو نقا�س ملوا�سيع ال�ساعة،  اأو تنظيم لقاءات �سعرية وغري 
�سعرية  اأم�سيات  منها  لقاءات،  عدة  عقد  املن�سرمة  الأ�سهر  خالل  مت  ذلك. 
والنرث«  ال�سعر  »�سفافية  بعنوان  �سبابية  �سعرية  واأم�سية  لل�ساعرة �سونيا خ�سر 
الذي  النوباين  ويامن  جرادات   اأ�سار  الناجي(،  )ابو  الربغوثي  حممد  �سمت 
اأم�سية بعنوان  اللوز«. كانت باكورة منتدى رام اهلل الثقايف  قدم كتابه »ذاكرة 
عبد  ودكتور  الأ�سعد،  اأ�سعد  من  كل  فيها  �سارك  والنت�سار«  ...ال�سمود  »غزة 

الكرمي اأبو خ�سان، عدنان داغر، وهال �سروف، ونداء يون�س.

منع »مشروع األمل« 
من دخول فلسطين لخمسة أعوام 

من  الأمل«  »م�سروع  وفد  مبنع  قرارا  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  اأ�سدرت 
الكرامة،  رام اهلل عرب معرب  اإىل  الأردن  توجهه اإىل من  لدى  فل�سطني،  دخول 
حيث حالت �سلطات الحتالل دون ذلك غري مكتفية بهذا القرار، بل مبنع الوفد 

املكون من 15 �سخ�سا من دخول فل�سطني ملدة خم�سة اأعوام مقبلة.
 ويعترب م�سروع الأمل، من م�ساريع اأبناء رام اهلل املغرتبني،  يقوم يف اإطاره عدد 
من ال�سباب املغرتب من اأبناء املدينة يف الوليات املتحدة بزيارة رام اهلل وفل�سطني 

�سنويا، وباإ�سراف اأبناء رام اهلل يف املهجر من خالل الحتاد الأمريكي لرام اهلل.
الوفد، م�سرية  الراف�س لدخول  بلدية رام اهلل قرار �سلطات الحتالل  واأدانت 
يفر�سها الحتالل  اأن  التي يحاول  الدولية  العزلة  اإطار  يندرج يف  اأن هذا  اإىل 
على ال�سعب الفل�سطيني، وخا�سة يف ظل العدوان ال�سر�س جلي�س الحتالل على 
اأهلنا يف قطاع غزة، واإبقاء العامل بعيدا عن الق�سية الفل�سطينية وعن اجلرائم 

الب�سعة التي ترتكب بحق املواطنني.

رقمنة أرشيف 
بلدية رام الله التاريخي

بداأ الباحثون العاملون يف م�سروع رقمنة اأر�سيف بلدية رام اهلل التاريخي عملية 
اأنهوا  التاريخي اخلا�س ببلدية رام اهلل، حني  امل�سح ال�سوئي لوثائق الأر�سيف 
مرحلة التدريب على اأ�سا�سيات رقمنة الوثائق التاريخية يف موؤ�س�سة الدرا�سات 
الفل�سطينية يف �سياق مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلهتني التي مبوجبها ت�سرف 
املوؤ�س�سة على بناء اأر�سيف اإلكرتوين ملوجودات اأر�سيف بلدية رام اهلل التاريخي، 

وتدريب العاملني على م�سروع الأر�سيف. 
الالزمة  الأ�سا�سية  واملعدات  بالأجهزة  امل�سروع  عمل  مقر  جتهيز  ذلك  �سبق 
مقر  يف   2014/8/25 الثنني  يوم  نظمت  اأي�سا  عالية.  مهنية  موا�سفات  وفق 
م�سروع  يف  العامل  للطاقم  ور�سة  اهلل  رام  لبلدية  التابعة  العثمانية  املحكمة 
التعامل  وطرق  الفوتوغرافية  ال�سور  وحماية  حفظ  بطرق  للتعريف  الأر�سيف 
املهمة. اهلل  رام  بلدية  اأر�سيف  مواد  اأحد  اأي�سا  ت�سكل  اأنها  حيث   معها، 
هي  للغاية،  غنية  وملّفات  �سجاّلت  اهلل  رام  لبلدية  الأر�سيفية  املجموعة  ت�سم 
ومتتاز  قريبة.  فرتة  وحتى   1908 �سنة  تاأ�سي�سها  منذ  البلدية  م�سرية  تغّطي 
املجموعة باأنها تقريبًا كاملة، اإذ ل يوجد، ح�سب فح�سنا لها حتى هذه اللحظة، 
التي  للقرارات  الكاملة  ال�سّجالت  فهناك  �سجاّلتها،  يف  �سياع  اأو  نق�س  اأّي 
 1908 اآذار  �سهر  يف  ر�سمي  ب�سكل  لنعقاده  الأول  اليوم  منذ  املجل�س  اتخذها 
ميالدية وحتى نهاية العهد العثماين، وت�ستمر �سجالت القرارات ودون انقطاع 
طوال عهد الحتالل والنتداب الربيطاين، وطيلة العهد الأردين، واأي�سًا طوال 
عهد الحتالل الإ�سرائيلي. �ستكون حم�سلة م�سروع رقمنة اأر�سيف بلدية رام اهلل 
الباحثني واملهتمني، كما يجري تطوير  اإلكرتونية متاحة جلمهور  قاعدة بيانات 

امل�سروع ل�سمان حفظ الوثائق التاريخية و�سيانتها من التلف والفقدان ماديا.

قصر رام الله الثقافي

اأيار   �سهر  بداية  منذ  الثقايف  اهلل  رام  ق�سر  يف  املقامة  الفعاليات  عدد  بلغ 
اأبرزها  وتدريبا،  فعالية   48 نف�سه،   العام  من  حزيران  �سهر  ولنهاية   2014
موؤمتر احتاد اأبناء رام اهلل الـ56، جائزة فل�سطني للتميز والإبداع، بالإ�سافة 
املدار�س واجلامعات، ويقدر  عدد ح�سور  اإىل جمموعة من حفالت تخريج 

الفعاليات بحواىل 27780 �سخ�سا. 
من  جمموعة  اإلغاء  احلبيبة،  غزة  قطاع  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  نتيجة  ومت 
العرو�س املقرر اإقامتها خالل �سهر متوز واآب من العام نف�سه، ومن اأبرزها 

كما يجري الآن العمل على حتديث برنامج املكتبة الإلكرتوين لت�ستخدم اأحدث 
بطاقات  ا�ست�سدار   جهاز  ا�ستعمال  وبداأ  هذا   .Libsys برنامج  من  الن�سخ 
ال�سرتاك املتعدد الأغرا�س واملو�سول بكامريا ت�سوير يتم من خاللها ت�سوير 

امل�سرتك وعمل البطاقة ب�سكل فوري.

خطة تطوير مكتبة رام الله العامة

التنظيم  حيث  من  حثيث،  ب�سكل  العامة  اهلل  رام  مكتبة  تطوير  خطة  ت�سري 
الداخلي للمجموعات من اإعادة ت�سنيف القدمي، وت�سنيف الكتب اجلديدة التي 
و�سلت للمكتبة، بعد اأن مت �سراء جزء منها من معر�س فل�سطني الدويل للكتاب، 
كما متت اإعادة ت�سنيف مكتبة الأطفال يف مبنى املكتبة العامة، ويتم العمل الآن 
على اإعادة ت�سنيف وجتهيز مكتبة الأطفال يف مبنى املحكمة العثمانية لكي يتم 

دمج كافة القواعد يف قاعدة واحدة م�سرتكة. 

مهرجان فل�سطني الدويل للمو�سيقى والرق�س، والذي يعقد كل عام يف ق�سر 
رام اهلل الثقايف وب�سراكة بلدية رام اهلل. 

وقامت بلدية رام اهلل �سمن �سعيها امل�ستمر ل�سيانة املرافق وتطويره، برتميم 
للحمامات يف الق�سر، بالإ�سافة اإىل اإجراء ال�سيانة الالزمة لبنيته التحتية  
خالل الفرتة املذكورة. هذا وقد اأطلقت بلدية رام اهلل موقعا اإلكرتونيا خا�سًا 

.www.culture.ramallah.ps :بق�سر رام اهلل الثقايف

ا�ست�سافت بلدية رام اهلل 35 متطوعا دوليًا وحمليًا يف الفرتة الواقعة بني 14-
21/اب كان من املقرر م�ساركتهم مبخيم رام اهلل الدويل لل�سباب 2014 والذي 
تنظمه بلدية رام اهلل �سنويا،  ومت الغاوؤه هذا العام بقرار من املجل�س البلدي 
ب�سبب العدوان ال�سرائيلي على قطاع غزة. تزامنت هذه ال�ست�سافة مع  احلملة  
التي اأطلقتها بلدية رام اهلل دعما واإ�سنادا لالأهل يف قطاع غزة، وكانت حتت 

�سعار “من رام اهلل كلنا غزة”. 
وخالل فرتة ال�ست�سافة التي كانت يف جممع رام اهلل الرتويحي، عمل املتطوعون 
يف احلملة ومقرها املجمع،  كما نفذ املتطوعون برناجما كامال اأعدته البلدية لهم، 
التاريخية  الأماكن  وبزيارة  الفل�سطينية،  املدن  تعريفية يف  بجولت  قاموا  حيث 
زيارة خميم  اجلولة  وت�سمنت  وبيت حلم،  اخلليل  مدينتي  كل من  والدينية يف 
عايدة يف بيت حلم  من خالل التن�سيق مع مركز �سباب خميم عايدة الجتماعي، 
وزيارة منطقة تل رميدة القريبة من امل�ستوطنات من خالل التن�سيق مع “حملة 

�سباب �سد ال�ستيطان”، حيث اطلعوا على الأو�ساع املعي�سية ال�سعبة التي يعاين 
منها اأهل مدينة اخلليل جراء العتداءات املتتالية عليهم من قبل امل�ستوطنني.

بالتن�سيق  الأغوار  حمافظات  يف  املواطنني  معاناة  على  امل�ساركون  اطلع  كما 
اإىل  وتعرفوا  والطالع  والبدو  الأهايل  والتقوا  التنموي،  للعمل  موؤ�س�سة معا  مع 

اأ�ساليبهم املعي�سية عن كثب. 
وتوجه املتطوعون اإىل جدار الف�سل العن�سري يف كل من قريتي بلعني ونعلني، 
حممود  ال�ساعر  و�سريح  عرفات،   يا�سر  ال�سهيد  الرئي�س  �سريح  زاروا   كما 
دروي�س ومتحفه يف حديقة الربوة يف املدينة.  و�سمن الربنامج ا�ستمع املتطوعون 
لندوة من قبل ممثل حملة مقاطعة اإ�سرائيل عمر الربغوثي، عن مو�سوع احلملة 
ملقاطعة اإ�سرائيل ثقافيا واأكادمييا واقت�ساديا، بالإ�سافة اإىل عر�س فيلم بدر�س 
وفيلم خم�س كامريات مك�سورة. وا�ستمعوا اإىل النا�سط حافظ عمر حول مو�سوع 

الكاريكاتري وجت�سيده للق�سية الفل�سطينية.

بلدية رام الله تستضيف 
35 متطوعا محليًا ودوليًا
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الخطة االستراتيجية 
لمجلس بلدي أطفال رام الله

عقدت بلدية رام اهلل وبالتعاون مع منتدى �سارك ال�سبابي جمموعة من 
التدريبات لأع�ساء جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل الثالث -ابتداء من تاريخ 
2014/8/11 وحتى2014/8/20 يف مبنى املحكمة العثمانية – رام اهلل 
�ساعات   4 وملدة  اأيام   9 ا�ستغرق  الذي  الربنامج  و�سمل  القدمية،  البلدة 
القيادة  مهارات  الإبداعي،  التفكري  والتوا�سل،  الت�سال  موا�سيع  يوميا 
والتفكري النقدي، ال�سغط واملنا�سرة وكيفية اإدارة احلمالت، اإ�سافة اإىل 
التعامل مع و�سائل اإعالم والظهور الإعالمي، واإعداد التقارير وحما�سر 

الجتماعات ومهارات العر�س، والتخطيط ال�سرتاتيجي. 
ياأتي هذا التدريب ان�سجامًا مع خطة دائرة ال�سوؤون الثقافية واملجتمعية 
قدراتهم  وتطوير  املنتخبني  املجل�س  اأع�ساء  تاأهيل  اإىل  تهدف  التي 
لتمكينهم من القيام بدورهم، وتطوير قطاع ال�سباب والطفولة يف املدينة. 
قبل  من  املقدم  التدريبي  الربنامج  وعمق  جودة  على  اأي�سا  اأثنت  كما 
وا�سحة  �سنوية  خططا  الأ�سا�سي  خمرجه  �سيكون  والذي  �سارك  منتدى 

قابلة للقيا�س واملتابعة والتقييم.

حملة مقاطعة البضائع 
األسرائيلية - أصدقاء نديم نوارة

اأطلق زمالء ال�سهيد ندمي نوار، وبالتعاون مع بلدية رام اهلل وجمل�س بلدي 
الوطني  املنتج  لتعزيز  بتاريخ 17-7، حملة  رام اهلل  رام اهلل، يف  اأطفال 
مقاومة”،  “املقاطعة  عنوان  حتت  وذلك  الإ�سرائيلي،  املنتج  ومقاطعة 

تاأكيدًا منهم على اأن اإ�سرائيل تقتل ال�سعب الفل�سطيني بثمن ب�سائعها. 
ومقاطعة  الفل�سطيني  املنتج  تعزيز  باأهمية  النا�س  اإقناع  ال�سبان  وحاول 
اأبناء  بها  يقتل  التي  الر�سا�سة  باأنه  ي�سفونه  الذي  الإ�سرائيلي،  املنتج 

فل�سطني. 

افتتاح معرض كاريكاتير عالمي 
“نرسم لغزة”

معر�س  املتحف،  يف  اهلل،  رام  وبلدية  دروي�س  حممود  متحف  افتتح 
يقارب  ما  فيه  ي�سارك  الذي  لغزة”  “نر�سم  العاملي  الكاريكاتري 
وح�سية  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  عاملي  كاريكاتري  فنان   100 من 
املدنيني  على  الأخرية  واأثر احلرب  غزة  قطاع  على  الإ�سرائيلي  العدوان 

الفل�سطينيني خ�سو�سًا الطفال. 
وقد دلت م�ساركة عدد كبري من الفنانني يف املعر�س على الت�سامن العاملي 
فعاليات  �سل�سلة  املعر�س �سمن  اأتى  كما  الفل�سطيني،  ال�سعب  العميق مع 
دعما  اهلل  رام  بلدية  اأطلقتها  والتي  كلنا غزة”   ... اهلل  رام  “من  حملة 

واإ�سنادا ل�سمود اأهلنا يف قطاع غزة”.
م�سر،  فل�سطني،  دول:  من  فنانًا  لغزة” 96  “نر�سم  معر�س  يف  �سارك 
واأوروبا،  اآ�سيا،  من  ودول  تون�س،  املغرب،  ال�سودان،  قطر،  الردن، 

والوليات املتحدة، واأمريكا الالتينية.

المنحة اإلنتاجية الفنية األولى

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. ياأتي هذا من منطلق اإميان البلدية 
القطاع  وتطوير هذا  التنمية،  اأجل  امل�ستمر من  والفني  الثقايف  الإنتاج  باأهمية 
لها  تطمح  التي  ال�ساملة  التنمية  عملية  من  اأ�سا�سيا  جزءا  ي�سكل  الذي  املهم 
بلدية رام اهلل. ياأتي ذلك اأي�سا يف �سياق اأهمية دعم الفنانني امل�ستقلني ال�سباب 
وت�سجيع عر�س اأعمالهم يف ف�ساءات عامة لتعريف اجلمهور الفل�سطيني بهم 
اأنه ي�سكل خطوة مهمة يف تطوير مهرجان  وبطاقاتهم الإبداعية الكامنة. كما 

»وين ع رام اهلل« �سنويا.
اإعالن  املنحة عرب  تقدمي طلبات  اإىل   امل�ستقلة  والفرق  الفنانني  البلدية  دعت 
عام نهاية �سنة 2013، وقامت اللجنة الفنية للمهرجان بتقييم الأعمال املقدمة 
واختيار العمل الذي ح�سل على املنحة نهاية �سهر كانون الثاين 2014، والذي 

كان م�سروع “فرقة بالعك�س”.

يف متاحف فل�سطينية، وعلماء فل�سطينيون، وفنانون، ومعماريون، واأ�ساتذة من 
اجلامعات املحلية يف جمالت عدة كالفيزياء، والأحياء، والريا�سيات، وتعليم 
العلوم، اإ�سافة اإىل فريق من موؤ�س�سة عبد املح�سن القطان وبلدية رام اهلل، حيث 

عملوا معًا حتت �سعار »التكاملية بني العلوم والفنون«. 

فعاليات ثقافية ومجتمعيةفعاليات ثقافية ومجتمعية

مجلس بلدي أطفال رام الله في زيارة مجلس بلدي أطفال تروندهايم

فعاليات ذوي االعاقة وكبار السن

مت تنفيذ العديد من الأن�سطة مع الأطفال ذوي العاقة يف الفرتة املمتدة 
من بداية �سهر اأيار وحتى نهاية �سهر اآب، حيث قامت الطواقم بتنفيذ ور�سة 
منطلق  ومن  الأطفال.  �سد  امل�ستخدمة  العنف  و�سائل  حول  خا�سة  عمل 
حر�س البلدية على دمج الأطفال ذوي العاقة مع الأطفال الآخرين، مت عقد 
ن�ساط م�سرتك مع اأطفال من مدر�سة هواري بومدين الأ�سا�سية، بالإ�سافة 
اإىل تنظيم جولة للتعريف باملوؤ�س�سات التي تعمل مع الأطفال ذوي العاقة 

وطبيعة خدماتها، هذا اإىل جانب الزيارات املنزلية لالأطفال.
ومت يف ما يخ�س كبار ال�سن، عقد العديد من الأن�سطة بالتعاون مع جمعية 
الحتاد الن�سائي العربي »نادي كبار ال�سن«، اأبرزها ا�ست�سافة  الأع�ساء 
بالإ�سافة  لهم،  غداء  وجبة  وتوفري  ثالثاء،  يوم  كل  ال�سن  كبار  نادي  يف 
اإىل اأن�سطة �سملت فعاليات مو�سيقية متنا�سبة معهم، وتنظيم رواية ق�سة 
خا�سة بهذه الفئة. ومت تنفيذ ن�ساط اأ�سغال يدوية خا�سة بفئة كبار ال�سن 
اأم�سية  لقى ا�ستح�سان الكبار وفرغ الكثري من طاقاتهم. وقد مت تنظيم 

رم�سانية لهم �ساهمت باإ�سفاء جو من الألفة لديهم.

إلغاء مهرجان وين ع رام الله 6

 ،2014 للعام  ال�ساد�سة  تاأجلت  فعاليات مهرجان “ وين ع رام اهلل” بن�سخته 
عن  الإداريني  الأ�سرى  اإ�سراب  مع  الأول  موعدها  يف  فعالياته  تزامنت   حني 
املجل�س  من  بقرار  املهرجان  األغي  ثم  ومن  املا�سي،  حزيران  �سهر  يف  الطعام 
البلدي على اأثر العدوان على قطاع غزة.  بداأت حت�سريات املهرجان نهاية عام 
2013 حني بداأت اجتماعات اللجنة الفنية للمهرجان باختيار ثيمة ) فكرة ( 
للمهرجان تتمحور حول فكرة “ نَورت “ لتكون ثيمة املهرجان »وين ع رام اهلل 
كبرية  باأعداد  يزورونها  الذين  اهلل  رام  مدينة  باأبناء  ترحيب  ر�سالة  وهي   ،»6
ينظم  والذي  املتحدة،  الوليات  يف  املقيمني  اهلل  رام  اأبناء  احتاد  موؤمتر  لعقد 
املقرر  وكان من  �ستة وخم�سني عاما،  قبل  تاأ�سي�سه  منذ  فل�سطني  لأول مرة يف 
للمهرجان التزامن معها. وللمرة الأوىل يف تاريخ املهرجان، متت دعوة الفرق 
الفنية والفنانني اإىل امل�ساركة عرب اإعالن مفتوح. هذا ومت اأي�سا اإطالق منحة 
فنية اإنتاجية خا�سة باملهرجان، اإىل جانب اإطالق موقع اإلكرتوين خا�س، هو: 

.www.wein.ramallah.ps

يف  تروندهامي  ملدينة  ناجحة  زيارة  يف  اهلل  رام  اأطفال  بلدي  جمل�س  �سارك 
الرنويج، مب�ساركة مارلني خليل من�سقة جمل�س بلدي الأطفال لدى بلدية رام اهلل، 
اأيهم  املجل�س  ونائب  اهلل،  رام  اأطفال  بلدي  جمل�س  رئي�سة  اهلل  عبد  بيل�سان  و 
ح�سن، حيث وجهت له دعوة من جمل�س بلدي مدينة تروندهامي حل�سور موؤمتر 

فيه 40 جمل�سا  و�سارك  ال�سبابية،  للفئة  بالدميقراطية  “دميو 2014« اخلا�س 
حمليا من الرنويج.

وت�سمنت الزيارات م�ساركة يف لقاءات مع جمموعات �سبابية نرويجية، ولقاء 
خا�سا مع رئي�سة بلدية ترودينهامي، اإ�سافة اإىل اأيام عمل م�ستمرة. 

ورشة عمل حول المتاحف العلمية التفاعلية

مركز  العلوم/  يف  والتعليم  البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  م�سروع  نظم 
عمل  ور�سة  اهلل،  رام  بلدية  مع  بال�سراكة  الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان 
حول املتاحف العلمية التفاعلية يف ق�سر رام اهلل الثقايف.  وتاأتي هذه الور�سة 
�سمن اإطار مذكرة التفاهم بني املوؤ�س�سة وبلدية رام اهلل حول اإن�ساء مركز علوم 
تفاعلي يف مدينة رام اهلل. و�سارك يف الور�سة عدد من معلمي العلوم، وعاملون 
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برامج وأنشطة 
مبنى المحكمة 

العثمانية

ا�ستمر مبنى املحكمة العثمانية بتنظيم وا�ست�سافة 
العديد من الفعاليات الفنية واملجتمعية لالأطفال 
املحكمة  نظمتها  التي  الفعاليات  ومن  والعائالت. 
العثمانية: ور�سة املوؤلف ال�سغري مع اأن�س مب�ساركة 
مع   وحكايات  ق�س�س  املكتبة،  اأطفال  من  عدد 
دمى  �سناعة   ن�ساط  جرادات،  �سلوى  احلكواتية 
تفاعلية  حكايات  ال�سعبية،  الق�س�س  لأبطال 
ون�ساط مع احلكواتية فداء عطايا، ور�س الأ�سغال 
اأ�سبوع،  كل  من  والأربعاء  الثالثاء  يومي  الفنية 
الآحاد،  اأيام  لالأطفال  التعبريي  الرق�س  ور�س 
ور�سة اليوغا لأ�سدقاء اأمهات املكتبة على مدى 5 
جل�سات، وبازار كتب الأطفال، ومعر�س ر�سومات 

حميي الدين اللباد.
لإدارة  كمقر  العثمانية  املحكمة  مبنى  وخدم  هذا 
واخلم�سون،  ال�ساد�س  اهلل  رام  اأبناء  موؤمتر 
ال�سعبي  ال�سوق  ثالثاء  يوم  كل  املبنى  وي�ستقبل 
الفل�سطينية  للمنتوجات  يروج  الذي  )عدل( 
“فل�سطني  لوحات  ا�ستقبل معر�س  كما  الع�سوية. 
عرفات،  يا�سر  موؤ�س�سة  تنظيم  من  باأعينهم” 
و�سل�سلة ندوات فل�سطينية. هذا اإىل جانب العديد 

من اأطفال اأندية املدينة ال�سيفية. 

أخبار حديقة العائلة

مبنى  من  الثاين  الطابق  بقاعة  اليومية  تدريباتها  ال�سعبي  الرق�س  فرق  ا�ستاأنفت 
من  لالأطفال  ميالد  عيد   16 با�ست�سافة  العائلة  حديقة  قامت  كما  العائلة.  حديقة 
منطقة مدينة رام اهلل خالل الفرتة ال�سابقة، وا�ست�سافت مرافق احلديقة مدار�س 
اجليل  ومدر�سة  للتاأهيل،  النجمة  جبل  مركز  منها  �سيفية-  وخميمات  وح�سانات 
والألعاب  اخلارجية  باحلديقة  لال�ستمتاع  وغريها،   الهدى،  نور  ومدر�سة  اجلدي،د 
الداخلية. كما خدمت احلديقة كف�ساء لتدريبات م�سرحيات ملدر�سة ذكور رام اهلل 

الأ�سا�سية. 
ومتت ا�ست�سافة موؤ�س�سة تفنيني لإقامة حفل اخلتام للمخيم ال�سيفي، كما وا�ستمتع 
حديقة  وقامت  ال�سعبية.  الق�س�س  �سرد  يف  جرب  عزه  الروائية  مع  املنطقة  اأطفال 
والذي  والبيئة،  ال�سحة  بدائرة  اخلا�س  ال�ساد�س  البيئي  املخيم  با�ست�سافة  العائلة 
البحر”  �سطح  م�ستوى  لرتفاع  ل  �سوتك-  “ارفع  �سعار  حتت   8/4 يف  ن�ساطه  بداأ 
وتت�سمن ن�ساطات ثقافية وفنية ورحالت، كما اأقيمت يف اإطاره ور�سة تدريب خا�سة 

باملتطوعني.

بينالي قلنديا الدولي

تطلق بلدية رام اهلل مع ثماين موؤ�س�سات ثقافية فل�سطينية تعنى بالفنون الب�سرية 
املقبل،  الأول  ت�سرين  الدويل يف  الثانية من قلنديا  الن�سخة  املعا�سرة، لإطالق 
مب�ساركة حوايل 100 فنان فل�سطيني وعاملي، والذي �ستنظم فعالياته يف اأنحاء 

خمتلفة من فل�سطني، مبا فيها القد�س وحيفا ورام اهلل وغزة واخلليل.
وموؤ�س�سة  ال�سعبي،  املعمار  مركز  رواق-  هي:  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  اأن  يذكر   
املعمل للفن املعا�سر، وموؤ�س�سة عبد املح�سن القطان، واملتحف الفل�سطيني، 
وحو�س الفن، والأكادميية الدولية للفنون- فل�سطني، ومركز خليل ال�سكاكيني، 

وجمعية الثقافة العربية يف حيفا.
را�سي«،  »من  م�ساريع  مع  بال�سراكة  العام  هذا  الدويل  قلنديا  وياأتي   
وجمموعتي »التقاء« و«�سبابيك للفن املعا�سر« يف قطاع غزة، و«امل�سغل« يف 

حيفا..
الفنون  دولية يف جمال  فنية  تظاهرة  اأكرب  وهو  الدويل”،  “قلنديا  وينظم 
الب�سرية املعا�سرة يف فل�سطني، من 22 ت�سرين الأول حتى 15 كانون الأول. 
و�سي�ستمل الربنامج الذي ياأتي حتت �سعار “الأر�سيفات حياة وم�ساركة”، 
على �سل�سلة من املعار�س والعرو�س الأدائية والأعمال الرتكيبية ومقاربات 
مفاهيمية واأعمال فيديو، وندوات وحوارات مع متحدثني حمليني ودوليني، 
وجولت ميدانية ت�سلط ال�سوء على القيم اجلمالية ملعامل معمارية ومكانية 

يف فل�سطني. 
املعار�س  وقيمي  للفنانني  عامة  دعوة  ن�سرت  قد  اهلل  رام  بلدية  وكانت 
و�سانعي الأفالم تدعوهم فيها لتقدمي طلبات اإنتاج اأعمال فنية ب�سرية 
اأر�سيف  ا�ستخدام مواد  الأر�سيف«، وت�سجعهم على  “خارج  حتت عنوان 
بلدية رام اهلل واأي اأر�سيفات اأخرى يف املدينة وخارجها ت�ساهم يف تطوير 
م�ساريعهم. ومت اختيار 3 اعمال لكل من: اإمييلي جا�سر، اأحالم �سبلي، 

فريا متاري، من خالل جلنة باإ�سراف قيم املعار�س يزيد عناين. 
ومت ترتيب برنامج يت�سمن فنونا اأدائية وتركيبات �سوتية خالل افتتاح 
معار�س بلدية رام اهلل، بالإ�سافة اإىل جل�سة نقا�س تقدمها دورين منده، 
القدمية،  بيوت رام اهلل  البينايل يف  وبرنامج مو�سيقي خالل فعاليات 
اأي�سا ت�سارك بلدية رام اهلل يف اإنتاج 4 اأعمال فنية يف جمال فن الفيدو 
الأول لفتتاح البينايل  اليوم  خالل  غزة  من  لفنانني  اآرت«  فيديو   “
البلدية  ملعار�س  وتن�سم  اهلل،  لرام  لحقا  نقلها  يتم   ،10/22 بتاريخ 

الأخرى.
»قلنديا الدويل« هو حماولة لتكري�س ا�سم فل�سطني على خارطة العمل 
على  جذب  نقطة  جديد،  من  فل�سطني،  وجعل  العامل،  يف  الثقايف 
ال�سعيد الفني والإبداعي، وخا�سة يف جمال الفنون الب�سرية.  وهو 
مبدعة  بطريقة  فل�سطني  يف  اأخرى  اأر�سيفات  مع  للت�سبيك  حماولة 

ونقدية يف اآن. 
حماولة  يف  احلدث،  لهذا  الدويل”  “قلنديا  ا�سم  ا�ستخدام  مت 
اأجل  من  ومتناق�سة  متعددة  دللت  من  ال�سم  يحمله  ما  لتوظيف 
اإذ متثل قلنديا جمموعة من املراحل التي  اإي�سال ر�سالة �سيا�سية، 
مر بها ال�سعب الفل�سطيني منذ احتالل اأر�سه.اإن الن�سخة الأوىل من 
قلنديا الدويل كان قد مت اإطالقها يف عام 2012، وقد لقت جناحًا 
لفتًا، حيث �سارك فيها حوايل 250 فنانًا ومتحدثًا حمليًا ودوليًا، 
الن�ساطات  اأما  اأجنبيًا،  و�سحفيًا  فنيًا  ناقدًا   150 حوايل  وح�سره 

فقد ح�سرها ما ل يقل عن 6500 زائر. 

األرشيف حياة ومشاركةقلنديا الدولي، النسخة الثانية

بلدية رام اهلل
Ramallah Municipality
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فنون بصرية، محادثات، وعروض أدائية

فعاليات ثقافية ومجتمعيةفعاليات ثقافية ومجتمعية
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وزارة شؤون األسرى 
تكرم بلدية رام الله 

 كرمت وزارة �سوؤون الأ�سرى واملحررين، بلدية رام 
املجل�س  واأع�ساء  مو�سى حديد  برئي�سها  اهلل ممثلة 
الأ�سرى  م�ساندة  يف  الكبرية  جلهودهم  البلدي، 
ودعمهم، خ�سو�سا يف املرحلة الأخرية التي �سهدت 
�سجون  يف  الأ�سرى  بحق  م�سبوق  غري  ت�سعيدا 

الحتالل الإ�سرائيلي.
وثمن وكيل الوزارة زياد اأبو عني، الذي زار البلدية 
دور  التكرمي،  اأجل  من  الوزارة  من  وفد  راأ�س  على 
هذه  جتاه  م�سوؤولياتها  حتمل  يف  الوطني  البلدية 
حقيقيا  �سريكا  لتكون  الدوؤوب  و�سعيها  الق�سية، 
احلياة  مالم�سة  يف  الإيجابية  ب�سماته  له  فعال، 
فعاليات  بكل  م�سيدا  وعائالتهم،  لالأ�سرى  اليومية 
الت�سامن التي نظمتها البلدية على كافة امل�ستويات.

من جانبه قال رئي�س البلدية املهند�س مو�سى حديد 
واجباتها  حدود  يتعدى  ل  البلدية  قدمته  ما  كل  اإن 
قدموا  فالأ�سرى  املنا�سلة،  ال�سريحة  هذه  جتاه 
علينا  يتوجب  ولهذا  حريتنا،  �سبيل  يف  اأعمارهم 
التزام  موؤكدا  اإخال�س،  بكل  اأجلهم  من  نعمل  اأن 
تفاعالت  كل  الفل�سطيني  ال�سعب  مب�ساركة  البلدية 
حياته اليومية، وتقدمي كل ما ميكن تقدميه يف كافة 
اجلوانب الوطنية وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية 

والإن�سانية، لأن هذه م�سوؤولية اجلميع. 
كما اأ�سار اإىل اأن بلدية رام اهلل كانت قد وجهت كتبا 
اهلل  برام  تربطها  التي  املدن  اإىل  ر�سمية  ور�سائل 
عالقات تواأمة وتعاون تدعوهم فيها اإىل دعم ق�سية 

الأ�سرى وحتريكها دوليا. 
 

وفد من »الشعبية« يكرم بلدية 
رام الله لدعمها قضية األسرى

ا�ستقبل م. مو�سى حديد رئي�س بلدية رام اهلل، وفدا من اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
فل�سطني، يف لقاء تطرق للعدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة و�سبل امل�ساهمة يف 

دعم اأهلنا يف القطاع.
وتاأتي الزيارة اأي�سا يف اإطار تقدير اجلبهة ال�سعبية و�سكرها لدور بلدية رام اهلل 
يف دعم ق�سية الأ�سرى، وبخا�سة احلملة الأخرية التي اأطلقتها دعما لالأ�سرى 

 وفد من بلدية رام الله يشارك في 
خيمة االعتصام تضامنًا مع األسرى

�سارك وفد من بلدية رام اهلل، �سم رئي�س واأع�ساء املجل�س البلدي، وموظفني 
عرفات،  يا�سر  ميدان  يف  املن�سوبة  العت�سام  خيمة  يف  البلدية،  يف  وعاملني 
الحتالل  زنازين  يف  الإداريني  الأ�سرى  مع  ت�سامنًا  اهلل،  رام  مدينة  و�سط 
�سلطات  اإمعان  على  احتجاجًا  الطعام،  عن  وامل�سربني  املر�سى،  والأ�سرى 
الحتالل يف فر�س ما يعرف بال�سجن الإداري )دون تهمة(، ما ي�سكل انتهاكًا 

�سارخًا لكافة املواثيق الدولية. 
وهذه الزيارة لي�ست �سوى جزء ب�سيط من اللتفاف حول الأ�سرى، والت�سامن 
 .. الحتالل  زنازين  يف  الطعام  عن  وامل�سربني  منهم،  واملر�سى  الإداريني  مع 
الأ�سرية، كما  اأبناء احلركة  يبذلها  التي  الت�سحيات  الدوام  البلدية على  تقدر 
تقدر عاليًا الدور الن�سايل الكبري الذي يقومون به لتحرير فل�سطني من املحتل 
وهذه  الوطنية،  الق�سايا  كافة  مع  للتعاطي  ت�سعى  وطنية  موؤ�س�سة  البلدية   ..
لي�ست املرة الأوىل التي تقوم فيها بامل�ساركة بفعاليات ت�سامنية مع الأ�سرى، اأو 

ال�سهداء، اأو يف فعاليات وطنية خمتلفة .. »باخت�سار هذا واجبنا«.

لتحقيق  الطعام  واإ�سرابهم عن  الأمعاء اخلاوية  �سجون الحتالل، ومعركة  يف 
مطالبهم. 

وتوجهت ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف اجلبهة ال�سعبية النائب خالدة جرار لرئي�س 
دعم  يف  الوطن  موؤ�س�سات  بني  املتميز  لدورها  البلدية  جلهود  بال�سكر  البلدية 

ق�سية الأ�سرى. 
دور  لها  اهلل  رام  بلدية  اإن  كامل جبيل،  ال�سعبية  قال ع�سو اجلبهة  من جانبه 
بارز يف الق�سايا الوطنية، ذاكرا احت�سانها الجتماع اخلا�س ملقاطعة املنتجات 

الإ�سرائيلية ودعم املنتجات الوطنية.
واجبات  املواطنني من �سلب  اأن دعم �سمود  اأكد م، مو�سى حديد،  من جانبه 
الإكثار  دون  دائما  العمل  يف  تفكر  اهلل  رام  بلدية  اأن  اإىل  م�سريا  املوؤ�س�سات، 
ال�سمود، ومن بني   اأن تدعم هذا  �ساأنها  باإجراءات من  من احلديث، وخا�سة 
املنتجات  ملقاطعة  املوؤ�س�سات  مع  مدرو�سة  بخطوات  البدء  الإجراءات،   تلك 

الإ�سرائيلية، ولي�س فقط يف اأوقات احلرب. 
ويف ختام اللقاء ت�سلم رئي�س البلدية درعا تقديريا من الوفد. 

حمالت وطنيةحمالت وطنية
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الأردن،  ا�ستقالل  بعيد  كبريا  احتفال  فل�سطني،  لدى  الأردن  �سفارة  اأقامت 
الرئي�س حممود عبا�س و�سخ�سيات اعتبارية و�سيا�سية وقادة ف�سائل،  ح�سره 

ووجهاء من خمتلف املدن.
وقام رئي�س مكتب التمثيل الأردين لدى فل�سطني ال�سفري خالد ال�سوابكة خالل 
جلهود  حديد  مو�سى  م.  البلدية  برئي�س  ممثلة  اهلل  رام  بلدية  بتكرمي  احلفل 
البلدية يف تنظيم البازار اخلريي الذي يقيمه املكتب التمثلي يف مدينة رام اهلل، 

تكريم مصمم ميدان 
الملك عبد الله في رام لله 

كرمت بلدية رام اهلل الطالب يا�سر جمدي اخلالدي، وذلك ملبادرته بت�سميم 
الدبلوما�سية  لل�سوؤون  الرئي�س  التكرمي م�ست�سار  امللك عبد اهلل، وح�سر  ميدان 
جمدي اخلالدي والد الطالب، وجده ، مب�ساركة ع�سوي املجل�س البلدي كمال 
ومديرة  لنب،  اأبو  اأحمد  اهلل  رام  بلدية  عام  ومدير  ع�ساف،  وعمر  دعيب�س 

العالقات العامة والإعالم مها �سحادة. 
وتوجهت البلدية ب�سكر للطالب يا�سر اخلالدي على اإبداعه يف ت�سميم امليدان، 
�سارع  يف  اإن�سائه  بعد  الواقع  اأر�س  على  امليدان  �ساهد  من  كل  باإ�سادة  وذلك 
طوكيو بجانب ق�سر رام اهلل الثقايف.  ومتنى رئي�س البلدية مزيدا من النجاح 
والإبداع للخالدي، م�ستب�سرا خريا بجميع اأبناء الوطن ال�سباب احلري�سني على 

م�سلحته وخدمته ب�سكل تطوعي. 
هذه  اإتاحة  على  للبلدية  ب�سكره  اخلالدي  يا�سر  الطالب  توجه  التكرمي  وخالل 
الفر�سة له، مع اإ�سارته اإىل اأنه على ا�ستعداد لتقدمي مبادرات اأخرى للبلدية، يف 

جمالت درا�سته وهي الهند�سة. 

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

ولالإطالع على ما اأجنزته اليابان يف جمال احلد من الكوارث .
اأن موؤمتر �سرم ال�سيخ ياأتي ا�ستكمال للموؤمتر الأول الذي عقد بالأردن  يذكر  
يف �سهر مار�س من العام املا�سي، لفتا اإىل اأن اأعمال هذا املوؤمتر تتمركز على 
باليابان  الدولية  العمل  خطة  اإطار  يف  العربية  اجلهود  اإبراز   الأوىل  نقطتني، 
الدولية  اخلطة  لإثراء  متكاملة  عربية  روؤية  اإعداد  والثانية   ،2015 اإىل   2005

2014 وحتديد الأوليات.

الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني،  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ميدان  اأن  يذكر 
ل�سقر  جم�سم  عليه  حجري،  عمود  يتو�سطه  ميدان  عن  عبارة  هو  الها�سمية، 
الها�سمية،  الأ�سرة  رمز  كان  لطاملا  الذي  الرمز  وهو  قري�س،  �سقر  اإىل  يرمز 

اإ�سافة اإىل اأحوا�س زراعية وممرات مبلطة، ولوحات فنية من ال�سرياميك.
وحتيط بامليدان، الذي ياأتي اإن�ساوؤه تعبريًا عن عمق ومتانة العالقات الفل�سطينية 
الأردنية، اأر�سفة وجزر حجرية، وهو مزود بنظام اإنارة خا�س، ما جعله ميدانًا 

من امليادين املتميزة يف رام اهلل.

بلدية رام الله تشارك في 
فعاليات المؤتمر العربي الثاني 

للحد من مخاطر الكوارث 

خماطر  من  للحد  الثاين  العربي  املوؤمتر  فعاليات  يف  اهلل  رام  بلدية  �ساركت 
مركز  بني  اأيام،  بالتعاون   3 مدار  على  ا�ستمر  والذي  ال�سيخ،  ب�سرم  الكوارث 
املعلومات ممثاًل عن 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 
اخلليل،  حمافظة  الفل�سطينيني،  املهند�سني  نقابة  الفل�سطيني،  املدين  الدفاع 

مركز علوم الأر�س وهند�سة الزلزل /جامعة النجاح الوطنية .   
و تركزت اأعمال املوؤمتر  الذي �سارك به ممثلون عن 37 دولة عربية واأجنبية. 
اإبراز اجلهود العربية لبناء القدرات يف مواجهة الكوارث الطبيعية وغري  على 

العظام،  اأبو  رمزي  البلدي  املجل�س  واأع�ساء  البلدية  رئي�س  احلفل  ح�سر  وقد 
وح�سن اأبو �سلبك، وماهر حنانيا، ومدير عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب. 

مدينة  من  جيمونري  بينواه  البلدي  املجل�س  ع�سو  اهلل،  رام  بلدية  ا�ستقبلت 
الأحداث   على  اإطالع جيمونري  اللقاء  الفرن�سية، ومت خالل  ليه جوني�س  حارج 
�سعبنا،  اأبناء  على  واحلرب  غزة،  قطاع  على  الإ�سرائيلي  والعدوان  ال�سيا�سية، 
اإىل جانب التطرق ملواقف فرن�سا ال�سعبية والر�سمية من الأحداث يف فل�سطني، 

ودور املدن ال�سديقة لرام اهلل يف تو�سيح الروؤية. 
وكان ع�سوا املجل�س البلدي م. كمال دعيب�س وم. عالء اأبو عني، ومديرة العالقات 

العامة والإعالم يف البلدية ا�ستقبلوا جيمونري يف زيارته الثالثة لرام اهلل. 

ومدينة  مدينته  بني  تعاون  عالقة  لتطوير  يطمح  اأنه  جيمونري  قال  جانبه  من 
رام اهلل، من خالل عمل البلديتني على ذلك، يف اإطار تبادل خربات و�سداقات، 

والت�سبيك بني موؤ�س�سات املدينتني. 
وعربت البلدية عن اأملها يف ن�سج عالقات تخدم مدينة رام اهلل وموؤ�س�ساتها، 
ال�سيف  واطلعت  العالقة،  اإطار هذه  تعاون م�سرتكة  يف  والبحث عن جمالت 
على اتفاقيات التعاون مع املدن ال�سديقة، ودعمها عددا من امل�ساريع التي تقوم 

بها البلدية  يف جمالت ال�سرف ال�سحي وال�سياحة والثقافة. 

إطالع وفد فرنسي على الحرب اإلسرائيلية على غزة

استقبال ثالثة وفود من ألمانيا وفرنسا 

هذا امل�سروع، وفتح باب الفر�س اأمام املدراء لتطوير مهاراتهم وال�ستفادة من 
برامج تدريبية يف اأملانيا.

من جهة اأخرى، ا�ستقبل رئي�س بلدية رام اهلل وفدا من بلدية تولوز الفرن�سية، 
على  البلدية  رئي�س  اأطلعا  حيث  تولوز،  يف  املو�سيقي  املعهد  من  مدر�َسني  �سم 
ا�ستكمال برنامج التبادل الثقايف مع موؤ�س�سات املدينة عن طريق بلدية رام اهلل، 
وبالأخ�س فيما يتعلق باإنهاء طلبة من رام اهلل درا�سة ا�ستمرت ثالثة اأعوام يف 

املعهد الوطني للمو�سيقى يف تولوز، حيث من املتوقع تخرجهم هذا العام.
 كما اأو�سح املدر�سان اأن زيارتهم تاأتي ل�ستكمال اختيار طالبني جديدين من 

رام اهلل للدرا�سة يف املعهد املو�سيقي بتولوز.
 يذكر اأن بلدية رام اهلل  وقعت اتفاقية التعاون مع تولوز يف اأيار من العام 2010، 
مياه  ت�سرف  �سبكة  نظام  جمال   يف  البلديتني  بني  للتعاون  م�سروع  اأول  وكان 

الأمطار، وتاأهيل �سبكات ملياه الأمطار وال�سرف ال�سحي. 
ومت  يف املجال الثقايف ت�سبيك موؤ�س�سات املدينتني، وتنفيذ عدد من امل�ساريع امل�سرتكة 

من تبادل خربات وا�ست�سافات لطالب �سمن برامج للتدريب وتبادل اخلربات.

األربت  الأملانية  ينا  بلدية  بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد رئي�س  ا�ستقبل رئي�س 
�سروتيري، ومت خالل اللقاء بحث عالقات التعاون بني بلدية رام اهلل والبلديات 
رام  وبلدية  ينا  بلدية  بني  تعاون  عالقة  تطوير  على  العمل  واإمكانية  الأملانية، 
ينظمه احتاد  للمهند�س حديد حل�سور موؤمتر  �سروتيري دعوة  اهلل، حيث وجه 
البلديات الأملانية بح�سور البلديات الفل�سطينية، ويهدف هذا املوؤمتر اإىل التقاء 
عالقات  بناء  واإمكانية  التوا�سل،  �سبل  لبحث  والفل�سطينية  الأملانية  البلديات 
والفن  كالثقافة  متعددة  جمالت  يف  التعاون  اآليات  تطوير  اإىل  تهدف  جديدة 
والقت�ساد وغريها.  ومن املتوقع اأن يتم خالل م�ساركة بلدية رام اهلل يف املوؤمتر 
توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية بون الأملانية، وذلك بناء على عدد من اللقاءات 

والجتماعات ال�سابقة بني البلديتني. 
ويف اإطار اآخر، زار وفد من موؤ�س�سة التعاون الأملاين بلدية رام اهلل والتقى رئي�س 
من  وعدد  لنب  اأبو  اأحمد  اهلل  رام  بلدية  عام  ومدير  حديد،  مو�سى  م.  البلدية 
التي  امل�ساريع  من  عدد  على  الطالع  اإىل  الوفد  هدف  حيث  الدوائر،  مدراء 
تنفذها املوؤ�س�سة الأملانية مع بلدية رام اهلل، وتقييم التجربة  من خالل ال�ستماع 

اإىل عدد من امللخ�سات عن هذه امل�ساريع.
 وقدمت د. �سفاء الدويك مديرة دائرة نظم املعلومات اجلغرافية ملخ�سا عن 
جتربة البلدية مع GIZيف  تقدمي الدعم مل�سروع البلدية الإلكرتونية من خالل 
ح�سب  البلدية  يف  الب�سري  الكادر  لتدريب  خمتلفة  عناوين  لعدة  م�ست�سارين 
اخلا�سة  الأجهزة  من  عددا  الأملانية  املوؤ�س�سة  قدمت  كما  امل�سروع،  احتياجات 
بالبنية التحتية الالزمة مل�سروع البلدية الإلكرتونية، وتقدمي الفر�س املتاحة يف 

المشاركة في حفل ذكرى استقالل األردن
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