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املجل�س  دورة  من  الأوىل  ال�سنة  طوينا  قد  نكون  العدد  هذا  ب�سدور 
البلدي، وهي الفرتة التي �سعينا فيها وبدون اأي مكابرة ومبهنية عالية 

للتعرف على بلدية رام اهلل بكافة جوانبها. 
عملنا وبثقة عالية على تر�سيخ وتعزيز ماأ�س�سة بلدية رام اهلل، وا�ستطعنا 
ونعتز  نفخر  اجنازات  حتقيق  التنفيذي  اجلهاز  مع  مثمرة  وبتكاملية 
بلدية  عمر  مدار  على  حتققت  التي  الجنازات  جلملة  اأ�سيفت  بها، 
بالجنازات  الزاخر  العمر  وهو  �سنوات،   106 جتاوز  اهلل  والذي  رام 

املرتاكمة. 
خالل الثلث الأخري من عام 2013، حيث يغطي العدد التا�سع للفرتة 
كمدينة  اهلل  رام  اختيار  الأول، مت  كانون  نهاية  اأيلول حتى  من مطلع 
من  33 مدينة عاملية �سمن 372 مدينة تقدمت لع�سوية “�سبكة مائة 
مدينة قادرة  على حتدي الكوارث”، وخالل هذه الفرتة اأي�سا، واجهت 
بلدية رام اهلل العا�سفة الثلجية التي مرت بها فل�سطني بهمة �سبابها 
والعاملني وطاقمها ، فو�سلت النهار بالليل وعملت على مدار ال�ساعة 
البلدية  التي �سكلتها  اأيام من خالل غرفة الطوارئ  لأكرث من ع�سرة 

لت�ستقبل وتتعامل مع احلالت الطارئة داخل وخارج حدود املدينة. 
امل�سروع الأكرث تطوراً  البلدية  ا�ستكملت  التحتية،  البنية  وعلى �سعيد 
يف املنطقة “حمطة تنقية �سرف حي الطرية”، ومت ال�سروع   يف ربط 

املباين مع ال�سبكة العامة لل�سرف ال�سحي. 
تطوير  �سعيد  على  املتميزة  خطواتها  اهلل  رام  بلدية  وتوا�سل 
اخلطة  لتطوير  جل�سة  فعقدت  العمل  يف  املجتمعية  امل�ساركة  وتعزيز 
املحلي،  املجتمع  ممثلي  وم�ساركة  بح�سور  للبلدية  الإ�سرتاتيجية 
لل�سفافية  وتعزيزاً  املجتمعية.  امل�ساءلة  منتدى  فعاليات  ونظمت 
كما  البلدي،  للمجل�س  العلنية  اجلل�سات  البلدية  اأطلقت  وامل�ساءلة 
اختريت بلدية رام اهلل لدرا�سة بيئة النزاهة كحالة درا�سية وفق معايري 

منظمة ال�سفافية الدولية.
�سفحات هذا العدد حتتوي العديد من الأن�سطة والفعاليات وامل�ساريع 
التي نفذت خلدمة مدينتا وخدمتكم، طموحنا يتجاوز حدود اجنازاتنا، 

واأحالمنا تالم�س احتياجاتكم للعي�س باملدينة التي نحب. 

م. مو�سى حديد
رئي�س بلدية رام اهلل 

كلمة العدد

ُبنيــة تحتيــة 

محطة تنقية صرف صحي الطيرة: 
حكاية المحطة األكثر تطوًرا في فلسطين

�أبنية  �آالف �شخ�ص يف  ثمانية  يقطن يف حي �لطرية مبدينة ر�م �هلل قر�بة 
متال�شقة مبجملها، وكانت تفتقر ل�شبكة �شرف �شحي، وتعتمد على �حلفر 
�المت�شا�شية، تت�شرب حمتوياتها �إىل �الأبنية �ملجاورة �أو �إىل �ملياه �جلوفية، 
ما قد يكون م�شببًا لعدة �أمر��ص على ر�أ�شها �لتهاب �لكبد �لوبائي، عد� عن 
�إىل 500  �لتي ت�شل يف بع�ص �الأحيان  تكاليف �شحب �حلفر �المت�شا�شية، 

�شيكل عن �لنقلة �لو�حدة.
وعليه، كان �لعمل على �إن�شاء حمطة تنقية يف تلك �ملنطقة �أمر� ملحا بالن�شبة 
كاملة  �شحي  �شرف  ملنظومة  �لو�شول  على  �الإ�شر�ر  مع  �هلل،  ر�م  لبلدية 

متكاملة وفق �أحدث �لطرق، خا�شة مع حمدودية �الأر��شي �ملتاحة.
 22 بطول  �ل�شحي  �ل�شرف  �شبكة  باإن�شاء   2010 �لعام  يف  �لبلدية  فقامت 
حي  خارج  مناطق  وت�شتمل   ،10 حو�ص  �لطرية  منطقة  لتغطية  كيلومرتً�، 
�شندوق  من  تقريبا،  دوالر  �ملليون  ون�شف  مليوين  وبتكلفة  �أي�شًا،  �لطرية 
بدقة،  �ملوقع  �ختيار  ومت  �ملحلي.  �حلكم  وز�رة  عرب  �ملالية  ووز�رة  �لبلدية 
يوميًا،  مكعب  �ألفي مرت  وب�شعة  �أكرب منطقة ممكنة،  �ملحطة  تخدم  وبحيث 
ودون �حلاجة �إىل حمطات �شخ، بل مت �إز�لة حمطتي �شخ وحتويلها �إىل �لعمل 
عرب �الإ�شالة �لطبيعية �شمن حمطة �لطرية، ما �أدى �إىل �لتخل�ص من عديد 

�ملكاره �ل�شحية.
�الأغ�شية  تكنولوجيا  وهي  �ملحطة،  يف  �مل�شتخدمة  �لتكنولوجيا  وتعترب 
�مل�شتخدمة يف هكذ� حمطات، كونها  �لتكنولوجيات  �أحدث  �لبيولوجية، من 
ت�شاهم يف: �حلد من �لتلوث، وهو �لهدف �لرئي�ص للمحطة، وتنقية �أكرب كمية 
�لينابيع  حيث  �ملوقع  وح�شا�شية  ممكنة،  م�شاحة  �أقل  يف  �لعادمة  �ملياه  من 
�ملهمة، وبينها “عني قينيا”، وغريها من �الأ�شباب، ما يجعل �ملحطة م�شدر 
من  و�حدة  لتكون  خارجي،  مايل  دعم  �أي  دون  �أن�شاأتها  �لتي  للبلدية  فخر 
�الإطالق،  على  �أحدثها  تكن  مل  �إن  و�ملنطقة،  فل�شطني  يف  �ملحطات  �أحدث 

و�أكرثها �شد�قة للبيئة.

حمطة تنقية �سرف �سحي الطرية

من داخل حمطة تنقية �سرف �سحي الطرية
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ُبنيــة تحتيــة  ُبنيــة تحتيــة 

مشاريع 
البنية التحتية 
وتجميل المدينة

إنشاء حدائق األحياء، وحدائق جديدة

باإن�شاء حديقة  الإن�شاء حديقة يف كل حي  بلدية ر�م �هلل و�شمن خطتها  قامت 
�جلدول )�الأمل( �لتي تبلغ م�شاحتها 550 مرت� مربعا. يتميز ت�شميم �حلديقة 
على  �حلديقة  حتتوي  حيث  للمنطقة،  �لطبوغر�يف  �لطابع  ومر�عاة  بالب�شاطة 
منطقة �ألعاب لالأطفال، وكذلك على منطقة جلو�ص مطلة على منطقة �الألعاب، 
باملقاعد  �حلديقة  تعفي�ص  مت  كذلك  �ملنطقتني،  بني  للربط  حجرية  و�أدر�ج 
�خل�شبية ودربزين �حلماية وعدد متنوع من �الألعاب.  ومن �جلدير بالذكر �أن 

كادر بلدية ر�م �هلل هو من قام بت�شميم �حلديقة وتنفيذها.  
ومتابعة للتفاهم و�لتعاون �مل�شرتك بني كل من بلدية ر�م �هلل من جهة، وبنك 
من  �لتعاون  وموؤ�ش�شة  ح�شمة  ومنى  با�شم  وموؤ�ش�شة  �أنري�  وموؤ�ش�شة  فل�شطني 
�أن  �التفاق على  ر�م �هلل، مت  �لبيارة يف مدينة  �إن�شاء حد�ئق  �أخرى على  جهة 
تقدم �لبلدية قطع �الأر��شي �خلا�شة باحلد�ئق، يف حني تتربع باقي �الأطر�ف 

بتكاليف �إن�شائها.
من �جلدير بالذكر �أن �لعمل جار �الآن على جتهيز �لت�شاميم �لالزمة الإن�شاء 
ثالث حد�ئق باملدينة، لتكون جاهزة لالفتتاح مع بد�ية �شهر حزير�ن 2014، 
بحيث تكون تتويجًا ال�شت�شافة ر�م �هلل  ملوؤمتر �حتاد �أبناء ر�م �هلل يف �ملهجر .

تخضير الحدائق

قامت �لبلدية بتخ�شري �حلد�ئق �لعامة �لتابعة للبلدية من خالل زر�عتها ببذور 
�لنجيل �لطبيعي، �الأمر �لذي �شمل حد�ئق: يو�شف قدورة، و�الأمم، وحر�ص رد�نا، 
�الأتربة �لالزمة وزر�عة  و�إ�شافة  كما قامت بتهيئة �الأر�ص وت�شويتها وت�شميدها 
تقوم  �لبلدية  �أن  يذكر  �هلل.  ر�م  مدينة  طق�ص  مع  �ملتالئمة  �لبذور  �أنو�ع  �أجود 
خالل ف�شل �ل�شتاء بعملية �لتخ�شري وجتهيز �حلد�ئق زر�عيا ال�شتقبال �لزو�ر.

تزيين المدينة في موسم األعياد

ترجمة لقر�ر�ت بلدية ر�م �هلل مبا يخت�ص �إ�شاءة �ملدينة يف �ملنا�شبات �لدينية 
�لرئي�شة، مت �عتماد خطة �لتزيني �ل�شاملة للمدينة، و�لتي ت�شمل مركز �ملدينة 
ومر�فق  �لعبادة  دور  و�أمام  �لقدمية،  و�لبلدة  �لرئي�شة  و�مليادين  و�ل�شو�رع 

�لبلدية، ومت �عتماد �للون �الأحمر الأعياد �مليالد ور�أ�ص �ل�شنة.
ومتت يف هذ� �لعام زيادة �مل�شاحة �ملزينة ، حيث مت تزيني �ل�شو�رع و�لتقاطعات 
�لرئي�شة و�مليادين، وكذلك متت زيادة �رتفاع �شجرة �مليالد مبقد�ر 2.5 مرت 

عن �لعام �لفائت.
�أعياد  لتزيني  �شيكل   150000 مقد�رها  مو�زنة  �أقرت  �هلل  ر�م  بلدية  �أن  يذكر 
رم�شان  �شهر  يف  �ملدينة  لتزيني  �شيكل   150000 وكذلك   2013 للعام  �مليالد 
�لقادم، ما يعك�ص جمالية �ملدينة يف فرتة �الأعياد، وي�شاهم ب�شورة �إيجابية يف 

زيادة عدد زو�رها.

اإلنتاج التوي لألشتال

مت �لبدء باإنتاج �لعروة �ل�شتوية من �الأ�شتال، حيث بلغت كميات �الأ�شتال �ملنتجة 
�لبلدية  جلهود  ��شتمر�ر�  هذ�  وياأتي  و�أ�شتال،  زهور  من  متنوعة  �شتلة   12000
يف �لو�شول �إىل �الكتفاء �لذ�تي من �الأ�شتال و�لزهور �ملعقمة و�ملنتجة باأح�شن 

�ملو��شفات. 
ويذكر �أن عدد �الأ�شتال �ملنتجة خالل 2013 بلغ �أكرث من 63000 �شتلة متنوعة 

من �أ�شتال �لزهور و�ل�شجري�ت و�الأ�شجار �ملختلفة.

ميدان اأ�سرى احلريةميدان حيدر عبدال�سايف

حديقة الأمم

حديقة البيارة

حديقة �سان فرناندو

ميدان امللك عبداهلل

جدارية �سرح ال�سهداء

صرح الشهداء
ميثل �شرح �ل�شهد�ء �لو�قع يف �لبلدة �لقدمية بجانب مبنى �ملحكمة �لعثمانية �شرحا لتكرمي �شهد�ء 
مدينة ر�م �هلل، و�ملمول من جلنة تخليد ذكرى �إبر�هيم ومي�شر وعلي عاروري، ومت �النتهاء من �الأعمال 
�ملدنية لل�شرح كما �نتهت �لبلدية من و�شع  �لعمل �لفني عل �ل�شرح و�ملتمثل بلوحة للفنان �لفل�شطيني 

نبيل عناين، تعك�ص �لروح �لوطنية �لتي ميثلها �ل�شرح.

الميادين العامة
قام ق�شم جتميل �ملدينة بو�شع ت�شاميم زر�عية لعدد من �مليادين �جلديدة �لتي مت تاأهيلها موؤخر�، 
كميد�ن �مللك عبد �لثاين على �شبيل �ملثال، كما متت زر�عة كل من ميادين: حيدر عبد �ل�شايف، و�أ�شرى 

�حلرية ،وغريها.
�لناجتة من جتريف �الأر��شي  �لزيتون  �أ�شجار  �لبلدية تقوم باالحتفاظ بجميع  �أن  من �جلدير بالذكر 
�خلا�شة ب�شق �ل�شو�رع، و�الأ�شجار �لتي يقوم �ملو�طنون بالتربع بها، حيث يتم �الحتفاظ بها يف م�شتل 

�لبلدية حلني زر�عتها يف �الأمكنة �ملنا�شبة.

ميدان نلسون مانديال
قرر �ملجل�ص �لبلدي �إطالق ��شم �ملنا�شل �لعاملي نل�شون مانديال على �أحد ميادين �ملدينة قرب مد�ر�ص �مل�شتقبل/ �لطرية، تقدير� لدوره �الإن�شاين وملوقفه �لد�عم 
للق�شية �لفل�شطينية. وقد با�شرت طو�قم �لبلدية باأعمال تنفيذ �مليد�ن، حيث مت �النتهاء من بناء �الأر�شفة �ملحيطة و�أعمال �لتو�شعة، و�شيتم  قريبا �ملبا�شرة ببناء 

�لدو�ر. وت�شمل �الأعمال �أي�شا �إن�شاء جزر و�شطية، و�إعادة ترتيب �أعمدة �لكهرباء وتطوير �الإنارة يف �ملوقع.

ميدان الملك عبد الله الثاني  
ق�شر  بجانب  �مليد�ن  يقع  حيث  �لثاين،  �هلل  عبد  �مللك  ميد�ن  �إن�شاء  من  �النتهاء  مت 
ر�م �هلل �لثقايف. و��شتملت �الأعمال �إن�شاء ميد�ن يتو�شطه عامود حجري عليه جم�شم ل�شقر 
يرمز �إىل �شقر قري�ص، و�أحو��شا للزر�عة وممر�ت مبلطة، ولوحات فنية من �ل�شري�ميك. 
و�شملت �الأعمال �أي�شا �إن�شاء �أر�شفة وجزر حجرية، و�إعادة تطوير نظام �الإنارة يف �ملوقع 

و�ل�شو�رع �ملحيطة. ومت �النتهاء من �الأعمال يف نهاية �شهر كانون �لثاين 2014.
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فعاليات ثقافية ومجتمعية ُبنيــة تحتيــة 

درج �سارع الأهرام
مت �النتهاء من م�شروع �إن�شاء درج �شارع �الأهر�م �لو�قع قرب مدر�شة 
ب�شكل عام،  �ملنطقة  �شكان  �لهادف خلدمة  عني منجد �جلديدة،   
و�لطالب منهم ب�شكل خا�ص، �إذ ي�شّهل عليهم �لو�شول �إىل مدر�شتهم 
ب�شبب  يدوي  ب�شكل  متت  �لتي  �الأعمال  و�شملت  و�شريع.  �آمن  ب�شكل 
�ل�شرف  خلط  وتغيري�  خر�شانية،  �أدر�ج  �إن�شاء  �ملنطقة،  وعورة 
و�أحو��ص زر�عة للمحافظة على  و�إن�شاء جدر�ن و�شال�شل  �ل�شحي، 

جمالية �ملوقع. ونفذت هذه �الأعمال من خالل طو�قم �لبلدية.

اإعادة تاأهيل �سبكة ال�سرف ال�سحي القائمة
�ل�شرف  خطوط  تغيري  يف  �ال�شرت�تيجي  �لبلدية  توجه  �شمن 
وباتت غري منا�شبة  �ل�شابق،  �أ�ش�شت يف  و�لتي  �لقدمية،  �ل�شحي 
للتطور �لعمر�ين، يتم حاليًا تغيري �خلطوط بو�قع 4 كلم �شنويًا، 
حيث من �ملقرر �أن يتم تغيري جميع �خلطوط �لقدمية يف �ملدينة 

خالل خم�ص �شنو�ت.
�شو�رع  يف  �شحي  �شرف  خطوط  بتاأهيل  �لبلدية  طو�قم  وقامت 

متفرقة يف �ملدينة بطول 1054 مرت طول و 60 مانهول.
يف  �ل�شحي  �ل�شرف  خطوط  تاأهيل  عطاء  من  �النتهاء  ومت 
�ملنطقة   / “ر�م �هلل  �شومان  وعبد �حلميد  �شارعي خليل مو�شى 
�ل�شناعية” بتمويل م�شرتك بني بلدية ر�م �هلل و�ملمثلية �لبولندية 
�مل�شروع �شاهم  �أن هذ�  �لعلم  بطول 877 مرت� و 40 مانهول، مع 
في�شان  تكر�ر  وذلك مبنع  �ملنطقة،  �لبيئي يف  �لو�شع  يف حت�شني 
�ملناهل و��شتبد�ل مو��شري �الإ�شب�شت �لقدمية مبو��شري بال�شتيكية 

باأقطار �أكرب، و�أقدر على �ال�شتيعاب.

م�ساريع تخطيط ح�سري:
تف�شيلي  �الأول 2013 على م�شروع  كانون  ونهاية  �أيلول  �أول  ما بني  �لفرتة  �مل�شادقة يف  متت 
القرت�ح �شارع بعر�ص 6 �أمتار حو�ص 15 �جلدول، وم�شروع �ل�شالة �لريا�شية  يف حو�ص 14 
�لكرزم، وم�شروع تف�شيلي القرت�ح �شارع 12 مرت�، و�آخر 6 �أمتار يف حو�ص 14 �لكرزم وعمل 
�إعادة توحيد و�إفر�ز لبع�ص �لقطع، وم�شروع تعديل تنظيمي لتو�شعة طريق من 2 مرت �إىل 4 
– حو�ص 11 �لطرية وحو�ص 16 باطن  �أمتار يف حي 10 �لق�شطل، وم�شروع ف�شالت �لقطع 

�لهوى.
مت تعليق عدة م�شاريع ب�شبب �العرت��شات، منها: م�شروع تعديل تنظيمي لتعديل م�شار �شارع 
بعر�ص 20 مرت�، و�شيتم تعليق �قرت�ح �شو�رع �أخرى - يف حو�ص 7 عني ترفيديا لالعرت��شات 
توحيد  �إعادة  م�شروع  بتعليق  قر�ر  و�تخذ  �الأعلى،  �لتنظيم  جمل�ص  قر�ر  ح�شب  �أخرى  مرة 
و�إفر�ز لعدة قطع و�قرت�ح �شو�رع وتو�شعة �أخرى، وتغيري ��شتعمال بع�ص �لقطع يف حو�ص 15 

�جلدول –لالعرت��شات، و�لعمل جاٍر على ذلك.
�أما �مل�شاريع �لتي �نتهت فرتة تعليقها لالعرت��شات و�لعمل جار على ت�شديقها، فهي: م�شروع 
�ملدينة حي 15 �حل�شني،  �أمتار حو�ص 19   6 �إىل  �أمتار   3 �شارع من  لتو�شعة  تنظيمي  تعديل 
 29 حي   - �ملدينة   19 حو�ص  يف  قطع  عدة  و�إفر�ز  توحيد  الإعادة  تنظيمي  تعديل  وم�شروع 
�أمتار، وم�شروع تعديل تنظيمي لتغيري  �حل�شا�شنة، وتقلي�ص عر�ص درج من 14 مرت� �إىل 8 
�شفة �ال�شتعمال لبع�ص �لقطع يف حي 18 بور �شعيد من �شكن �أ �إىل  �شكن ب، وم�شروع تعديل 
تنظيمي الإعادة توحيد و�إفر�ز عدة قطع يف حو�ص 10 خلة �لعد�ص، وم�شروع تعديل تنظيمي 
الإلغاء �شارع 8 �أمتار وتو�شعة �آخر من 3 �أمتار �إىل 6 �أمتار، و�إنهاوؤه مبدور حو�ص 18 �ملا�شيون 
وحي 22 د�ر يو�شف، وم�شروع تعديل تنظيمي يف حو�ص 18 �ملا�شيون لتغيري �ال�شتعمال من 
�شكن �إىل مكاتب – مت �تخاذ قر�ر بتحويل جميع �لقطع �لتي تقع على �شارع 14 م فما فوق �إىل 
مكاتب، وم�شروع تعديل تنظيمي لتو�شعة �شو�رع وتعديل م�شار�تها يف حو�ص 14 و�دي �لدير. 

�لوقت �حلايل  �لعمل عليها يف  تف�شيلي جار  وتنظيم  تنظيمي  تعديل  هناك خم�شة م�شاريع 
مب�شاحات خمتلفة، تبلغ م�شاحتها �الإجمالية �لتقريبية حو�يل  1764970 م2.

مشروع  
»التراث من أجل التطوير« 

االستثمار في الموارد 
البشرية إلعادة تأهيل 
مراكز المدن التاريخية

يف خطوة نحو ماأ�س�سة التطوير واحلفاظ على املوروث الثقايف املعماري يف مدينة رام اهلل، 
تقوم البلدية وبال�سراكة مع رواق– مركز املعمار ال�سعبي، بو�سع خطة التطوير واحلفاظ 
للمركز التاريخي )البلدة القدمية( يف رام اهلل، �سمن م�سروع “الرتاث من اأجل التطوير: 
ال�ستثمار يف املوارد الب�سرية من اأجل اإعادة تاأهيل مراكز املدن التاريخية واإدارتها”، والذي 
يتم تطبيقه حاليا يف ثالث مدن تاريخية يف املنطقة، وهي: رام اهلل وبيت حلم يف فل�سطني، 
اإجناز  ا�ستكمال  على   2013 املا�سي  العام  العمل خالل  الأردن. حيث مت  ال�سلط يف  ومدينة 
و�سيتم  كما  التاريخي،  املركز  يف  املعماري  الرتاث  لعنا�سر  الدقيقة  وامل�سوحات  الدرا�سات 
بالت�ساور مع  للمنطقة  الإحياء  واإعادة  التطوير واحلماية  العمل على حت�سري خمططات 

الأطراف املعنية ومع ذوي العالقة.
مت خالل العام املا�سي القيام بالن�ساطات امل�سحية والتي �سملت معظم املباين التاريخية، 
للمدينة  العمراين  التطور  �سملت  درا�سات  لإجناز  اإ�سافة  املباين،  تلك  و�سع  تقييم  ومت 
الفريدة، حيث  رام اهلل  التاريخية، وخا�سة حالة  للمباين  املعمارية  ب�سكل عام والأمناط 
تتميز  مدينة  اإىل  بلدة  اإىل  ريفية  قرية  من  املميز  التحول  التاريخية  املباين  تظهر 

بالتعددية والنفتاح. 
اإ�سافة  ومتيزها،  اأهميتها  وحتديد  التاريخية  للمباين  املعمارية  امل�سوحات  عمل  ومت 
لدرا�سة ا�ستعمالت الفراغات العامة وكيفية ا�ستغاللها خلدمة املجتمع املحلي يف املنطقة 
التاريخية، وت�سكيل جمموعات عمل مركزة ونقا�سات ميدانية مع املجتمع املحلي لالطالع 

على الحتياجات والتطلعات. 
ومن املقرر، خالل املرحلة احلالية من امل�سروع، و�سع خطة ت�سمل قائمة امل�ساريع والتدخالت 
البلدة  مبنطقة  للنهو�س  املقبلة  اخلم�سة  الأعوام  خالل  لتنفيذها  البلدية  ت�سعى  التي 
اخلطة  ي�سمل  الذي  التاأهيل  اإعادة  دليل  لإجناز  اإ�سافة  للمجتمع،  اأولوية  ومتنح  القدمية 

واأعمال الرتميم والتطوير.

منتدى المساءلة المجتمعية األول

مهرجان الزيتون السادس
ومركز  و�الإمناء  للبحوث  بي�شان  مركز  مع  بال�شر�كة  �هلل  ر�م  بلدية  �فتتحت 
�لتعليم �لبيئي، فعاليات مهرجان �لزيتون �ل�شاد�ص، �لذي ياأتي يف �إطار تفاعلها 
�لبقاء  تعزيز  يف  ودورها  �لزيتون  �شجرة  رمزية  لتاأكيد  �ملحلي  �ملجتمع  مع 

و�ل�شمود.
�شجرة  برمزية  متعلقة  ومبادئ  قيم  جملة  لتاأكيد  ياأتي  �ملهرجان  �أن  يذكر 
�لزيتون رمز �لبقاء و�ل�شمود و�لهوية يف مو�جهة �شيا�شة �الحتالل وم�شتوطنيه، 
باملنتج  بالتعريف  و�مل�شاهمة  و�لفالحني،  �لزر�عية  �الأر��شي  بدعم  و�ملطالبة 

�ملحلي ما يفتح �الآفاق لت�شويقه.
ومنتجات  و�لزيتون  �لزيت  لعر�ص  ت�شويق  �أك�شاك  �فتتاح  �ملهرجان  و�شمل 
جلمعيات  يدوية  و�شناعة  حرفية  منتجات  �إىل  �إ�شافة  وت�شويقها،  �لتعاونيات 
وموؤ�ش�شات من خمتلف �ملحافظات، وتقدمي عرو�ص فنية فلكلورية ملعهد �إدو�رد 
�شعيد وم�شرح �حلارة وعدد من �أع�شاء فرق �لدبكة و�لرق�ص �ل�شعبي من طلبة 

مد�ر�ص ر�م �هلل.

حول م�شاركة �ل�شباب على �مل�شتوى �ملحلي.  وتخلل �ملنتدى �أي�شًا عر�ص مل�شرحية 
للر�ب  �لغربية  �ل�شفة  لفرقة  مو�شيقي  عر�ص  �إىل  باالإ�شافة  بغريك«،  »فكر 
�لنهائية،  �لتو�شيات  عن  �ملنتدى  فعاليات  ختام  يف  �الإعالن  ومت  �لفل�شطيني. 
و�إعالن �أ�شماء �لفائزين يف م�شابقة �لت�شوير �لفوتوغر�يف �لتي �أقيمت بالتعاون 
مع معهد غوته ر�م �هلل، و�لتي جاءت على هذ� �لنحو: فاز باملرتبة �الأوىل حممود 
عليان من �لقد�ص، ويف �ملرتبة �لثانية عمر �شالة من غزة، وباملرتبة �لثالثة �أمني 
�شائب من ر�م �هلل، وفاز بجائزة �ل�شورة �الأكرث �إعجابا على �لفي�شبوك ع�شام 

�لرمياوي من ر�م �هلل.

�لثقايف، وبال�شر�كة مع برنامج تطوير  عقدت بلدية ر�م �هلل يف ق�شر ر�م �هلل 
�حلكم �ملحلي و�ملجتمع �ملدين يف �لتعاون �الأملاين GIZ �ملنتدى �الأول للم�شاءلة 
ر�م �هلل م. مو�شى حديد وعدد من  بلدية  رئي�ص  �ملجتمعية. جاء ذلك بح�شور 
روؤ�شاء �لبلديات، وممثلة جمهورية �أملانيا �الحتادية لدى فل�شطني باربر� وولف، 
وممثلني عن عدد من منظمات �ملجتمع �ملدين و�الإعالميني، باالإ�شافة �إىل عدد 

من �خلرب�ء �ملحليني و�لدوليني يف جمال �مل�شاءلة �ملجتمعية.
للم�شاءلة  �لرئي�شة  �الأربعة  �جلو�نب  حول  خمتلفة  نقا�ص  جل�شات  و�أقيمت 
عمل  ور�شة  �إىل  �إ�شافة  و�لرقابة،  �ال�شتجابة  �مل�شاركة،  �ل�شفافية،  �ملجتمعية: 

اأعمال بنية حتتية يف البلدة القدمية

َخبز طابوناأك�ساك مهرجان الزيتون ال�ساد�س
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تنظيم حفل إنارة شجرة عيد الميالد السنوي

أجندة المراكز الثقافية اإللكترونية
مدينة  يف  ر�شميا  و�لفنية  �لثقافية  �لفعاليات  �أجندة  �هلل  ر�م  بلدية  �أطلقت 

ر�م �هلل، وقد بد�أت �ملوؤ�ش�شات �لثقافية با�شتخد�مها حديثا.
جاء ذلك بهدف تلبية حاجة �ملدينة يف تنظيم �أجندتها �لثقافية، �شو�ء  للموؤ�ش�شات 
�لفعاليات، ولت�شكل �الأجندة بو�شلة جاهزة  �أم لالأفر�د، بحيث ال تت�شارب هذه 

لزو�ر �ملدينة و�شياحها �لذين يتو�فدون عليها بكرثة خالل �أ�شهر �ل�شيف. 

تكريم مبادرة بحثية / أدبية / فنية / ثقافية

فعاليات ثقافية ومجتمعية فعاليات ثقافية ومجتمعية

عر�ص )�ال�شم( على �ملجل�ص �لبلدي الإقر�ره. يذكر �أن ن�شر �لعمل �شيكون وفقا 
لطبيعته، كما �شيتم �الإعالن عن منحة �لتكرمي �ملقبلة يف �شهر �شباط 2014.

 
وكانت بلدية ر�م �هلل يف هذ� �ل�شياق كرمت �لعام �ملا�شي د. يا�شمني زهر�ن، �بنة 
مدينة ر�م �هلل، على ما قدمته خالل م�شرية حياتها من �إنتاجات �أدبية وتاريخية 
كتاب Ghassan Resurrected  )�لغ�شا�شنة  ترجمة  و�نتقت  ملفتة، 
حاليا  ويجري  �لعرب،  �مل�شيحيني  لتاريخ  يوؤرخ  �لذي  �لعربية،  للغة  يبعثون( 
باللغة  ن�شره  يتم  �أن  �ملتوقع  ومن  خمت�ص،  باحث  قبل  من  ترجمته  مر�جعة 

�لعربية قريبا.

و�لثقايف مبا  و�لفني  �لفكري  �الإبد�ع  �إىل حتفيز  �هلل  ر�م  بلدية  �شعي  �إطار  يف 
و��شعا  �إطار�  يحقق  ومبا  �هلل،  ر�م  كمدينة  �لتطور  �شريعة  مدينة  مع  يتالءم 
�هلل  ر�م  بلدية  تنوي  عام،  ب�شكل  وفل�شطني  خا�ص،  ب�شكل  �ملدينة  يف  للتنمية 
�لتو�يل تكرمي ) �شخ�ص/ عمل بحثي/ عمل ثقايف/ عمل  �لثانية على  ولل�شنة 
عام،  ب�شكل  وللفل�شطينيني  �هلل،  ر�م  ملدينة  نوعية  �إ�شافة  �إنتاجه  �شكل  فني( 

بغ�ص �لنظر عن مكان �إقامته/ها.

�ملختلفة  �ملجاالت  �عتبارية وخمت�شني يف  ل�شخ�شيات  �أ�شماء  �ختيار عدة  ومت 
للت�شاور معهم بخ�شو�ص تر�شيح �أ�شماء حمتملة للتكرمي، يتم نقا�شها، ومن ثم 

جرى حفل  �إنارة �شجرة عيد �مليالد �ملجيد �ل�شنوي بتاريخ 14�شهر كانون �الأول 
�لدينية  للتعددية  جت�شيد�  �إقامته  على  �هلل  ر�م  بلدية  حتر�ص  و�لذي   ،2013

و�لثقافية يف مدينة ر�م �هلل.
و�أقيم �حلفل مب�شاركة جوقات مد�ر�ص مدينة ر�م �هلل )جوقة �أطفال �ملدر�شة 
�أطفال  جوقة  �لكاثوليــــك،  للروم  �لب�شارة  كني�شة  مدر�شة  جوقة  �الإجنيلية، 

ر�مي  د.  �حلفل  ح�شر  يو�شف(،  مار  ر�هبات  بنات  وجوقة  �لفرندز،  مدر�شة 
�حلمد �هلل رئي�ص �لوزر�ء، ود. ليلى غنام حمافظ حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، 
وعدد من �الآباء ممثلي �لطو�ئف �مل�شيحية، وح�شد كبري من �أهايل �ملدينة، رغم 

�الأجو�ء �ملاطرة �لتي ر�فقت �الأم�شية.

قصر رام الله الثقافي
�حت�شنت مر�فق ق�شر ر�م �هلل �لثقايف �لفعاليات �لفنية و�لثقافية و�ل�شيا�شية 

و�لرتبوية و�الأكادميية �الأهم يف مدينة ر�م �هلل، ويف فل�شطني على مد�ر �لعام. 
�شهر  ولنهاية  �أيلول  �شهر  بد�ية  منذ  �لق�شر  يف  �ملنفذة  �لن�شاطات  عدد  وبلغ 
وبلغ  وتدريبات، كما  فعاليات  ن�شاطا ما بني  �لعام 2013، 51  �الأول من  كانون 

عدد ح�شور �لفعاليات خالل �لفرتة نف�شها 24360 �شخ�شا تقريًبا.
و��شت�شاف ق�شر ر�م �هلل �لثقايف فعاليات، منها عر�ص عرز�ل �لفلكلوري من 
�هلل،  ر�م  بلدية  من  بتنظيم  �لزيتون  ومهرجان  �الأوىل،  �هلل  ر�م  �شرية  تنظيم 
وم�شرحية مملكة �لنور من تنظيم جمعية �ل�شابات �مل�شيحية يف �لقد�ص، �إ�شافة 

�إىل مهرجات �لرت�ث من تنظيم نادي �شباب ر�م �هلل.
مدينة  من  �أورك�شرت�  مثل  عاملية،  فعاليات  �لثقايف  �هلل  ر�م  ق�شر  و�حت�شن 
و��شت�شاف  كما  للمو�شيقى،  �لوطني  �شعيد  �إدو�رد  تروندهامي ومب�شاركة معهد 
�لق�شر فرقة من جنوب �إفريقيا مبنا�شبة يوم �لت�شامن مع �ل�شعب �لفل�شطيني 

بتنظيم من وز�رة �لثقافة �لفل�شطينية.
هذ� �إ�شافة �إىل �لفعاليات �لفنية �ل�شيا�شية، مثل  »حبنا مقاومة«، بتنظيم من 
حملة »حب يف زمن �الأبارتهايد« �لهادفة �إىل �إ�شقاط »قانون �جلن�شية و�لدخول 
عرفات  يا�شر  �لر�حل  �لرئي�ص  ال�شت�شهاد  �لتا�شعة  و�لذكرى  �إ�شر�ئيل«،  �إىل 

بتنظيم من موؤ�ش�شة يا�شر عرفات. 

بناء برامج تبادل ثقافي 
مع مدن التوأمة والتعاون

 
وبناء  �لتبادل  بر�مج   2013 �لعام  من  �الأخرية  �لثالثة  �الأ�شهر  خالل  تكثفت 
م�شاريع ما بني بلدية ر�م �هلل وبلديات يف مدن عاملية خمتلفة يف حقول ثقافية 
وفنية متعددة، متهيد� ال�شتكمال �جلزء �الأكرب منها يف �لعام 2014، �إ�شافة �إىل 
�لتو�أمة،  �لثقايف ملدن  �لتبادل  �لثقافية يف و�شع خطط  �ل�شوؤون  م�شاركة د�ئرة 

بالتن�شيق مع د�ئرة �لعالقات �لعامة وموؤ�ش�شات �ملدينة �ملختلفة.
��شت�شافت �الأكادميية �لدولية للفنون �ملعا�شرة �ل�شيد ديفيد موز�كي م�شوؤول ق�شم 
�لدر��شات يف مدر�شة تولوز للفنون �جلميلة يف �لفرتة ما بني 10/15 وحتى 11/2/ 
2013، �لذي قدم ور�شة مكثفة لطالب �الأكادميية يف مو�شوع �لت�شوير �لفوتوغر�يف.
 – �ملعا�شرة  للفنون  �لدولية  �الأكادميية  طالب  �أحد  تولوز  بلدية  ��شت�شافت 
فل�شطني، خالل �لعام 2013 الإقامة فنية ملدة �شهر )علي �لديك(، تز�منت مع 

تنظيم مهرجان تولوز للفنون �ملعا�شرة.
��شت�شافت �الأكادميية �لدولية للفنون �ملعا�شرة– فل�شطني، �أ�شتاذة فن �لنحت 
مدر�شة  من  طالب  و�شتة  لورنزي،  �شاندر�  �جلميلة  للفنون  تولوز  مدر�شة  يف 
مع  للعمل   ،2013 �الأول  كانون  �شهر  خالل  الأ�شبوع  تولوز،  يف  �جلميلة  �لفنون 

زمالئهم يف ر�م �هلل على ور�شة يف فن �لنحت.
�ملعا�شرة–  للفنون  �لدولية  �الأكادميية  من  �شلمان(  )�أمية  �لطالبة   تتابع 
مدينة  يف  )ماج�شتري(  �لعليا  در��شاتها  �لتو�يل  على  �لثانية  لل�شنة  فل�شطني، 

تولوز، من خالل بلدية تولوز.
ي�شتكمل طالبان من جمعية �لكمنجاتي للمو�شيقى در��شتهما �الأكادميية �لبالغة 
��شتيتية(،  وينال  �إبر�هيم  )نور�ص  �لفرن�شية  بوردو  مدينة  يف  �شنو�ت  �أربع 
وطالبان �آخر�ن �أي�شا يف جمال �ملو�شيقى يف تولوز ) حممود كرزون و مري� �أبو 

�لزلف من خالل عالقة �لتو�أمة(.
عر�ص مو�شيقي �شمن مهرجان �لباروك، �لذي تنظمه جمعية �لكمنجاتي للمو�شيقى 

مب�شاركة �أ�شتاذ وطالبي مو�شيقى من �ملعهد �لوطني للمو�شيقى يف تولوز.
عر�ص مو�شيقي م�شرتك بني �أورك�شرت� تورندهامي ومعهد �إدو�رد �شعيد ملنا�شبة 

عيد �مليالد �ملجيد، مب�شاركة �لفنانة �لفل�شطينية رمي بنا.
فعالية عيد الميالد المجيد مع 

»شو ما بدك من رام الله«
نظمت  بلدية ر�م �هلل ، ومببادرة من �شفحة »�شو ما بدك من ر�م �هلل«  على في�ص 
بوك، �شل�شلة من �لفعاليات مبنا�شبة عيد �مليالد �ملجيد ور�أ�ص �ل�شنة �مليالدية، 

�شارك فيها 25 �شابا وفتاة  من �ملتطوعني، ��شتملت على توزيع �لورود و�لهد�يا.
�ملتطوعون  قام  حيث  �ملنارة،  و�شط   �ملنارة  دو�ر  من  �لفعالية  و�نطلقت 
و«�ل�شانتاكلوز�ت« بالر�شم على وجوه �الأطفال، وتقدمي �لهد�يا �لرمزية لهم، قبل 
�أن يتوجهو� �إىل مركز �شرطة �ملدينة لتقدمي �لورود لعنا�شر �ل�شرطة، وتقدمي 
با�شم  تهنئة  بطاقات  ويقدمو�  �ملدينة،  �شو�رع  بعدها  ليجوبو�  لهم،  �لتهاين 
�ل�شهيد  �لرئي�ص  ميد�ن  �شوب  �لتوجه  تالها  للمارة،  �ل�شفحة  و�إد�رة  �لبلدية 
يا�شر عرفات، وتقدمي فقر�ت ��شتملت على عدة م�شابقات ترفيهية لالأطفال. 
»�شانتا«  من  �أكرث  قام  حيث  �لطبي،  فل�شطني  جممع  يف  �لفعالية  �ختتمت  وقد 
�هلل  ر�م  بلدية  وكانت  هناك.  ملر�فقيهم  و�لورود  لالأطفال،  �لهد�يا  بتقدمي 
باأنو�عها لالأطفال يف  �لتهنئة، و�لهد�يا  وفرت مالب�ص »�شانتا كلوز«، وبطاقات 

�مليادين �لعامة و�شط ر�م �هلل، ويف �ملجمع �لطبي.
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�لعام  من  �أيلول  �شهر  مطلع  منذ  �لرتويحي  �هلل  ر�م  جممع  �حت�شن 
�لريا�شة  �لفعاليات  من  �لع�شر�ت  �لعام،  نهاية  وحتى   ،2013
ريا�شية  وفرق  جمتمعية  موؤ�ش�شات  قبل  من  و�لتدريبات  و�ملجتمعية 
 .. �الأوملبية  �للجنة  ومن  و�حتاد�ت  ووز�ر�ت  خا�شة  و�شركات  و�أندية 
هذ� و�حت�شنت مر�فق جممع ر�م �هلل �لرتويحي فعاليات خا�شة بذوي 
�الحتياجات �خلا�شة، وفعاليات فنية، �أقيمت فيها عدة بطوالت تابعة 
بطولة  �ل�شابقة:  �الأ�شهر  �لرئي�شة يف  �لفعاليات  من  �الأوملبية..  للجنة 
�لتاكو�ندو، مبار�ة ودية يف كرة �لقدم �خلما�شية ما بني بلدية ر�م �هلل 
وديو�ن �ملوظفني، ومباريات د�خلية لفرق متثل �ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف 
�ملجمع، فيما يقوم ما يقارب من  100 �شخ�ص، ب�شكل يومي، بزيارة 

�ملجمع، و �للعب يف �ل�شاحات �خلارجية و�لد�خلية.
ويقع م�شروع �ملجمع �لرتويحي يف منطقة حيوية ذ�ت طبيعة جغر�فية 
5ر7  م�شاحة  على  �هلل،  ر�م  مبدينة  �لكرزم  عني  حو�ص  يف  جميلة 
دومن، وي�شم مالعب مغلقة، و�شاحات، ومباين للخدمات و�ملوؤ�ش�شات 

�ل�شبابية ومو�قف لل�شيار�ت.
على  معتمدة  �لرتويحي  �هلل  ر�م  جممع  بت�شييد  �لبلدية  وقامت 
�ملو��شفات �لعاملية �ملتبعة يف �إقامة �ملالعب �ملغلقة و�ملفتوحة و�ملوؤهلة 
ال�شتخد�م ذوي �الحتياجات �خلا�شة، وجاء لرغبة �لبلدية يف توفري 
�لريا�شي  �لن�شاط  ��شتيعاب  على  و�لقادرة  �ملالئمة  �لتحتية  �لبنية 
على  �لقادرة  �لف�شاء�ت  من  �شبكة  �شمن  و�لو�فد،  �ملحلي  و�لثقايف 
تقدمي �أد�ء متكامل، وتعزيز �لتنمية �لريا�شية و�لثقافية لدى �ملجتمع 

�ملحلي يف �أحياء ر�م �هلل كافة.

مشروع مقهى الحوار

بحيث  �الأخرية،  �لقليلة  �الأ�شهر  خالل  �حلو�ر  مقهى  م�شروع  �أد�ء  تطور 
مل�شروع  مقر�ت  حتت�شن  و�لتي  �ملدن،  على  مقت�شر�  �الت�شال  يعد  مل 
باالإمكان   CISCO Jabber برنامج  تقنيات  وعرب  فاالآن  �حلو�ر،  مقهى 
�الت�شال من مقر مقهى �حلو�ر مع �أي مدينة يف �لعامل، ما �شيو�شع د�ئرة 

�مل�شروع.  خدمات 
مع  تز�منت  �شعيد  �إدو�رد  عن  عمل  ور�شة  متت:  �لتي  �للقاء�ت  �أبرز  ومن 
�لذكرى �لعا�شرة لوفاته جمعت بني ر�م �هلل وبرلني ونيويورك. كما مت عقد 
مت  وغزة،  �هلل  ر�م  مدينتي  بني  جمع  �لتوظيف  �أجل  من  �لتعليم  عن  لقاء 
من خالله �إطالق برنامج تدريب �ملدربني، كما �شاركت ع�شو جمل�ص بلدي 
�أطفال ر�م �هلل دميا �مليمي ب�شل�شلة لقاء�ت مع طالب جامعيني من مدينة 

ل�شبونة. 

فعاليات حديقة العائلة
��شتقبلت حديقة �لعائلة عدد� من �الأن�شطة للموؤ�ش�شات و�ملد�ر�ص و�حل�شانات، منها ور�شة عمل جلمعية  �لكمنجاتي لتعليم �ملو�شيقى، ووفد �إعالمي من �لبحرين 
مع فرقة فنونيات للدبكة، ومدر�شة �جليل �جلديد وغريها، كما ��شتقبلت �أعياد ميالد لالأطفال دون �شن �ل�شاد�شة، عالوة على �لتدريب يف جميع �أيام �الأ�شبوع لفرق 

�لدبكة �ملختلفة. وبلغ �إجمايل �لزو�ر قر�بة 5800.

ورشة مشروع التوعية بالموروث الثقافي 

�لوطنية  �لرتبية  معلمي  جمعت  عمل  ور�شة  �لثقايف  �هلل  ر�م  ق�شر  يف  عقدت 
لل�شف �ل�شابع.  مت خالل �لور�شة عر�ص ونقا�ص �ملنهاج �ملقرتح مل�شروع �لتوعية 
�لباحثة  وقدمت  �لعام.  هذ�  �هلل  ر�م  بلدية  �أطلقته  و�لذي  باملوروث �لثقايف، 
و�ملعلمة �شابرين �لتميمي �ملنهاج �ملقرتح مو�شحة دوره يف تعميق عالقة �لطالب 
مبحيطه �لثقايف ودوره يف �إدر�ج و�شائل تعليمية معا�شرة لرفد �ملناهج �ملعتمدة 

حاليًا.
يذكر �أنه والأهمية �لرت�ث �لعمر�ين وحفاظا على �لهوية �لفل�شطينية ون�شر �ملعرفة 
وتوعية �ملجتمع  بتاريخ مدينة ر�م �هلل �لعمر�ين، ومعرفة �أ�ش�ص �لبناء �مل�شتخدمة 
�إىل بناء م�شروع توعوي ��شرت�تيجي  يف �لعمارة �لقدمية،  ت�شعى بلدية ر�م �هلل 
باملوروث �لثقايف يف مدينة ر�م �هلل، ب�شكل خا�ص يف �أو�شاط طلبة �ملد�ر�ص يبد�أ 
بال�شف �ل�شابع. وتعمل بلدية ر�م �هلل حاليا على نقا�ص �ملنهاج وتطويره مع ذوي 
�لعالقة من خمت�شني ومعلمني بهدف �إدخاله تدريجيا يف مد�ر�ص مدينة ر�م �هلل.

فعاليات ثقافية ومجتمعية فعاليات ثقافية ومجتمعية

فعاليات مجمع 
رام الله الترويحي

توفير منح إنتاجية لفناني المدينة حول مدينة رام الله

�الأد�ئية  �لفنون  جمال  يف  يعملون  �لذين  �مل�شتقلة،  �ل�شبابية  �ملجموعات  و/�أو  �ل�شباب  �مل�شتقلني  للفنانني  و�حدة  جزئية  �إنتاجية  منحة  توفري  �لبلدي  �ملجل�ص  �أقر 
)�ملو�شيقى، �لرق�ص، �مل�شرح(، ويقيمون يف مدينة ر�م �هلل، مبا ال يزيد عن 5000 دوالر �أمريكي لل�شنة �حلالية. ي�شرتط يف �لعمل �لفائز تقدميه يف ن�شخة »وين ع 

ر�م �هلل 6« �لذي يقام يف �لفرتة ما بني 19 وحتى 2014/6/23،  ويف م�شاريع �أخرى لبلدية ر�م �هلل.
ومت �الإعالن عن �ملنحة يف �أو�ئل �شهر كانون �الأول 2013 يف �ل�شحف �ملحلية، ومددت فرتة �لتقدمي حتى نهاية �شهر كانون �لثاين 2014.

مكتبة رام الله العامة
مت �شمن خطة تطوير مكتبة ر�م �هلل �لعامة، وخا�شة ما يتعلق بتطوير �ملحتوى، 

�شر�ء جمموعة جديدة من �لكتب بتربع من موؤ�ش�شة عبد �حلميد �شومان. 
و�ملوؤ�ش�شات  �لكَتاب  قبل  من  �ملهد�ة  �لكتب  من  جمموعة  للمكتبة  و�شلت  كما 
قاعدة  على  و�إدخالها  �جلديدة  �لكتب  ت�شنيف  متابعة  متت  حيث  و�الإفر�د، 

�لبيانات، �إ�شافة �إىل �إعادة ت�شنيف معظم مكتبة �الأطفال.
والأن �ملكتبة تعمل جاهدة على حت�شني م�شتوى �خلدمات �لتي تقدمها للجمهور، 
فقد مت �شر�ء جهاز خا�ص الإ�شد�ر بطاقات �لع�شوية، كما متت زيارة معر�ص 
�لكتاب �لذي نظمته مكتبة بلدية قلقيلية، ووقع �ختيار موظفي �ملكتبة على  بع�ص 

�لكتب �ملعرو�شة.

ندوات المكتبة 
عدة  �لثقايف«  »�ل�شالون  بعنو�ن  �ملكتبة  تنظمه  �لذي  �لثقايف  �لربنامج  قدم 
حما�شر�ت وندو�ت ثقافية للجمهور يف مو��شيع خمتلفة، منها: تاريخ ر�م �هلل 
يف  »هناك  كتاب  وتقدمي  حمودة،  �شميح  �لدكتور  قدمها  �أر�شيفها  خالل  من 
فل�شطني  يف  »�لزالزل  بعنو�ن  وحما�شرة  �الأ�شعد،  �أ�شعد  للكاتب  �شمرقند« 

و�لتخفيف من خماطرها« قدمها �لدكتور جالل �لدبيك.

برنامج األطفال
برنامج  خالل  من  �الأطفال  ت�شتهدف  متعددة  ثقافية  ن�شاطات  �ملكتبة  نظمت 
�لعام  بد�ية  منذ  فعالية   14 عددها  بلغ  و�لتي  �أطفال«،  يا  و�شهال  »�أهال 
�لدر��شي �حلايل، منها: رو�ية �لق�شة، �لتعلم عن طريق �للعب، فن طي �لورق 
عن  �لريا�شيات  متعة  وبرنامج  �ليابانية،  �ملوكلية  مع  بالتعاون  )�الأوريغامي( 
�ملكتبة  قامت  كما  �ملد�ر�ص،  لطالب  �لثقافية  و�مل�شابقة  �الأوريغامي،  طريق 

بتنظيم ور�شات عمل مبو�شوع �ألعاب �لدمى و�لكتابة �الإبد�عية. 
للمد�ر�ص  بزيار�ت  �لقر�ءة  لت�شجيع  برناجمها  و�شمن  �أي�شا  �ملكتبة  قامت 
لتعريفهم باملكتبة، كما قام فريق �ملكتبة بتقدمي حما�شرة عن �أهمية �لقر�ءة 

و�ل�شبل لت�شجيع �لقر�ءة، بالتعاون ما بني �ملكتبة و�ملدر�شة.
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فعاليات ثقافية ومجتمعيةفعاليات ثقافية ومجتمعية

استئناف الشراكة مع مشروع 
 CBR التأهيل الوطني

�لوطني  �لتاأهيل  م�شروع  مع  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  عالقة  ��شتئناف  �هلل،  ر�م  بلدية  قررت 
CBR، وهو م�شروع وطني تديره وز�رة �حلكم �ملحلي، ويهدف �إىل تعزيز �هتمام �لبلديات بذوي 

�الحتياجات �خلا�شة  على �أكرث من �شعيد، ودجمهم يف �ملجتمع.
 وتتلخ�ص �ل�شر�كة يف �مل�شاهمة يف تغطية ر�تب موظفة �لتاأهيل، وتوفري مقّر لها يف مبنى 
�ملحكمة �لعثمانية، باالإ�شافة �إىل �لت�شارك يف بناء �الأن�شطة و�لرب�مج �لتوعوية و�لرتفيهية 

لالأطفال ذوي �الإعاقة وعائالتهم.

فعاليات المحكمة العثمانية 
�لعثمانية �ملد�ر�ص �شمن خطة معتمدة، منها مد�ر�ص �مل�شتقبل  ��شتقبلت مكتبة �ملحكمة 
ومد�ر�ص �لفرندز، حيث ��شتمعو� �إىل رو�ية ق�شة، ومن ثم ��شتمتعو� يف �للعب يف �حلديقة 

�خلارجية.
وقدمت �الأديبة مايا �أبو �حليات �شاعة مرح خالل فرتة عيد �مليالد لالأطفال مع �أهاليهم، 
يجتمع  حيث  موعدنا”،  ع  “�إحنا  م�شروع  �شمن  �الأ�شبوعية  �لق�شة  رو�ية  على  عالوة 
�الأطفال لال�شتماع �إىل �لق�شة، ومن ثم �لقيام بن�شاط فني... وبلغ زو�ر �ملحكمة �لعثمانية 

قر�بة 930 �شخ�شا.

معرض »ياسر عرفات – حكاية شعب«

�هلل  ر�م  بلدية  نظمت  عرفات،  يا�شر  �لر�حل  �لرئي�ص  ��شت�شهاد  ذكرى  يف 
معر�شا لل�شور �لفوتوغر�فية بعنو�ن “يا�شر عرفات – حكاية �شعب” للم�شور 

�ل�شحايف جمال �لعاروري، يف متحف حممود دروي�ص.

فعاليات »يال ع الحديقة« 

تفعيل  التوايل،  على  الثانية  لل�سنة  مت،   
ع  »يال  م�سروع  عرب  العامة  احلدائق 
احلديقة«، والذي يعنى بتنظيم فعاليات 
لالأطفال  واأدبية  وفنية  مو�سيقية 
يف  وذلك  املختلفة،  املدينة  حدائق  يف 
اإىل   2014/10/31 بني  الواقعة  الفرتة 

. 2014/11/16
العام:  هذا  برنامج  فعاليات  و�سملت 
قدورة،  يو�سف  حديقة  العائلة،  حديقة 
الرتويحي،  اهلل  رام  جممع  ردانا،  حر�س 
املحكمة  وحديقة  الأمم،  وحديقة 
العثمانية، كما ا�ستهدفت الفئة العمرية 
احل�سور  اإجمايل  وبلغ  �سنة،   14-5 من 

قرابة 1000 طفل.

وحتديد�  فل�شطني،  د�خل  �ل�شهيد  �لرئي�ص  حياة  من  حمطات  �ملعر�ص  ور�شد 
خالل فرتة �حل�شار �لذي فر�شه عليه �الحتالل �الإ�شر�ئيلي يف �الأعو�م 2002 

وحتى 2004 حتى ��شت�شهاده.
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تنمية الموارد البشرية
جميع  يف  �لعاملة  �لقوى  معرفة  م�شتوى  رفع  �لب�شرية  �ملو�رد  بتنمية  يق�شد 
�ملجاالت وتطوير مهار�ته وقدر�تها، بغية رفع م�شتوى �لكفاءة �الإنتاجية الأق�شى 

درجة ممكنة.

المشاركات الداخلية للموظفين في إطار التدريب:
 

�لدورة�ملكان�ملوؤ�ش�شة�مل�شاركون

جامعة �لبوليتكنك بالتعاون مع �شلطة طارق قو�ريق
�الأر��شي

�خلليل-جامعة 
�جليودي�شا يف فل�شطني�لبوليتكنك �خلليل

ور�شة عمل ملناق�شة م�شودة دليل �لتدقيق �لد�خلي�أريحاCHFماهر  �لناطور

نورما عبد�هلل، 
تقدمي خدمات �أف�شل من خالل �لنافذة �ملوحدةر�م �هللوز�رة �الت�شاالت وتكنولوجيا �ملعلومات�أمينة �أبو �لرب

�لور�شة �لتعريفية ال�شتخد�م دليل �الإجر�ء�ت ر�م �هلل�شندوق تطوير �لبلدياتماجد �لكيالين
�خلا�ص بتح�شني كفاءة �لطاقة

ماجد �لكيالين، 
�شاريل �شنارة، 

خالد غز�ل
GIZور�شة تدريبية يف تركيب  �أنظمة �خلاليا �ل�شم�شية ر�م �هلل

و�شيانتها

�لفر�غات �لعامة يف �لبيئة �لعمر�نية �لفل�شطينيةر�م �هللUN-Habitatدعد �شرييف

م�شروع منح �لتنمية �القت�شادية �ملحليةر�م �هلل�شندوق تطوير و�إقر��ص �لبلدياتنهى غنيم

كما ي�شارك كلٌّ من �ملوظفني: منى عوين، وطارق ر�شماوي، و�أ�شعد ح�شري يف دبلوم �إد�رة �لفعاليات على مد�ر �شتة �أ�شهر يف جمعية �ل�شابات �مل�شيحيات بر�م �هلل 
)YWCA(، وذلك بهدف تطوير قدر�ت �لعاملني يف �إد�رة �لفعاليات، و�إطالعهم على �أح�شن �ل�شبل لتحقيق ذلك.

ورشة الخطة االستراتيجية
مب�شاركة  للبلدية،  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  حتديث  ور�شة  �هلل  ر�م  بلدية  عقدت 
�ملدينة  وموؤ�ش�شات  �ملحلي  �ملجتمع  �مل�شاركني من  ومتنوعة من  جمموعة كبرية 
و�الإد�رة  �لبلدي  �ملجل�ص  و�أع�شاء  و�لرتبوية،  و�ملجتمعية  و�لثقافية  �القت�شادية 

�لتنفيذية لبلدية ر�م �هلل.
�أيام  ثالثة  ��شتمرت  �لتي  �لور�شة  يف  �ملحلي  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  �إ�شر�ك  وياأتي 
�لبلدية  �إدماج �ملوؤ�ش�شات يف و�شع روؤية و��شحة لتحديث ��شرت�تيجية  �إطار  يف 
�لبلدية  �إجناز�ت  على  لور�شة  خالل  �مل�شاركون  و�طلع   .2015-2014 للعامني 
لو�شع  و�لبلدية، متهيد�  �لبلدي  �ملجل�ص  �لتي و�جهت  و�لتحديات  للعام 2013، 
ت�شور يقود �إىل ��شرت�تيجية �شاملة للتطوير وفق �الإمكانيات �ملتاحة، وتعرب عن 

طموح مو�طني �ملدينة.
وتاأتي �لور�شة يف �إطار �لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدية وموؤ�ش�شة “جمتمعات عاملية”، 
وهدفت �إىل رفع قدر�ت �لبلدية و�إتاحة �إقامة م�شاريع جديدة، �أهمها بناء مركز 
��شرت�تيجية  خطة  �إعد�د  يف  �لبلدية  وم�شاعدة  وجتهيزه،  �جلمهور،  خلدمات 

لع�شرين عاما بدعم من �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية لتنمية �مل�شاريع.  

من جهتها، �أثنت النا �أبو حجلة �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة جمتمعات عاملية على دور 
و�لوكالة  للبلدية  بال�شكر  متوجهة  �ليوم،  هذ�  لغاية  و�إجناز�تها  �هلل  ر�م  بلدية 
بني  �لتعاون  �تفاقية  �إىل  م�شرية  �مل�شاريع،  لتنمية  �لدولية  للتنمية  �الأمريكية 
للبناء  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  تدعم  �لتي  عاملية  جمتمعات  وموؤ�ش�شة  �لبلدية 
�الإد�رية  �الأنظمة  وتطوير  �جلمهور،  خدمات  مركز  وتو�شعة  للبلدية،  �ملوؤ�ش�شي 

و�ملالية وحو�شبتها.
�الإجناز  تقارير  للبلدية  �لتنفيذية  �الإد�رة  فيها  قدمت  �لتي  �لور�شة  وخالل 
و�أن  �لبلديات،  عمل  �أ�شا�ص  �لتخطيط  �أن  �حللبي  �شفو�ن  �أكد  �حلايل،  للعام 
م�شاركة �ملجتمع �ملحلي بكافة قطاعاته مهم جد�، م�شري� �إىل �أن جناح �خلطة 
�ال�شرت�تيجية يعتمد على م�شاركة �ملجتمع �ملحلي، ليتفهم  �الأهد�ف �لتي وجدت 
م�شيد�  �لبلدية،  عمل  �أد�ء  وحت�شني  وتطويرها  �خلدمات  بو�قع  �لنهو�ص  الأجل 
و�لعالقة  �الأدو�ر  وتقا�شم  �لت�شاركية  على  يعتمد  �لذي  �لبلدي  �ملجل�ص  بدور 

�لتكاملية بني �ملجل�ص و�الإد�رة �لتنفيذية وطو�قم �لبلدية.

المشاركات الخارجية للموظفين في إطار التدريب:
 

�لدورة�ملكان�ملوؤ�ش�شة�مل�شاركون
ملتقى �ل�شباب�إيطالياASSOCIATION FOR PEACE�أ�شعد �حل�شري

ت�شغيل و�شيانة �ل�شرف �ل�شحي�الأردن �شلطة �ملياه �لفل�شطينيةحممد عيا�ص
�لرقابة �لد�خلية�الأردنموؤ�ش�شة �ليوم �ل�شابعماهر �لناطور، �شليمان غنيم

ت�شغيل نظام �لعد�د�ت و�شيانته وتطويره�ل�شني�شركة Horoad - جمموعة جفال�شلطان حبوب، نا�شر نعف�ص، ثائر برغوثي

مهرجان �أفالم فل�شطينية�لرب�زيلحكومة ريو جر�ند دو �شولطارق ر�شماوي
�لتخطيط �ملروري�الأردن GIZ�أ�شامة حامدة

وتوؤمن �لبلدية، وعرب د�ئرة �ل�شوؤون �الإد�رية فيها، باأهمية �لتدريب كو�شيلة من 
و�شائل حت�شني �الأد�ء وتطوير �إمكانيات موظفيها ومو�كبتهم للتطور�ت �لعلمية 
و�لعملية و�لتكنولوجية، ولتحقيق هذ� �لهدف ت�شدد �لبلدية على �شرورة �شمان 

جودة �لرب�مج �لتدريبية �لتي تتلقاها كو�درها �لب�شرية.

إداريـاتإداريـات

امل�ساركون من املجتمع املحلي مع بلدية رام اهلل يف ور�سة اخلطة ال�سرتاتيجية
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رسوم شبك مجاري الطيرة 
عملت بلدية ر�م �هلل على �إن�شاء حمطة �لتنقية ملعاجلة �لتلوث �لبيئي يف منطقة 
�ملنطقة،  يف  للغاية  عالية  مو��شفات  ذ�ت  تنقية  حمطة  �أقيمت  وعليه  �لطرية، 
نفقة  وعلى  �لعد�ص،  خلة   10 وحو�ص   657 رقم  �الأر�ص  قطعة  على  وبالتحديد 

�لبلدية.
وح�شب قر�ر �ملجل�ص �لبلدي رقم )4-2( يف جل�شته رقم )2013/43( �ملنعقدة 
للعام  �لر�شوم  ت�شديد  حول  و�لت�شهيالت  �حلو�فز  �إز�ء   ،2013/12/5 بتاريخ 
2014، ��شرتط �ملجل�ص ت�شديد ر�شوم �شبك �ملجاري على حمطة �لتنقية يف حي 
�حل�شول  يتم  حتى   ،2014/6/30 تاريخ  حتى  ب�شيكات  �أو  نقدً�  �شو�ء  �لطرية 
على �حل�شم �لت�شجيعي �ملقرر لر�شوم �لعام 2014، وعليه قامت �لد�ئرة �ملالية 
يف �لبلدية بالعمل على رفع ن�شبة م�شاركة �ملو�طنني يف هذه �لر�شوم، و�لتي مل 

تزد   حتى نهاية �لعام 2013 عن%61.

حملة توزيع الفواتير على 
المكلفين المتأخرين

عملت �لبلدية على توفري كادر �إ�شايف للجباية ل�شمان تو�شيل �ملطالبات �ملالية 
ملا  �ملكلفني،  على  �ملرت�كمة  �لديون  حت�شيل  ومتابعة  �ملدينة،  يف  مكلف  لكل 
�إيجابي على تنمية روح �ملو�طنة و�النتماء، وعلى ر�شد  �أثر  جلباية �لديون من 
مو�زنات �إ�شافية للبلدية الإجناز �أكرب قدر ممكن من �مل�شاريع �لتنموية، وملا له 
�الأثر �لو��شح و�لكبري يف تطور مدينتنا وم�شاعدتنا يف �إن�شاء �مل�شاريع �لالزمة 

يف �ملدينة و�الزدهار بها.
وياأتي ذلك من منطلق تفعيل مبد�أ �ملو�طنة، و�لتاأكيد على دور �لبلدية يف توفري 
�خلدمات للمو�طنني، ودور �ملو�طنني �لتكاملي معها يف ت�شديد �لر�شوم �ملرتتبة 

عليهم.

عدادات مواقف السيارات
تو��شل بلدية ر�م �هلل، ويف �إطار تعاونها مع �ملو�طنني، تطوير �آليات ��شتخد�م 
هذ�  مع  �جلمهور  جتاوب  �أن  موؤكدة  �مل�شبق،  بالدفع  �لوقوف  عد�د�ت  نظام 
من  جدً�  كبرية  �شريحة  يخدم  �لنظام  كون  يوم،  كل  ويتز�يد  يتعزز  �لنظام 
�ملو�طنني، ويوفر لهم خدمة �إيقاف �ملركبات بتكلفة رمزية يف مناطق �الزدحام 

و�لت�شوق.
نعف�ص/  )نا�شر  ر�م �هلل هم  بلدية  ثالثة من موظفي  �شارك  �أجل ذلك،  ومن 
 Shenzhen م. ثائر �لربغوثي/ �شلطان حبوب( يف برنامج تدريبي يف مدينة
نظام  )�إد�رة  جمال  يف  وذلك   2013/10/27 –  17 من  �لفرتة  يف  �ل�شينية 
يف  �لتدريب  مت  حيث  وتطويرها(،  و�شيانتها  وت�شغيلها  �مل�شبق  �لدفع  عد�د�ت 
�لعد�د�ت  ماكينات  ت�شغيل  �لتدريب:  و�شمل  �ل�شينية،   Horoad �شركة  مقر 

و�شيانتها، و�أف�شل �ل�شبل الإد�رة �لنظام وتطويره .
ومت، ت�شهيال على �ملوظفني، �إيقاف نظام �لعمل يف �لعد�د�ت م�شبقة �لدفع موؤقتًا 
�شهر  منت�شف  �ملنطقة  على  �أثر  �لذي  �لقطبي،  �جلوي  �ملنخف�ص  فرتة  خالل 
كانون �الأول �ملا�شي، و�أعلنت خالله �لبلدية حالة �لطو�رئ، فيما ��شتوؤنف �لعمل 

يف �لنظام مطلع �لعام �جلديد 2014.
وقامت �لبلدية، من باب �لت�شهيل على �ملو�طنني �أي�شا، باعتماد نظام جمانية 
�لر�شمية  �لعطل  �أيام  يف  خمالفات(  �أو  ر�شوم  )دون  �ل�شيار�ت  �إيقاف  خدمة 
و�لدينية، ومت تطبيق ذلك منذ بدء ت�شغيل نظام �لعد�د�ت، فيما يجري �لعمل 

حاليًا على تو�شعة نظام �لعد�د�ت، لي�شمل �شو�رع جديدة يف �ملدينة.
�لعد�د�ت،  مل�شتخدمي نظام  �إ�شافة خيار�ت جديدة  �لعمل حاليًا على  ويجري 
وهذ� ي�شمل ��شتخد�م �لر�شائل �لق�شرية SMS، و�لبطاقة �لذكية، ملن يرغب 
يف �ال�شتغناء عن ��شتخد�م �لقطع �لنقدية، حيث توفر �لبلدية بطاقات وقوف 

م�شحونة بر�شيد 30 �شيكاًل، ومتوفرة يف مبنى �لبلدية.

استالم أجهزة 
من صندوق البلديات

مت تزويد �لبلدية، �شمن م�شروع �شندوق �لبلديات لتعزيز �مل�شاءلة �ملجتمعية، 
بحا�شوبني يعمالن بتقنية �للم�ص للم�شاهمة يف عر�ص �إجناز�ت �لبلدية ومو�د 
دعائية عربهما، يف �إطار خطة لتعزيز �لتفاعل و�لتو��شل بني �لبلدية و�ملو�طن، 

كما مت تزويد �لبلدية ب�شتاند برو�شور�ت للمو�د �لدعاية.
جماري  )�شبك  �جلمهور:  خدمات  طلبات  على  جديدة  خدمات  �دخال  ومت 
�ل�شحي– ل�شبكة جماري  �ل�شرف  فنيي متديد�ت  و)تاأهيل  �لطرية(  منطقة 

�لطرية(، وذلك متهيدً� ل�شبك منطقة �لطرية مب�شروع �ل�شرف �ل�شحي. 

استالم عمارة الحرجة 
مت ��شتالم عمارة �حلرجة من �مل�شتثمر �لذي قام بدوره باإن�شائها على قطعة 
�أر�ص وفرتها �لبلدية �لعام 1994، بعد �نتهاء فرتة �ل�شمان لعمارة �حلرجة، �إذ 
�شاهمت �لبلدية بتوفري قطعة �الأر�ص مقابل بناء �مل�شتثمر �ملبنى عليها وتويل 

�إد�رتها، يف �إطار تعميق �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�ص.
مع  �لتو��شل  بعد  ب�شيانتها،  �لعمارة  ��شتالم  حلظة  من  �لبلدية  و�شرعت 

�مل�شتاأجرين فيها.

طواقم غرفة عمليات بلدية رام الله تتصدى للعاصفة الثلجية

صحـة وبيئـةإداريـات

خطة  و�سع   ،2012 العام  �ستاء  يف  الطوارئ  اإجراءات  تقييم  بعد  مت 
الذي  الأمر   ،2013 العام  الطوارئ يف  للتعامل مع حالت  ا�سرتاتيجية 
بلدية  يف  الطوارئ  عمليات  غرفة  تعاطي  يف  الواقع  اأر�س  على  ترجم 
الثلجية  العا�سفة  مع  وامليدان،  املقر  من  كّل  يف  وطواقهما  اهلل،  رام 
غرفة  بت�سكيل  العميق  اجلوي  املنخف�س  ا�ستباق  مت  حيث  “األيك�سا”، 
عمليات، وفريق طوارئ، و�سمان جهوزية املعدات والآليات، وفتح املجال 

اأمام التطوع، يف حملة متكاملة.
وبا�سرت غرفة العمليات بالعمل على مدار الـ24 �ساعة، اإ�سافة اإىل اإعداد 
خطة عمل يومية وفق الأولويات، وحتديث خطة العمل اليومية وفقاً 
ومت  للحملة.  والب�سرية  املادية  الطاقات  كافة  وت�سخري  للم�ستجدات، 
بعد انح�سار املنخف�س “اليك�سا”، ونتيجة للرتاكم الكبري للثلوج، اإعداد 
واإجراء تقييم  املنخف�س اجلوي،  الأوىل بعد  �ساعة  الـ72  وتنفيذ خطة 
وامل�سي  له،  ومعاجلتها  املنخف�س  لتحدي  اهلل  رام  بلدية  اإدارة  لكيفية 

قدماً يف ماأ�س�سة غرفة عمليات الطوارئ وتطويرها، الأمر الذي تاله 
قرار املجل�س البلدي با�ستثمار مليون �سيكل يف هذا املجال.

فتتلخ�س  العا�سفة  خالل  اخلدمات  تقدمي  مبجالت  يتعلق  وفيما 
الأ�سجار،  �سقوط  اآثار  ومعاجلة  ال�سوارع،  من  الثلوج  اإزالة  يف: 
اخلدمات  وتقدمي  ال�سعد،  خمتلف  على  للمواطنني  الإغاثة  وتقدمي 

للموؤ�س�سات.
على  منتظمة  عمليات  غرفة  بوجود  املجال  هذا  يف  البلدية  ومتيزت 
وال�سقق  املباين  واأرقام  لل�سوارع  �ساملة  ت�سمية  وبتوفر  ال�ساعة،  مدار 
الداخلية، وبالتفاعل ال�سريع يف تلبية النداءات، اإىل جانب توفر اآليات 
ومعدات جمهزة، وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة )GIS(، ووجود كادر 
ما  حتى  املكاملات  ا�ستقبال  وانتظام  العامة،  اخلدمة  يف  ومتفان  موؤهل 
بعد انح�سار املنخف�س اجلوي باأيام، وال�ستعدادية والقدرة على تقدمي 

خدمات الإغاثة خارج مدينة رام اهلل.

اأعمال الطوارئ يف العا�سفة الثلجية
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صناديق جمع نفايات الكرتون في المدينة تكنيس الشوارع 
في مدينة رام الله

مت رفع ن�شبة تغطية نظافة �ل�شو�رع من 37 % لت�شل �إىل 60% من �شو�رع �ملدينة، 
�ملدينة  �شو�رع  تنظيف  على  يوميا  يعملون  �لذين  �لنظافة  عمال  عدد  �أن  علما 
حيث  متفاوتة،  بن�شب  �ملختلفة  �ملدينة  �أحياء  على  توزيعهم  مت  عاماًل،   52 بلغ 
مت �إعطاء �الأولوية لل�شو�رع �الأكرث  كثافة، �إ�شافة �إىل �إعادة توزيع هوؤالء �لعمال 

ب�شكل دوري يف �ل�شو�رع �الأقل كثافة ل�شمان �حلفاظ على نظافة �ملدينة .
وياأتي ذلك �شمن م�شاعي بلدية ر�م �هلل لتو�شيع نطاق �ملناطق �ملزودة بخدمة 
�إىل  �إ�شافة  م�شائية  وردية  �ملكن�شة  �شيارة  ت�شغيل  مت  فقد  �ل�شو�رع،  تكني�ص 
�لوردية �ل�شباحية، لرفع ن�شبة نظافة �شو�رع �أحياء كل من: عني منجد، �ملنطقة 
�شارع  على  ��شتملت  �لتي  �لرئي�شة  �ل�شو�رع  �إىل  �إ�شافة  �ملا�شيون،  �ل�شناعية، 

يافا، �شارع �لطرية، و�إ�شكان بريزيت يف حي �لطرية.

إعادة توزيع حاويات 
النفايات في المدينة

معظم  �إز�لة  ومتت  �ملدينة،  يف  �حلاويات  بع�ص  توزيع  �إعادة  على  �لعمل  مت 
�حلاويات �لكبرية من و�شط �ملدينة و��شتبد�لها بحاويات �شغرية، وخا�شة حيث 
و�شري  �ملركبات  حركة  يعيق  مما  كبري�،  حيز�  ت�شغل  �لكبرية  �حلاويات  كانت 
�ملو�طنني. وقد جاء �لتوزيع يف �إطار تطوير نظام �إد�رة جمع �لنفايات �ل�شلبة 

يف �ملدينة، ومبا يتما�شى مع  �حتياجاتها.
�ملعلومات  نظم  د�ئرة  مع  وبالتعاون  قام  �ل�شلبة،  �لنفايات  ق�شم  �أن  يذكر   
�جلغر�فية، وIT يف بلدية ر�م �هلل، بتطوير نظام ذكي لتوثيق حاويات �لنفايات 
�ملتغري�ت  وتوثيق  و�شكاو�هم،  �ملو�طنني  طلبات  متابعة   ي�شهل  مبا  �ل�شلبة، 

�ملتعلقة بنظام جمع �لنفايات. 
ومت ترقيم حاويات �لنفايات يف �ملدينة، عرب و�شع رمز م�شار �آلية جمع �لنفايات، 
ورقم �ل�شو�رع و�حلاوية لت�شهيل عملية توزيع �حلاويات وجمع �لنفايات، كما مت 
تق�شيم �ملدينة �إىل �شت مناطق وفقا مل�شار�ت مركبات جمع �لنفايات يف �ملدينة. 

تشكيل لجنة مدينة 
رام الله خضراء ونظيفة

ونظيفة،  ر�م �هلل خ�شر�ء  مدينة  للجنة  �الأول  �الجتماع  �هلل  ر�م  بلدية  عقدت 
و�أكد رئي�ص بلدية ر�م �هلل م. مو�شى حديد يف بد�ية �للقاء على �أهمية �إ�شر�ك 
خططها  وبناء  �ملدينة  تطوير  يف  خرب�ته  من  و�ال�شتفادة  �ملحلي  �ملجتمع 
�مل�شتقبلية، �نطالقًا من �إميان �لبلدية مبا متتلكه مكونات �ملجتمع من خرب�ت 

فنية وعملية من �شاأنها �إثر�ء عمل �لبلدية.
من  �لتي  �لق�شايا  �لبلدية  مقر  يف  عقد  �لذي  �للقاء  خالل  �للجنة  وناق�شت 
�شاأنها �لنهو�ص بو�قع �ملدينة كمدينة خ�شر�ء، نظيفة، �شحية و�شديقة للبيئة، 
و�ملعيقات �لتي قد حتول دون �لو�شول �إىل هذه �الأهد�ف �ملرجوة، ومت ت�شليط 
و�ملدن  �لقرى  من  �ل�شكاين  �لزحف  خا�شة  �مل�شاكل،  من  �لعديد  على  �ل�شوء 
بعد  و�شيا�شيًا،  �قت�شاديًا  مركزً�  �ملدينة  �أ�شحت  حيث  للمدينة،  �ملجاورة 
يت�شبب  �لذي   �الأمر  فيها،  و�لدولية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  متركز 
�ملمتلكات  على  ثقافة �حلفاظ  �إىل �شعف  �إ�شافة  �لتحتية،  بنيتها  على  ب�شغط 
�لعامة، و�نخفا�ص �لوعي �لبيئي، وعدم فر�ص خمالفات ر�دعة بحق �ملخالفني، 

وع�شو�ئية �ملنطقة �ل�شناعية وما ينتج عنها من ملوثات بيئية.
وت�شكلت جلنة مدينة ر�م �هلل خ�شر�ء ونظيفة مبوجب قر�ر جمل�ص بلدي، وهي 
ذ�ت طابع ��شت�شاري م�شاند للبلدية، وتقوم بتقدمي تو�شياتها للمجل�ص �لبلدي 
لال�شتئنا�ص بها فيما يتعلق مبو�شوع نظافة �ملدينة وتخ�شريها مبفهومه �ل�شامل، 
�لذي يت�شمن �لتنمية �مل�شتد�مة للمدينة، حيث يتم �الأخذ بعني �العتبار �لنو�حي 

�القت�شادية و�الجتماعية و�لبيئية يف �إعد�د خططها وتنفيذها. 
وخرجت �للجنة بعدة تو�شيات، من بينها �إعطاء �أولوية ملو�شوع نظافة �ملدينة، 
وو�شائل  �ملقرتحة  �الإجر�ء�ت  �مل�شوؤوليات،  �لتحديات،  بتحليل  �لبدء  مت  حيث 
�الأنظمة  �لقو�نني  يف  �لبحث  على  ��شتملت  بتو�شيات  �خلروج  ومت  �لتنفيذ، 

صحـة وبيئـة صحـة وبيئـة

جلمع  وع�شري  متطور  نظام  بتطبيق  للبدء  �هلل  ر�م  بلدية  مل�شاعي  ��شتمر�ر� 
كميات  تخفيف  �شاأنه  من  و�لذي  تدويرها،  و�إعادة  و�لورق  �لكرتون  نفايات 
�لفنجان«  »زهرة  نفايات  مكب  �إىل  يوميا  ترحيلها  يتم  �لتي  �ل�شلبة  �لنفايات 
يف جنني، مت �التفاق مع �شركة »جرين �شيتي« �لتي تتوىل حاليا ت�شغيل حمطة 
ترحيل نفايات �ملدينة، على �آلية جمع �لكرتون، و�لتي �شيتم تنفيذها على عدة 
مر�حل، حيث �شت�شتمل �ملرحلة �الأوىل على جمع �لكرتون يف مركز �ملدينة، و�لتي 

�شتمتد بعدها لت�شمل �ملحالت �لتجارية �لكبرية و�مل�شانع يف �ملرحلة �لثانية.
 مت ت�شميم �الأقفا�ص �ملخ�ش�ص جلمع نفايات �لكرتون ب�شكل جميل وح�شاري، 
هذ�  �لقف�ص،  �إىل  �إدخالها  قبل  �لكرتونية  �لنفايات  وثني  طي  ي�شرتط  بحيث 

و�شيتم �إفر�غها ب�شكل يومي مبا ي�شمن عدم �لرت�كم. 

وقر�ر�ت �ملجل�ص �لبلدي �ملتعلقة بنظام �إد�رة �لنفايات �ل�شلبة و�ملكاره �لبيئية 
و�شالحيات �ملفت�شني �لذين ينفذون هذه �الأنظمة، ليتم تفعيل �تخاذ �الإجر�ء�ت 
�لقانونية بحق �ملخالفني فيما يتعلق بنظافة �ملدينة، و�لعمل على �إطالق حملة 

توعوية بهدف رفع وعي �ملو�طنني جتاه �حلفاظ على نظافة �ملدينة. 
وطبيب  بريزيت،  جامعة  يف  �شابق  ��شتاذ  �شم�شوم،  كمال  من:  مكونة  �للجنة 
�لفرندز  رو�شة  بول�ص، ومديرة  �الأعمال عادل  ثلجي، ورجل  �أمني  د.  �الأطفال 
�شحى �مل�شري، و�لنا�شط �ملجتمعي �إميل ع�شر�وي، و�ملهند�ص �ملعماري �شامح 
ل�شرية  �لتنفيذي  و�ملدير  م�شلح،  رمي  �لبيئية  �لهند�شة  يف  و�خلبرية  عبو�شي، 
�شابقة،  مدر�شة  مديرة  �لفقيه  �لربغوثي  و�شلوى  عليان،  خالد  �الأوىل  �هلل  ر�م 
و�لبيئة  �ل�شحة  جلنة  �أع�شاء  �إىل  �إ�شافة  بيئي(،  )مهند�ص  طوطح  وعي�شى 
�ملنبثقة عن �ملجل�ص �لبلدي، وت�شم: حربي �لفروخ و�أمني عنابي، وكمال دعيب�ص، 
من �ملقرر �أن تقوم بتعريف �لتحديات �لتي تو�جه �ملدينة فيما يتعلق بنظافتها 
وتخ�شريها، و�لعمل على حتديد �جلهات �مل�شوؤولة عن معاجلة هذه �لتحديات، 

و�الإجر�ء�ت �ملقرتحة، وو�شائل �لتنفيذ يف �شبيل مدينة نظيفة وخ�شر�ء.

اختيار رام الله بين  100 مدينة لتمكينها على مواجهة التحديات

هذا  املوؤ�س�سة  قامت  روكفلر،  موؤ�س�سة  تاأ�سي�س  على  عام   100 مبرور  احتفال 
العام باإطالق م�سروع اإن�ساء �سبكة  100 مدينة قادرة على جمابهة التحديات، 
بغر�س متكني 100 مدينة يف العامل من التعامل ب�سكل اأف�سل مع ال�سدمات 

وال�سغوط املتزايدة يف القرن احلادي والع�سرين. 
واأبدت ما يزيد عن 600 مدينة رغبتها يف امل�ساركة يف ال�سبكة، فيما تقدمت 
لالنت�ساب  ر�سمية  بطلبات  ال�ست  العامل  قارات  عرب  مدينة   400 قرابة 

للع�سوية، من بينها بلدية رام اهلل.
ومت اختيار مدينة رام اهلل �سمن املجموعة الأوىل وت�سم 33 مدينة من الفئة 
البلدية،  قدمته  الذي  بامللف  التحكيم  جلنة  من  اقتناًعا  وذلك  امل�ستهدفة، 
على  قادرة  العامل  يف  مدينة   100“ �سبكة  يف  ع�سواً  اهلل  رام  باتت  وبالتايل 

جمابهة التحديات”.
جامعة  يف  والدرا�سات  البحوث  مركز  مدير  �ساهني،  حممد  د.  اأن  يذكر 
ال�سبكة،  يف  بلديتها  عرب  اهلل  رام  مدينة  م�ساركة  اقرتاح  اإىل  بادر  القد�س، 
ولأجل ذلك ت�سكلت جلنة توجيهية للم�سروع، ت�سم: رئي�س البلدية املهند�س 
مديرة  باأعمال  والقائم  لنب،  اأبو  اأحمد  البلدية  عام  ومدير  حديد،  مو�سى 

دائرة ال�سحة والبيئة ملفينا اجلمل، اإ�سافة اإىل الدكتور �ساهني.
�سمت  الطلبات  بدرا�سة  قامت  التي  التحكيم  جلنة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ورئي�س  كلنتون،  بيل  الأ�سبق  المريكي  الرئي�س  التالية:  ال�سخ�سيات 
الأبحاث  مركز  بوردامتدير  وريكي  اوبا�ساجنو،  اول�سجن  ال�سابق  نيجرييا 
رئي�س  هاد  بيرت  ود.  لندن،  يف  القت�ساد  جامعة  ومقره   )Lse Cities(

»كري«  موؤ�س�س�سة  رئي�سة  جايل،  هيلني  ود.  لندن،  يف  البيئي«  »احلجز  اأمانة 
الأمريكية، وان�سو جاين الرئي�س التنفيذي لبنك “ديوت�سي”، ودافيد ميلر 
رئي�س �سندوق احلياة الربية العاملي )WWF( يف كندا، اإ�سافة اإىل د. جوديث 

رودين رئي�سة موؤ�س�سة روكفلر.
اأو “100 مدينة قادرة على جمابهة             
ال�سبكة  قبل  املعتمدة من  املنظمة  اأو  للمدينة  التمويل  بتوفري  التحديات”، 
عامني،  عن  تقل  ل  لفرتة   ،)CRO( للتكيف  التنفيذي  باملدير  لالحتفاظ 
خالل  من  للمدينة،  تكيف  خطة  اأو  ا�سرتاتيجية  اإعداد  دعم  اإىل  اإ�سافة 
اخلدمات الفنية وخدمات بناء القدرات، بالتعاون مع املجتمع، وامل�ساهمني، 

وم�سوؤويل البلدية.

يذكر �أنه قد مت �شابقا  خماطبة  جميع �ملنتجني �لرئي�شيني للنفايات �لكرتونية يف مدينة ر�م �هلل وبخا�شة �ملحالت و�ملر�كز �لتجارية، و�مل�شانع، �لبقاالت وحمالت 
�إلقاء �لنفايات  �ل�شوبرماركت و�ملد�ر�ص، و�الإيعاز لهم ب�شرورة �تباع تعليمات �لبلدية يف �لتخل�ص من �لنفايات �لكرتونية، حيث ��شتملت  تلك �لتعليمات على منع 
�لكرتونية  �ل�شناديق  طي  و�شرورة  للمدينة،  �لعام   �ملنظر  وت�شويه  وبيئية  �شحية  مكرهة  بخلق  �لت�شبب  لتفادي  �لتجارية  �ملحالت  �أمام  ع�شو�ئي  ب�شكل  �لكرتونية  

و�شغطها وربطها و�إي�شالها للحاويات لتخفيف حجم �لنفايات و��شتيعاب �حلاوية لكمية �أكرب من �لنفايات وعدم تطاير �الأور�ق حول �حلاوية.

اجتماع خا�س ملناق�سة ان�سمام رام اهلل 
لتمكني 100 مدينة ملواجهة التحديات

اجتماع جلنة مدينة رام اهلل خ�سراء ونظيفة

100 Resilient Cities وتقوم �سبكة
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بلدية رام الله ترفع 
علم مدرسة صحية 

وصديقة للبيئة
 

رفعت بلدية ر�م �هلل علم مدر�شة �شحية و�شديقة للبيئة، مع 
�شركائها �شمن برنامج مد�ر�ص �شحية و�شديقة للبيئة، يف 
مدر�شة بنات ر�م �هلل �الأ�شا�شية / �لوكالة ومدر�شة �لفرندز 

للبنات. 
�هلل،  ر�م  بلدية  رئي�ص  حديد،  مو�شى  �ملهند�ص  وتقدم 
-2012 للعام  �لربنامج  يف  �لفائزتني  للمدر�شتني  بالتهنئة 

2013، على جهودهما �ملبذولة لتعزيز �ل�شحة وحت�شني بيئة 
مدر�شتيهما. 

�أبو  فوؤ�د  و�لتعليم  �لرتبية  مدير  نائب  توجه  جهته،  من 
و�ملد�ر�ص  �مل�شروع  يف  �مل�شاركة  �ملد�ر�ص  بتهنئة  ثابت 
بلدية  تنظمه  �لذي  �لربنامج  هذ�  �أن  معترب�  �لفائزة، 
ر�م �هلل برنامج �شلوكي يدل على توجهها �لو��شح باالهتمام 
بتحقيق روؤيتها مبدينة �شحية ونظيفة و�شديقة للبيئة، كما 
�لرب�مج  هذه  مثل  يف  ت�شارك  �لتي  �لوكالة  مد�ر�ص  �شكر 

كو�جب وطني على كل فل�شطيني للحفاظ على �أر�شه. 
يذكر �أن بلدية ر�م �هلل تقوم بتنفيذ �لربنامج بالتعاون مع 
�لغوث  ووكالة  و�لبرية،  �هلل  بر�م  و�لتعليم  �لرتبية  مديرية 
و�لتي  للربنامج،  �لتوجيهية  �للجنة  �إىل  �إ�شافة  �لدولية، 
و�الجتماعي،  �ل�شحي  لالإمناء  جذور  موؤ�ش�شة  من:  تتكون 
وز�رة  و�لبرية،  ر�م �هلل  �لعاملية، حمافظة  �ل�شحة  منظمة 
وز�رة  �لغذ�ئية،  �ل�شناعات  �حتاد  �لوطني،  �القت�شاد 
�ل�شحة �لفل�شطينية، مديرية �شحة ر�م �هلل، �شلطة جودة 
�لبيئة، �ملركز �لفل�شطيني الأبحاث �لطاقة )�شلطة �لطاقة(، 
و�لبرية،  �هلل  ر�م  ملنطقة  �لقد�ص  حمافظة  مياه  م�شلحة 
مركز  و�ملجتمعية،  �لعامة  �ل�شحة  معهد  بريزيت/  جامعة 
�لفل�شطينية، جمل�ص  �لتنموي معا، �الإغاثة �لزر�عية  �لعمل 
�خلدمات �مل�شرتك الإد�رة �لنفايات �ل�شلبة للهيئات �ملحلية 
�لبيئية،  �ملنظمات  �شبكة  و�لبرية،  �هلل  ر�م  حمافظة  يف 

�لدفاع �ملدين �لفل�شطيني، وموؤ�ش�شة �حلق يف �للعب. 

البدء بتنفيذ مشاريع التوعية البيئية 
في المدارس 2014 - 2013

و�لتي   ،2014-2013 �لدر��شي  للعام  �لبيئية  للتوعية  �هلل  ر�م  بلدية  م�شاريع  بتنفيذ  �لبدء  مت 
ت�شتمل على: م�شروع بلدية ر�م �هلل للتوعية �لبيئية مع طلبة �ملد�ر�ص للعام 2013-2014، حيث 
بلغ عدد �ملد�ر�ص �مل�شاركة فيه ثالث ع�شرة مدر�شة، هي: �ملدر�شة �الجنيلية �الأ�شقفية �لعربية، 
�لكلية �الأهلية، مد�ر�ص �مل�شتقبل، مدر�شة �لفرندز للبنات، مدر�شة في�شل �حل�شيني، مدر�شة 
�الأ�شا�شية  �هلل  ر�م  ذكور  مدر�شة  )�لوكالة(،  �الأ�شا�شية  �هلل  ر�م  بنات  مدر�شة  جورج،  �شانت 
�شيدة  مدر�شة  �ملنت�شورية،  فل�شطني  مدر�شة  �للوثرية،  �الإجنيلية  �لرجاء  ومدر�شة  )�لوكالة(، 

�لب�شارة للروم �لكاثوليك، مدر�شة �لرو�د �الأ�شا�شية ومدر�شة ر�هبات مار يو�شف �لثانوية.   
ومن بني �أبرز �مل�شاريع: »برنامج مد�ر�ص �شحية و�شديقة للبيئية للعام 2013-2014«، �شاركت 
مدر�شة  للبنات،  �لفرندز  مدر�شة  �مل�شتقبل،  مد�ر�ص  مدر�شة  وهي:  مدر�شة،  ع�شرة  ثالث  فيه 
�الأ�شا�شية )�لوكالة(، مدر�شة  بنات ر�م �هلل  في�شل �حل�شيني، مدر�شة �شانت جورج، مدر�شة 
ذكور ر�م �هلل �الأ�شا�شية )�لوكالة(، مدر�شة ذكور عني م�شباح، مدر�شة فل�شطني �ملنت�شورية، 
ذكور عني منجد  �الأ�شا�شية، مدر�شة  �لرو�د  �لكاثوليك، مدر�شة  للروم  �لب�شارة  �شيدة  مدر�شة 
�الأ�شا�شية، مدر�شة فل�شطني �لغد، ومدر�شة عزيز �شاهني �لثانوية. هذ� وقامت موؤ�ش�شة �لهرن�ص 

بول- مكتب فل�شطني، بتقدمي دعم جزئي للربنامج لهذ� �لعام.
ومت يف �الإطار نف�شه، تنظيم م�شابقة �مل�شرحية �لبيئية للعام 2013-2014.حيث �شاركت فيها  
مدر�شة  �مل�شتقبل،  مد�ر�ص  �حل�شيني،  في�شل  مدر�شة  وهي:  مدر�شة،  ع�شرة  �ثنتا  �لعام  لهذ� 
�الأ�شا�شية  �هلل  ر�م  ذكور  مدر�شة  )�لوكالة(،  �الأ�شا�شية  �هلل  ر�م  بنات  مدر�شة  جورج،  �شانت 
منجد  عني  ذكور  مدر�شة  �الأ�شا�شية،  �لرو�د  مدر�شة  م�شباح،  عني  ذكور  مدر�شة  )�لوكالة(، 
مار  ر�هبات  مدر�شة  �للوثرية،  �الإجنيلية  �لرجاء  مدر�شة  �لغد،  فل�شطني  مدر�شة  �الأ�شا�شية، 
موؤ�ش�شة  برعاية  �مل�شرحية  م�شابقة  �أن  يذكر  �لثانوية.  �شاهني  ومدر�شة عزيز  �لثانوية،  يو�شف 

جذور لالإمناء �ل�شحي و�الجتماعي،
كما مت �لبدء بتنفيذ ن�شاطات م�شروع �لتوعية �لبيئية مع طلبة �ملد�ر�ص، ومتت �إ�شافة �ل�شف 

�خلام�ص �الأ�شا�شي لهذ� �مل�شروع هذ� �لعام.

صحـة وبيئـة صحـة وبيئـة

إغالق الحدائق في 
موسم الشتاء بهدف 
إجراء الصيانة السنوية

�أعلنت بلدية ر�م �هلل عن �إغالق حديقة يو�شف قدورة 
 2013/12/1 تاريخ  من  �لزو�ر  �أمام  �الأمم  وحديقة 
�لقيام  �أجل  من  وذلك   ،2014/2/28 تاريخ  وحتى 
باأعمال �ل�شيانة و�لتاأهيل، و��شتعد�دً� الإعادة ��شتقبال 
�ل�شالمة  ي�شمن  ب�شكل  �ل�شيف  مو�شم  يف  �لزو�ر 
بلدية  �أن  يذكر  للحد�ئق.  �حل�شاري  و�ملظهر  �لعامة 
عامة، هي:  �أربع حد�ئق  وت�شغيل  �إد�رة  تتوىل  �هلل  ر�م 
رد�نا،  حر�ص  قدورة،  يو�شف  حديقة  �الأمم،  حديقة 
�أحياء،  حد�ئق  ع�شر  �إىل  �إ�شافة  �لربوة،  وحديقة 
تت�شمن كال من: حديقة درج �لطرية، حديقة �لبيارة، 
كرة  ملعب  فرناندو،  �شان  حديقة  �لزيتونة،  حديقة 
�ل�شلة،  حديقة �خللود،  حديقة كامل �لعجلوين، حديقة 

عني مزر�ب، حديقة �لق�شر، وحديقة �الأمل. 
�أعمال  تنفيذ  على  و�لتاأهيل  �ل�شيانة  خطة  وت�شتمل 
خمتلفة، منها زر�عة �أ�شجار و�أزهار جديدة و��شتبد�ل 
�لتالف منها، وزر�عة »�حل�شي�ص« �الأخ�شر يف �مل�شاحات 
�ألعاب  �إىل  �إ�شافة  �لقائمة،  �الألعاب  �شيانة  �ملتاحة، 
جديدة، و��شتبد�ل �لتالف منها، �أعمال دهان للجدر�ن 
�لنو�فذ و�الأبو�ب،  �لدر�بزينات،  �لد�خلية و�خلارجية، 
�شيانة  منها،  �ملهدم  بناء  و�إعادة  �ل�شال�شل  تكحيل 
و�إ�شافة  �الإنارة،  وحد�ت  �شيانة  �ل�شحية،  �لوحد�ت 

وحد�ت جديدة، �إ�شافة �شياج حيث ما لزم.

جانب من فعاليات م�ساريع التوعية البيئية

رفع علم مدر�سة �سحية و�سديقة 
للبيئة يف مدر�سة الفرندز للبنات

رفع علم مدر�سة �سحية و�سديقة 
للبيئة يف مدر�سة بنات رام اهلل الأ�سا�سية
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GISGIS

رام الله – المدينة الذكية 
األولى في المنطقة

�أرجاء مدينة  يهدف م�شروع ر�م �هلل- �ملدينة �لذكية، �إىل ربط كافة 
ز�ئري  متكن  نفاذ  باقة  خالل  من  وذلك  �النرتنت،  بخدمة  �هلل  ر�م 
�ملدينة و�شاكنيها من �حل�شول على �إنرتنت ال�شلكي عرب خدمات �لو�ي 
فاي ) Wi-Fi( يف �أي وقت ومن �أي مكان د�خل �ملدينة، على �أن يكون 
عنها  �ملتفرعة  �ل�شفحات  وكافة  �اللكرتونية  �لبلدية  ل�شفحة  �لنفاذ 
جمانيًا. وقد قامت جلنة �مل�شروع �لفنية موؤخر� بتقييم �لعرو�ص �لفنية 

و�ملالية �لنهائية �لتي قدمتها �ل�شركات �ملعنية بامل�شروع.  
�عتمد  �لذي  �لبلدي  �ملجل�ص  على  للم�شروع  �لنهائي  �لتقرير  وعر�ص  
�لتي  و�خلدمات  و�لهدف  بالروؤية  يتعلق  فيما  �لفنية  �للجنة  تو�شيات 
يقدمها �مل�شروع، و�أبرز مو��شفات �خلدمة، ومر�حل در��شة �مل�شروع، 
توفر  وتكلفة  �حلالية  �خلدمات  حيث  من  �لر�هن  �لو�شع  وحتليل 

�خلدمات �جلديدة.

مشروع العنونة والرمز 
البريدي لمدينة رام الله

�الت�شاالت  ووز�رة  �هلل  ر�م  بلدية  بني  �مل�شرتك  لالحتفال  الحقا 
وترميز  �لفل�شطيني،  �لربيدي  �لرمز  باإطالق  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
عدة  �هلل  ر�م  بلدية  عقدت  فل�شطينية،  مدينة  كاأول  �هلل  ر�م  مدينة 
لقاء�ت حول �ملو�شوع مع �ل�شركاء من �لقطاع �خلا�ص )�شركتي جو�ل 
و�الت�شاالت �لفل�شطينية( و�الأجهزة �الأمنية  )�الأمن �لوقائي، �لدفاع 
دور�،  )نابل�ص،  �ملحلية  و�لبلديات  �لوطني(،  �الأمن  �ل�شرطة،  �ملدين، 
خالل  �لفكرة  ن�شر  �إىل  �إ�شافة  بيتونيا(،  �لبرية،  دي�ص،  �أبو  قباطية، 

منتدى �مل�شاءلة �الجتماعية، �لذي عقد موؤخرً�.
يذكر �أن بلدية ر�م �هلل هي �جلهة �لتي قامت ببناء منهجية تبلور رمزً� 
بعد  �لوز�رة  �عتمدتها  و�لتي  �ملدينة،  يف  ومن�شاأة  م�شكن  لكل  بريديًا 
در��شتها، قبل تعميمها على جميع حمافظات �لوطن، كما متت دعوة 
�لتبادل  الإطار  �لوطني  �لفريق  لع�شوية  �الن�شمام  �إىل  �هلل  ر�م  بلدية 
�لرمز  لتعميم  عمل  خطة  �إعد�د  يف  للم�شاركة  وذلك  )زنار(،  �لبيني 

�لربيدي، وفق جتربة بلدية ر�م �هلل على م�شتوى �لوطن. 
وي�شهم �لرمز �لربيدي يف منح كل مو�طن عنو�نا كامال خا�شا به قابال 
مبا  �إقامته  مكان  على  �ال�شتدالل  ي�شهل  وعامليًا،  حمليًا  لال�شتخد�م 

ي�شمن �شرعة و�شول �خلدمة �لربيدية �إليه يف حمل �الإقامة. 

بلدية رام الله ومجموعة 
االتصاالت توقعان 
اتفاقية الرمز البريدي

االستفادة من نظم 
المعلومات الجغرافية في 
االستجابة لحاالت الطوارئ

تطبيق  بتجهيز  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  د�ئرة  قامت 
�ال�شتجابة  يف  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  يخدم  �ملدينة  بعناوين  خا�ص  تفاعلي 
�إىل �لعناوين، يوفر هذ� �لتطبيق خدمات  حلاالت �لطو�رئ �ملختلفة، فاإ�شافة 
�ملالحة �لربية �لتي ت�شاعد طو�قم �لطو�رئ يف �لو�شول لعنو�ن/ عناوين معينة 
خر�ئط  مع  �لتطبيق  يزودها  �لتي  �ملف�شلة  �الجتاهات  �إر�شاد�ت  طريق  عن 

تو�شيحية مل�شار �لو�شول �إىل وجهتهم باأق�شر �لطرق �أو باأ�شرعها. 
مدينة  “جاهزية  بعنو�ن  عمل  ور�شة  خالل  �لتطبيق  هذ�  عن  �الإعالن  ومت 
ر�م �هلل للطو�رئ 2013-2014”، و�لذي عقدته بلدية ر�م �هلل بح�شور حمافظ 
حمافظة ر�م �هلل و�لبرية د. ليلى غنام، ورئي�ص بلدية ر�م �هلل م. مو�شى حديد، 

وممثلني عن موؤ�ش�شات �ملدينة.
�لعاملة يف غرفة عمليات  �لطو�قم  قبل  �لتطبيق من  فعالية هذ�  ومتت جتربة 
بلدية ر�م �هلل خالل �لعا�شفة �لثلجية �الأخرية، فلدى �ت�شال �أي �شخ�ص بغرفة 
�لعمليات، كان عليه فقط  تزويد موظف ��شتقبال �ملكاملات با�شم �ل�شارع �لذي 
فريق  بتزويد  �لتطبيق  ليقوم  وجد،  �إن  �شقته  ورقم  بنايته  ورقم  فيه،  يقطن 
�لطو�رئ باإر�شاد�ت �الجتاهات �ملف�شلة مع خر�ئط تو�شيحية للو�شول باأ�شرع 

�مل�شار�ت و�أكرثها �أمنًا.
يزود  كان  فيه،  يقطن  �لذي  �ل�شارع  ��شم  �ملو�طن معرفة  تعذر على   ويف حال 
�ملوظف با�شمه �إن كان �شاحب �لعقار �أو با�شم مالك �لعقار، ليتم حتديد عنو�نه 

وتوجيه �لطو�قم لتقدمي �خلدمة له. 
يف  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  تقنيات  ��شتخد�م  �أهمية  �لتجربة  هذه  و�أثبتت 
غرفة عمليات بلدية ر�م �هلل يف توفري �لكثري من �لوقت و�جلهد على �لطو�قم، 

و�شمان �شرعة �لو�شول �الآمن �إىل �ملو�طنني.

التسمية والترقيم
عقدت جلنة ت�شمية وترقيم �شو�رع �ملدينة ومبانيها عدة �جتماعات قامت خاللها 
وتدقيق  لها،  �جلغر�يف  و�المتد�د  �ملدينة  ل�شو�رع  �حلالية  �الأ�شماء  مبر�جعة 
ودر��شة مقرتحات  �مل�شماة،  �ل�شو�رع غري  مع حتديد  بها،  �خلا�شة  �لتعريفات 
ب�شاأنها، بهدف ��شتكمال �أعمال �لت�شمية. كما مت ت�شكيل جلنة فرعية مكونة من 
كافة  لفح�ص  ح�شمة  و�شمري  غامن  وجنمة  ع�شاف  وعمر  تركي  ليز�  �الأع�شاء: 

�لتعريفات و�إعادة �شياغتها وفق مو��شفات موحدة ت�شعها �للجنة.
كما قام �لفريق �لفني بدر��شة �ملناطق �جلديدة، وترقيم كافة �شو�رع �شاحية 
�لريحان ومبانيها، و�حلي �لدبلوما�شي، و�ل�شرطة، وUNDP، وتوثيق �الأرقام 
يف قاعدة بيانات �لبلدية �جلغر�فية، وذلك بهدف عر�ص �ل�شو�رع �لتي تعوزها 
�لت�شمية على �للجنة، وو�شع خطة عمل ملبا�شرة ترقيم مباين مناطق �لتو�شعة 

خارجيا ود�خليا. 

إعادة النظر في حدود مناطق 
رام الله وتسمياتها

�أبو  مت ت�شكيل جلنة فرعية، مكونة من رئي�ص جلنة �لت�شمية و�لرتقيم م.ح�شن 
حدود  لدر��شة  حليلة،  و�شمرية  غامن  وجنمة  فرمند  عدنان  وبع�شوية:  �شلبك، 
�لعمر�ين. وقامت  يتو�فق و�لتطور  مناطق ر�م �هلل وت�شمياتها، وتقدمي مقرتح 
هذه �للجنة �لفرعية برفع تو�شياتها للمجل�ص �لبلدي، و�لتي كان �أهمها: تغيري 
��شم منطقة �لبلد �إىل مركز �ملدينة مع تو�شعة حدودها لت�شمل جزء� من باطن 
�لهو�ء، ودمج منطقتي �لكرينعة و�لع�شكرية لت�شبح منطقة ر�م �هلل �جلديدة مع 
�شم جزء من منطقة �لطرية �ليهما، و�إطالق ��شم منطقة �لو�د على �أحو��ص 
�لدور و�لعقدة وظهر �لعقدة و�خلانوق و�ملو�جري، وتعديل حدود منطقة �ملا�شيون 
لت�شمل �لق�شر �لثقايف وحديقة �لربوة. و�عتمد �ملجل�ص �لبلدي تو�شيات �للجنة 
هي:  رئي�شة،  مناطق  لثماين  مق�شمة  �هلل  ر�م  مدينة  �أ�شبحت  وعليه  �لفرعية، 
�لهوى،  باطن  �ملدينة،  مركز  �لطرية،  �الإذ�عة،  �لو�د،  �جلديدة،  �هلل  ر�م 

�ملا�شيون، و�ملنطقة �ل�شناعية.

الترقيم الداخلي
�أنهت طو�قم بلدية ر�م �هلل عملية �لرتقيم �لد�خلي للمن�شاآت و�مل�شاكن و�لتي 
تهدف �إىل توفري عنو�ن حمدد لكل من�شاأة �أو م�شكن، وحاليا تقوم بالتاأكد من 
كاملية �لرتقيم �لد�خلي، وح�شر ما مت �إتالفه من قبل �ملو�طنني، الإعد�د خطة 
على  �حلفاظ  �إىل  تدعوهم  للمو�طنني  توعوية  ر�شائل  مع  �لرتقيم،  ال�شتكمال 
�شالمة لوحات �لرتقيم �لد�خلي، �لتي تتيح لهم �ملجال للح�شول على عناوين 

حمددة وفق �ملعايري �لدولية.

تحديث البيانات
قامت طو�قم من بلدية ر�م �هلل بزيارة 81% من �لوحد�ت �ل�شكنية و�ملن�شاآت، 
ومتكنت من جمع بيانات ما يقارب �لـ 57% من �ملكلفني، متت حو�شبة �أغلبها، 
�أثناء  نف�شه  �لفريق  يقوم  كما  �الأخرى،  �لبلدية  بيانات  مع  ربطها  �الآن  وجار 

تو�جده بامليد�ن بت�شوير �ملباين لتحديث قاعدة بيانات �لبلدية �جلغر�فية.
بيانات  لتحديث  ومن�شاآتها  �ملدينة  مل�شاكن  ميد�نية  بزيار�ت  �لطو�قم  وتقوم 
�ل�شاكنني فيها، وذلك للتو��شل مع �ملو�طنني و�مل�شتفيدين من خدمات �لبلدية. 

�الت�شاالت  جمموعة  مع  تعاون  �تفاقية  بتوقيع  �هلل  ر�م  بلدية  قامت 
ووقع  ر�م �هلل.  ملدينة  �لربيدي  و�لرمز  �لعنونة  م�شروع  �لفل�شطينية �شمن 
�التفاقية كل من �ملهند�ص مو�شى حديد رئي�ص �لبلدية، وعمار �لعكر �لرئي�ص 
�أع�شاء  من  عدد  بح�شور  �لفل�شطينية،  �الت�شاالت  ملجموعة  �لتنفيذي 
�ملجيد ملحم  �شركة جو�ل، وعبد  �لبلدي، ومعن ملحم مدير عام  �ملجل�ص 

مدير عام �شركة �الت�شاالت �لفل�شطينية.
�لعنونة  لنظام  �لرتويج  يف  �جلانبني  بني  �لتعاون  على  �التفاقية  وتن�ص 
�جلديد من خالل �لو�شائط �الإعالنية �ملتنوعة ل�شالح �شركتي جو�ل وبالتل، 
عرب طباعة وتوزيع �لن�شر�ت �الإر�شادية �خلا�شة بامل�شروع، وم�شاعدة كلتا 
ر�م �هلل، وتدريبهم  �ل�شركتني على حتديث عناوين م�شرتكيهما يف مدينة 
�ملجموعة  �شركات  �لتز�م  �إىل  باالإ�شافة  �جلديد،  �لعنونة  نظام  على 

با�شتخد�م �لعناوين �ملحدثة �شمن �أنظمتها.
لل�شر�كة  جت�شيد�  ياأتي  �مل�شروع  هذ�  تنفيذ  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�الإ�شرت�تيجية بني جمموعة �الت�شاالت �لفل�شطينية وبلدية ر�م �هلل، حيث 
مت على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية تنفيذ �لعديد من �مل�شاريع �حليوية بال�شر�كة 

و�لتعاون بني �جلانبني.

www.ramallah-gis.ps
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الرئيس عباس 
يسلم الرئيس 
النيجيري مفتاح 
مدينة رام الله

بلدية رام الله تشكل لجنة 
من مؤسسات المدينة 

لدعم القدس
�شكلت بلدية ر�م �هلل مع موؤ�ش�شات �ملدينة جلنة لدعم �شمود مدينة �لقد�ص 
خالل �جتماع عقدته يف ت�شرين �لثاين �شمن حملة �أطلقها �ملجل�ص �لبلدي 
من  �لتربعات  وجمع  عروبتها،  عن  و�لدفاع  �لقد�ص،  �شمود  لدعم  موؤخر� 
�أجل موؤ�ش�شاتها. و�أكد رئي�ص بلدية ر�م �هلل باالإنابة �شامح عبد �ملجيد يف 
�لوطنية،  �مل�شوؤولية  منطلق  ومن  �هلل  لر�م  �لبلدي  �ملجل�ص  “�أن  �الجتماع 
قرر ت�شكيل جلنة من �أع�شاء �ملجل�ص �لبلدي ت�شم �الأع�شاء: عمر ع�شاف 

بلدية رام الله تستقبل 
القنصل الفرنسي الجديد

��شتقبل رئي�ص بلدية ر�م �هلل �ملهند�ص مو�شى حديد، �لقن�شل �لفرن�شي �جلديد 
بلدية  عام  مدير  بح�شور  �لفرن�شية،  �لقن�شلية  من  وطاقم  ماجرو،   �يرفيه 
ر�م �هلل �أحمد �أبو لنب، ومديرة �لعالقات �لعامة مها �شحادة، ومديرة �ل�شوؤون 

�لثقافية و�ملجتمعية فاتن فرحات.
عن  تعريفا  حديد  قدم  كما  �جلديد،  �لقن�شل  على  �لتعرف  �للقاء  خالل  ومت 
مدينة ر�م �هلل، و�أ�شار �إىل �لعالقات �ملميزة �لتي ترتبط بها بلدية ر�م �هلل مع 

عدد من �لبلديات �لفرن�شية. 
و�تفق �لطرفان على  تعزيز �آفاق �لتعاون ما بني �لقن�شلية �لفرن�شية وبلدية ر�م 

�هلل، وتعزيز �لعالقات ما  بني �ملدن �لفرن�شية و�ملدن �لفل�شطينية. 

عقدت بلدية ر�م �هلل، يف ت�شرين �لثاين 2013، لقاء حول م�شروع تطوير جممع 
ر�م �هلل �لرتويحي، وذلك تنفيذ� لقر�ر �ملجل�ص �لبلدي بعقد عدد من �للقاء�ت 
�ملجتمعية مع �ملو�طنني، تهدف �إىل م�شاركتهم و�ال�شتماع �إىل �آر�ئهم بخ�شو�ص 

مو��شيع حمددة. 
�ملدينة  ومو�طني  �ملدين  �ملجتمع  عن  ممثلون  فيه  �شارك  �لذي  �للقاء  وخالل 
�مل�شاركة  �أهمية  �لبلدية  �أو�شحت  �مل�شروع،  من  مبا�شر  ب�شكل  �مل�شتفيدين 
�ملجتمعية مب�شاريع �لبلدية �ملختلفة، ومن بينها م�شروع تطوير جممع ر�م �هلل 
غنيم  نهى  م.  �لدر��شات  ق�شم  رئي�شة  وقدمت  �لر�بعة.  مرحلته  يف  �لرتويحي 
عر�شا عن �مل�شروع �ملدرج �شمن خطة �لبلدية لهذ� �لعام، و�لر�مي �إىل تطوير 
�ل�شالة  ي�شم  و�لذي  دومن،   7.5 �لكرزم، على  عني  منطقة  يف  �لقائم  �ملجمع 
�لريا�شية مب�شاحة 1500مرت مربع متعددة �ال�شتخد�مات، و�ال�شتاد �لذي يت�شع 
لـ400 متفرج، و�ملالعب �خلارجية و�حلد�ئق ومركز �للجنة �لبارملبية لريا�شة 
قد  �لتي  و�الجتماعية  �لبيئية  �الآثار  تقييم  �إىل عر�ص  باالإ�شافة  �الإعاقة،  ذوي 

تنتج �أثناء تنفيذ �مل�شروع، و�الإجر�ء�ت �لوقائية �ملقرتحة للمعاجلة.
يذكر �أن جممع ر�م �هلل �لرتويحي ي�شتقبل حاليا �الأن�شطة �ل�شبابية و�لريا�شية 
مر�فق  ��شتخد�م  �ملختلفة  و�لنو�دي  �ملوؤ�ش�شات  وباإمكان  �ملدينة،  يف  �ملختلفة 
�ملجمع �لد�خلية و�خلارجية من خالل �حلجز مع �ملوظف �مل�شوؤول يف �ملجمع، 

�لذي يعترب �أحد �أهم �ملر�فق �جلديدة �لتي �فتتحتها �لبلدية موؤخر�.

رئي�س  مازن(،  )اأبو  عبا�س  حممود  الرئي�س  منح 
نيجرييا جوناثان جودلك، مفتاح مدينة رام اهلل 
الفل�سطينية يف  الرئا�سة  بينهما مبقر  لقاء  ،عقب 
والع�سرين  التا�سع  يف  )املقاطعة(،  اهلل  رام  مدينة 
بلدية  رئي�س  بح�سور   ،2013 الأول  ت�سرين  من 
رام اهلل املهند�س مو�سى حديد، الذي �سارك الرئي�س 

عبا�س بتقدمي املفتاح اإىل الرئي�س جودلك.
مفتاح  تقدمي  اهلل  رام  بلدي  جمل�س  واعتمد 
مدينة رام اهلل للرئي�س النيجريي، تقديرا ملواقفه 
ال�سعب  حقوق  ودعم  الفل�سطينية،  الق�سية  جتاه 

الفل�سطيني يف التحرر وال�ستقالل.

مع  للعمل  حنانيا،  وماهر  �لفروخ  وحربي  عنابي  و�أمني  �ملجيد  عبد  و�شامح 
�ال�شتيطان  حمالت  تو�جه  �لتي  �لقد�ص  مدينة  دعم  على  �ملدينة  موؤ�ش�شات 
هذ�  من  و�خلروج  للتهويد،  �الحتالل  هجمات  من  وغريها  و�ل�شرقة،  و�لهدم 

�للقاء بت�شكيل جلنة من �لبلدية وموؤ�ش�شات �ملدينة لهذ� �خل�شو�ص«. 
و�شي�شاهم �أع�شاء �ملجل�ص  بالدعم �ملايل للحملة بقيمة 25 �ألف �شيكل، كما �تفق 
مع نقابة �لعاملني يف بلدية ر�م �هلل �أن يتم �لتربع بيوم عمل لكافة موظفي بلدية 
ر�م �هلل، مب�شاهمة متوقعة 80 �ألف �شيكل. من جانبه، قال ع�شو �ملجل�ص �لبلدي 
عمر ع�شاف: �إن �لهدف من هذه �حلملة هو ت�شافر �جلهد �ل�شعبي مع �جلهد 
�مل�شاهمة  باالإمكان  �لتي  و�لبحث عن �جلو�نب  �لقد�ص،  لدعم مدينة  �لر�شمي 
فيها لدعم �ملدينة �ملقد�شة و�آليات �لدعم، م�شري� �إىل �أن بلدية ر�م �هلل ت�شعد 

وترحب مب�شاركة �ملوؤ�ش�شات يف �ملدينة الإجناح هذه �حلملة.
وخالل �الجتماع �لذي �أد�ره م�شري �جلل�شة، ع�شو �ملجل�ص �لبلدي �أمني عنابي، 
توجه �حل�شور بال�شكر لبلدية ر�م �هلل على هذه �ملبادرة، وتقدمو� باالقرت�حات 
وفتح  �ملدينة،  وموؤ�ش�شات  �لبلدية  من  جلنة  ت�شكيل  على  �أجمعت  �لتي  �لعامة 
�لتي �شتتحمل م�شوؤولية �مل�شروع �لكبري لدعم مدينة  �للجنة،  �لع�شوية يف  باب 

�لقد�ص، مع �الإ�شارة �إىل تو�شيع �حلملة لتمتد خارج مدينة ر�م �هلل.
و�شارك يف �الجتماع ممثلون عن �الحتاد�ت �لعامة �لفل�شطينية و�الأندية �ل�شبابية 
و�ملد�ر�ص و�جلمعيات وو�شائل �الإعالم وغرفة جتارة و�شناعة �ملحافظة، وتركز 
�لقد�ص،  ملدينة  دعما  تنفيذها  باالإمكان  �لتي  �ملبادر�ت  من  على عدد  �لنقا�ص 
�ل�شعبية  �لتوعوية  و�حلمالت  �ملالية،  و�مل�شاعد�ت  �لتعليمية  �لنو�حي  وت�شمل 
�لقد�ص، وتنظيم منتديات ولقاء�ت ت�شارك فيها  و�إن�شاء �شندوق خا�ص لدعم 
فئات �ل�شباب، فيما مت فتح باب �لع�شوية ملوؤ�ش�شات �ملدينة للم�شاركة يف �للجنة.

بلدية رام الله تعقد لقاء مع 
المواطنين بشأن تطوير 
مجمع رام الله الترويحي

في ضيافة البلدية في ضيافة البلدية

وفد من البنك الدولي يّطلع 
على تجربة شراكة بلدية 

رام الله مع القطاع الخاص
�ّطلع وفد من �لبنك �لدويل، و�شركة ›�يرني�شت ويونغ‹ للتدقيق، نهاية ت�شرين 
�لقطاع �خلا�ص.  وناق�ص  ر�م �هلل مع  بلدية  �شر�كة  �لثاين 2013، على جتربة 
خطوط  لو�شع  للتنمية  �الإ�شالمي  و�لبنك  �لدويل  �لبنك  م�شروع  �الجتماع 
عري�شة بخ�شو�ص �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�ص و�لبلديات �لفل�شطينية، لتح�شني 

�خلدمات �لتي تقدمها �لبلديات.
جتربة  عني،  �أبو  عالء  �هلل  ر�م  بلدي  جمل�ص  ع�شو  قدم  �للقاء،  وخالل 
�أمثلة تتمثل بعدة م�شاريع  �لبلدية يف �ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�ص، مقدما 
فيها  �ل�شر�كة  �إىل  تتطلع  للبلدية  م�شتقبلية  وم�شاريع  �لبلدية،  نفذتها 
وتخفي�ص  �ملقدمة  �خلدمات  نوعية  حت�شني  بهدف  �خلا�ص،  �لقطاع  مع 
�شحادة،  مها  �لعامة  �لعالقات  مديرة  وقدمت  لت�شغيلها.  �ملالية  �لتكاليف 
وروؤيتها  �خلا�ص  �لقطاع  مع  لل�شر�كة  �لبلدية  مفهوم  يلخ�ص  عر�شا 
جودة  لتح�شني  ذلك  من  تهدف  �لبلدية  �أن  �إىل  م�شرية  �ملجال،  هذ�  يف 
�خلدمات �لتي تقدمها وبتكلفة �أقل على �لبلدية. وتوجه �لوفد، �لذي �شم 
�يرن�شت  �شركة  وعن  �هلل،  عبد  ولينا  فيليب  بيورن  �لدويل  �لبنك  ممثلي 
وح�شن  �لطيبي  �لنا�شر  وعبد  �لعامري  وخالد  عكاوي  �إبر�هيم  ويونغ 
�ملدرو�شة  و�خلطو�ت  �ال�شت�شافة،  على  �هلل  ر�م  لبلدية  بال�شكر  ح�شني، 
�لقطاع  مع  �ل�شر�كة  نوعية  يف  �لدويل  �لبنك  خطو�ت  مع  تتما�شى  �لتي 

�خلا�ص و�لتي تعود بالنفع على �ملو�طنني.
و�أو�شح �لوفد �أن �لبنك �لدويل يهدف من هذ� �للقاء �إىل �الطالع على جتربة 
�ل�شر�كات  تنفيذ  يف  و�لنجاح  �لتحديات  وعلى  �الإطار،  هذ�  يف  �هلل  ر�م  بلدية 
�لقطاع  مع  لل�شر�كات  �لعري�شة  �خلطوط  �إعد�د  �أثناء  �العتبار  بعني  الأخذها 

�خلا�ص.
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رام الله تستقطب وفود منظمة 
العواصم والمدن اإلسالمية لجناحها

�لعو��شم  ملنظمة  ع�شر  �لثالث  �لعام  �ملوؤمتر  يف  �هلل  ر�م  بلدية  من  وفد  �شارك 
�أيلول  �أمانة �لعا�شمة �ملقد�شة مكة �ملكرمة مطلع  و�ملدن �الإ�شالمية �لذي نظم يف 
�ملا�شي. وح�شر ع�شو� جمل�ص بلدية ر�م �هلل حربي �لفروخ وفي�شل دّر�ص جل�شات 
بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�شعودي  �لعاهل  مبادرة  باإعالن  ر�شميا   �فتتح  �لذي  �ملوؤمتر 
عبد �لعزيز، خادم �حلرمني �ل�شريفني، بدعم �لبلديات �لفل�شطينية �مل�شاركة يف 
�ملوؤمتر، وذلك دعما ل�شمود �ملدن �لفل�شطينية �الأع�شاء يف منظمة �لعو��شم و�ملدن 
�الإ�شالمية. ومتيزت بلدية ر�م �هلل  يف جناحها �خلا�ص يف معر�ص �ملوؤمتر، من جهة 
�الإ�شد�ر�ت �لتي قدمتها  �لبلدية، و�لتي �شمت جمموعة من كتيبات �لتوعية �لبيئية 
�لتي ت�شدرها �لبلدية من خالل م�شروع �لتوعية �لبيئية مع مد�ر�ص مدينة ر�م �هلل، 
�ل�شياحية،  للمعلومات  �هلل  ر�م  مركز  عن  �ل�شادرة  �ل�شياحية  �لرتويج  كتيبات  و 
�إ�شافة �إىل �لتقارير �ل�شنوية �لتي توثق  �مل�شاريع �لهند�شية و�أعمال �لبنية �لتحتية.
متعب  بن  من�شور  �مللكي  و�الأمري  �لعزيز،  عبد  بن  �لفي�شل  خالد  �الأمري  وز�ر 
و�الإ�شالمية  �لعربية  �لوفود  �إىل  �إ�شافة  بلدية ر�م �هلل،  �لعزيز، جناح  بن عبد 
مكة  �لعا�شمة  �أمني  مع  �هلل  ر�م  بلدية  وفد  �جتمع  كما  �ملوؤمتر.  يف  �مل�شاركة 
�ملكرمة د. �أ�شامة بن ف�شل �لبار، و�أكد خاللها �لوفد تقدير بلدية ر�م �هلل للدعم 

و�ال�شت�شافة، وعلى �لعالقة �لتي تربط بني �ل�شعبني �لفل�شطيني و�ل�شعودي.

بلدية رام الله تناقش 
مشاريع للبنية التحتية مع »أنيرا«

للمجتمع  �لتحتية  �لبنية  تطوير  برنامج  من  وفد  مع  �هلل  ر�م  بلدية  بحثت 
�أهد�ف  �لتي تتالءم مع  �لبلدية  �إمكانية دعم �حتياجات  �لفل�شطيني )�أنري�(، 
للمجتمع  �لتحتية  �لبنية  تطوير  برنامج  طبيعة  حول  �لنقا�ص  ود�ر  �لربنامج. 
�خلدمات  وقطاع  �ل�شحي،  و�ل�شرف  �ملياه  قطاع  يدعم  �لذي  �لفل�شطيني، 
�ملجتمعية �ملتعلقة باملد�ر�ص و�ل�شحة و�ملكتبات و�ملر�كز �ملجتمعية. ومتت خالل 
�للقاء �الإ�شارة �إىل �أن بلدية ر�م �هلل تو�جه حتديات مالية الإن�شاء م�شاريع كبرية، 
مثل مكب �لنفايات و�ل�شرف �ل�شحي، وتاأهيل �لبنية �لتحتية، مع �لتاأكيد على 
��شتعد�د �لبلدية للعمل على تطوير م�شاريع �لبلدية من خالل دعم “�أنري�” يف 

جماالت تطوير �شبكات �ل�شرف �ل�شحي، و�ملكتبات.

في ضيافة البلدية في ضيافة البلدية

بلدية رام الله تستقبل وفدا 
من بلدية بوردو الفرنسية 

ناق�شت بلدية ر�م �هلل مع وفد من بلدية بوردو �لفرن�شية �آلية �لتعاون �مل�شرتك، يف 
ونفذت مبوجبها  �لبلديتان يف حزير�ن 2007،  وقعتها  �لتي  �التفاقية  �إطار تطوير 
عدة م�شاريع، من بينها م�شروع �إن�شاء مركز ر�م �هلل للمعلومات �ل�شياحية. وعر�شت 
ملخ�شا  �للقاء،  خالل  فرحات،  فاتن  و�ملجتمعية   �لثقافية  �ل�شوؤون  د�ئرة  مديرة 
�لبلدية  يف  �لعامة  �لعالقات  مديرة  قدمت  كما  �ملدينة،  يف  �لثقافية  �حلالة  عن 
مها �شحادة ملخ�شا لعمل �لد�ئرة على عدة م�شتويات، منها �ملحلي بتو��شلها مع 
�ملو�طنني، وعلى �مل�شتويني �لعربي و�لدويل، من خالل  �تفاقيات �لتعاون و�لتو�أمة. 
بال�شكر  كوريل  دي  لوي�ص  بوردو  بلدية  �لعامة يف  �لعالقات  مدير  توجه  بدوره، 
لتت�شع  �لثنائية  �لعالقة  تطوير  يف  �أمله  عن  معربا  �ال�شت�شافة،  على  للبلدية 
بوردوبريجيت  بلدية  يف  �لثقافية  �لد�ئرة  مديرة  �أما  �أكرث،  عمل  ملجاالت 
برو�شيال، فاأكدت على �أن �ملجاالت و�لفعاليات �لتي طرحتها بلدية ر�م �هلل يف 
جمال �لثقافة تتقاطع ب�شكل كبري مع عمل د�ئرتها يف بوردو، مبدية �حلما�شة 

للعمل �شوية يف �لعام �لقادم.

اجتماعات تحضيرية 
لمؤتمر أبناء رام الله

ر�م  �أبناء  �حتاد  ملوؤمتر  حت�شريية  �جتماعات  �شل�شلة  �هلل،  ر�م  بلدية  عقدت 
�هلل، )�لدورة 56(، و�ملقررعقده يف �شهر حزير�ن 2014، الأول مرة يف مدينة 

ر�م �هلل، حتت �شعار “لنبقى �شويًا موحدين لالأبد”.
حيث   ،2013 �لثاين  ت�شرين  يف  للبلدية  �لتح�شريية  �الجتماعات  �آخر  وكان   
�أبناء  �حتاد  ممثل  �أحدها  يف  حديد  مو�شى  �ملهند�ص  �لبلدية  رئي�ص  ��شت�شاف 
�للجان  و�أع�شاء  �لتوجيهية  �للجنة  و�أع�شاء  ح�شمة  �شمري  فل�شطني  �هلل  ر�م 
غامن  جنمة  ونائبته  �لبابا  عي�شى  �الأعمال  ورجل  �ملدينة،  �شكان  من  �ملختلفة 

ممثلة �حتاد �أبناء ر�م �هلل يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف فل�شطني.
و�شدد حديد على تطلع �لبلدية �إىل �أن يكون هذ� �ملوؤمتر مبثابة حدث تاريخي 
�أبناء  موؤمتر  ت�شت�شيف  �هلل   ر�م  بلدية  �أن  �إىل  م�شري�  فل�شطني،  �شعيد  على 
ر�م �هلل يف حدث يعترب �الأول من نوعه على �شعيد �ملدينة، و�شتوفر من خالل 
طو�قمها كل �شبل �لنجاح لهذ� �ملوؤمتر مع �للجنة �لتوجيهية، وباقي موؤ�ش�شات 

�ملدينة �لتي �أبدت ��شتعد�دها �أي�شا للم�شاركة. 
يعقد �ملوؤمتر يف �لفرتة ما بني 19- 22 حزير�ن 2014، يليه برنامج ن�شاطات 
خمتلفة لعدة �أيام جلميع �لفئات �لعمرية من �أجل �ال�شتمتاع باالإقامة بر�م �هلل 

ويف فل�شطني بوجه عام.
و�شرح �ملتحدث �لر�شمي للموؤمتر عدنان فرمند �أن موؤمتر �حتاد �أبناء ر�م �هلل 
�الأمريكية بح�شور  �ملدن  �إحدى  �شنويا يف  يعقد  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف 
�ملئات و�أحيانا عدة �آالف من �ملغرتبني �ملهاجرين من مدينة ر�م �هلل، و�لقاطنني 
يف �لواليات �ملتحدة �المريكية، ملدة �أربعة �أيام، للتباحث يف �أمورهم، و�نتخاب 

هيئات �الحتاد �لقيادية ب�شكل دميقر�طي. 
يف  بدء  منذ  تاريخه  يف  مرة  الأول  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �ملوؤمتر  �نعقاد  و�أ�شاف: 
�أبناء  من  طويلة  �شنو�ت  مدى  على  بذلت  �لتي  للجهود  جناحا  يعترب  عقده، 

ر�م �هلل �ملغرتبني يف �أمريكا و�أبناء ر�م �هلل �ملقيمني يف �ملدينة.

بلدية رام الله تستقبل 
وفدًا من باقة الغربية 

��شتقبلت بلدية ر�م �هلل، وفد� من جمعية »�جليل �لذهبي« من باقة �لغربية، 
��شتقبال  يف  كان  حيث  مخ،  �أبو  مر�شي  �لغربية  باقة  بلدية  رئي�ص  برئا�شة 
رئي�ص جلنة  �أع�شاء �جلمعية، كال من  130 من  �أكرث من  �لذي �شم  �لوفد 
ورحب  حنانيا.  ماهر  �للجنة  وع�شو  دعيب�ص،  كمال  م.  �لعامة  �لعالقات 
تقديره  عن  ومعرب�  �هلل،  ر�م  مدينة  عن  ملخ�شا  مقدما  بالوفد  كمال  م. 
لزيار�ت  فاحتة  يكون  �أن  متمنيا  �ملدينة،  �إىل  �لغربية  باقة  من  وفد  لزيارة 

جديدة �أخرى. 
زيارة  لي�شت  �أنها  معتربً�  �لزيارة  بهذه  �عتز�زه  عن  جانبه  من  مخ  �أبو  وعرب 
بالرغم من  �لفل�شطيني كّل و�حد  �ل�شعب  �أبناء  �إن  بل  �إىل م�شيف،  من �شيف 
�هلل،  ر�م  مدينة  عن  فيلم  عر�ص  �ال�شتقبال  خالل  ومت  و�لتق�شيم.  �الحتالل 
وتوزيع �إ�شد�ر�ت عن �ملدينة و�لبلدية، فيما مت تبادل �لهد�يا �لتذكارية. وقام 
م�شوؤول مركز ر�م �هلل للمعلومات �ل�شياحية حمزة د�لية بجولة تعريفية للوفد 

�إىل مر�فق �ملدينة و�ملعامل �ملهمة فيها.

بلدية رام الله تشارك بمؤتمر 
للهيئات المحلية في ديار بكر

يف  عنابي،  �أمني  �لبلدي  جمل�شها  بع�شو  ممثلة  �هلل،  ر�م  بلدية  �شاركت 
موؤمتر »�ل�شلطات �ملحلية ودورها يف عملية  �ل�شالم« �لذي عقد يف مدينة 
�شنع  يف  �لبلديات  دور  على  �ملوؤمتر  وركز  يومني.  مد�ر  على  بكر  ديار 
ورقة  عنابي  وقدم  عملها.  يف  و�لالمركزية  �ملركزية  ومفاهيم  �ل�شالم، 
 ،2012-1976 �لعام  منذ  �لفل�شطينية  �لبلديات  �نتخابات  تاريخ  تناولت 
ودور �لبلديات �لوطني و�خلدماتي حتت �الحتالل، و�أد�ء �لبلديات وعملها 
�ل�شعب  معاناة  عن  ملخ�ص  �إىل  �إ�شافة  �لر�هنة،  �ل�شعوبات  ظل  يف 
�لف�شل  وجد�ر  �ال�شتيطانية،  �الحتالل   �شيا�شات  جر�ء  �لفل�شطيني 

�لعن�شري ومعاناة �الأ�شرى يف �شجون �الحتالل.
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وفد من 
بلدية رام الله 

يشارك في مؤتمر دانكرك

�شباب  لنادي  تكرمييا  درعا  مو�شى حديد  �ملهند�ص  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�ص  قدم 
�ملجل�ص  �أع�شاء  بح�شور  وذلك  حمد،  حممد  �لنادي  برئي�ص  ممثال  �هلل  ر�م 
وعدد  للنادي  �لتاأ�شي�شية  و�لهيئة  لنب،  �أبو  �أحمد  �لبلدية  عام  ومدير  �لبلدي 
للنادي  وتقدير  �شكر  بكلمة  �لتكرمي،  حفل  خالل  حديد  وتوجه  �أع�شائه.  من 
�الأعمال  يف  �لكبرية  وم�شاهمته  �هلل،  ر�م  مدينة  خلدمة  و�نتمائه  جهوده  على 
�لنادي كانت من  �إد�رة  �أن  �إىل  �لتطوعية يف �شتى �ملجاالت يف �ملدينة، م�شري� 
وفعاليات،  �أن�شطة  عدة  يف  �هلل  ر�م  بلدية  مع  �لتطوع  ند�ء  تلبية  يف  �ل�شباقني 
كان �آخرها مهرجان »وين ع رم �هلل« �خلام�ص، وخميم ر�م �هلل �لدويل للعمل 

�لتطوعي، ومهرجان ر�م �هلل للت�شوق. 
و�أ�شار حديد �إىل �أن �لبلدية تويل �الهتمام بفئة �ل�شباب من خالل م�شاريعها، 
وكان �آخرها �فتتاح جممع ر�م �هلل �لرتويحي �لذي ي�شم �شالة ريا�شية ومركز� 
خيار�ت  تدر�ص  كما  �ال�شتعماالت،  متعددة  خارجية  ومالعب  �الإعاقة،  لذوي 

�أخرى الإن�شاء مالعب تخدم فئة �ل�شباب و�الأن�شطة �لريا�شية يف �ملدينة.

رئيس البلدية والقنصلية 
الفرنسية يناقشون إنشاء 

مدرسة فرنسية في المدينة

رئيس البلدية يستقبل 
وفدًا من بلدية “تروندهايم” 

النرويجية

ناق�ص رئي�ص بلدية ر�م �هلل م. مو�شى حديد، مع �شفري جمهورية ت�شيلي لدى دولة فل�شطني، فرن�شي�شكو برنال�ص، جماالت تعزيز �لعالقة مع مدينة يف جمهورية ت�شيلي، 
وذلك خالل لقاء عقد يف مكتب رئي�ص �لبلدية، بح�شور �شامح عبد �ملجيد نائب رئي�ص �لبلدية، ومدير عام �لبلدية �أحمد �أبو لنب، ومديرة �لعالقات �لعامة مها �شحادة.

و�أبدى �ل�شفري �لت�شيلي ��شتعد�د بالده للعمل على عدة م�شاريع مع بلدية ر�م �هلل، ومن بينها تطوير �شارع ت�شيلي يف �ملدينة، و�مل�شاركة يف ز�وية فنية يف حديقة �الأمم، 
و�إن�شاء حديقة يف �ملدينة.

�لتقى رئي�ص بلدية ر�م �هلل �ملهند�ص مو�شى حديد، بوفد من �لقن�شلية �لفرن�شية 
�إن�شاء مدر�شة فرن�شية يف مدينة  للتعليم يف �خلارج، ملناق�شة  و�لبعثة �لفرن�شية 
ر�م �هلل. وكان جمل�ص بلدي ر�م �هلل قرر �ملو�فقة �ملبدئية على تخ�شي�ص قطعة 
�أر�ص للم�شروع، و�لتاأكيد على �شمان وجود دور د�ئم لبلدية ر�م �هلل فيه، وحتديد 
ماهية هذ� �لدور بناء على ماهية �ملدر�شة �ملقرر �إقامتها. من جهته، قال رئي�ص 
�لبعثة �لفرن�شية مار�شيل باري، �إن بعثته فخورة باإن�شاء هذ� �مل�شروع �لذي تعتربه 
تاريخيا، م�شري� �إىل �أن هنالك �لعديد من �ملد�ر�ص �لفرن�شية �ملثيلة يف كل من 

�ليونان و�إير�ن وم�شر و�شوريا ولبنان.
�ملقرتحة  �الأر��شي  قطع  من  عدد  على  �لفرن�شي  للوفد  جولة  �لبلدية  ونظمت 

الإن�شاء �ملدر�شة �لفرن�شية عليها.

�أجل  من  �الأوروبية  �ملحلية  �لهيئات  موؤمتر  �أعمال  يف  �هلل  ر�م  بلدية  �شاركت 
فل�شطني �لذي عقد يف مدينة د�نكرك �شمال فرن�شا بوفد �شم رئي�شها مو�شى 
�أبو لنب  �أحمد  �لعام  �أبو �شلبك، ومديرها  �لبلدي ح�شن  حديد، وع�شو �ملجل�ص 
. و�أ�شارت مد�خلة بلدية ر�م �هلل يف �ملوؤمتر �إىل �أن قطاع �لبلديات هو �لقطاع 
�أمام كافة �لعو��شف ويف خمتلف �ملر�حل و��شتمر  �لوحيد �لذي �نتظم و�شمد 
و�أع�شاء  روؤ�شاء  �الحتالل  �أقال  عندما  خا�شة  للمو�طنني،  خدماته  بتقدمي 
�الأوىل،  �النتفا�شة  وخالل  �لثمانينيات،  مطلع  يف  �ملنتخبة  �لبلدية  �ملجال�ص 
وعند �جتياح جي�ص �الحتالل للمدن �لفل�شطينية، وعند فر�ص حظر �لتجو�ل، 
كما تناولت مد�خلة �لبلدية �لتحديات �لتي تو�جه �لهيئات �ملحلية �لفل�شطينية، 
ومو�شوع �لالمركزية يف جمال �حلكم �ملحلي، و�أهمية تطوير قدر�ت �لبلديات 

على كافة �مل�شتويات لتكون قادرة على �لقيام مبهامها.
وعقد وفد بلدية ر�م �هلل على هام�ص �ملوؤمتر �لذي ��شتغرقت �أعماله ثالثة �أيام، 
عدة لقاء�ت مع �لوفود �لتي متثل �ملدن �الأوروبية �لتي ترتبط باتفاقيات تو�أمة 
�أو تعاون مع �لبلدية ، ومنها بلديات باري�ص وبوردو وتولوز و�يبينيه �شور �شني من 
فرن�شا وبلدية لييج من بلجيكا، كما �لتقى �لوفد بروؤ�شاء وممثلي عدد من �ملدن 

�لفرن�شية و�الأوروبية �مل�شاركة باملوؤمتر.
ومت �إطالع �ل�شركاء على نية بلدية ر�م �هلل عقد موؤمتر “يورو ر�م �هلل”، وهو 
بلدية  رئي�ص  كان  فيما  �ملقبل،  �لعام  يف  �هلل  مع ر�م  �ل�شديقة  �ملدن  موؤمتر 
وتعاون  تو�أمة  باتفاقيات  ترتبط  �لتي  �لبلديات  لروؤ�شاء  �لدعوة  وجه  �هلل  ر�م 
�هلل  لر�م  �الأمريكي  لالحتاد  �ل�شنوي  �ملوؤمتر  فعاليات  حل�شور  �هلل  ر�م  مع 
فل�شطني، �لذي �شيعقد يف حزير�ن �ملقبل موؤمتره �ل�شاد�ص و�خلم�شني يف مدينة 
ر�م �هلل الأول مرة يف تاريخه، كما مت نقا�ص �إمكانية عقد موؤمتر للمدن �ل�شديقة 
�أبناء ر�م �هلل، ونقا�ص ماهية �لفعاليات  لر�م �هلل على هام�ص فعاليات موؤمتر 

�لتي قد تنظم ملوؤمتر �ملدن �ل�شديقة لر�م �هلل.

البلدية تكرم 
نادي شباب رام الله

تروندهامي  بلدية  رئي�شة  حديد،  مو�شى  م.  �هلل  ر�م  بلدية  رئي�ص  ��شتقبل 
بلدية  ترتبط  �لتي  تروندهامي  مدينة  من  وفد  مع  �وترفيك،  ريتا  �لرنويجية 
تروندهامي   بلدية  وفد  و�شم   .2004 �لعام  منذ  تو�أمة  بعالقة  معها  �هلل  ر�م 

ممثلني عن موؤ�ش�شات خمتلفة يف �ملدينة تعنى بالثقافة و�ملو�شيقى و�ملجتمع. 
وتاأتي زيارة �لوفد �لرنويجي بهدف تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �ملدينتني يف عدد 
مع  للعمل  ��شتعد�دها  �وترفيك  �أبدت  حيث  و�لتعليمية،  �لثقافية  �ملجاالت  من 
بلدية ر�م �هلل �شمن خطة �لعمل �ملوقعة بني �لطرفني، م�شيدة بالعالقة �ملميزة 
�ل�شعبي  �لدعم  �إىل  �إ�شافة  �مل�شرتكة  و�مل�شاريع  �شنو�ت،  ثماين  منذ  �ملتو��شلة 

و�ل�شيا�شي من مدينة تروندهامي لل�شعب �لفل�شطيني. 

في ضيافة البلدية في ضيافة البلدية

لقاء مع المواطنين 
حول تأهيل شارع يافا

يافا-  �سارع  تاأهيل  م�سروع  حول  املواطنني  مع  لقاء  اهلل،  رام  بلدية  عقدت 
مع  لقاءات  عدد  عقد  البلدي  املجل�س  لقرار  تنفيذا  وذلك  الثانية،  املرحلة 
موا�سيع  بخ�سو�س  اآرائهم  اإىل  وال�ستماع  م�ساركتهم  بهدف  املواطنني 
م�ساريع  نقا�س  يف  املجتمعية  امل�ساركة  اأهمية  البلدية  . واأو�سحت  حمددة 
يافا  �سارع  يف  التحتية  البنية  تاأهيل  م�سروع  بينها  ومن  املختلفة،  البلدية 

للمدينة. الرئي�س  املدخل  ي�سكل  والذي  الثانية”،  “املرحلة 

بلدية رام الله
تستقبل السفير التشيلي

لقاء مع املواطنني حول تاأهيل �سارع يافا

نائب السفير الياباني ووفد من »جايكا«  
يبحثون آفاق التعاون مع بلدية رام الله

ناق�ص نائب ممثل �ليابان لدى فل�شطني، ماكوتو هوند�، ووفد من �لوكالة �ليابانية 
للتعاون �لدويل )جايكا( برئا�شة �ملدير �لتنفيذي لها تاناكا �إيزومي، مع مدير 
عام بلدية ر�م �هلل �أحمد �أبو لنب، وعدد من روؤ�شاء �لدو�ئر فيها، �آفاق �لتعاون مع 
�لبلدية، وخا�شة يف �شوؤون �لبنية �لتحتية، وما يتعلق مب�شاريع �ل�شرف �ل�شحي 
�أن  بعد  �لتعاون،  �آفاق  �جلانبان  وناق�ص  و�لبيئة.  �ل�شحة  �إطار  يف  تدخل  �لتي 
�إىل �شرح مف�شل حول حمطات �ل�شرف �ل�شحي يف  �لياباين  ��شتمع �جلانب 
ر�م �هلل. فيما ر�فقت �لبلدية �لوفد �لياباين يف جولة ميد�نية يف �ملوقع �ملقرتح 

الإن�شاء حمطة باطن �لهو�ء للتنقية، وموقع حمطة �لتنقية يف حي �لطرية.
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حفل إطالق كتاب لرشاد توام

نشاطات متحف محمود درويشنشاطات متحف محمود درويش

أمسيات ومؤتمرات شعرية

نظم �ملتحف بالتعاون مع �ملجل�ص �لعاملي للكتاب �ليافعني �أم�شية �أدبية لل�شاعر 
حممود  �لكبري  و�لرو�ئي  �لق�ش�شي  �لكاتب  فيها  حاوره  �إليا�ص،  �إبر�هيم  حنا 
�شقري. ونظم �ملتحف �أم�شية �شعرية لل�شعر�ء: جنو�ن دروي�ص، و�أ�شماء عز�يزة، 

وجمانة م�شطفى، مب�شاحبة عازف �لعود �لفنان �إبر�هيم جنم.
�لثقايف يف  �لرت�ث  »�لتحالف ال�شتعادة   ARCH بالتعاون مع  �ملتحف  كما نظم 

مشروع األربعا سينما

مشروع مبدع في حضرة درويش

��شت�شاف �ملتحف �شمن م�شروع مبدع يف ح�شرة دروي�ص �أم�شية مميزة للفنان �لكبري حممد بكري، كما ��شت�شاف �الأديب و�ل�شاعر �لتون�شي �لكبري د. �ملن�شف �لوهايبي.

أمسيات فنية ومعارض

ت�شرين �لثاين ونهاية كانون �الأول 2013، �شل�شلة من �الأفالم �لفل�شطينية، من  
�الأفالم  من  �شل�شلة  عر�ص  كما  و�ئل،  �أبو  توفيق  “تناثر” للمخرج  فيلم  بينها 
لبنان(،  �ل�شعودية، �جلز�ئر،  �لعربية �ملتميزة من دول عدة: )�الأردن، تون�ص، 
ودول �أجنبية: )�إير�ن، رومانيا، رو�شيا، فرن�شا، كند�، �أمريكا، جنوب �أفريقيا، 
وغريها(. وكان �آخر عرو�ص �ل�شنة فيلم “�آرثر كري�شما�ص”، وهو فيلم ر�شوم 
�مليالد  بعيد  �الحتفال  مبنا�شبة  وعر�ص  و�لعائلة،  لالأطفال  �أمريكي  متحركة 

�ملجيد و�ل�شنة �مليالدية �ملجيدة.

يهدف هذ� �مل�شروع �لذي ينفذ بال�شر�كة ما بني متحف حممود دروي�ص و»�شايب 
�أ�شبوعية،  عادة  وجعلها  فل�شطني،  يف  �ل�شينمائية  �لثقافة  تعزيز  �إىل  جروب« 
وهي  فل�شطني،  يف  مرة  الأول  تعر�ص  ووثائقية  رو�ئية  �أفالم  عر�ص  خالل  من 
�أفالم حائزة على جو�ئز عربية وعاملية، وتبتعد عما ي�شطلح عليه بـ »�ل�شينما 

�لتجارية«.
وكان فيلم �الفتتاح لهذ� �مل�شروع »مملكة �لنمل«  للمخرج �لكبري �شوقي �ملاجري، 
وبطولة نخبة من �أكرب �لفنانني �لعرب. وعر�ص �ملتحف يف �لفرتة ما بني مطلع 

�لقد�ص« مهرجان ماأمن �هلل �ل�شعري »حو�ر مع �لذ�كرة«. �أقيم هذ� �ملهرجان 
�لتام، وملنا�شدة �لعامل  �لتاريخية من �لهدم  �أجل حماية مقربة ماأمن �هلل  من 
من خالل �ل�شعر و�لثقافة للحفاظ على ما تبقى من �ملقربة. كما نظم �ملتحف 
�لتلحمي، كما نظم  و�لفنانة رمي  و�لقا�ص خالد جمعة  لل�شاعر  �أم�شية مميزة  

�أم�شية �شعرية الإطالق ديو�ن »ع�شيان« لل�شاعر ماجد �أبو غو�ص.

للكاتب  �لوطني«  �لتحرر  »دبلوما�شية  كتاب  الإطالق  تنظيم حفل  مت 
و�لباحث ر�شاد تو�م. �أد�ر �حلو�ر مع �لكاتب، د. عبد �لرحمن �حلاج 
رئي�ص د�ئرة �لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة بريزيت، و�أخذ دور �لتعقيب 
يف  �ل�شابق  فل�شطني  �شفري  كو�ص،  �أبو  حممد  �لدكتور  �لكتاب  على 
�لقد�ص  جامعة  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  �لرحال،  وعمر  جنيف، 

�ملفتوحة.

مت تنظيم �أم�شية مو�شيقية للثنائي �شبيل �أحمد �خلطيب و يو�شف حبي�ص مبر�فقة 
�لعازف هوبرت دوبونت يف قاعة �جلليل يف �ملتحف. ومت تنظيم معر�ص للفنانة 
متيز  كال�شيكي.  مو�شيقي  عزف  �ملعر�ص  �فتتاح  تخلل  قادري،  لينا  �لت�شكيلية 

�ملعر�ص بتنوع �للوحات.
للم�شور  �هلل  ر�م  بلدية  نظمته  فوتوغر�فية  �شور  معر�ص  �ملتحف  و��شت�شاف 

�ل�شحايف جمال �لعاروري: “يا�شر عرفات - حكاية �شعب”.
�شجرة  �إ�شاءة  �لكاثوليك حفل  للروم  �مللكيني  كني�شة  بالتعاون مع  �ملتحف  ونظم 
حمزة  عيد �مليالد �ملجيد، كما نظم �ملتحف معر�ص” نافذة على �لنف�ص” للفنان 

�أبو عيا�ص.

من اليمني 
د. املن�سف الوهابي

من اليمني 
الفنان حممد بكري

جانب من مهرجان 
ماأمن اهلل ال�سعري

اأم�سية مو�سيقيةالفنان حمزة اأبو عيا�س



33 اإلخباريــــة 32 الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

بيانات مركز خدمات اجلمهور 
)الطلبات وال�سادر والوارد( 

من تاريخ 2013/9/1 ولغاية 2013/12/31 

• بلغ عدد الكتب الواردة 1586 كتابا	
• عدد الكتب ال�سادرة  1915 كتابا	
• عدد الطلبات  1439  	

بيانات البلدية

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأعمق التهاين للزمالء:

• �سامي عوي�سة باملولود اجلديد.	

• اإياد نخلة باملولود اجلديد.	

• ماأمون ق�ساروة وجمانة الوعري مبنا�سبة اخلطوبة.	

• مرام طوطح مريبع باملولودة اجلديدة.	

• �سنا بركة باملولودة اجلديدة.	

تعزية

• تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأحر التعازي لوفاة الزمالء خالد فراج، واإبراهيم عبد العال.	

وتتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل بالتعازي للزمالء التالية اأ�سماوؤهم لفقدان اأعزائهم عليهم رحمة اهلل:

• عبد اهلل جاد احلق لوفاة �سقيقه.	

• احمود تركمان لوفاة والده.	

• عودة عبد الفتاح منا�سرة.	

تهنئة

مناسبات

تقرير ق�سم الأبنية والرتخي�س 
من تاريخ 2013/9/1 – 2013/12/31

عدد 
القرارات 
ال�سادرة

عدد 
معامالت 

اإفراز 
ال�سقق

عدد 
املعامالت 

الكلي
ال�سهر

76 4 40 �أيلول
66 2 25 ت�شرين �الأول
85 3 16 ت�شرين �لثاين
35 1 13 كانون �الأول

قائمة رخ�س البناء من تاريخ 2013/9/1 –2013/12/31

الن�سبة م�ساحة بناء تعديلي الن�سبة م�ساحة بناء جديد جمموع امل�ساحات 
املرخ�سة م2  عدد الرخ�س ال�سادرة ال�سهر

%7.6 1929 %92.4 23352 25281 11 اأيلول

%20.33 4445 %79.67 17415 21860 15 ت�سرين الأول 

%6.6 2128 %93.4 29916 32044 21 ت�سرين الثاين

%10 1871 % 90 16983 18854 11 كانون الأول

%13.98 53626 %86.02 329976.6 383602.6 225 املجموع

تقرير عام لق�سم التفتي�س من تاريخ 2013/9/1 –2013/12/31

�سكاوى حرف 
و�سناعات عدم املمانعة املحاكم 

املحولة املخالفات براءات الذمم مذكرات اإخطارات عدد 
املعامالت ال�سهر

6 7 62 13 8 107 3 76 321 اآب

9 12 87 31 7 74 2 19 314 اأيلول

12 18 56 33 7 100 4 18 319 ت�سرين الأول

11 17 59 7 9 109 4 14 318 ت�سرين الثاين

5 14 63 1 8 43 19 13 313 كانون الأول 

العددا�سم الطلب
265طلب عدم ممانعة كهرباء وماء وهاتف

10طلب من�سوب �سارع
332طلب براءة ذمة

12�سهادة �ساكن مدينة
63طلب ا�سرتداد تاأمني
14تعهد بعمل حفريات

12براءة ذمة -  لغر�س التقدم لعطاء
169براءة ذمة – ار�س خالية

344طلب �سبك عقار ب�سبكة ال�سرف �سحي الطرية
160طلب خمطط موقع

17اإذن �سب ل�سركات الباطون
1طلب �سهادة تاأكيد ا�سم

10طلب �سهادة اثبات ملكية اأو عدم وجود ملكية

العدد الجمايل 1439   



عمليات غرفة الطوارئ 
بالعا�سفة الثلجية
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