




إيماًنـــا مّنـــا بحقكـــم فـــي االطالع على ما تقـــوم به بلديـــة رام الله من مشـــاريع وأعمـــال، واالطالع على ما نقـــوم به من 

واجبـــات تجاهكم وتجاه مدينتنا، نضع بين أيديكم العدد التاســـع عشـــر للرســـالة اإلخبارية للبلدية، وننتظـــر آراءكم وأفكاركم.

إن مـــن أبـــرز األعمال التـــي قامت بها البلدية تدشـــين مبنى دار البلدية؛ وذلـــك لما يحتويه، إذ يضـــم المبنى في أروقته: 

مركز خدمات الجمهور، والمســـرح البلدي:

إذ ُيعـــّد مركـــز خدمـــات الجمهـــور األكثر تطـــوًرا في محافظـــات الوطن، وفيـــه يتمكن المواطـــن من الحصـــول على مختلف 

الخدمـــات التـــي يحتاج إليها فيه بصورة ســـهلة وسلســـة.

أمـــا المســـرح البلـــدي فهـــو إنجاز ثقافـــي جديد للمدينـــة ولبلديتهـــا التي تفخـــر بدورها كمؤسســـة من مؤسســـات الحكم 

المحلـــي تســـاهم في صناعـــة الثقافة، وفـــي بناء مدينـــة منفتحة ومتنـــورة وتعددية، عن طريـــق لقاءاتها ونقاشـــاتها مع 

الفاعليـــن الثقافييـــن، وعن طريـــق اطالعها على تجـــارب المـــدن العالمية والعربيـــة المحيطة.

وفـــي ســـياق آخر، قامـــت البلدية بعقد العديد مـــن االتفاقيات الجديدة مع مؤسســـات محلية وُأخرى عالميـــة، والتي تقوم 

علـــى أســـاس تبادل الخبـــرات والتعاون لتقديـــم أفضل الخدمـــات للمواطنين، وكان مـــن أبرز االتفاقيات تلـــك التي تهدف 

إلى إنشـــاء شـــوارع رابطة بين األحياء، وتوســـيع شـــبكة الطرق الرئيســـية وإنشـــاء شـــبكة جديـــدة بعيدة عن مركـــز المدينة، 

ومـــن ثـــم تقديم الخدمات األساســـية والتمديدات الصحيـــة إلى هذه األحيـــاء؛ إذ بات من الضروري القيـــام بذلك في ظل 

مـــا تواجهـــه المدينة من ازديـــاد كبير في أعداد الســـكان وأعداد المركبـــات الخاصة.

وهنـــاك العديـــد من المشـــاريع المتنوعـــة التي قامت بها البلديـــة، مثل: تطوير المـــدارس الحكومية، وتأهيـــل متنزه بلدية 

البيـــرة، ومشـــاريع تجميـــل المدينة، وجوجل ســـتريت فيو، فقريًبا ســـيصبح بإمكان أي شـــخص في العالم زيـــارة مدينة رام 

اللـــه افتراضًيـــا كما لو كان يتجول حقيقة في شـــوارعها وأحيائها؛ وتدشـــين شـــوارع جديدة، والقيام بمشـــاريع تخدم الصحة 

والبيئـــة، وهنـــاك المشـــاريع الثقافيـــة والمجتمعيـــة، التـــي يعّد أبرزها إنشـــاء محطـــات قراءة فـــي الحدائق العامة، ســـعًيا 

لتأصيل عـــادة القراءة وجعلها عـــادة يومية.

وتســـعى البلديـــة اآلن ألن تطـــور اســـتراتيجية المناعـــة لمدينة رام اللـــه لتكون مدينـــة منيعة ضمن مشـــروع »100 مدينة 

منيعـــة«، وتســـعى للعمـــل على جعـــل المدينة قـــادرة على مواجهـــة التحديـــات وتحويلها إلى فـــرص. مع أهميـــة التفكير 

والتخطيـــط االســـتراتيجي للمدينـــة وللمدن والبلـــدات المحيطة بها لتكريس وتعزيز العمل المشـــترك القـــادر على التطوير 

والنهـــوض بواقـــع المنطقـــة كجســـم واحد تحتفـــظ كل واحدة منهـــا بهويتها األصلية مـــن دون تغيير.

م. موسى حديد

رئيس بلدية رام الله

كلمة العدد
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دشـــنت بلديـــة رام اللـــه مبنـــى دار بلديـــة رام اللـــه، بحضـــور كل مـــن رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني رامـــي الحمـــد اللـــه، وأميـــن 

عـــام الرئاســـة الطيـــب عبـــد الرحيـــم، ومحافـــظ رام اللـــه والبيـــرة ليلـــى غنـــام، ورئيـــس بلديـــة رام اللـــه المهنـــدس موســـى 

حديـــد، ونائـــب رئيـــس بعثـــة الوكالـــة األميركيـــة للتنميـــة جوناثـــان كاميـــن، وعـــدد مـــن ممثلـــي المجتمـــع المدنـــي والقطاعيـــن 

العـــام والخـــاص. ويضـــم المبنـــى الحديـــث فـــي أروقتـــه مركـــز خدمـــات الجمهـــور، الـــذي يعـــد األكثـــر تطـــوًرا فـــي محافظـــات 

الوطـــن، إضافـــة إلـــى األرشـــيف، والمســـرح البلـــدي، ومتنـــزه بلديـــة رام اللـــه، الـــذي يشـــهد حالًيـــا أعمـــال صيانـــة وترميـــم.

تدشين مبنى دار بلدية رام اهلل

تدشين مشاريع جديدة
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افتتحـــت بلديـــة رام اللـــه فـــي شـــهر آذار 

تحتضنـــه  الـــذي  البلـــدي  المســـرح   2017

حـــدث شـــهد  فـــي  اللـــه،  رام  بلديـــة  دار 

اللـــه  رام  لمدينـــة  جديـــًدا  ثقافًيـــا  إنجـــاًزا 

ولبلديتهـــا التـــي تفخر بدورها كمؤسســـة 

من مؤسســـات الحكـــم المحلي تســـاهم 

فـــي صناعـــة الثقافـــة، وفي بنـــاء مدينة 

منفتحـــة ومتنـــورة وتعدديـــة، تفتح منصة 

دائمـــة للحـــوار والجدل، وهو ينســـجم مع 

دورها الـــذي حددته خالل األعـــوام الفائتة 

في العمل الثقافـــي، ضمن رؤية عصرية 

وتنميتهـــا،  المدينـــة  لتطويـــر  وشـــاملة 

مـــع  ونقاشـــاتها  لقاءاتهـــا  طريـــق  عـــن 

الفاعليـــن الثقافيين، وعـــن طريق اطالعها 

علـــى تجـــارب المـــدن العالميـــة والعربيـــة 

لتدخـــالت  أسســـت  التـــي  المحيطـــة، 

تســـاهم فـــي تحقيـــق مـــا تســـعى لـــه.

البلـــدي  المســـرح  مشـــروع  تاريـــخ  يعـــود 

إلـــى ســـتينيات القـــرن الفائـــت، حين جرى 

تخصيـــص مســـاحة مـــن مســـاحات مبنى 

»قاعـــة  باســـم  الحالـــي  اللـــه  رام  بلديـــة 

حينـــه  فـــي  كان  البلـــدي«، وإن  المســـرح 

لـــم يجـــِر تأهيلـــه تماًمـــا كمســـرح. وفـــي 

الســـبعينيات حيـــن كان العمـــل الثقافـــي 

جزًءا مـــن المواجهة مع االحتالل، شـــكلت 

لعمـــل  أساســـية  مســـاحة  القاعـــة  هـــذه 

فنانيـــن في أوضـــاع سياســـية وعملياتية 

وفنية صعبة، إليمانهم بأنهم يساهمون 

وفـــي  االحتـــالل  ضـــد  النضـــال  فـــي 

تطـــور المشـــهد الثقافـــي الفلســـطيني 

يأخـــذوا دورهـــم  ولكـــي  وِحراكـــه،  الحـــي 

كمثقفين ونشـــيطين في صفوف الثورة 

يكملـــوا  ولكـــي  الممتـــدة،  الفلســـطينية 

الفلســـطيني. الفـــن  مســـيرة  كفنانيـــن، 

احتضـــن المســـرح وهـــو قاعـــة اســـمنتية 

المســـرح  مهرجانـــات  أولـــى  فارغـــة، 

بدايـــة  المدينـــة  فـــي  االحترافـــي 

وشـــابات  شـــبان  وبـــإرادة  الســـبعينيات، 

والحيـــاة،  للثقافـــة  متعطـــش  وجمهـــور 

فرقتـــا  مـــن  العـــروض  عشـــرات  قدمـــت 

النجـــوم،  وفرقـــة  ودبابيـــس  بالليـــن 

ومســـرحية رأس المملـــوك جابر، ونظمت 

وعـــروض  الشـــعبي،  الرقـــص  عـــروض 

موســـيقية أحيـــت المـــكان وحولتـــه إلـــى 

والقـــدرة  والتحـــدي  لإلبـــداع  منصـــة 

أســـطوانة  أول  فكانـــت  التأثيـــر،  علـــى 

موســـيقية ُأنتجـــت علـــى يد الموســـيقي 

الفلســـطيني المخضـــرم مصطفى الكرد.

 ثـــم شـــهد المســـرح أيًضـــا بيـــن جدرانـــه 

ولقـــاءات  الوطنيـــة  اللجنـــة  اجتماعـــات 

وصـــوًرا  الثانوييـــن،  الطلبـــة  اتحـــادات 

فـــي  الســـري  السياســـي  العمـــل  مـــن 

الشـــعب  بـــروح  االحتـــالل،  مقاومـــة 

االحتـــالل.  لمقاومـــة  الموحـــد  الواحـــد 

لذلـــك لـــم يكـــن افتتـــاح المســـرح البلدي 

مناســـبة عابرة، بـــل كان مفعًمـــا بعواطف 

مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة  بحضـــور  جياشـــة 

المســـرحيين القدامـــى كضيوف شـــرف، 

وتخلـــل ذلـــك فقـــرات فنية للموســـيقي 

والمســـرحي  الكـــرد،  مصطفـــى  القديـــر 

القدير عادل الترتير، ومقطوعات موسيقية 

لفرقـــة المعهـــد الوطنـــي الفلســـطيني.

 ُجّهز المســـرح بمواصفـــات تقنية احترافية 

وحديثـــة في مجاالت: الصـــوت، اإلضاءة، 

اللـــه  الســـينما. وقـــد قامـــت بلديـــة رام 

أمـــا  تأهيلـــه،  تكاليـــف  مـــن  بتغطيـــة60% 

الــــ%40 المتبقية فقد جـــرى تغطيتها بدعم 

مـــن كل من الـــوزارة المالية الفلســـطينية 

الفلســـطينية. االتصـــاالت  ومجموعـــة 

افتتاح المسرح البلدي

تدشين مشاريع جديدة
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تدشين نصب مؤسس رام اهلل، راشد الحدادين

تدشين مشروع اإلنارة بالطاقة المستدامة 

نظمـــت بلديـــة رام اللـــه أمســـية فـــي المســـرح البلـــدي/دار بلدية 

رام اللـــه، دشـــنت فيهـــا نصـــب راشـــد الحداديـــن، المكـــّون مـــن 

ثمانيـــة تماثيل، تمّثل أســـرة راشـــد الحدادين، شـــيخ إحدى عشـــائر 

الكـــرك المســـيحية الـــذي أســـس بهجرته إلى فلســـطين تشـــكيل 

مدينـــة رام اللـــه الحديثـــة منتصـــف القـــرن الســـادس الميـــالدي.

للمدينـــة،  المؤسســـة  لألســـرة  تخليـــًدا  النصـــب  هـــذا  يأتـــي 

كجـــزء مـــن حفـــظ روايتهـــا التاريخيـــة بعمـــل فنـــي قـــام بإنتاجـــه 

عنانـــي،  ونبيـــل  منصـــور  ســـليمان  الفلســـطينيان  الفنانـــان 

التماثيـــل  عـــرض  أن  ويذكـــر  اللـــه.  رام  بلديـــة  مـــن  بتكليـــف 

مجتمعـــة 180 ســـنتمتًرا وارتفاعهـــا 180 ســـنتمتًرا، وقـــد تبرعـــت 

عائلتـــا المرحوميـــن حنـــا وشـــكري غانـــم بتكلفـــة إنشـــاء النصـــب.

بالطاقـــة  اإلنـــارة  وحـــدات  مشـــروع  اللـــه،  رام  بلديـــة  دشـــنت 

المســـتدامة فـــي الشـــارع الواصـــل بيـــن حـــي الطيـــرة وضاحيـــة 

الريحـــان، إذ قامـــت مؤسســـة باســـم ومنـــى حشـــمة بتمويـــل 

المشـــروع للشـــارع الحيوي الرابط بيـــن تقاطع عين قينيـــا وضاحية 

الريحـــان، بتكلفـــة إجماليـــة تقـــارب200,000 دوالر. وشـــمل تركيب 

113 عمـــود إنارة على الطاقة المســـتدامة باســـتخدام وحدات إنارة 

ـــرة للطاقـــة وصديقة للبيئـــة )LED( )تســـتخدمها البلدية في  موفِّ

مختلف مشـــاريعها، فهـــي توفر الكهرباء وتقلل مـــن انبعاث ثاني 

أكســـيد الكربـــون في الجـــو(، وذلك علـــى طـــول 2750 م. وتأتي 

أهمية هذا المشـــروع كونه يســـتهدف شـــارًعا حيوًيا، حيث شـــكل 

هـــذا الشـــارع فـــي اآلونـــة األخيـــرة مخرًجا مهًمـــا لســـكان المدينة 

وطريًقـــا رئيســـًيا لســـكان رام الله فـــي ضاحيـــة الريحان.

تدشين مشاريع جديدة
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وقعـــت بلديـــة رام الله ممثلة بمديرهـــا العام أحمد أبو لبـــن، مع ممثلية 

جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين ممثلة بالملحق االقتصادي 

والتجاري شـــو فانـــغ، وتحت رعاية رئيس بلدية رام الله م. موســـى حديد، 

والســـفير الصيني لدى دولة فلســـطين تشن شينغ شـــونغ، في مقر دار 

بلديـــة رام اللـــه، مذكـــرة تفاهم المنحة الصينية إلنجاز مشـــروع الشـــوارع 

الرابطـــة فـــي مدينـــة رام اللـــه، بقيمة 8 مليـــون و326,800 ألـــف دوالر. 

وشـــارك في حفل توقيع المنحة الصينية كل من أعضاء المجلس البلدي، 

والوفـــد الصينـــي التقنـــي، والفريـــق الخـــاص بالمشـــروع مـــن البلدية.

وأعـــداد  الســـكان  أعـــداد  فـــي  كبيـــًرا  ازديـــاًدا  المدينـــة  وتواجـــه  هـــذا 

المركبـــات الخاصـــة، مـــا جعـــل البلديـــة تركـــز على توســـيع شـــبكة الطرق 

الرئيســـية وإنشـــاء شـــبكة جديـــدة بعيـــدة عـــن مركـــز المدينـــة، ومـــن ثم 

ضـــرورة شـــبك األحيـــاء الجديـــدة مع الشـــوارع المعبـــدة في المدينـــة وذلـــك لتمكين البلديـــة من تقديـــم الخدمات األساســـية إلى 

هـــذه األحياء. يشـــمل المشـــروع تعبيد 9 شـــوارع رئيســـية ستشـــكل شـــوارع تجميعيـــة جديـــدة لربط هـــذه األحياء مع شـــبكة الطرق 

القائمة، ويشـــكل هذا المشـــروع حاًل قصير-متوســـط المدى لمشـــروع الطريق الدائري، الـــذي ال يزال عالًقا لعـــدم حصوله بعد على 

الموافقـــات اإلســـرائيلية، باإلضافـــة إلى أن هذه الشـــوارع ستشـــكل مدخـــاًل جديًدا للمدينـــة، ومن المتوقـــع أن يجذب عـــدًدا كبيًرا 

مـــن المركبـــات خـــارج المركز المزدحم. ســـيتضمن المشـــروع: أعمـــال الحفريات، وأعمـــال تصريف ميـــاه األمطار، وأعمـــال التعبيد على 

عـــرض 10 م مـــن العـــرض التنظيمي للطـــرق، وأعمال األرصفـــة والتقاطعات والجـــزر، وأعمال اإلنـــارة عن طريق الطاقة الشمســـية. 

وّقع رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد، مع كل من رئيس بلدية 

مدينة أبينيه الفرنســـية ايرفيه شـــيفرو، وممثل عن مؤسسة آكاد 

رونالـــد هاويســـود، اتفاقية تمويل مشـــروع شـــبكة صرف صحي 

فـــي البلدة القديمـــة بقيمـــة 100,000 يورو، بتمويـــل من بلدية 

أبينيه الفرنســـية ومصلحة المياه الفرنســـية وبلدية رام لله. ويأتي 

ذلـــك اســـتكمااًل للعالقـــة بين البلديـــن، التي تقوم على أســـاس 

تبـــادل الخبـــرات والتعـــاون لتقديم أفضـــل الخدمـــات للمواطنين.

توقيع اتفاقيات جديدة 
بقيمة 8 ماليين و 326,800 ألف دوالر

بلدية رام اهلل توقع مذكرة تفاهم المنحة صينية لمشروع الشوارع 
الرابطة بين األحياء

توقيع اتفاقية مع بلدية أبينيه الفرنسية لتمويل مشروع شبكة صرف 
صحي

توقيع اتفاقيات جديدة 
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تســـع  الترويحـــي،  اللـــه  رام  مجمـــع  فـــي  الـــزرو  نديـــم  قاعـــة  فـــي  أقيـــم  الـــذي  الحفـــل  خـــالل  اللـــه  رام  بلديـــة  وّقعـــت 

بنـــك  مـــن:  كل  فـــي  تمّثلـــت  الخـــاص،  القطـــاع  مـــن  ومؤسســـات  وأهليـــة  حكوميـــة  مؤسســـات  مـــع  شـــراكة  اتفاقيـــات 

شـــباب  ونـــادي  الوطنيـــة،  المشـــروبات  وشـــركة  القطـــان،  المحســـن  عبـــد  ومؤسســـة  المدنـــي،  الدفـــاع  وجهـــاز  فلســـطين، 

للســـيارات.  المتحـــدة  والشـــركة  حشـــمة،  وباســـم  منـــى  ومؤسســـة  طبيلـــة،  وشـــركة  الصغـــار،  الفنانيـــن  ومنتـــدى  اللـــه،  رام 

االقتصاديـــة  التنميـــة  تحقيـــق  فـــي  البلديـــة  لتوجهـــات  تكريًســـا  المدينـــة  فـــي  مشـــاريع  عـــدة  تنفيـــذ  بهـــدف  وذلـــك 

وزيـــر  بحضـــور  الشـــريكة  المؤسســـات  ممثلـــي  مـــع  االتفاقيـــات  حديـــد،  موســـى  م.  البلديـــة  رئيـــس  ووّقـــع  المحليـــة. 

البلـــدي. المجلـــس  وأعضـــاء  البرغوثـــي،  حمـــدان  والبيـــرة  اللـــه  رام  محافـــظ  ونائـــب  األعـــرج،  حســـين  المحلـــي  الحكـــم 

توقيع 9 اتفاقيات شراكة مع مؤسسات محلية

توقيع اتفاقيات جديدة 
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اللـــه العديـــد مـــن المشـــروعات علـــى مـــدار العـــام فـــي مختلـــف المناحـــي؛   نفـــذت بلديـــة رام 
إلـــى  إضافـــة  الطـــرق،  علـــى  المروريـــة  الســـالمة  وتحســـين  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  بهـــدف 
مـــع  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا  وتطويرهـــا،  واالقتصـــاد  الخدمـــات  ومرافـــق  العامـــة  المرافـــق  إنشـــاء 
تطويـــر البيئـــة الجاذبـــة لالســـتثمار فـــي المدينـــة. وأهـــم المشـــاريع التـــي يجـــري العمـــل عليهـــا:

العطـــاء  ضمـــن  البلديـــة  قامـــت  إذ  وتعبيدهـــا،  اللـــه  رام  فـــي  جديـــدة  شـــوارع  شـــّق 
اآلتيـــة:  المشـــاريع  بتنفيـــذ  المدينـــة  فـــي  الداخليـــة  الطـــرق  لتأهيـــل  الســـنوي 

تعبيد شارع توفيق زياد

تعبيد شارع شكسبير 

 تعبيد ثالثة شوارع في حي عين منجد

تعبيد شارع روما

أنجـــزت بلديـــة رام الله تعبيد عدة شـــوارع في أماكـــن متعددة من 

المدينـــة، إذ جـــرى تعبيـــد شـــارع توفيـــق زياد فـــي منطقـــة ردانا، 

وجـــزء من شـــارع صالح خلف فـــي خلة العدس. وشـــملت األعمال 

أعمال شـــق وتعبيد.

أنجزت بلدية رام الله تعبيد شـــارع شكســـبير فـــي منطقة الجدول. 

وتنـــدرج هـــذه الخطـــوة ضمـــن مجموعـــة مشـــاريع حيويـــة تنفذها 

البلديـــة ضمن مشـــروع تنفيذ أشـــغال طرق داخلية فـــي المدينة.

أنجـــزت بلديـــة رام الله تعبيد عدد من شـــوارع منطقـــة عين منجد، 

وهي: شـــارع عبد الرحمن الكواكبي، وشـــارع عيـــن منجد، وجزء من 

شـــارع الكنعانيـــون. ويأتـــي ذلك في إطـــار خطة البلدية الســـنوية 

لتأهيل وشق شـــوارع مدينة رام الله، ضمن مشروع تنفيذ أشغال 

طـــرق داخلية فـــي المدينة، باإلضافة إلى المشـــاريع اأُلخرى التي 

تنفذهـــا البلدية فـــي المدينة من توســـعة طرق وإنشـــاء أرصفة.

أنجـــزت بلدية رام الله تعبيد شـــارع روما في حوض 10 خلة العدس 

بطـــول 500 م. علمـــًا بـــأن تأهيل هذه الشـــوارع يأتي في ســـياق 

عملية تأهيل وشـــق مســـتمرة لشـــوارع مدينة رام اللـــه، باإلضافة 

إلـــى المشـــاريع اأُلخـــرى التـــي تنفذهـــا البلدية فـــي المدينة من 

توسعة طرق وإنشـــاء أرصفة.

المشاريع الهندسية
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تعبيد شارع الشقرة

تعبيد شوارع لويس فافرو وإديل عازر 
والمجدل

أنجـــزت بلديـــة رام اللـــه تعبيد شـــارع الشـــقرة الواصل بين شـــارع 

يافـــا والبلـــدة القديمـــة بطـــول 450 م، وذلـــك بعد انتهـــاء أعمال 

التأهيـــل فيـــه، وشـــملت أعمـــال التأهيل قشـــط وإزالـــة المطبات 

بالقـــرب مـــن مدرســـة عزيز شـــاهين وإعادة تعبيد شـــارع الشـــقرة.

أنجـــزت بلديـــة رام اللـــه تعبيـــد شـــوارع لويـــس فافرو وإديـــل عازر 

والمجدل في منطقة عين منجد، وشـــملت أعمال التأهيل قشـــط 

وإعـــادة تعبيد. 

انســـجاًما مـــع الخطـــة المرورية الشـــاملة، وتماشـــًيا مـــع الهدف 

اإليصاليـــة  وزيـــادة  لتحســـين   2020 لخطـــة  االســـتراتيجي 

والتغطيـــة لشـــبكة الطرق فـــي المدينـــة، قامت بلديـــة رام الله 

بشـــق عـــدة شـــوارع رئيســـية وتعبيدهـــا، منهـــا: شـــارع النهضة 

النســـائية فـــي حـــي الطيـــرة بطـــول 900 م، الـــذي يهـــدف إلى 

الصناعيـــة  والمنطقـــة  الهـــواء  بباطـــن  الطيـــرة  منطقـــة  ربـــط 

ومدينـــة بيتونيـــا، إذ سيشـــكل هـــذا الشـــارع الجديـــد بديـــاًل عن 

شـــارع الطيـــرة وشـــارع باطـــن الهـــواء، وهو مـــا سيســـهل حركة 

المواطنيـــن، ومـــن المتوقـــع أن يســـتقطب الشـــارع %40 مـــن 

األحجـــام التـــي تســـتخدم شـــوارع الطيرة وباطـــن الهـــواء ويافا.

إضافـــة إلـــى شـــوارع هافانـــا وصـــالح خلـــف وأبنـــاء رام اللـــه 

ويتوقـــع  الطيـــرة،  منطقـــة  مـــع  ردانـــا  منطقـــة  تربـــط  التـــي 

المروريـــة  األحجـــام  مـــن   40% الشـــوارع  هـــذه  تســـتقطب  أن 

التـــي تســـتخدم شـــوارع عيـــن مصبـــاح ودار إبراهيـــم والطيـــرة.

هـــذا وأدرجـــت البلدية للعـــام 2017 شـــق وتعبيد شـــوارع جديدة 

تهـــدف إلـــى ربـــط عـــدة مناطـــق جديـــدة عبـــر شـــوارع تجميعيـــة 

تشـــكل مســـارات دائرية جديدة، وذلك الســـتيعاب عدد المركبات 

الخاصـــة المتزايد بصـــورة كبيرة فـــي المدينة، ولتقليـــل التدفق 

المـــروري إلـــى مركـــز المدينـــة والشـــوارع التجمعيـــة القائمـــة.

شق وتعبيد شوارع تجميعية لربط األحياء )شارع النهضة، وشارع صالح خلف، 
وشارع هافانا، وشارع أبناء رام اهلل(
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1011 رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية 

صيانة المدارس والمرافق

تطوير المدارس الحكومية

 يقـــوم طاقـــم بلديـــة رام اللـــه بتنفيـــذ صيانـــة المـــدارس 
الحكوميـــة القائمـــة ومرافق البلدية فـــي المدينة بناء على 
الحاجـــات المعتمـــدة للصيانـــة، وتشـــمل األعمـــال المدنية 
والصحيـــة وأعمـــال الســـاحات الخارجية، إضافة إلى إنشـــاء 

مســـرح مدرســـي لمدرســـة عزيز شاهين.

أجـــرت البلديـــة أعمـــال صيانـــة لخمـــس مـــدارس حكومية، 
والمختبـــرات  المـــدارس  قاعـــات  رئيـــس  بشـــكل  شـــملت 
والمقاصـــف. وُأنهيت تنفيذ أعمال تطويـــر المدارس وفًقا 

لمـــا هـــو مطلوب.

تأهيل متنزه رام اهلل

شـــرعت بلدية رام الله في مشـــروع تأهيل متنزه رام الله، ضمن 

خطـــة البلديـــة لتطويـــر وتأهيـــل المتنـــزه، الـــذي يعـــد أحـــد أهم 

المعالم الســـياحية والتاريخية في المدينة، وله مكانة خاصة لدى 

أهالـــي المدينة وزوارها. وضمن هذا المشـــروع ســـيجري تأهيل 

المســـاحات القائمـــة فـــي المتنـــزه وتطويرهـــا، على أن يشـــكل 

التصميـــم إضافـــة معماريـــة متميـــزة وجذابـــة للمدينة مســـتنًدا 

إلـــى الحفاظ علـــى العناصر التاريخيـــة للمتنزه، لتبقيـــه في ذاكرة 

مواطنـــي المدينـــة وروادهـــا، كونه أحـــد الفراغات التي تشـــكل 

فضـــاًء وملتقـــى لمختلـــف فئات المجتمـــع، بحيث يوفـــر األجواء 

والخدمـــات المناســـبة، بمـــا يضمـــن إشـــغاله على مـــدار العام.

واألشـــجار  )الزهـــور  خضـــراء  مناطـــق  المشـــروع:  وسيشـــمل 

المناســـبة(، ومناطـــق جلـــوس صيفيـــة وشـــتوية منســـجمة مع 

المحيـــط، باإلضافـــة إلـــى تأهيـــل منطقـــة النافـــورة القائمـــة، 

لتصبـــح نافـــورة موســـيقية راقصـــة بأضـــواء متعـــددة األلـــوان 

علـــى أنغـــام الموســـيقى، وســـيكون هنـــاك مطعـــم يتضمـــن 

جلســـات داخليـــة شـــتوية وخارجية لموســـم الصيف، وســـيراعي 

التصميـــم الجديـــد للمتنـــزه عالقـــة الشـــوارع المحيطـــة بـــه، بما 

يســـمح بأن يشـــكل هـــذا التطور فضـــاًء عاًما مع المحيـــط. ويذكر 

أن مشـــروع تأهيـــل المتنزه بتمويـــل من صندوق بلديـــة رام الله
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صب أساسات مشروع مجمع المنارة

باشرت بلدية رام الله بداية العام الجاري بأعمال تنفيذ مشروع مجمع المنارة في مركز المدينة بالقرب من ميدان المنارة على 

قطعة أرض مساحتها 2,632م2 )أرض المحكمة سابًقا، بحيث قامت الطواقم العاملة في مشروع مجمع المنارة بصب 3150 

كوًبا كأساس لمشروع مجمع المنارة بمساحة 2160 م2(. وذلك بهدف تحسين البيئة المرورية في مركز مدينة رام الله، األمر 

الذي من شـــأنه المســـاهمة في تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لإلســـهام في تحقيق التنمية 

االقتصادية، ثم إن من شـــأن هذا المبنى أن يحل جزًءا من مشـــاكل االزدحام المروري وأزمة مواقف الســـيارات في المدينة.

ومن الجدير ذكره، أن المجمع الممول من بلدية رام الله يتكون من 15 طابًقا بمســـاحة إجمالية تعادل 25.000 م2، وســـيضم 

مواقـــف مخصصـــة للمركبات الخاصة تتســـع لـ450 مركبة تتوزع على تســـعة طوابـــق، ومحال ومكاتب تجارية، ومقر لشـــرطة 

المدينـــة، ومقـــر آخر لبريد رام الله، وســـيضم المبنى مركزًا لخدمـــات الجمهور تابًعا لبلدية رام الله، ســـيتيح للمواطنين بدوره 

فرصـــة التواصل مع البلدية في مركز المدينة وتقديم الطلبات، باإلضافة إلى خدمات ســـتقدمها البلدية والشـــركات، مثل: 

الكهرباء والماء واالتصاالت، ما يعني إمكان تســـديد الفواتير الخاصة بهذه الخدمات في نقطة واحدة توفيًرا للجهد والوقت.

تأهيل مبنى بلدية رام اهلل - المرحلة الرابعة
تقـــوم بلديـــة رام اللـــه بتنفيذ مشـــروع تأهيل قاعـــة البلـــدة القديمة، 

والتـــي تقع فـــي وســـط البلدة القديمـــة في مدينـــة رام اللـــه بجانب 

المســـجد العمـــري. ويهـــدف المشـــروع إلـــى إنشـــاء قاعـــة متعـــددة 

األغـــراض، ستســـتخدم الحًقا لالجتماعـــات والندوات وورشـــات العمل 

التـــي تعقدهـــا وتنظمهـــا البلديـــة مـــع طواقمها بشـــكل خـــاص ومع 

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي بشـــكل عام.

هـــذا وتبلـــغ المســـاحة اإلجماليـــة للقاعـــة نحـــو 200 م2، موزعـــة على 

الصالـــة الرئيســـية للقاعـــة، وحمامـــات داخليـــة ومطبخ خـــاص بالقاعة، 

إضافـــة إلى عمـــل جداريـــة خارجية عنـــد المدخـــل. يتوقـــع االنتهاء من 

أعمـــال التأهيـــل قريًبا.
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مناقشة التقرير النهائي لدراسة مشروع مركز رام اهلل 
للتسوق

مركـــز  لمشـــروع  االقتصاديـــة  والجـــدوى  مخرجاتهـــا  وعـــرض  الســـوق  دراســـة  لمناقشـــة  اجتماًعـــا  اللـــه  رام  بلديـــة  عقـــدت 

وبتمويـــل  البلديـــات،  وإقـــراض  تطويـــر  مـــع صنـــدوق  بالتعـــاون  للمدينـــة،  الجديـــدة  التوســـعة  منطقـــة  فـــي  )مـــول(  تســـوق 

أرابيســـك مكتـــب  مـــع  باالئتـــالف  والتدريـــب  لالستشـــارات  جنـــرال  مكتـــب  وإعـــداد  الهولنـــدي،  البلديـــات  اتحـــاد  مـــن 

.
المســـاهمة  إلـــى  المدينـــة  حاجـــة  إلـــى  ونًظـــرا  التطويريـــة.  وخططهـــا  البلديـــة  رؤيـــة  ضمـــن  المشـــروع  هـــذا  يأتـــي 

ارتـــأت  فقـــد  فيهـــا،  الحديثـــة  التوســـعة  مناطـــق  إحيـــاء  وإلـــى  المدينـــة  فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  إحـــداث  فـــي 

الوطنـــي. المســـتوى  علـــى  تســـوق  مركـــز  لمشـــروع  أولـــى  كمرحلـــة  والجـــدوى  الســـوق  دراســـة  إعـــداد  البلديـــة 
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مشاريع صودق على تنفيذها:

1.مشروع اقتراح طريق 5 م في حي 3 غسان - مساحة المشروع 5800 م2.

2.مشـــروع تعديـــل تنظيمـــي لتغييـــر اســـتعمال عدة قطع متاخمة لشـــارع الطيرة، من ســـكن ب إلى معـــارض تجارية بأحـــكام خاصة - 

مساحة المشـــروع 95040 م2.

مشــاريع جــاري العمــل علــى تصديقهــا، فــي انتظــار قــرار اللجنــة اإلقليميــة أو 
مجلــس تنظيــم أعلــى:

استخراج سندات تسجيل جديدة 

مشاريع جاري العمل على تصديقها، في انتظار قرار لجنة محلية:

شراء واستمالك أراٍض للمرافق العامة 

1.مشروع إعادة التقسيم في حوض 15 الجدول ) 2 ( - مساحة المشروع 60210 م2.

2.مشروع إعادة التقسيم في حوض 16 باطن الهواء  - مساحة المشروع 152220 م2.

3.مشـــروع تعديـــل تنظيمـــي القتراح شـــارع بعرض 12 م، وتوســـعة آخر من 12 م إلـــى 14 م في حوض 11 البطن الشـــرقي حي 3 

الشرقي الجنوبي - مســـاحة المشروع 29960 م2.

4.مشروع تعديل تنظيمي إللغاء طريق تسوية 3 م واقتراح طريق 6 م في حوض 15 الجدول - مساحة المشروع 12013 م2.

في مرحلة الدراسة من قبل قسم التخطيط والمساحة في البلدية.

هناك خمســـة مشـــاريع متنوعة بين مشـــروع تفصيلي ومشـــروع تعديل تنظيمي، جاري العمـــل عليها لعرضها علـــى اللجنة المحلية 

للتنظيـــم والبنـــاء في بلدية رام اللـــه، ومن ثم متابعة العمـــل على تصديقها. 

يجري حالًيا العمل على تسجيل ساحات ومرافق عامة بمجموع مساحات 95271 م2.

عدد القرارات 
الصادرة

عدد اجتماعات 
لجنة التنظيم

عدد معامالت إفراز 
الشقق

عدد المعامالت 
الجديدة المستلمة

عدد المعامالت 
غير المنجزة

عدد المعامالت 
الكلي

الشهر

82 4 8 5 4 37 كانون الثاني

50 3 2 3 3 40 شباط 

54 2 2 6 -- 24 آذار

58 3 3 3 --- 13 نيسان

51 3 6 6 2 24 أيار

382 15 21 23 9 138 المجموع

تقرير قسم األبنية والترخيص من تاريخ 1/1/2017 – 31/5/2017
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النسبة مساحة بناء تعديلي النسبة مساحة بناء 
جديد م2

مجموع المساحات 
المرخصة م2 

عدد الرخص 
الصادرة

الشهر

31.2% 3405 68.8% 7525 10930 10 كانون الثاني

39.5% 3294 42.5% 3553 8347 9 شباط

37.3% 21427 55.7% 32030 57457 60 آذار

--- --- 89.2% 24515 27479 18 نيسان

--- --- 61.1% 5700 9312 18 أيار

المجموع

قائمة رخص البناء من تاريخ 1/1/2017 –31/5/2017

قائمة رخص البناء من تاريخ 1/1/2017 –31/5/2017

عدد وحدات المكاتب والمحالت 

المفرزة

عدد الشقق السكنية 

المفرزة

عدد المعامالت المصدقة الشهر

4 127 5 كانون الثاني

-- 47 2 شباط 

5 98 6 آذار

--- 60 4 نيسان

--- 45 3 أيار

9 377 20 المجموع 
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افتتاح حديقة البيارة )5( في مدينة رام اهلل

اســتالم جائــزة منظمــة المــدن العربيــة فــي مجــاالت التــراث المعمــاري وتجميــل المدينــة

التاســـعة  الحديقـــة  وهـــي  الجـــدول،  بمنطقـــة  اللـــه  رام  مدينـــة  فـــي  الخامســـة  الحديقـــة  اللـــه  رام  بلديـــة  افتتحـــت 

األحيـــاء  لســـكان  األمثـــل  المتنفـــس  تمثـــل  التـــي  البيـــارة  حدائـــق  مشـــروع  ضمـــن  فلســـطين،  فـــي  والعشـــرون 

وعائالتهـــم.  لألطفـــال  المناســـب  المـــكان  توفيـــر  إلـــى  إضافـــة  الكبيـــر،  العمرانـــي  النمـــو  هـــذا  ظـــل  فـــي 

وتســـعى البلديـــة مع الشـــركاء من أبناء ومؤسســـات المدينة أيًضا إلقامة أكبر عـــدد ممكن من الحدائق الترفيهيـــة ألطفال المدينة، 

حيـــث تخصـــص البلديـــة ما تملك من قطـــع أراٍض للقيـــام بمشـــاريع الحدائق والمشـــاريع المتنوعة التـــي تعود منفعتهـــا على أبناء 

المدينة. وتوجهت البلدية بالشـــكر إلى كل من بنك فلســـطين ومؤسسة منى وباسم حشمة ومؤسسة التعاون على هذه الشراكة 

االستراتيجية، وجمعية سان فرنسيسكو والمحامي إدي فرح وربحي ونورما زايد وعائلة عصام لبيب، الذين تبرعوا إلنشاء هذه الحديقة. 

تســـلمت بلديـــة رام اللـــه جائـــزة التراث المعمـــاري وجائـــزة تجميل 

المدينـــة خـــالل مراســـيم توزيـــع جوائـــز منظمـــة المـــدن العربيـــة 

للـــدورة الثالثة عشـــرة للجائزة، والتـــي أقيمت فـــي مدينة الدوحة 

بقطـــر. وهي تهـــدف إلى تشـــجيع الحفاظ على الطابـــع المعماري 

العربي فـــي العمـــارة الحديثة وصيانـــة المعالم والمآثـــر التاريخية 

وإعـــادة توظيفهـــا فـــي الحيـــاة المعاصرة وتشـــجيع المهندســـين 

العـــرب علـــى الســـير فـــي هـــذا الســـبيل، إضافـــة إلـــى تكريـــس 

البيئـــة. علـــى  والحفـــاظ  وتجميلهـــا  المـــدن  بتشـــجير  االهتمـــام 

وشـــارك فـــي فعاليـــات االحتفـــال وفـــد مـــن بلديـــة رام الله ضم 

العظـــام، ورئيـــس قســـم  أبـــو  رمـــزي  البلـــدي  المجلـــس  عضـــو 

األبنيـــة والتراخيـــص المهندســـة ديمـــا ســـعد مشـــاقي، ورئيس 

قســـم تجميـــل المدينـــة المهنـــدس ســـامي موســـى عويضـــة. 

مشاريع تجميل المدينة
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افتتاح معرض ربيع رام اهلل األول
افتتحـــت بلديـــة رام اللـــه معـــرض ربيـــع رام اللـــه األول فـــي 

المدينـــة، ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار ســـعي البلديـــة لتشـــجيع 

المواطنيـــن علـــى الزراعـــة والحفـــاظ على األشـــجار عبـــر توفير 

وزيـــادة  الزراعـــة،  ثقافـــة  وتعزيـــز  مناســـبة،  بأســـعار  أشـــتال 

المســـاحات الخضـــراء فـــي المدينـــة. 

أمـــا فكـــرة إقامـــة معرض للزهـــور فـــي المدينة يضـــم األزهار 

واألشـــتال واألشـــجار، فهـــي نابعـــة مـــن إدراك البلديـــة إلـــى 

أهميـــة هـــذا الجانب ودوره في تحســـين بيئـــة المدينة، إضافة 

إلـــى أنها تســـعى لزيـــادة المســـاحات الخضراء والحفـــاظ على 

الغطاء النباتـــي والمظهر العام التجميلـــي للمدينة، على مدار 

العـــام لكونهـــا محـــّط جـــذب ســـياحي، ناهيـــك عن أنها تشـــهد 

حركـــة اقتصاديـــة نشـــطة في أوقـــات عديدة من الســـنة. 

ثـــم إن البلديـــة تنظـــم من خالل قســـم الصحة والبيئـــة ندوات 

توعيـــة مع طلبـــة المدارس بالتعـــاون مع لجان العمـــل الزراعي.

مشاريع تجميل المدينة
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تدشين شارع تيسير العاروري

تدشين شارع القس عودة الرنتيسي

دشـــنت بلدية رام الله، شـــارًعا باســـم المفكر واألكاديمي الفلســـطيني د. تيســـير العاروري في حي الطيرة بمدينة رام الله، بحضور 
شـــخصيات وطنيـــة وأعضـــاء المجلس البلدي، وعائلـــة المرحوم د. تيســـير العاروري، وأكاديمييـــن وممثلي القطاعيـــن العام والخاص 

المدني. والمجتمع 
وخـــالل حفـــل االفتتاح أكـــد رئيس بلدية رام الله باإلنابة ســـامح عبد المجيد، أن فقدان شـــخصية كشـــخصية الدكتور تيســـير العاروري 
خســـارة كبيـــرة للشـــعب الفلســـطيني، مشـــيًرا إلى أن الراحـــل ترك خلفه إرًثـــا نعتز به، وقال إن »تســـمية الشـــارع باســـمه تعبير عن 

التقديـــر والمحبـــة وتكريـــم للدكتور العاروري الـــذي اختبرناه عن قرب، وســـعدنا بمعرفتـــه وحكمته فـــي معالجة األمور«.
وأضـــاف، أن بلديـــة رام الله تعتز بأنها مؤسســـة خصها العـــاروري بوقته وجهده وملـــكات فكره التقدمي المتنـــور ومعرفته وثقافته 
الواســـعة خـــالل رئاســـته للجنـــة التســـمية والترقيم منذ العـــام 2005، التي وضعت نهج وأســـس تســـمية شـــوارع مدينـــة رام الله 

وميادينهـــا، تلـــك التـــي تعكس خصوصيـــة المدينة وروحهـــا وتعدديتهـــا وانفتاحها على العالـــم وتقبلها لالختـــالف والحوار.

دشـــنت بلديـــة رام اللـــه، شـــارًعا باســـم القـــس الفلســـطيني عودة الرنتيســـي في حـــي الطيـــرة بمدينـــة رام الله/ميدان نيلســـون 
مانديـــال، بحضـــور شـــخصيات وطنية وأعضاء المجلس البلـــدي، وعائلة المرحوم القس عودة الرنتيســـي، وكهنـــة وممثلي القطاعين 

العـــام والخاص والمجتمـــع المدني.
أشـــار رئيـــس بلديـــة رام اللـــه باإلنابة ســـامح عبـــد المجيد، إلى أن بلديـــة رام الله تكـــرم في هذا اليـــوم أحد أعمدة النضـــال الوطني 
الفلســـطيني، الـــذي تشـــرفت البلدية بعمله فيهـــا وبعمله ألجل المدينـــة التي تمثلها وتـــرك بصمات له فيها. شـــغل القس عودة 
رئيًســـا باإلنابـــة لبلديـــة رام الله فـــي الفترة ما بيـــن )1980 – 1982(، حين حاولت ســـلطات االحتـــالل من خالل تنظيماتهـــا اإلرهابية 

اغتيـــال رئيس البلديـــة آنذاك المناضـــل كريم خلف.
وأضـــاف، أن بلديـــة رام اللـــه تكـــرم اليـــوم القـــس عودة الرنتيســـي بصفتـــه أحد الـــرواد الذين عملـــوا علـــى تطوير مدينـــة رام الله 

وخدمتهـــا والحفـــاظ عليهـــا ومواجهـــة سياســـات االحتالل فيهـــا، والتي وظـــف معارفـــه وإيمانه وتنـــّوره لها. 

تعزيز العالقات المحلية 
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بلدية رام اهلل تستقبل وفًدا من رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي لالطالع 
على عمل مركز خدمات الجمهور الجديد

وفد اتحاد أبناء رام اهلل في الواليات المتحدة يزور بلدية رام اهلل

اســـتقبل رئيس بلدية رام الله باإلنابة ســـامح عبد المجيد ومدير 
عـــام البلديـــة أحمـــد أبو لبـــن، كاًل مـــن مدير عـــام جـــودة األداء 
الحكومي شذى قرشولي ومدير دائرة تنفيذ القرارات الحكومية 
نفيـــن ســـالمة مـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء، ووكيل 
مســـاعد وزارة الحكم المحلي عبد الكريم ســـدر ومدير عام وحدة 
مجلس المديريـــن في وزارة الحكم المحلـــي إبراهيم الفتياني.
الــــ IT & GIS د. صفـــاء  مـــن جهتهـــا، أطلعـــت مديـــرة دائـــرة 
الدويـــك الوفد على الخدمـــات اإللكترونية المتوفـــرة في مركز 
خدمـــات الجمهـــور، حيث جـــرى تجهيـــز المركز بمختلـــف األنظمة 
والمعـــدات الحديثـــة التـــي مـــن شـــأنها تقديـــم المعلومـــات 

المقدمـــة وإدارتهـــا بطريقـــة آليـــة. ثـــم عرضـــت مديرة مركـــز خدمات الجمهـــور نورمـــا عبدالله علـــى الوفـــد، الخدمات التـــي تقدمها 
البلديـــة إلـــى المواطنيـــن، بحيث يضـــم المركز 14 محطة اســـتقبال أماميـــة، و4 محطات خلفيـــة، باإلضافة إلى مكتـــب مدير المركز، 
مشـــيرة إلـــى أن بإمـــكان المواطـــن الحصـــول علـــى مختلـــف الخدمات التـــي يحتـــاج إليها من خـــالل مركز خدمـــات الجمهـــور الجديد.

اســـتقبل رئيـــس بلديـــة رام اللـــه باإلنابة ســـامح عبـــد المجيـــد، كاًل من رئيس اتحـــاد أبنـــاء رام الله فـــي الواليات المتحـــدة األمريكية 
جيـــف عجلونـــي والرئيس الســـابق لالتحاد بســـام عويس وعضو االتحاد ســـالم عبد النور وممثلـــة االتحاد في رام الله الســـيدة نجمة 
غانـــم، وشـــارك في اللقاء كل مـــن أعضاء المجلس البلدي أمين عنابي وحربي الفروخ وســـامي الحصري وفيصـــل درس، ومدير عام 
البلديـــة أحمـــد أبو لبن ورئيس قســـم العالقات المحلية والدولية رنا اســـطفان، ومن وحدة اإلعالم مســـؤولة اإلعـــالم والبروتوكول 

طوطح.  مرام 
رحـــب عبـــد المجيـــد بأبنـــاء المدينـــة قائـــاًل: »هذه مدينتكـــم ونســـعد بوجودكم معنـــا اليوم، في هـــذه المدينـــة الجميلـــة التي تفتح 
أبوابهـــا للجميـــع بتعدديتها وتنوعها«، ثم اســـتعرض أبرز المشـــاريع التي جرى تدشـــينها وافتتاحهـــا حديًثا، مضيًفـــا أن بلدية رام الله 
بمجلســـها الحالـــي َبَنـــت على ما ســـبقها، واآلن يتـــرك المجلس الحالـــي البلدية وهناك الكثير من المشـــاريع التـــي قدمها المجلس 

لألعـــوام القادمة، ســـتكون أيًضا مشـــاريع حيوية ومهمـــة للمدينة. 
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس اتحـــاد أبنـــاء رام اللـــه في أمريـــكا جيـــف عجلوني إنـــه فخـــور بالتطـــور الكبير الـــذي شـــهدته مدينـــة رام الله 
خـــالل األعـــوام األربـــع الفائتـــة، مشـــيًدا بجهود المجلـــس البلدي الحالي شـــاكًرا له جهـــوده لخدمة المدينة، ثـــم عّبر عـــن إعجابه الكبير 
بتأهيـــل المســـرح البلـــدي ومركـــز خدمات الجمهـــور ودار بلدية رام الله، مشـــيًرا إلى أن هذه المشـــاريع مذهلة وستحســـن من خدمة 

المواطنين. 
ثـــم جـــرى النقـــاش بشـــأن ثالثة مواضيع مشـــتركة: حديقـــة رام الله، ومؤتمـــر أبناء رام اللـــه الـ60 الذي ســـيعقد فـــي المدينة العام 
القـــادم2018، وبرنامـــج مشـــروع األمل الذي من المقرر أن يـــزور رام الله هذا الصيـــف. وبعد االجتماع رافق مدير عـــام البلدية الوفد 

في زيارة لمتحف الرئيس الشهيد ياسر عرفات. 

تعزيز العالقات المحلية 
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د. سالم فياض في ضيافة بلدية رام اهلل

استقبال طالب من مدرسة الفرندز 

بلديــة رام اهلل تناقــش مــع أنديــة المدينــة بنــد المســؤولية االجتماعيــة لعــام 2017

زار الدكتـــور ســـالم فياض رئيس الوزراء الســـابق، بلديـــة رام الله، 

ورافقـــه رئيـــس البلديـــة ســـامح عبـــد المجيد ومديـــر عـــام البلدية 

أحمـــد أبو لبـــن في جولـــة لالطالع علـــى مبنى التوســـعة الجديد 

ومركـــز خدمـــات الجمهور والمســـرح البلدي.

زار طالب الصف األول من مدرســـة الفرنـــدز للبنين مقر بلدية رام 
اللـــه، لالطـــالع على عمـــل دوائر البلديـــة والمســـؤوليات المناطة 
بهـــم، والخدمـــات المتوفرة في مركـــز الخدمـــات اإللكترونية، حيث 
ُجّهـــز المركـــز بمختلـــف األنظمـــة والمعـــدات الحديثـــة التـــي مـــن 
شـــأنها تقديم المعلومات المقدمة وإدارتهـــا بطريقة آلية؛ إضافة 
إلـــى جولـــة في المســـرح البلدي الـــذي افُتتح هذا العـــام ليحتضن 

الفعاليـــات الثقافية فـــي المدينة.

عقـــدت بلدية رام اللـــه اجتماًعا مـــع أندية ومؤسســـات مدينة رام 

الله لمناقشـــة آلية توزيع بند المســـؤولية االجتماعية لعام 2017، 

التـــي تلتـــزم بهـــا بلديـــة رام الله منـــذ ما يزيـــد على 12عاًمـــا تجاه 

أنديـــة المدينـــة، ويأتي ذلـــك في إطار التـــزام البلديـــة بتوزيع بند 

المســـؤولية االجتماعية على أندية المدينة وفـــق معايير واضحة، 

تمّكنهـــا مـــن إعالة النادي والمؤسســـة عن طريق مشـــاريع صغيرة 

فائدة. ذات 

تعزيز العالقات المحلية 
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استقبال وفد من بلدية أمستردام 

اســـتقبل رئيـــس بلدية رام الله م. موســـى حديد، رئيس مجلس أمناء »مجتمعات عالمية« روبرت موباشـــر والوفـــد المرافق، وتأتي 

الزيـــارة بعـــد االنتهـــاء من تأهيل المبنـــى الرئيس للبلدية وإنشـــاء مركز خدمات الجمهور كتوســـعة لمبنى البلدية، الـــذي حولته بلدية 

رام الله بدعم مـــن مجتمعات عالمية.

وشـــارك فـــي اللقـــاء عضـــوا المجلس البلدي عـــالء أبو عين وماهـــر حنانيا، ومدير عـــام البلدية أحمـــد أبو لبن، ومدير مشـــروع مبنى 

التوســـعة م. خالد غزال.

مـــن جهتـــه، عّبـــر م. حديـــد عن ســـعادة البلديـــة في اســـتقبال وفـــد »مجتمعات عالميـــة«، شـــاكًرا الجهـــود التي بذلتها المؤسســـة 

وطاقمهـــا مـــن أجـــل دعم عدد من مشـــاريع بلديـــة رام اللـــه وتمويلها، مشـــيرًا إلى أن هـــذا اإلنجاز الكبيـــر تتويج للعالقـــة المتميزة 

بيـــن البلدية ومؤسســـة »مجتمعـــات عالمية« في عدة مجاالت. ومن المشـــاريع المتنوعـــة التي دعمتها المؤسســـة: مبنى خدمات 

الجمهـــور، ومشـــروع مئـــة مدينة قـــادرة على مواجهـــة التحديات، ومشـــروع بيت الخبـــرات، وخطة البلديـــات الثالث رام اللـــه والبيرة 

وبيتونيـــا، وعدد من الورشـــات وتدريـــب الكوادر.

وأكد موباشـــر أن هذا الدعم يأتي في ســـياق التزام مؤسســـة »مجتمعات عالمية« تجاه البلدية، مشـــيًدا بالتطور الســـريع والمذهل 

الـــذي حققتـــه البلدية، بحيث يعتبر هذا المشـــروع األكبر بين الطرفيـــن واألكثر جهًدا وتعقيًدا فـــي األعوام األخيرة.

اســـتقبلت بلديـــة رام اللـــه وفـــًدا من بلدية أمســـتردام، التي ترتبـــط معها باتفاقيـــة تعاون. وترأس الوفد رئيســـة بلدية أمســـتردام 

باإلنابـــة كايشـــا اولونجرن، وضم أعضاء من مجلس بلدي أمســـتردام، وخبـــراء في المجاالت الثقافية والمياه والتســـويق وتكنولوجيا 

المعلومـــات ورجـــال أعمال وشـــخصيات من المجتمع المحلي في أمســـتردام. وفي زيـــارة الوفد لمدينة رام الله جـــرى تنظيم برنامج 

كامـــل الســـتضافتهم، وعقد عـــدة ورش عمل مع قطاع الســـياحة واالقتصاد لالطالع على التجارب الفلســـطينية وتبـــادل الخبرات. 

بلدية رام اهلل تستقبل مجلس أمناء »مجتمعات دولية«

تعزيز العالقات الدولية
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رئيــس االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحليــة يشــارك فــي اجتمــاع منظمــة 
المــدن المتحــدة -الشــرق األوســط، ويتــرأس جلســة المجلــس UCLG إلقــرار 

واإلداري المالــي  والتقريــر  أعمــال 2016 

وقـــال رئيـــس االتحاد الفلســـطيني للهيئـــات المحلية، م. موســـى حديد إنه »في خضـــم األحداث التي تعصف بفلســـطين كل يوم 

وكل لحظـــة بفعـــل االنتهـــاكات التـــي يمارســـها االحتالل، مـــا زالت هيئـــات الحكم المحلـــي تواجه التحديـــات لتقدم إلى أبناء شـــعبنا 

الخدمـــات التـــي تعزز مـــن صمودهـــم وثباتهم على أرضهـــم، بالرغم مـــن محدودية المـــوارد الماليـــة والوضع االقتصـــادي الصعب 

الذي تعيشـــه فلســـطين على مختلف المســـتويات بفعـــل الحصار المفـــروض علينا«.

وأضـــاف: »وبالرغـــم من عـــدم قدرتنا على التحكـــم بمواردنا الطبيعية التـــي ما زالت تحت ســـيطرة االحتالل كونها تقـــع في غالبيتها 

فـــي مناطـــق تصنـــف »ج«، بما تحويـــه هذه المناطـــق من موارد أساســـية كالمـــاء واألراضـــي الزراعيـــة الخصبة ومســـاحات التمدد 

والتوســـع للتجمعات الســـكانية، التي من دونها يســـتحيل على مؤسســـاتنا بشـــكل عام والهيئات المحلية تقديم خدماتها األساسية 

نوعي«. بشكل 

وأكـــد م. حديـــد تصميـــم الجميع على البقـــاء والبناء واالبتكار ومواجهة المســـتحيل لخلق واقع أفضل ألبناء الشـــعب الفلســـطيني، 

للبقـــاء علـــى مقربـــة مـــن التطـــور الســـريع الذي يشـــهده العالم وَجســـر الهـــّوة التـــي يســـعى االحتـــالل لتعميقها بين فلســـطين 

ومحيطهـــا. وبّيـــن أن هـــذه اللقـــاءات والمؤتمرات والعالقات التي يســـعى الجميع لتطويرها ما هي إال وســـيلة ومنصة لمســـاعدة 

الفلســـطينيين فـــي إيصـــال صوتهـــم، صـــوت الحق في وجـــه قوى الظالم مـــن جانب، واالســـتفادة مـــن الخبرات فـــي العديد من 

المجـــاالت مـــن جانب آخـــر، في مجال التخطيـــط االســـتراتيجي والحضري للمدن، حتـــى تتمكن مـــن التغلب على التحديـــات الصعبة.

تعزيز العالقات الدولية
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 الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وضبط المخالفين

االنتهاء من أعمال الصيانة لحدائق البلدية 

بهـــدف االطمئنـــان على أوضاع النظافة العامة والســـالمة الغذائية والتأكد من توفر شـــروط الصحة والبيئة والســـالمة العامة فيها، 

استمرت طواقم البلدية بتنفيذ جوالتها التفتيشية، إضافة إلى تلك الجوالت التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع لجنة الصحة والسالمة 

العامـــة، والتـــي تضم كل من بلدية رام الله، والمحافظة ووزارة الصحة ووزارة الزراعـــة ووزارة االقتصاد الوطني والضابطة الجمركية. 

هـــذا وقـــد جرى خـــالل هذه الجوالت إتالف مـــا ضبط من اللحوم والمـــواد الغذائية والتموينية غير الصالحة لالســـتهالك البشـــري أو 

خـــذت إجـــراءات قانونية بحـــق المطاعم المخالفة لعـــدم مراعاتها الشـــروط الصحية والبيئيـــة، لحين تصويب  المنتهيـــة صالحيتهـــا، واتُّ

أوضاعها؛ وقد ُكشـــف على 421 منشـــأة غذائية، وُأعطي مخبزان إنذارين لاللتزام بالشـــروط الصحية والسالمة العامة وتركيب مناخل  

علـــى الشـــبابيك وااللتزام بالشـــروط الصحية في تخزيـــن الطحين، وُأتلف ما يقـــارب 08 كيلو من المواد منتهيـــة الصالحية، وُأعطي 

مطعـــم إخطـــاًرا لاللتـــزام بالشـــروط الصحيـــة والتخزين، وُأتلفـــت المـــواد الغذائية منتهيـــة الصالحية مـــن بعض المحـــالت التجارية. 

ضمـــن مســـاعي البلديـــة للحفـــاظ على هـــذه الحدائـــق بصورتهـــا الجميلـــة وحالتهـــا الجيدة، جـــرى العمل فـــي األشـــهر األولى من 

العـــام الجـــاري علـــى إتمـــام عملية الصيانـــة للحدائق وتشـــمل: مقاعـــد جديـــدة، وتركيب ســـالل نفايات، وتركيـــب درابزينـــات )حواجز 

للحمايـــة(، وتركيـــب طـــاوالت، وعمل صيانـــة للدرابزينات ودهنها، ووضـــع طاوالت، واســـتيراد ألعاب جديدة وتركيبهـــا، وعمل صيانة 

لأللعـــاب الموجـــودة، واســـتيراد مظـــالت وتركيبهـــا، والعديد مـــن أعمال الصيانـــة اأُلخرى التـــي تتعلق بأعمال البســـتنة والتشـــجير، 

وعمـــل صيانـــة ألرضيـــات الحدائـــق لوحداتهـــا الصحيـــة. ولتغطيـــة تكاليف هـــذه األعمال ُتفرض رســـوم رمزيـــة للدخـــول إلى بعض 

الحدائـــق، والتـــي تتمثـــل فـــي فرض شـــيكل واحد في حديقة يوســـف قـــدورة وتخفيض رســـوم حرش ردانا إلى عشـــرين شـــيكاًل.

أعدادهـــم  تتجـــاوز  والذيـــن  الحدائـــق،  علـــى  الشـــديد  المواطنيـــن  إقبـــال  وبســـبب  الســـابقة،  لألعـــوام  وخالًفـــا 

أمـــام  مفتوحـــة  الحدائـــق  أبـــواب  تـــرك  علـــى  البلديـــة  أبقـــت  فقـــد  الصيـــف،  فتـــرة  خـــالل  الـــرواد  مـــن  اآلالف  عشـــرات 

أيًضـــا. وضواحيهـــا  المدينـــة  لســـكان  متنفًســـا  الحدائـــق  هـــذه  تعتبـــر  إذ  العـــام،  مـــدار  علـــى  والزائريـــن  المواطنيـــن 

وفـــي إطـــار تطوير الحدائق يجري العمل حالًيا وبدعم مـــن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، على إنشـــاء محطات للقراءة في 

كل من حديقة يوســـف قدورة، وحرش ردانا، وحديقة األمم، لتشـــجيع رواد تلك الحدائق على القراءة ضمن أجواء الحدائق المنعشـــة.

الصحة والبيئة
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مشروع رام اهلل نظيفة 24/7

ضمـــن مســـاعي طواقـــم بلديـــة رام اللـــه لتحقيـــق شـــعار رام اللـــه نظيفـــة 24/7، الـــذي يهدف إلـــى الحفاظ علـــى نظافـــة المدينة 
علـــى مـــدار األســـبوع وعلـــى مدار 42 ســـاعة؛ فقد جـــرى تشـــغيل عمالة إضافية لتوســـيع رقعـــة المناطـــق المزودة بخدمـــة تكنيس 
الشـــوارع وتكثيـــف تشـــغيل مركبـــات جمـــع النفايـــات، ويجـــري العمـــل حالًيـــا ضمن ثـــالث وردّيـــات عمل مـــن الســـابعة صباًحا حتى 
الســـاعة الثانيـــة ليـــاًل، إضافـــة إلـــى وجـــود مركبـــات لجمـــع النفايـــات علـــى مـــدار 24 ســـاعة. هذا وقـــد جـــرى العمل علـــى تنظيف 
عشـــرات قطـــع األراضـــي الفارغة فـــي المدينة ومخاطبـــة أصحاب تلك األراضـــي وحثهم على الحفـــاظ على نظافتها عبر تســـييجها.

يجـــري تنفيـــذ نشـــاطات برنامـــج مـــدارس صحيـــة وصديقـــة للبيئـــة للســـنة الثامنـــة علـــى التوالـــي، بالتعـــاون مـــع مديريـــة التربية 
والتعليـــم/رام اللـــه والبيـــرة، وبرعايـــة شـــركة المشـــروبات الوطنيـــة )CBN(. بعدهـــا يكـــون هنـــاك تكريـــم للمـــدارس الموجودة في 
رام اللـــه، والتـــي تنجـــح فـــي تبّنـــي خطوات تهـــدف إلـــى تعزيز الصحـــة والوعـــي البيئـــي، ودعـــم اإلدارة الفاعلـــة لمختلـــف موارد 
البيئيـــة، باإلضافـــة إلـــى دعـــم اإلســـهامات البـــارزة والرائـــدة في مجـــال البيئة وتشـــجيعها، بمـــا يدعم أهـــداف األلفية فـــي حماية 
البيئـــة وتحســـينها وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وترفـــع المدرســـة الفائـــزة بالمركـــز األول علم مدرســـة صحيـــة وصديقـــة للبيئة. 
رّكـــزت خـــالل هـــذا العـــام علـــى النشـــاطات التي مـــن شـــأنها العمـــل علـــى إدارة النفايـــات الصلبـــة، والتي اشـــتملت علـــى إعادة 
اســـتخدام النفايـــات الصلبـــة وعمل نمـــاذج ووســـائل تعليمية، وفصـــل األوراق، وتنظيـــم يومي للنظافـــة لجميع مرافق المدرســـة 
بمـــا فيهـــا الســـاحات الخلفيـــة والقطـــع المجـــاورة بمشـــاركة أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية، والمديريـــن والطلبـــة، وأوليـــاء األمـــور.
ثـــم رّكزت أيًضا على النشـــاطات التي من شـــأنها رفـــع الوعي البيئي لدى الطلبة، والتي اشـــتملت على مشـــاركة المجتمع المحلي 
في النشـــاطات، وتفعيل اإلذاعة الصباحية، ونقل تجربة المدرســـة إلى مدارس ُأخرى غير مشـــاركة، وتنظيم يوم بيئي ودعوة أولياء 
األمـــور، باإلضافـــة إلـــى تنفيذ النشـــاطات التي من شـــأنها تعزيز الوعـــي الصحي للطلبـــة، وتعزيز الغذاء الصحي فـــي المقاصف، 
واســـتحداث مســـاحات خضراء، وترشيد استهالك الكهرباء والماء بهدف أن تصبح مدارس رام الله مستدامة وخضراء على مدار العام.

تهدف بلدية رام الله في إطالقها مشـــروع مســـابقة المســـرحية البيئية مع طلبة المدارس إلى اســـتخدام أســـاليب شـــائقة وجذابة 
ومعاصـــرة فـــي التوعيـــة البيئيـــة، إذ يجري تحفيـــز المدارس على اســـتخدام أدوات الدراما المســـرحية فـــي رفع الوعـــي البيئي لدى 

الطلبة، بمشـــاركة أولياء األمـــور والمجتمع المحلي.
وينّفـــذ هـــذا المشـــروع للســـنة الثامنة علـــى التوالي داخل مـــدارس المدينة، ويكـــون ذلك باإلعالن عـــن هذه المســـابقة في بداية 

كل عـــام دراســـي، بشـــرط اســـتخدام نصوص تطرح أو تعالـــج قضايا بيئيـــة معينة داخل مدينـــة رام الله.

هـــذا وقـــد نّظمـــت مســـابقة لكتابة نصـــوص بيئيـــة وصحية في بدايـــة العام الدراســـي تحت عنـــوان )اآلثـــار الســـلبية الناتجة عن 
ظاهرتـــي التدخيـــن واألراجيـــل(، وقد جـــرى العمل على تقييـــم النصوص البيئية المشـــاركة لهذا العـــام، وُأعلن عـــن الفائزين في 

هذه المســـابقة على النحـــو التالي:

المركز األول: فراس أبو صباح، مسرحية “شو ذنب النجمة”، 

المركز الثاني: ميرنا سخلة، مسرحية “برهان والدخان”،

المركز الثالث: حنين جابر، مسرحية “األراجيل”؛ مناصفة مع مسعد هاني، مسرحية “شو صار امبارح”. 

برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة للعام الدراسي 2017-2016

مسابقة المسرحية البيئية للعام الدراسي 2017-2016
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عقـــدت بلديـــة رام اللـــه بالتعاون من مؤسســـة عبد المحســـن القطان، ورشـــة عمل تدريبية تحت عنوان )وســـائل تعليميـــة من إعادة 

اســـتخدام النفايـــات الصلبـــة(، هدفـــت إلى التشـــجيع علـــى التقليل مـــن كميـــة النفايات الصلبـــة في البيئـــة الفلســـطينية، بإعادة 

اســـتخدام هـــذه النفايات الصلبة وعمل وســـائل تعليمية يســـتخدمها طلبة المدارس بشـــكل مســـتدام، باإلضافة إلـــى العمل على 

نقـــل التجربـــة وتعليمهـــا لطلبة المدارس المشـــاركة ببرنامـــج مدارس صحية وصديقـــة للبيئة.

تقـــوم بلديـــة رام اللـــه بتنفيذ المشـــروع للســـنة التاســـعة على التوالي، ويســـتهدف مـــا يقـــارب 7000 طالب وطالبة مـــن مختلف 

مـــدارس مدينـــة رام اللـــه وكالة وخاصة وحكومـــة من الفئة العمريـــة 6-10 أعوام، ومن أبرز النشـــاطات التي نّفذت علـــى مدار العام 

الدارســـي: أواًل، توزيـــع تبرويـــرات )أوعيـــة حفـــظ الطعام( ومطـــرات للصف األول األساســـي بهـــدف التقليل من كمية اســـتهالك 

أكيـــاس الساندويشـــات لـــدى الطلبـــة المســـتهدفين، يتبعه نقـــاش توعـــوي يتضمن الحديث عـــن مشـــروع التوعية البيئيـــة، بهدف 

تعريـــف الطلبـــة بالبيئـــة المحيطـــة وباألخطار التـــي تواجهها، وكيفيـــة الحد منها ومـــن التلوث اللذيـــن يصيبان البيئة جراء األنشـــطة 

اليومية. 

بال )الكمبوســـت(، وتعليمهم كيفية  ومـــن ثـــم تعريف الطلبة بســـلبيات ظاهرة الحـــرق، وعرض فيلم بيئـــي يتناول كيفية صناعـــة الدُّ

إعادة تدوير الورق المســـتعمل.

نظمـــت بلديـــة رام اللـــه بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة الفلســـطينية 

يـــوم الصحـــة العالمـــي 2017، الـــذي جـــاء تحـــت شـــعار »االكتئاب 

دعونـــا نتحـــدث عنـــه«، إذ ُعـــرض أكثـــر من نشـــاط تفاعلـــي للطلبة 

بشـــأن موضـــوع االكتئـــاب ونشـــاطات تفاعليـــة وتفريـــغ نفســـي 

مـــن قبـــل وزارة الصحـــة والحركـــة العالميـــة للدفاع عـــن األطفال، 

إضافـــة إلـــى عرض موســـيقي قدمه طلبـــة مدارس المســـتقبل. 

وشـــارك فـــي الحفـــل المـــدارس التاليـــة: عيـــن منجد األساســـية، 

وفيصـــل  األساســـية،  اللـــه  رام  وبنـــات  مصبـــاح،  عيـــن  وذكـــور 

الحســـيني، واإلنجيلية األســـقفية العربية، ومدارس المســـتقبل. 

عقـــدت بلديـــة رام اللـــه بالتعـــاون مـــن مؤسســـة عبـــد المحســـن 

القطـــان، ورشـــة عمـــل تدريبيـــة تحـــت عنـــوان )وســـائل تعليميـــة 

مـــن إعـــادة اســـتخدام النفايـــات الصلبـــة(، هدفت إلى التشـــجيع 

البيئـــة  فـــي  الصلبـــة  النفايـــات  كميـــة  مـــن  التقليـــل  علـــى 

الفلســـطينية، بإعـــادة اســـتخدام هـــذه النفايـــات الصلبـــة وعمـــل 

وســـائل تعليميـــة يســـتخدمها طلبة المدارس بشـــكل مســـتدام، 

باإلضافـــة إلـــى العمـــل علـــى نقـــل التجربـــة وتعليمهـــا لطلبـــة 

المـــدارس المشـــاركة ببرنامـــج مـــدارس صحيـــة وصديقـــة للبيئة.

ورشــة عمــل تحــت عنــوان )وســائل تعليميــة من إعــادة اســتخدام النفايــات الصلبة(

مشروع التوعية البيئية لطلبة الصفوف األساسية 

االحتفال بيوم الصحة العالمي 2017

تنفيذ محاضرات توعية زراعية ضمن معرض ربيع رام اهلل

الصحة والبيئة
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إطالق فعاليات يوم النظافة الوطني 2017

شـــارك المئـــات مـــن المواطنيـــن المتطوعيـــن أفـــراًدا ومؤسســـات، أطفـــااًل وشـــباًبا وكبـــاًرا، فـــي حملـــة يـــوم النظافـــة الوطني 

التـــي نظمتهـــا بلديـــة رام اللـــه وذلـــك فـــي ذكـــرى يـــوم األرض الخالـــد، وأطلقـــت البلديـــة هـــذا العـــام شـــعار » أرضي بتنـــادي .. 

نظفونـــي يـــا أوالدي«، وذلـــك بالتعـــاون مع مؤسســـات المجتمع المحلـــي وطالب المـــدارس والقطـــاع الخاص واألجهـــزة األمنية.

تـــوزع العمـــل علـــى قيـــام طالب المـــدارس بتوزيع مـــادة لنشـــر الوعي تتعلـــق بتغريم ملقـــي النفايات مـــن نوافذ الســـيارات على 

المواطنيـــن فـــي مركـــز المدينـــة كخطوة رمزيـــة لحّثهم علـــى الحفاظ علـــى النظافة ورمـــي النفايات فـــي الحاويات؛ فـــي حين تركز 

المتطوعين  المشـــاركين  رام عمـــل  بلديـــة  مجلـــس  وأعضـــاء 

البلديـــة  وموظفـــي  تنظيـــف اللـــه،  فـــي  والعامليـــن 

المدينـــة،  مركـــز  فـــي  وزراعـــة شـــجر فـــي شـــارع يافا.مواقـــع 

األرض من الجديـــر ذكـــره، أن بلدية رام  بيـــوم  واحتفـــااًل  اللـــه 

سلســـلة  أطلقـــت  النظافـــة الخالـــد،  يـــوم  فعاليـــات 

تضمنـــت الوطني، التي اســـتمرت لغاية  والتـــي   ،8/5/2017

نوافـــذ توزيع مـــادة لنشـــر الوعي حول  مـــن  النفايـــات  ملقـــي 

الحمـــراء، وتنظيـــف مواقع من الســـيارات، وتوزيـــع البطاقـــات 

نظافة مع مؤسســـات المدينة، مراكز المدينة، وتنفيذ سلســـلة 

وتوزيـــع منشـــورات توعيـــة للمحـــالت التجاريـــة، وقيـــام متطوعيـــن بأعمـــال النظافة بـــداًل من عمـــال النظافـــة تكريًما لهـــم، وتنفيذ 

دورة تدريبيـــة لعمـــال النظافـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة الفلســـطينية، وتكثيف تشـــغيل مركبات جمـــع النفايات. واســـتمرت هذه 

الفعاليـــات مـــا يقـــارب شـــهرين متتالييـــن كعمل يومي مـــن المؤسســـات )44 مؤسســـة(، التي أبدت اســـتعدادها للمشـــاركة في 

هـــذه الفعاليـــات. وفـــي النهايـــة وّزعـــت دروع تكريمية لكل المدارس والمؤسســـات التي ســـاهمت وشـــاركت في نجـــاح الفعاليات.

الصحة والبيئة
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شـــاركت بلديـــة رام اللـــه تجربة المدينـــة الفريدة، باعتماد نظـــم المعلومات الجغرافية كأداة رئيســـية في توفيرخدمـــات نوعية وتوفير 

مختلـــف المعلومـــات المرتبطـــة بالبعـــد المكانـــي التـــي يحتـــاج إليها موظفـــو البلديـــة وأبناء مدينـــة رام اللـــه وزوارهـــا، وذلك في 

الملتقـــى الحـــادي عشـــر لنظـــم المعلومـــات الجغرافية الذي عقـــد تحت رعاية ســـمو أمير المنطقة الشـــرقية األمير ســـعود بن نايف 

آل ســـعود، فـــي مدينة الدمام بالمملكة العربية الســـعودية في الفترة من 11-13 من شـــهر نيســـان الجـــاري، بحضور مختصين في 

هـــذا المجـــال، ومشـــاركة 35 خبيـــًرا في مجال النظـــم الجغرافية من مختلـــف أنحاء العالـــم، وكان هناك معرض مصاحب شـــاركت فيه 

30 جهـــة حكوميـــة وخاصـــة، إضافة إلى خمس ورش عمـــل متخصصة في: دور الطائرات بدون طيار في توســـيع القـــدرات المكانية، 

المعلومـــات والجديد فـــي تكنولوجيا  نظـــم 

والتحديـــات الجغرافية واالستشـــعار  بعـــد،  عـــن 

الصـــور  إنتـــاج   الجويـــة المعدلة مكانًيا، فـــي 

الرحـــالت  ونظم وتخطيـــط  اإلبعـــاد،  ثالثيـــة 

المصـــدر.المعلومـــات الجغرافيـــة  مفتوحـــة 

البلديـــة  توضيحـــي وشـــاركت  بعـــرض 

دائـــرة  مديـــرة  د.صفـــاء قدمتـــه   GIS & IT

ُدعيـــت من قبـــل اللجنة الكركـــي الدويـــك، التي 

للمؤتمـــر  لتكـــون متحدًثا رئيســـًيا، المنظمـــة 

تبّنـــي وتشـــارك الحضور بأهم  قـــوة  جوانـــب 

المعلومـــات  عمـــل نظـــم  فـــي  الجغرافيـــة 

كفاءتـــه البلديـــات، وكيـــف أثبت  النظـــام  هـــذا 

واالســـتعالم  وتحليلهـــا  وتوثيقهـــا  المكانـــي  بالبعـــد  المرتبطـــة  الوصفيـــة  والبيانـــات  الهندســـية  البيئـــة  مـــع  التعامـــل  فـــي 

عـــن تفاصيـــل متغيـــرات مرتبطـــة بالبعـــد المكانـــي، وعـــن المكلفيـــن وطلباتهـــم ووضعهـــم المالـــي، ومتابعـــة تنفيـــذ بعـــض 

المشـــاريع، والمســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرارات، واالعتمـــاد علـــى هـــذا النظـــام فـــي إدارة األزمـــات وحـــاالت الطـــوارئ. عرضـــت 

د. الدويـــك أهـــم التطبيقـــات الرقميـــة التفاعليـــة التـــي طـــّورت في بلديـــة رام اللـــه والخدمـــات والحلـــول المتقدمة التـــي تمكنت 

هـــذه التطبيقـــات مـــن تقديمهـــا إلـــى فريـــق عمـــل البلديـــة، وإلـــى المؤسســـات الشـــريكة وإلـــى المواطنيـــن وزائـــري المدينـــة.

تفعيل برامج المرحلة األولى من النظام المحوسب الشامل

المشاركة في ملتقى نظم المعلومات الجغرافية بالدمام

فـــي إطـــار مشـــروع البلدية اإللكترونـــي الممول مـــن مؤسســـة الـ GIZ للتعاون الدولي، والذي تســـعى البلدية مـــن خالله لتحقيق 

رؤيتهـــا فـــي تطبيق نظام عمل خدماتي إلكتروني فاعـــل، يعمل على إنجاز عمل وخدمات البلدية إلكترونًيا تســـهياًل على المواطنين 

والمطورين والمؤسســـات الشـــريكة؛ باشـــرت البلدية مع مطور خارجي في برمجة نظام موحد شـــامل يمكنه معالجة جميع متطلبات 

العمـــل الداخليـــة في جميع الدوائر، إضافة إلى اســـتقبال طلبات الجمهور ومعالجتها. وفي هذا الســـياق جـــرى تفعيل العمل ببرامج 

المرحلـــة األولـــى التي تشـــمل: برنامـــج التخطيط والموازنـــة، وبرنامج مركز خدمـــات الجمهـــور، وبرنامج WF، واألرشـــفة )المذكرات، 

الصـــادر والوارد(، وبرنامج دليل المؤسســـات، وبرنامج قطع األراضـــي؛ ثم جرى تطوير برامج المرحلة الثانية التـــي يجري حالًيا تهيئتها 

لتفعيـــل العمـــل بها، وتشـــمل: برنامج محاضـــر االجتماعات، وبرنامج الموارد البشـــرية، وبرنامـــج إدارة المرافق، وبرنامج المشـــتريات 

والمســـتودعات، وبرنامـــج المحاســـبة، وبرنامج الرســـوم، وبرنامج األصـــول الثابتة، وبرنامج الحـــرف والصناعات، وبرنامـــج المبيعات.
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جوجل ستريت فيو تصور شوارع رام اهلل

تطوير خدمة قياس رضى المواطنين بشكل محوسب

 قريًبا ســـيصبح بإمكان أي شـــخص فـــي العالم زيـــارة مدينة رام
 اللـــه افتراضًيا كما لو كان يتجول حقيقة في شـــوارعها وأحيائها؛
 فبالتعـــاون مع بلديـــة رام اللـــه، وبعد الحصول علـــى التراخيص
المعلومـــات، وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  وزارة  مـــن   الرســـمية 
 والتنســـيق مـــع الجهـــات األمنيـــة ذات العالقة، شـــرعت شـــركة
 جوجل العالمية من خالل شـــركة سوبر ســـكيورتي سيرفيسيس
 اليـــوم فـــي تصويـــر أول مدينـــة فلســـطينية )مدينـــة رام الله(
 «، التي تعملGoogle Street Viewبخاصية الســـتريت فيـــو »
 علـــى رقمنـــة شـــوارع المدينة بتقنيـــة 360 درجة ونشـــرها على
 برامجهـــا، مثـــل خرائـــط جوجـــل وجوجل إيـــرث التي تقـــدم صورًا
بانوراميـــة لجانبي الشـــارع يمكـــن رؤيتها من جميـــع االتجاهات.
 وقـــد تجولت ســـيارة جوجل في أحيـــاء المدينة بســـرعة ال تتجاوز
 40 كم/ســـاعة، وهـــي تحمـــل برًجـــا عليه ثمانـــي كاميـــرات عالية
 الدقـــة وواســـعة الزوايـــا تشـــكل نماذج ثالثيـــة األبعـــاد، ويكون
 هـــذا البـــرج موصـــواًل باألقمـــار الصناعية، حيـــث يســـتخدم منظومة االستشـــعار عن بعـــد لتحديد الموقـــع الجغرافـــي لمناطق جمع
 البيانـــات بدقة. وبعد أن تنشـــر الشـــركة البيانات قريًبا، ســـيكون اإلمـــكان تصفح هذه الصور البانورامية باســـتخدام مفاتيح األســـهم
 علـــى لوحـــة المفاتيـــح أو باســـتخدام الفأرة للضغط على األســـهم المعروضة على الشاشـــة، ويمكـــن عرض الصور بأحجـــام متعددة
 مـــن أي اتجـــاه ومـــن مختلـــف الزوايا. وهناك خطوط ُتعرض مع صورة الشـــارع وتوضح اســـم الشـــارع واتجاه الســـير المســـموح فيه.
 وقـــد زودت بلديـــة رام الله شـــركة جوجل بالطبقات الجغرافية الخاصة بشـــوارع المدينة باتجاهات حركة الســـير وتســـمياتها الرســـمية
 العربيـــة واإلنكليزيـــة، وبمبانـــي المدينـــة التي تحمـــل أرقاًما خارجيـــة ورمًوزا بريديـــة، والتي ستســـمح أيًضا بإظهار العنـــوان الكامل
 ألي مبنـــى يقـــع فـــي منطقة التجـــول االفتراضي، كمـــا يظهر فـــي التطبيقات التفاعليـــة التي طورتهـــا البلدية ووفرتهـــا مجاًنا من

 www.ramallah.ps/e-maps خـــالل الرابط

صاَحـــب افتتـــاح مركـــز خدمـــات الجمهـــور الجديد تطويـــر أداة محوســـبة لقياس رضـــى المواطنيـــن عن الخدمـــة التي يقدمهـــا المركز 

الجديـــد. وُأضيفـــت فتـــرة معينـــة، بعـــض األســـئلة التي تخـــص أداء الموظف المســـؤول عـــن المحطة، وذلـــك لالســـتفادة من آراء 

المواطنيـــن ووجهـــات نظرهـــم فـــي تحســـين أداء الموظفين ورفع مســـتوى الخدمـــة المقدمـــة إليهم ورضاهـــم عنها. 
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صاَحـــب افتتـــاح مركـــز خدمـــات الجمهـــور الجديد تطويـــر أداة محوســـبة لقياس رضـــى المواطنيـــن عن الخدمـــة التي يقدمهـــا المركز 

الجديـــد. وُأضيفـــت فتـــرة معينـــة، بعـــض األســـئلة التي تخـــص أداء الموظف المســـؤول عـــن المحطة، وذلـــك لالســـتفادة من آراء 

المواطنيـــن ووجهـــات نظرهـــم فـــي تحســـين أداء الموظفين ورفع مســـتوى الخدمـــة المقدمـــة إليهم ورضاهـــم عنها. 

البث المباشر من التقاطعات الرئيسية

تعزيـــًزا للبيئـــة التكنولوجيـــة فـــي مدينة رام الله عبـــر تقديم خدمـــات نوعية وذكية، وتماشـــًيا مع رؤيـــة بلدية رام اللـــه للمدينة كأول 

مدينـــة ذكيـــة في فلســـطين، جرت تهيئة مدرســـة الشـــهيد زياد أبو عيـــن على غرار مدرســـة بنات رام اللـــه الثانويـــة، لتتمكن من أن 

تكون مدرســـة ذات ممارســـات ذكيـــة بحيث تتوفر فيها أدوات تفاعلية متماشـــية مـــع التطور التكنولوجي وثـــورة االتصاالت الحديثة، 

بـــداًل مـــن أدوات التعلـــم والتعليم التقليدية. ففـــي الوقت الذي تتولى فيـــه وزارة التربيـــة والتعليم مهمة تهيئة المـــواد التعليمية 

والمناهـــج للتماشـــي مع عصـــر التكنولوجيا، وإعـــادة النظر في أســـاليب التدريـــس والتقييم وتبـــادل المعلومات، وّفـــرت بلدية رام 

اللـــه البنيـــة التحتيـــة التكنولوجية التي تشـــكل أداة التمكين األساســـية إلنجاح هذا التوجه، مـــع توفير: مركز بيانات رئيســـي، وخوادم 

مركزية إلدارة البيانات مع نظام عمل طوارئ لضمان اســـتمرارها في حال توقف النظام الرئيســـي، وشـــبكة حاســـوب ســـلكية فائقة 

الســـرعة، ووحـــدة حفـــظ الطاقـــة المركزيـــة تخدم جميـــع األجهزة التـــي ُرّكبـــت لضمان عملها مـــدة ســـاعتين على األقل بعـــد انقطاع 

الكهربـــاء، وشـــبكة الســـكية آمنـــة للوصول إلى الشـــبكة الداخلية وشـــبكة اإلنترنت، ونظام أمـــان لمنع االختراقـــات الخارجية وتنظيم 

الصالحيـــات للمســـتخدمين، ونظـــام e-school للتواصل الذكـــي بين اإلدارة والمعلميـــن والطالب وأولياء األمور، ومختبر حاســـوب 

ذكـــي مجّهـــز بأجهـــزة حاســـوب افتراضيـــة )VDI( تجري تغذيته مـــن مركـــز البيانات الرئيســـي، وبرمجيـــات متعددة، وتزويـــد كل صف 

ومختبـــر بجهـــاز حاســـوب افتراضي مـــع بروجكتر تفاعلـــي، وتغطية كامل مرافق المدرســـة بنظـــام صوتي متكامل داخلـــي وخارجي، 

.Fiber Optic وإنترنت 

تطوير مدارس ذات ممارسات ذكية في مدينة رام اهلل
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مشاريع ثقافية ومجتمعية، وأبرز ما انضوى إلى إطارها من فعاليات وأنشطة:

مهرجان »نوار نيسان«

توقيع اتفاقية إلنشاء محطات قراءة في بلديتي رام اهلل والبيرة
وّقـــع أمين عـــام اللجنة الوطنية الفلســـطينية للتربيـــة والثقافة والعلوم مراد الســـوداني، 
اتفاقية مع بلدية رام الله ممثلة برئيســـها باإلنابة ســـامح عبد المجيـــد وبلدية البيرة ممثلة 
برئيســـها المهنـــدس فـــوزي عابـــد، لدعم مشـــروع محطات القـــراءة وذلك في مقـــر اللجنة 
بمدينـــة البيرة. يهدف هذا المشـــروع إلى إدخال ثقافة القـــراءة العامة لدى مختلف الفئات 
مـــن أبناء شـــعبنا في األماكن العامـــة كالمتنزهات، عن طريق تزويد هـــذه المناطق بخمس 
محطـــات قراءة كمرحلة أوليـــة، بحيث يجري وضع كتب مكتبة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلـــوم فيهـــا، ومـــن ثم تدوير الكتـــب وتغييرها كل فتـــرة، باإلضافة إلـــى تزويد المحطة 
بأحـــدث اإلصـــدارات فـــي الثقافـــة الوطنية ومـــا يهم فئات الشـــعب المتعددة، للتشـــجيع 
علـــى القراءة المســـتمرة واســـتثمار أوقـــات الفـــراغ وتعزيز فعـــل القراءة بصـــورة يومية.

نظـــم كل مـــن بلديـــة رام اللـــه ومؤسســـة تامـــر للتعليـــم المجتمعـــي وســـرية 
رام اللـــه األولـــى ومركـــز الفـــن الشـــعبي، النســـخة السادســـة مـــن مهرجـــان 
»نـــوار نيســـان« فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 6 - 7 نيســـان 2015، بالشـــراكة مـــع 
عشـــر مؤسســـات عامـــة وأهليـــة: رواق، ومركـــز خليـــل الســـكاكيني الثقافـــي، 
ومركـــز جبـــل النجمـــة للتأهيـــل، ومؤسســـة النيـــزك، ومشـــجر جذور، وعشـــتار، 
ومهرجـــان كرامـــة ألفـــالم حقـــوق اإلنســـان، واإلغاثـــة الطبيـــة الفلســـطينية، 
واتحـــاد لجـــان العمـــل الزراعـــي، باإلضافـــة إلـــى مديريـــة التربيـــة والتعليـــم.
شـــكل المهرجـــان أول مشـــاريع بلديـــة رام اللـــه ضمـــن موســـم »ويـــن ع رام 
اللـــه« الثانـــي، الـــذي أطلقتـــه مطلع العـــام بعنـــوان »محطات«، والـــذي يضم 
مجموعـــة واســـعة مـــن المشـــاريع الثقافيـــة والفنية، بحيـــث تركـــز البلدية في 
كل مشـــروع منهـــا علـــى محطة مـــن محطـــات ذاكرتنـــا الوطنية، وبشـــكل خاص 
انتفاضـــة العـــام 1987 التـــي كرســـت ضمـــن ما كرســـته، الرابط ما بيـــن األعمـــال الثقافيـــة والفنيـــة واإلبداعية والنضـــال الوطني، 
وكرســـت قيًمـــا خاصـــة بتلـــك المرحلـــة التـــي ما زالـــت أجيـــال تســـتذكرها، وتأمـــل إعـــادة إحيائهـــا والبنـــاء عليهـــا، كتكاثف الشـــعب 
الفلســـطيني وقدرتـــه علـــى المبـــادرة بعفويـــة وتلقائية، األمـــر الذي تجلى فـــي تفاصيـــل الحياة اليوميـــة حينئذ، وأنتجـــت مفاهيم 
وممارســـات جديـــدة فـــي التماســـك االجتماعـــي وفـــي إدارة شـــؤون الحيـــاة اليوميـــة، واالكتفـــاء الذاتـــي، ومقاطعـــة االحتـــالل 
والعصيـــان المدنـــي، وما صاحـــب ذلك من المكانـــة المتقدمة التي احتلتهـــا المرأة في كل هذه الممارســـات بمســـتويات متعددة.
حمل المهرجان شـــعار »يا والد حارتنا«، إذ اســـتندت إليه المؤسســـات المنظمة والشـــريكة في بناء البرنامج الفني للمهرجان، الذي 
حـــاول فـــي فعالياته المتنوعة التركيز على مفاهيم أساســـية تميزت بها انتفاضة العام 1987: كالعمـــل الجماعي، والعمل التعاوني، 
والعونة، واالقتصاد المســـتقل عن االحتالل، وتضحيات الشـــهداء، والتعليم الشـــعبي، واإلنتاجات الفنية المرتبطة باالنتفاضة، الخ.
مســـاحات  مـــن  واحـــدة  كونهـــا  اللـــه،  رام   – القديمـــة  البلـــدة  ســـاحة  فـــي  نـــوار  المهرجـــان  فعاليـــات  جميـــع  نظمـــت 
وجـــرى  وأهاليهـــم،  األطفـــال  مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  المهرجـــان  وارتـــاد  الحجـــارة،  انتفاضـــة  فعاليـــات  فيهـــا  تجلـــت  عديـــدة 
الفئـــة  ضمـــن  األونـــروا(  ومـــدارس  والخاصـــة  الحكوميـــة   (  13 وعددهـــا  اللـــه  رام  مدينـــة  مـــدارس  جميـــع  مـــع  التنســـيق 
طالًبـــا.  2145 الثانـــي  اليـــوم  فـــي  المشـــاركين  عـــدد  وقـــّدر  المهرجـــان،  فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة  المســـتهدفة  العمريـــة 
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نظمـــت بلديـــة رام اللـــه انتخابـــات الـــدورة الرابعـــة لمجلـــس بلدي 
األطفال فـــي مبنى المحكمة العثمانية – البلـــدة القديمة، والتي 
خاضتهـــا 17 مدرســـة مـــن مـــدارس المدينـــة الحكوميـــة والخاصة 
والتابعـــة لوكالة الغوث، وقد تنافس خاللهـــا89 طالًبا وطالبة على 
مقاعد مجلس بلدي األطفال البالغة 17 مقعًدا. وقد أشـــرفت إلى 
جانـــب طاقم دائرة الشـــؤون الثقافيـــة والمجتمعية/بلدية رام الله؛ 
لجنُة االنتخابات المركزية الفلســـطينية على جميع تفاصيل العملية 
االنتخابيـــة )الرقابة، والفـــرز، وإعالن النتائج(، إضافـــة إلى ممثلين 
عن مـــدارس المدينة المشـــاركة والطالب المرشـــحين أنفســـهم.
ويعتبـــر مجلـــس بلـــدي األطفـــال مـــن المشـــاريع المهمـــة التـــي 
خلـــق وعـــي  إلـــى:  يهـــدف  إذ  أولويـــة خاصـــة،  البلديـــة  توليهـــا 
ثقتهـــم  وتنميـــة  وقدراتهـــم  إمكاناتهـــم  تجـــاه  األطفـــال  عنـــد 
آرائهـــم  عـــن  للتعبيـــر  لألطفـــال  منصـــة  وعمـــل  بأنفســـهم، 
وإيصالهـــا إلـــى صنـــاع القـــرار، وتنميـــة حـــّس المســـؤولية تجـــاه 
التطوعـــي،  العمـــل  روح  وتنميـــة  العامـــة  المجتمعيـــة  القضايـــا 
وتنميـــة مفهـــوم الديمقراطيـــة عبـــر الممارســـة لـــدى األطفـــال، 
وتعزيـــز روح المواطنـــة لـــدى األطفـــال تجـــاه مدينتهـــم ووطنهم.

ــي  ــات ف ــراء االنتخاب ــد إج ــه بع ــلم مهام ــال رام اهلل يتس ــدي أطف ــس بل مجل
ــة ــدارس المدين م

مكتبة األطفال والناشئة/مبنى المحكمة العثمانية

بنـــاء علـــى قـــرار المجلس البلدي رقـــم )45/2015(، جرى نقل مكتبة األطفال فـــي المكتبة العامة إلى مبنى المحكمـــة العثمانية بعد 

تهيئتهـــا الســـتقبال مكتبـــة األطفال، ويأتـــي ذلك في ســـياق رغبة البلدية في توســـعة المســـاحات داخل المكتبـــة العامة، وبهدف 

تطويـــر مكتبـــة األطفال فـــي المحكمة العثمانية لتضـــم إلى جانب مكتبة األطفال، برامج ونشـــاطات لألطفـــال والعائلة.

تهـــدف بلديـــة رام اللـــه تدريجًيـــا إلى: بناء مكتبـــة متطورة لألطفال فـــي رام اللـــه – البلدة القديمـــة، لتعزيز القراءة وتشـــجيعها لدى 

األطفـــال مـــن عمر ســـنة حتـــى 14 عاًمـــا، وخلق مســـاحة مجتمعيـــة لألطفـــال وأهاليهم ببناء برامج مســـتمرة تشـــجع شـــراكة األهل 

فـــي تنظيم النشـــاطات أو المشـــاركة فيهـــا، وتطوير موجودات المكتبـــة وفق مواصفات مكتبـــات األطفال العالميـــة، بما في ذلك 

األلعـــاب التربوية واألجهزة والمعدات التفاعلية باالســـتفادة من وســـائل التكنولوجيا الحديثة، ومســـاعدة الطفـــل على تنمية قدراته 

الشـــخصية وتفاعلـــه االجتماعي اإليجابـــي مع محيطه، وإتاحة المجال لألطفال من االســـتفادة من الحديقـــة الخارجية لمبنى المحكمة 

العثمانية.

مشاريع ثقافية ومجتمعية



3233 رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية  العدد التاسع عشر

شراكات استراتيجية لدعم وإسناد مهرجانات وفعاليات أساسية في 
مدينة رام اهلل

اســـتضافت بلديـــة رام اللـــه فـــي ســـياق شـــراكتها االســـتراتيجية 

الثقافـــة  يـــوم  فعاليـــات  الفلســـطينية  الثقافـــة  وزارة  مـــع 

الوطنـــي بتاريـــخ 13/3/2017، الـــذي تضمـــن تكريـــم الموســـيقي 

الفلســـطيني الشـــاب رمزي أبـــو رضوان عـــن مجمل مســـاهماته 

المعاصـــر. الفلســـطيني  الثقافـــي  المشـــهد  بنـــاء  فـــي 

ضمـــن توجـــه عـــام لبلديـــة رام اللـــه فـــي دعـــم المهرجانـــات األساســـية وإســـنادها فـــي مدينـــة رام اللـــه، أقـــر المجلـــس البلـــدي 
إتاحـــة مرافـــق  اللـــه للرقـــص المعاصـــر فـــي نســـخته العاشـــرة، تضّمـــن ذلـــك  2017 دعـــم وإســـناد مهرجـــان رام  العـــام  فـــي 
قصـــر رام اللـــه الثقافـــي والمســـرح البلـــدي إلقامـــة الفعاليـــات األساســـية للمهرجـــان ولبيـــت الصـــاع، وحـــوش قنـــدح ومبنـــى 
المحكمـــة العثمانيـــة لتقديـــم عـــروض »خريطـــة الرقـــص«، وهـــو ما يعـــادل نحـــو 16000 دوالر كمســـاهمة فـــي إقامـــة المهرجان.

 اســـتضاف المســـرح البلدي فعاليات ملتقى فلســـطين للرواية 
العربيـــة األول، الـــذي نظمتـــه وزارة الثقافـــة الفلســـطينية تحت 
عنـــوان »دورة القـــدس ...دورة نبيل خوري« فـــي الفترة ما بين 7 
–10 أيـــار 2017، وشـــارك فيه عدد من الكتـــاب والروائيين العرب 
مـــن الجزائـــر وتونـــس واألردن والكويت ومصر والعراق وســـوريا 
وليبيـــا والمغـــرب وإرتيريـــا، إضافـــة إلـــى مبدعين فلســـطينيين 
بعضهـــم مقيـــم فـــي المهجـــر. اشـــتملت فعاليـــات الملتقـــى 
علـــى: عقد نـــدوات متخصصـــة، وبرنامج ثقافـــي تضّمن إطالق 
روايـــة »نرجـــس العزلـــة«، وعـــرض الفيلـــم الوثائقـــي »اصطياد 

األشـــباح« للمخرج الفلســـطيني رائد أنضوني الحائـــز على جائزة 
الـــدب الذهبـــي في مهرجـــان برليـــن الســـينمائي كأفضل فيلم 
وثائقـــي في العـــام 2017، وذلك عن فيلمه »اصطياد أشـــباح«، 
وموندرامـــا »أالقـــي زيـــك فيـــن يـــا علـــي« للفنانـــة رائـــدة طه.
ويأتي تعاون بلدية رام الله في اســـتضافة أعمال الملتقى كجزء 
من العالقة االســـتراتيجية مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وايماًنا 
منها بمشروع الملتقى كمنصة جديدة ريادية في ربط فلسطين 
بعمقهـــا العربي وربـــط األدباء العرب باألدباء الفلســـطينيين، ثم 
إنـــه فرصـــة لزيـــارة فلســـطين والتعرف إلـــى واقعها عـــن قرب.

هذا واســـتضافت البلدية في المسرح الخارجي لمبنى المحكمة 

العثمانيـــة، افتتاح النســـخة العاشـــرة من مهرجان »بال فســـت« 

في13 أيار 2017، الذي يشـــكل أحد المهرجانات األساســـية على 

أجندة المشـــهد الثقافي الفلســـطيني. يأتي اهتمـــام بلدية رام 

الله باستضافة فعاليات المهرجان سنوًيا في المحكمة العثمانية 

كجـــزء من إيمانها بضرورة خروج األعمال الشـــعرية من الفضاءات 

التقليديـــة وعرضهـــا أمـــام جمهور عريـــض متنوع، بهـــدف ترويج 

الثقافـــة الشـــعرية وإعادة االعتبار إلى دورهـــا كأحد أعمدة األدب.

مـــع بـــدء إضـــراب األســـرى الفلســـطينيين األبطال في ســـجون االحتالل اإلســـرائيلي عـــن الطعام لتحقيـــق مطالب إإنســـانية عادلة 
تضمنهـــا القوانيـــن الدوليـــة، أطلقـــت بلدية رام الله حملة لمســـاندة األســـرى األبطـــال ودعمهم، وقد تضّمنت إرســـال رســـالة إلى 
المـــدن الصديقـــة تطالبهـــا بالعمـــل علـــى توجيـــه ضغط من خـــالل حكوماتهـــا على حكومـــة االحتالل. ثـــم نظمت مجموعة واســـعة 
مـــن النشـــاطات، منهـــا: توفيـــر خيمـــة االعتصام في ميدان ياســـر عرفـــات التي اعتصـــم فيها ذوو األســـرى طـــوال41 يوًما بصورة 

فعاليات يوم الثقافة الوطني

مهرجان رام اهلل للرقص المعاصر

ملتقى فلسطين للرواية العربية األول

مهرجان »بال فست«

فعاليات إسناد ودعم إضراب األسرى الفلسطينيين

مشاريع ثقافية ومجتمعية
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متواصلـــة )مـــدة اإلضـــراب(، لتســـليط الضوء علـــى قضية 
أبنائهم ولتوجيه رســـائل إلى المؤسســـات الحقوقية للتدخل 
وحـــل القضيـــة، وقامـــت بتوفير جميـــع المســـتلزمات الفنية 
واللوجســـتية لمســـيرة الحرية عنـــد ميدان نلســـون مانديال، 
ثـــم وجهـــت البلدية دعوة عامـــة إلى الفنانين والمؤسســـات 
الثقافيـــة والمبـــادرات المجتمعيـــة لتقديم مقترحـــات أعمال 
وإنتاجات تســـاهم في دعم إســـناد قضية األسرى، ونظمت 
أمســـية فنية في ميدان الشـــهيد ياســـر عرفـــات، قدم فيها 
الموســـيقي الفلســـطيني القدير مصطفـــى الكرد مجموعة 
مـــن األغانـــي الوطنيـــة، ثـــم قدمـــت فرقة يـــالالن مجموعة 
مـــن األغانـــي، ثـــم ختمـــت األمســـية الفنانـــة ريـــم تلحمي.

أطلقـــت بلديـــة رام اللـــه وضمـــن حملتهـــا الخاصـــة بمســـاندة األســـرى فـــي أثنـــاء إضرابهـــم عـــن الطعـــام، مشـــروًعا فنًيـــا بعنوان 

»إضـــراب الحريـــة«، وهـــو جـــزء مـــن برنامـــج شـــامل تنظمـــه البلديـــة ضمـــن حملتهـــا لمســـاندة األســـرى فـــي إضرابهـــم ودعمهم 

لتحقيـــق مطالبهـــم، ثـــم يأتـــي ضمـــن مجموعـــة أنشـــطة يقـــوم بهـــا الفنـــان محمـــد ســـباعنة مـــن أجـــل قضيـــة األســـرى، ويحمل 

هـــذا العمـــل التركيبـــي، الـــذي يغيـــر مـــن شـــكل إشـــارات المـــرور، داللـــًة علـــى أهمية تنبيـــه الشـــارع إلى مـــا يحصل في ســـجون 

االحتـــالل، حيـــث جـــرى تغييـــر دور هـــذه اإلشـــارات مـــن كونها تحذر مـــن خطر قـــادم وتنّبـــه الســـائقين وتوجههـــم، لتكـــون منّبًها عن 

خطـــورة الوضـــع داخـــل ســـجون االحتـــالل، وتنبيًها للشـــارع إلى ما يحصـــل خلف القضبـــان، وإلى أهمية دعم األســـرى وإســـنادهم.

ويؤكـــد تبّنـــي البلديـــة لهذا المشـــروع دورهـــا الريادي في دعـــم الفـــن والفنانين، وطريقـــة تعاطيها المرنـــة والمنفتحـــة مع مختلف 

األفكار.

ومـــن الجديـــر ذكـــره في هـــذا الســـياق، أن البلدية قامت بطباعـــة العمل الفنـــي وتركيبه على األعمـــدة في مركز المدينـــة ومحيطها 

بالتعـــاون مع ملتقى نبض الشـــبابي. 

 إطالق مشروع فني دعًما لألسرى

مشاريع ثقافية ومجتمعية
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نظمـــت بلديـــة رام اللـــه للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي فعاليـــات 

لألطفـــال خـــالل عيـــد الفصـــح المجيـــد، والتـــي تضّمنـــت: إنشـــاء 

البلـــدة   – الحرجـــة  منطقـــة  فـــي  لألطفـــال  الفصـــح  عيـــد  حديقـــة 

القديمـــة، وتنظيم فعاليـــات تلوين علـــى الوجوه، وأغانـــي وألعاًبا. 

منحة لتأهيل أرضية مركز ابسا الرياضي. 1

وّقعـــت بلديـــة رام الله مع شـــركة المشـــروبات الوطنية، اتفاقيـــة لتأهيل ملعب مركز ابســـا الرياضي بقيمة 000,083 شـــيكل، يأتي 

ذلـــك فـــي ســـياق خطة تطوير مجمـــع رام اللـــه الترويحي، وتوفير مســـاحة تســـتفيد منها الفـــرق الرياضيـــة المحترفة وفـــرق الهواة 

ضمـــن معايير المالعـــب الحديثة.

منحة محطات القراءة – اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(. 2

وّقعـــت بلديـــة رام اللـــه اتفاقية منحة مع اللجنـــة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم )اليونســـكو(، بحيث تأتي هذه المنحة في ســـياق 

مشـــروع قدمتـــه بلدية رام الله إلنشـــاء زوايا تجريبيـــة )محطات قراءة( في ثالث حدائـــق تابعة للبلدية )ردانا وقـــدورة واألمم( بهدف 

تشـــجيع المواطنين على عادة القراءة.

حصلـــت بلديـــة رام اللـــه كطـــرف ثـــاٍن علـــى منحتيـــن مـــن erutluC deM، إحداهما مـــع جمعية تونســـية )فني رغًمـــا عني( عن 	 

مشـــروع بعنـــوان “نحـــن هنـــا”، يتضمن أعمااًل فنيـــة على الجدران االســـمنيتة في فضـــاءات المدينـــة العامة، بقيمـــة000,9 يورو.

أمـــا المنحـــة الثانية مـــن erutluC deM، فهي من خالل شـــبكة شـــمال إفريقيا للتجـــوال الثقافي الذي تطلق مـــن خالله بلدية 	 

رام اللـــه برنامـــج إقامـــات فنية ســـنوية لفنانين فـــي مجال الفنـــون البصرية، ويجري من خاللها اســـتضافة فنان مـــن مدينة رام 

الله ســـنوًيا في مدينة مراكـــش وبالعكس.

وحصلـــت بلديـــة رام اللـــه على منحة كشـــريك مـــع مجموعة كبيرة من مؤسســـات عربيـــة وأوروبية مـــن eporuE evitaerC، عن 	 

مشـــروع تقدمـــت به المؤسســـات إلنتاج مشـــاريع تتضمن الكوميديا الســـوداء في وصـــف موضوعات سياســـية واجتماعية.

فعاليات األطفال – عيد الفصح المجيد

ِمنح:

مشاريع ثقافية ومجتمعية
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أنهـــت دائـــرة الشـــؤون الثقافيـــة والمجتمعيـــة في بلديـــة رام اللـــه المرحلة األولى من مشـــروع بعنـــوان: األطياف المشـــتركة في 

حـــوش قنـــدح – المركـــز المجتمعي للفنـــون البصرية، الذي يأتي في ســـياق تعاون ثقافي بيـــن بلديتي رام الله وبوردو الفرنســـية، 

حيـــث جمـــع فنانين من المدينتيـــن معظمهم عاملين في مجـــال illustrations )الرســـوم التوضيحية( أو الفنـــون البصرية التجريبية. 

وتقـــوم فكرة المشـــروع علـــى الربط بين الذاكـــرة واأللوان، ضمن رؤية فلســـفية تترجم فيهـــا روايات وقصص وشـــهادات وذكريات 

يرويهـــا ســـكان المدينتيـــن، وتجســـيدها مـــن خـــالل أعمال فنيـــة بصرية بحســـب اختيـــار الفنانين المشـــاركين. شـــارك في الورشـــة 

مـــن مدينـــة رام اللـــه: داليـــا باميـــة، ومجد مصـــري، وحمـــزة أبو عيـــاش وعبد الله عـــواد؛ ومـــن مدينة بـــوردو: أنطوني دوبيســـون، 

وسبيســـتيان شـــيبريت، وإليـــاس دوبيـــرات، وجوناثـــان هيدســـان، إضافة إلـــى فناَنين أدائييـــن من المدينـــة ذاتها عمال علـــى إنتاج 

نصـــوص مســـرحية وراقصة ارتجاليـــة من نتاج الورشـــة هما: ماتين راوســـو، جيـــن ريمون. 

يهـــدف المشـــروع إلـــى التشـــبيك بين الفنانيـــن المحليين الشـــباب ونظـــراء لهم في مدن حـــول العالم لتبـــادل الخبـــرات والمعارف 

والتجـــارب الحياتية اإلنســـانية، والتعرف إلى الســـياقات السياســـية والمجتمعيـــة والثقافية المختلفة أو المتشـــابهة التي يعيشـــها 

الفنانون.

وكانـــت هـــذه الورشـــة، التي امتـــدت على مدار أســـبوعين في حوش قنـــدح – المركـــز التنموي للفنـــون البصرية، مرحلـــة أولى من 

المشـــروع، اســـتكملت في مدينة بوردو بنســـخة ُأخرى، حيث اســـتضافت مدينة بوردو الفنانين الفلســـطينيين األربعة الذين شاركوا 

في هذا المشـــروع.

أنهـــت أيًضـــا بلديـــة رام اللـــه وبالشـــراكة مع مؤسســـة عبد المحســـن القطان، ورشـــة جماعيـــة قادها الفنـــان »بليك شـــو« بعنوان 

»تلفزيـــون إشـــاعة«، تضمنت إنتـــاج قنـــاة تلفزيونية ُتبـــث على شـــبكة اإلنترنت.

ويعمـــل فنـــان الفيديو »شـــو« فـــي حقول متعددة تجمـــع بين الفيديو وأســـاليب التعليم النقديـــة وتكنولوجيا االتصـــاالت والتدخل 

فـــي الفضـــاء العام، أما المشـــاركون في الورشـــة من مدينة رام اللـــه، فهم: محمود مطـــر، وڤارڤرا عبد الرازق، وأمجـــد خليل، ووفا 

مرعي، ورشـــاد شـــحادة، ومحمد حبش، وملك عفونة. هذا وســـيجري عرض نتائج عمل »تلفزيون إشـــاعة« في مهرجان ســـين خالل 

النصف الثاني من شـــهر حزيـــران في مبنى المحكمـــة العثمانية.

حوش قندح: برنامج الورشات الفنية في مجال الفنون البصرية

فعاليات المرافق الثقافية 



3637 رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية  العدد التاسع عشر

برنامج إقامات فنية سنوية:

فعاليات المسرح البلدي

أطلقـــت بلديـــة رام اللـــه برنامًجـــا لإلقامات الســـنوية المتبادل مـــع مدينتـــي لوبليانا/ســـلوفينيا ومراكش/المغـــرب، أول مرة ضمن 

برنامـــج ســـنوي يشـــكل أحد برامج حـــوش قندح – المركـــز التنموي للفنـــون البصرية، ويتضمن البرنامج اســـتضافة فنـــان من كٍل من 

هاتيـــن المدينتيـــن فـــي رام اللـــه، وبالعكس )بـــأن يجري اســـتضافة فنان من رام اللـــه فيهما(.

خـــالل األشـــهر الفائتة اســـتضاف المســـرح البلدي مجموعة مـــن الفعاليات الخاصـــة ببلدية رام اللـــه، فباإلضافة إلى أمســـية افتتاح 

المســـرح: نّظمت أمســـية افتتاح مبنى البلدية، وأمســـية تدشـــين نصب راشـــد الحدادين، ثم نّظمت أمســـيتان على هامش افتتاح 

المســـرح البلدي تضمنت األولى أمســـية للفنانة الشـــابة حنة الحاج حســـن واأُلخرى عرًضا راقًصا اســـتعراضًيا لفرقة أوسكار، ونّظمت 

أيًضا العروض الســـنوية لمســـابقة المســـرحية البيئية بمشـــاركة عشـــر مـــدارس مـــن المدينة تحت عنـــوان »اآلثار الســـلبية المترتبة 

علـــى ظاهرتـــي التدخيـــن واألراجيـــل«؛ ونّظمت فعاليات بالشـــراكة مع بلديـــة رام الله: كيـــوم الثقافة الوطني، وملتقى فلســـطين 

للروايـــة العربيـــة األول علـــى مدار خمســـة أيام، ومهرجـــان رام الله للرقص المعاصر من 20-29 نيســـان 2017؛ واســـتقبل المســـرح 

»حّرك فلســـطين« )مهرجان الرســـوم المتحركة(، واســـتقبل أيًضا أمســـية تخريج مدرســـة الرقص في ســـرية رام الله األولى وتخريج 

الصف الثاني عشـــر من مدرســـتي عزيز شـــاهين وســـانت جورج علـــى التوالي.

فعاليات المرافق الثقافية 
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مبادرة مئة مدينة منيعة

بلدية رام اهلل تجتمع مع وفد من شركة »ايكوم« لتطوير استراتيجية 
المناعة لمدينة رام اهلل

اطلـــع وزيـــر الحكم المحلي حســـين األعـــرج، على آليات إعداد اســـتراتيجة المناعـــة لبلدية رام اللـــه، والذي تعده البلدية بالشـــراكة مع 

شـــركة »ايكـــوم«، ضمن مشـــروع مدينة منيعة، المدعوم من مؤسســـة »روكيفليـــر« األمريكية. جاء ذلك خالل لقـــاء عقد في مكتب 

 الوزيـــر، بحضـــور رئيـــس بلدية رام الله م. موســـى حديـــد، وممثلين عن شـــركة »ايكوم«، وعدد مـــن المديرين العامين فـــي الوزارة.

واستعرض م. حديد العديد من التحديات التي تواجه البلدية كونها تقدم الخدمات األساسية إلى العديد من المؤسسات في المدينة، 

وحاجتهـــا إلـــى تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات األساســـية من مياه وكهرباء، وتطوير قطـــاع النقل داخل المدينة، باإلضافة إلى 

 محدودية األرض التي تحول دون التوسع العمراني للمدينة، وخصوًصا الناتجة من ممارسات االحتالل ومصادرته للعديد من األراضي.

بـــدوره، أكـــد األعـــرج أهميـــة وجـــود رام اللـــه ضمن مشـــروع 100 مدينـــة منيعـــة، وأهمية العمـــل على جعلهـــا قادرة علـــى مواجهة 

التحديـــات وتحويلهـــا إلـــى فـــرص. وأشـــار إلى أهميـــة التفكيـــر والتخطيط االســـتراتيجي للمدينـــة وللمـــدن والبلـــدات المحيطة بها 

لتكريـــس وتعزيـــز العمل المشـــترك القادر علـــى التطوير والنهـــوض بواقع المنطقة كجســـم واحـــد تحتفظ كل واحدة منهـــا بهويتها 

األصليـــة مـــن دون تغيير.

اجتمعـــت بلديـــة رام اللـــه مـــع وفد مـــن شـــركة »ايكـــوم« يمثلها 

مايـــكل هندرســـون وكريســـتيان بفنجتـــون مـــن بريطانيـــا، بهدف 

الوقـــوف علـــى مراحـــل تطويـــر اســـتراتيجية المناعـــة لمدينـــة رام 

اللـــه، بحيث ســـيقوم الوفد بزيارة العديد من شـــركاء البلدية لجمع 

المعلومـــات ذات العالقـــة، من أجل مســـاعدة البلديـــة وفريق ال 

100 مدينـــة منيعة فـــي الخروج باســـتراتيجية المناعـــة لمدينة رام 

الله، هذا لكون شـــركة »ايكوم« هي الشريك االستراتيجي لبلدية 

رام اللـــه فـــي تطوير اســـتراتيجية المناعة، وذلك بدعم من شـــبكة 

100 مدينـــة منيعـــة بتمويـــل مـــن مؤسســـة روكيفلـــر األمريكية.

وزيــر الحكــم المحلــي يطلــع علــى آليــات إعــداد اســتراتيجية المناعة لبلديــة رام اهلل

مبادرة مئة مدينة منيعة



3839 رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية رسالة بلدية رام اهلل اإلخبارية  العدد التاسع عشر

مشــاركة بلديــة رام اهلل فــي المؤتمــر الثامن للمــدن المنيعة 2017 فــي ألمانيا

ناقشـــت بلديـــة رام اللـــه عـــدًدا مـــن المشـــاريع االســـتراتيجية ذات االهتمام المشـــترك مع بلديـــة بـــون األلمانية، وجـــاء ذلك خالل 

مشـــاركة وفـــد مـــن البلديـــة فـــي المؤتمـــر الثامـــن للمـــدن المنيعـــة لعـــام 2017، والـــذي عقد فـــي مدينة بـــون األلمانيـــة، بحيث 

شـــارك عـــن البلديـــة كل مـــن مديـــرة دائرة العالقـــات العامـــة مها شـــحادة، ونادين بربـــار وعهـــود عناية عن فريـــق رام اللـــه المنيعة.

اللـــه  رام  اســـتراتيجية  إلطـــالق  التحضيـــر  إطـــار  فـــي   2017 المنيعـــة  المـــدن  مؤتمـــر  فـــي  البلديـــة  مشـــاركة  وتأتـــي 

والتنميـــة  المناعـــة  مـــع  تعاملهـــا  وكيفيـــة  تجربتهـــا  فـــي  المـــدن  خبـــرات  مـــن  واالســـتفادة   ،2050 لعـــام  المنيعـــة 

مـــن  يميزهـــا  ومـــا  اللـــه  رام  مدينـــة  بهـــا  تتمتـــع  التـــي  الخصائـــص  المشـــاركة  الوفـــود  علـــى  عـــرض  وقـــد  المســـتدامة. 

األراضـــي. محدوديـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى  المدينـــة  تشـــهده  الـــذي  الهائـــل  والتوســـع  الـــدول،  مـــع  تعـــاون  وعالقـــات  تعدديـــة 

مبادرة مئة مدينة منيعة
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استقبال المواطنين في مركز خدمات الجمهور

تطوير إدارة خدمات الجمهور 

فـــي  المواطنيـــن  الجديـــد  الجمهـــور  خدمـــات  مركـــز  اســـتقبل 

بدايـــة العـــام، والـــذي يتضمـــن 12 محطـــة اســـتقبال أماميـــة 

شـــملت: محطـــة للدفـــاع المدنـــي، وبنـــك فلســـطين، ووزارة 

الماليـــة – األمـــالك، و5 محطـــات لتقديـــم الطلبـــات وتســـديد 

الرســـوم، ومحطة استفسار عن الرســـوم، والحرف والصناعات، 

والطلبات الهندســـية، و3 محطات خلفيـــة داعمة، باإلضافة إلى 

مكتـــب مديـــر المركـــز، بحيـــث يتمّكـــن المواطنون مـــن الحصول 

علـــى جميـــع الخدمات التـــي تقدمهـــا البلديـــة مـــن دون الحاجة 

إلـــى التنقل بيـــن مختلف أقســـام البلدية، إضافـــة إلى حصول 

المواطنيـــن علـــى خدماتهـــم بمهنيـــة وشـــفافية عالية بســـبب 

مأسســـة التواصل بين المواطنين وطاقم البلدية. وُجّهز المركز 

بمختلـــف األنظمـــة والمعـــدات الحديثة التي من شـــأنها تقديم 

المعلومـــات المقدمـــة وإدارتهـــا بطريقة آليـــة، وخضع موظفي 

المركـــز لعدد من الورشـــات التدريبية وتأهيلهـــم لخدمة الجمهور 

بأفضل الســـبل وأســـهلها، وقد القت الخدمة المقدمة وتوفير 

خدمات المؤسســـات اأُلخرى والمكان الواسع ارتياح المواطنين.

بهـــدف تنظيـــم اإلجـــراءات وتســـهيل آليـــة العمل، قامت البلديـــة من خالل استشـــاري العمل على وضـــع نظـــام إلدارة مركز خدمات 

الجمهـــور، وجـــرت مراجعـــة وتحديـــث دليـــل اإلجراءات التشـــغيلية لجميـــع الخدمات التـــي تقدمها البلديـــة، إضافة إلـــى مراجعة دليل 

الخدمـــات للمواطنيـــن وتحديثه، وتعمـــل حالًيا على إعـــداد دليل إدارة الســـجالت والوثائق.

المشاركات الخارجية والمحلية لتطوير خبرات وقدرات العاملين في بلدية رام الله

المشاركات الخارجية: )جدول يبين المشاركات الخارجية للموظفين من شهر كانون الثاني – أيار( 2017

المكان اسم الدورة االسم #

األردنتأهيل مشغلي محطات الصرف الصحي إياد نخلة1

األردنتأهيل مشغلي محطات الصرف الصحي جواد برغوثي2

3
مالك اشتيه

الدورة االستكمالية لدورة تأهيل مشغلي محطات الصرف 
الصحي 

األردن

الصينGuangdong Water Color Fountation خالد غزال4

الصينGuangdong Water Color Fountationسامي عويضة5

قطرحفل توزيع الدورة الثالثة عشرة للمنظمة 

بولنداتبادل خبرات بين وارسو ورام الله / تبادل فنانين سالي قطاوي6

شؤون إدارية 
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الكويتالتجديد الحضري بمشاركة القطاع الخاص أسامة حامدة7

الصينحلقة دراسية بشأن القيادات الشابة أمل سيوري8

السعوديةملتقى نظم المعلومات الجغرافية د. صفاء الدويك9

أسبوع التدريب بعنوان السياحة والموروث الثقافي والمواقع فؤاد معدي10
األثرية 

فرنسا

ألمانيامؤتمر المدن المنيعة بعنوان )الحد من مخاطر الكوارث(مها رنتيسي11

ألمانيامؤتمر المدن المنيعة بعنوان )الحد من مخاطر الكوارث(نادين بربار12

13
أحمد أبو لبن

الميراث التصويري لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا/
لبنانمبادرة الحفاظ على الصور الفوتوغرافية للشرق األوسط

ديمة عرسان مشاقي، وسامي 14
حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة عشرة لمنظمة المدن العربية عويضة

قطر

15
ورشة عمل تخطيط التنقل الحضري المستدام نحو نظام النقل سميرة أبو غزال

الحضري المتكامل
مصر

المكان اسم الدورة االسم #

رام اللهدراسة وتحليل العطاءات وإدارة تنفيذ المشاريع / فيديكأمل االصبح1

رام اللهورشة إدارة البيئة وتقييم دورة حياة المنتجملفينا الجمل2

رام اللهورشة إطالق مشروع المدارس المستدامة

رام اللهدورة تدريبية “التقييم البيئي االستراتيجي”

رام اللهمهارات صياغة وتنفيذ مشاريع بحثية في العلوم االجتماعيةإيمان عبيد3

رام اللهمساق فكري/الهوية هي ما نوّرث ال ما نرثصفاء الجمل4

رام اللهدورة تدريبية في مجال عقود شراكة القطعة العام/الخاصنهى غنيم5 

لقاء تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية الفلسطينية في مجال سليمان غنيم6
اإلدارة المالية

رام الله

ورشة عمل للتعريف بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية باستخدام ماجد الكيالني7
اللوحات الكهروضوئية

رام الله

ورشة عمل للتعريف بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية باستخدام أشرف خواجا8
اللوحات الكهروضوئية

رام الله

رام اللهدورة تدريبية “اختيار وتصميم محطات الصرف الصحي”مالك اشتيه9

بيرزيتندوة حول السالمة العامة في المشاريع اإلنشائيةأسامة مصلح10

المشاركات الداخلية: )جدول يبين المشاركات المحلية للموظفين من شهر كانون الثاني - أيار( 2017

شؤون إدارية 
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وفاة الزميل هاني أبو رحمة	 

وفاة والد الزميل عدنان جبارين	 

وفاة والد الزميل يوسف شكوكاني	 

وفاة والد الزميل أكرم القطري	 

وفاة أخ الزميل مروان حمودة	 

وفاة أخ الزميل عبد الله جبرين	 

وفاة ابن الزميل عاطف الفروخ	 

وفاة زوجة الزميل عيد أبو ناصر	 

تهنئة بالمولود الجديد للزميلة ميس عياد	 

تهنئة بالمولود الجديد للزميل أنس حسن	 

تهنئة المولود الجديد للزميل وليد عموس	 

تهنئة بالمولود الجديد للزميل أسامة أبو نجم	 

تهنئة بالمولود الجديد للزميل عبد الله وشاحي	 

تهنئة بالمولودة الجديدة للزميل أشرف فخري 	 

تهنئة باإلفراج للزميل فادي عليان	 

تتقدم أسرة بلدية رام اهلل من الزمالء األعزاء باحر التعازي: 

تتقدم اسرة بلدية رام اهلل بأحر التهاني والتبريكات للزمالء :

ورشة عمل حول “الدليل اإلرشادي للتعامل مع نتائج فحص الباطون 
ومقترح حل النزاعات”

رام الله

بيرزيتندوة حول السالمة العامة في المشاريع اإلنشائيةغسان دغلس11

بيرزيتندوة حول السالمة العامة في المشاريع اإلنشائيةإبراهيم الفروخ12

رام اللهاستعمال الطاقة المتجددة في ضخ المياهخالد غزال13

رام اللهمبادئ خطة الطاقة لمناطق حوسان ونابلس وطولكرم 

شؤون إدارية 
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الحسم التشجيعي

تدقيق ونشر البيانات المالية

دأبـــت بلديـــة رام اللـــه كل عام على إطالق حملة الحســـم التشـــجيعي على الرســـوم الدورية الســـنوية، حيث جرى اإلعـــالن عن حملة 

الحســـومات التشـــجيعية للمكلفين من شـــهر كانون الثاني حتى شـــهر نيســـان، إذ كان الحســـم للعام 2017 وفق التالي:

شهر 1 حسم تشجيعي بنسبة 20%.

شهر 2 حسم تشجيعي بنسبة 15%.

شهر 3 حسم تشجيعي بنسبة 10%.
شهر 4 حسم تشجيعي بنسبة 5%.

إضافـــة إلـــى حســـم نســـبة معينـــة مـــن غرامـــات التأخير، ثـــم ُمنحت تســـهيالت تترافـــق مع الحســـم النقـــدي وهي إمكان تقســـيط 

الرســـوم بشـــيكات، ثـــم ُمنح خصـــم %30 ألهالي الشـــهداء واألســـرى ولموظفـــي البلدية، وُمنـــح المكلفـــون ذوو االلتـــزام العالي 

بالتســـديد بحســـم تبلغ نســـبته %25 مكافـــأة لهم وتشـــجيًعا علـــى االلتزام.

جـــرى تدقيـــق البيانـــات الماليـــة لبلديـــة رام الله ولجنـــة ضريبة المعـــارف فيها من قبل شـــركة تدقيق مســـتقلة خارجية وهي شـــركة 

ســـليمان، التـــي بدورها أصدرت تقريـــر المدقق المالي المســـتقل والبيانات المالية المدققـــة، وجرى إصدار ونشـــر البيانات المالية 

بالربـــع األول من العام 2017 ونشـــرها بالجرائد الرســـمية وعلى موقـــع البلدية اإللكتروني وعبر وســـائل التواصل االجتماعي. ويذكر 

أن البيانـــات الماليـــة تظهـــر بعدالـــة من جميـــع النواحي الجوهرية الوضـــع المالي لبلدية رام الله، مع اإلشـــارة إلـــى أن بلدية رام الله 

تقـــوم بإعـــداد البيانات وفق أســـس المحاســـبة الدولية ووفق مبدأ االســـتحقاق منذ ســـتة أعوام، وفـــق الصور أدناه:

البيانات المالية المدققة لبلدية رام الله:

الشؤون المالية 
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توزيع مطالبات مالية

توزيع هدايا ترويجية تشجيعية

بلديات رام اهلل والبيرة وبيتونيا مع جارتها سردا أبو قش توقعان مذكرة 
تفاهم مشترك 

قامـــت بلديـــة رام اللـــه بمطلـــع العـــام 7102 بتوزيع المطالبـــات المالية لجميع األحـــواض واألحياء فـــي مدينة رام اللـــه، انطالًقا من 
خطـــة رفـــع اإليـــرادات والتحصيالت وفق شـــروط معينة لضمان اســـتالم المكلفين لمطالباتهـــم المالية، والذي نتج عنـــه ارتفاًعا في 

التحصيل. نسب 

قامـــت البلدية خالل فترة الحســـم التشـــجيعي من هذا العـــام بتوزيع هدايا ترويجية للمكلفين الملتزمين بتســـديد الرســـوم، تقديًرا 
لدورهـــم في تطوير مدينة رام الله من خالل تســـديد الرســـوم.

ضمن إطار مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية المستدامة المشترك، وّقعت كل من بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا مع جارتها 
بلدية سردا أبو قش مذكرة تفاهم حول أنشطة مشروع المدن المتكاملة والتنمية الحضــــــرية، الذي يهدف إلى تعزيز آليات التخطيط 
والتعاون المشترك الحالي والمستقبلي، واالستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة بين الهيئات المحلية األربعة المشاركة، نحو بناء 
رؤية وعمل مشترك لتطوير مركز حضري مستدام ومتكامل يعتمد أفضل الممارسات في مختلف مجاالت النمو الحضري المستدام.
وقـــد كلـــل هـــذا اللقاء الذي تضمن توقيـــع مذكرة التفاهم المشـــترك، مجموعٌة من اللقـــاءات التحضيرية الســـابقة التي جرى عقدها 
بمشـــاركة المســـتوى الفني الممثل لمختلـــف األطراف ذات العالقة إلتمام التحضيرات المالئمـــة للمضي قدًما في تحقيق أهداف 
المشـــروع الممـــول من البنك الدولي عبر صندوق البلديات بإشـــراف فني لـــوزارة الحكم المحلي، وقد تناولـــت اللقاءات التحضيرية 
تفاصيـــل الخطـــط الالزمة لتحقيق الهدف األســـمى للمشـــروع، وهو تعزيز قدرات المناطق الحضرية المشـــاِركة في المشـــروع على 

البيانات المالية المدققة للجنة ضريبة المعارف في بلدية رام الله 2016:

الشؤون المالية 
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التخطيـــط للنمو الحضري المســـتدام، وذلـــك بتعزيز قدراتها على قيادة المناطـــق الحضرية لتقوية قدراتها علـــى التخطيط المكاني، 
ومـــن خالل المشـــروع ســـتجري اإلفادة مـــن التجربة الرياديـــة للتعاون المشـــترك بين بلديات رام اللـــه والبيرة وبيتونيا. وقد أنشـــئ 
فـــي العـــام 2006 من قبـــل البلديات الثالث، وســـيجري تعميم التجربـــة على بقية المراكز الحضرية المســـتهدفة ضمن المشـــروع.
ويذكـــر أن مشـــروع المدن المتكاملة والتنمية الحضرية يســـتهدف عدًدا من المراكز الحضرية التـــي ُصّنفت كتكتالت حضرية متكاملة، 
بنـــاء على أســـس علميـــة تضم أربع تكتـــالت حضرية في الضفـــة الغربية )نابلـــس و«رام الله والبيـــرة« والخليل وبيـــت لحم( وواحد 
فـــي مدينـــة غزة، ولقـــد اختيرت هذه المناطق الحضرية المشـــاركة بســـبب أهميتها االســـتراتيجية مـــن حيث عدد الســـكان، ونمّوها 
االقتصـــادي في المســـتقبل. ويضـــم التكتل الحضري لرام الله والبيـــرة كل من بلديات رام الله، والبيرة، وبيتونيا، وُســـردا أبو قش.

رئيس بلدية رام اهلل يجتمع وطاقم عدادات الدفع المسبق

اجتمـــع رئيـــس بلديـــة رام الله م. موســـى حديد مع طاقم الشـــركة المســـؤولة عن مشـــروع عـــدادات الدفع المســـبق، بحيث ناقش 
فـــي االجتمـــاع مالحظـــات المواطنيـــن وطرحها علـــى فريق عدادات الدفع المســـبق فـــي الميدان. وبحـــث الطرفان عـــدة نقاط على 
رأســـها التعامـــل مـــع المواطنيـــن، إذ أبـــدت البلدية حرصها الشـــديد على أهمية حســـن التعامل مـــع المواطنين، وأكـــدت أن التوجه 
يقضـــي بتوجيه المواطنين وإرشـــادهم عنـــد توقف مركباتهم في مواقف عدادات الدفع المســـبق؛ ثم جرى التأكيد على أن مؤشـــر 
نجـــاح مشـــروع العدادات يعكســـه مدى التزام المواطنين المســـبق بنظـــام العدادات وليس كـــّم المخالفات، باإلضافة إلى مناقشـــة 

العطـــل في عدد مـــن العدادات.
ثـــم أكـــدوا خـــالل االجتمـــاع أن الهدف من عمل العـــدادات تنظيم حركـــة الوقوف في المدينـــة وتوفير مواقف لســـيارات المواطنين 

بمـــا يخدم الحركـــة التجارية في مركـــز المدينة وغيرها مـــن المواقع.

الشؤون المالية 
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