
العدد الثالث عشر

كانون ثاني - نيسان  2015

يف هذا العدد

مشروع تأهيل مبنى 
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صحة وبيئة

كلمة العدد

املواطنون الكرام

ن�سع بني اأيديكم الر�سالة الإخبارية لبلدية رام اهلل، بعددها الثالث ع�سر، ونتوا�سل فيها معكم ب�سري الإجناز يف 

م�ساريع البلدية للفرتة من كانون الثاين وحتى ني�سان من العام احلايل 5102، موؤكدين على حر�سنا الدائم على 

اإ�سدار اأعداد جديدة من ر�سالة البلدية. ي�سم هذا العدد من ر�سالتنا �سل�سلة من امل�ساريع يف جمالت عمل البلدية، 

وهنا، ل بد من توجيه ال�سكر لكافة العامالت والعاملني على جهودهم يف خدمة مدينتهم واأهلها الطيبني، واأخ�ص 

بالذكر فريق الطوارئ الذي عمل لياًل نهارًا خالل الأحوال اجلوية التي مرت بها فل�سطني من عوا�سف ثلجية بداية 

العام، ليوؤكد لنا هذا الفريق، عامًا تلو الآخر، على قوة انتمائه ملدينته رام اهلل، وتفانيه يف خدمة املواطنني يف اأخطر 

الظروف، واأود هنا اأن اأخ�ص بال�سكر اأولئك الذين تعر�سوا من طواقمنا للخطر اأثناء عملهم على الآليات فرتة قدوم 

الزائر الأبي�ص، كما اأتوجه للموظفات يف بلدية رام اهلل، اللواتي كان لهن دور بارز هذا العام يف غرفة العمليات 

املركزية خالل فرتة الطوارئ.

القراء الأعزاء،
م�ساريع بلدية رام اهلل التي نعمل على تنفيذها حاليًا هي ثمرة التزامكم مع موؤ�س�ستكم اخلدماتية، ومع انتهاء فرتة 

احل�سم الت�سجيعي على الر�سوم ال�سنوية للبلدية، اأ�ستطيع القول اإن هنالك وعيًا جديدًا ت�سكل لدى املواطن باأن ما 

يدفعه من م�ستحقات �سنوية تعود اإليه بخدمات ن�سعى اإىل تطويرها دائمًا، و�سهدنا هذا العام يف البلدية، بالتزامن 

مع احلملة التوعوية التي اأطلقناها بالفوائد ال�سبعة لت�سديد امل�ستحقات، ازديادًا يف الإيرادات ناجمًا عن زيادة اأعداد 

املواطنني الذين �سددوا م�ستحقاتهم، على الرغم من اأنها ل تغطي �سوى 81% من تكاليف اخلدمات، اإل اأن هذا الوعي 

هو ما نحتاجه لتطوير وحت�سني جودة اخلدمات التي تقدمها بلدية رام اهلل.

اأدعوكم لقراءة ر�سالتنا الإخبارية، واإبداء مالحظاتكم عليها، كي نتمكن من الأخذ بهذه املالحظات تطويرًا ملدينتا 

التي نحب، رام اهلل.

 

م. مو�سى حديد

رئي�ص بلدية رام اهلل
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مشاريع هندسية

مشروع تطوير مسرح بلدي 
رام الله 

ملبنى  املال�سق  البلدي  تطوير  امل�سرح  على  اهلل  رام  بلدية  تعمل 

وم�سابقات  الفنية  العرو�ص  من  العديد  �سهد  والذي  البلدية، 

الدبكة ال�سعبية منذ ال�ستينات، وتهدف البلدية من هذا امل�سروع 

الثقافية  املرافق  لتطوير  خطتها  �سمن  امل�سرح  اإحياء  اإعادة  اإىل 

والعرو�ص  الثقافية  الأم�سيات  لإقامة  ا�ستغالله  ليتم  املدينة،  يف 

ال�سينمائية واملوؤمترات.

ويت�سمن م�سروع تطوير امل�سرح البلدي عدة عنا�سر  من بينها: 

اأنظمة  البلدي، مبا فيها  اأعمال ت�سطيب وتاأثيث وجتهيز امل�سرح 

بكافة  امل�سرح  وخ�سبة  والرتجمة  وال�سينما  وال�سوت  الإ�ساءة 

اإن�ساء  واأعمال  اخلارجي  امل�سرح  اإىل  بالإ�سافة  متطلباتها، 

وت�سطيب تو�سعة مبنى البلدية، والتي ت�سمل �ساحة خارجية تربط 

�سارع عي�سى زيادة مببنى البلدية، هذا اإىل جانب �ساحة داخلية 

البلدي،  وامل�سرح  البلدية  مبنى  من  لكل  الرئي�ص  املدخل  ت�سكل 

وت�سم مركز خدمات اجلمهور املوحد اخلا�ص بالبلدية. 

وا�ستملت املرحلة الأوىل من م�سروع امل�سرح على الأعمال املدنية 

والبالط، واأعمال تو�سعة امل�سرح القائم لت�سمل منطقة الكوالي�ص، 

لل�سيوف وخدماتها، كما  انتظار  اإىل قاعة تدريب وقاعة  اإ�سافة 

على  حتتوي  والتي  القائمة،  امل�سرح  منطقة  تاأهيل  على  ا�ستملت 

امل�سرح  قاعة  وتو�سعة  الالزمة،  اخلدمات  وجميع  كر�سيًا   272

 ،
2

400م مب�ساحة  اجلانبية  والقاعات  اخللفي  لت�سمل امل�سرح 

املوا�سفات  ح�سب  امل�سرح  لت�سغيل  الالزمة  اخلدماتية  واملرافق 

للم�سرح  اخللفية  املنطقة  اإ�سافة  مثل  للم�سارح،  املعتمدة  الفنية 

Back Stage، وقاعة تدريب، وغرفة حتكم بالأنظمة املخت�سة 
 .
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للم�سرح، وتبلغ م�ساحة امل�سرح البلدي مع الإ�سافات 950م

وكانت بلدية رام اهلل قد وقعت اتفاقية مع جمموعة الت�سالت 

الفل�سطينية تن�ص على م�ساهمة جمموعة الت�سالت الفل�سطينية 

الذي  البلدي  امل�سرح  اإن�ساء  الثانية من  بجزء من متويل املرحلة 

تاأثيث  الأعمال  وت�سمل  ومتويله،  بتنفيذه  اهلل  رام  تقوم  بلدية 

امل�سرح من مقاعد واأعمال خ�سبية وتكييف واأر�سيات للم�سرح. 

ي�سار اىل ان هذا امل�سروع مت تنفيذه مب�ساهمة من وزارة املالية عرب 

وزارة احلكم املحلي يف املرحلة الوىل، ومب�ساهمة من بلدية رام اهلل.

مشروع تأهيل مبنى بلدية رام الله وتوسعة 
مركز خدمات الجمهور

للمواطن، حيث يعمل على توفري  الرئي�سي  العنوان  يعترب مركز   اجلمهور يف بلدية رام اهلل 

املختلفة يف  والدوائر  املواطنني  بني  الو�سل  كونه حلقة  املختلفة  املجالت  البلدية يف  خدمات 

البلدية.

وعقدت بلدية رام اهلل اجتماعًا حت�سرييًا مع مقاويل م�سروع تاأهيل مبنى البلدية وتطوير مركز 

للموظفني  وموؤهلة  منا�سبة  بيئة  توفري  اإىل  يهدف  والذي  البلدية،  مقر  يف  اجلمهور  خدمات 

وملراجعي البلدية، والتفعيل ال�سريع لالإجراءات ورفع م�ستوى جودتها.

و�سيتيح تاأهيل مبنى البلدية تطوير مركز خدمات اجلمهور، بالإ�سافة اإىل تطوير اخلدمات 

الرئي�سية العامة للبلدية التي يقوم بها، حيث �سي�سمل اخلدمات الرئي�سية للوزارات )الأمالك، 

والقرتاحات،  وال�سكاوى  للبنك،  و�سندوق  املالية،  و�سناديق  املدين،  والدفاع  ال�سحة( 

وال�ستعالمات، و�سراف اآيل، واأجهزة خدمات ذاتية، كما �ستوفر البلدية فرتة عمل م�سائية 

خلدمة مواطني املدينة بعد �ساعات الدوام الر�سمية.

ويت�سمن م�سروع تاأهيل مبنى البلدية وتطوير مركز خدمات اجلمهور اأعمال اإن�ساء وت�سطيب 

خارجية  �ساحة  ت�سمل  والتي  البلدية،  ملبنى  ال�سرقية  اجلنوبية  اجلهة  من  الإ�سافية  التو�سعة 

تربط �سارع عي�سى زيادة مببنى البلدية، اإ�سافة اإىل �ساحة داخلية ت�سكل املدخل الرئي�ص لكل 

من مبنى البلدية وامل�سرح البلدي الذي تعمل البلدية حاليًا على تاأهيله، وحتتوي على مركز 

خدمات اجلمهور املوحد اخلا�ص بالبلدية. 

ويتكون م�سروع تاأهيل مبنى البلدية وتطوير مركز خدمات اجلمهور من اإ�سافة اأربعة طوابق 

خدمات  مركز  املبنى  و�سي�سمل   ،
2

2،400م تبلغ  اإجمالية  مب�ساحة  البلدية  ملبنى  مال�سقة 

اجلمهور وطابق اأر�سيف وبالزا )�ساحة خارجية(.

وينفذ هذا امل�سروع بتمويل جزئي من الوكالة المريكية للتنمية الدولية عرب موؤ�س�سة جمتمعات 

عاملية، وم�ساهمة من �سندوق بلدية رام اهلل

مشروع تطوير منتزه  رام الله

الهامة يف مدينة رام اهلل ملا له من ذكريات �سعيدة لهايل   يعترب منتزه رام اهلل من املعامل 

اأن  املدينة وزوارها، ولذلك، �سيتم تاأهيل وتطوير امل�ساحات القائمة يف منتزه رام اهلل، على 

رام اهلل يف ذاكرة  وليبقى منتزه  للمدينة،  اإ�سافة معمارية متميزة وجذابة  الت�سميم  ي�سكل 

مواطني املدينة وروادها.

�سيفية  جلو�ص  ومناطق  املنا�سبة«،  والأ�سجار  »الزهور  خ�سراء  مناطق  امل�سروع  هذا  و�سي�سمل 

و�ستوية من�سجمة مع املحيط، وتاأهيل منطقة النافورة القائمة، لت�سبح نافورة مو�سيقية راق�سة 

خدمة  لتقدمي  �سغرية  ومطاعم  واأك�ساك  املو�سيقى،  اأنغام  على  تعمل  الألوان  متعددة  باأ�سواء 

متميزة ومتخ�س�سة )Food Booths(، تت�سمن جل�سات داخلية �ستوية، و�سرياعي الت�سميم 

اجلديد للمنتزه عالقة ال�سوارع املحيطة باملنتزه مبا ي�سمح يف ت�سكيل ف�ساء عام مع املحيط.

مشروع تأهيل مبنى بلدية رام الله وتوسعة مركز خدمات الجمهور  وتطوير 

المسرح البلدي
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تطوير المخطط الهيكلي- إنهاء إعادة التقسيم في المشاريع المعلنة لالعتراضات

مت اتخاذ قرار من قبل اللجنة املحلية بفر�ص ر�سوم عوائد تنظيم خا�سة بواقع دينار  ون�سف لكل مرت مربع من امل�ساحة ال�سافية مل�سروع اإعادة تق�سيم يف حي 29 

احل�سا�سنة، ومت جتهيز كتب للمالكني لإعالمهم بذلك، كما مت الت�سديق للتنفيذ على �ستة م�ساريع خمتلفة تبلغ م�ساحتها ) 407900 م2 (، ون�سبتها من املخطط 

الهيكلي تبلغ 0.026، وخم�سة م�ساريع يف مديرية احلكم املحلي لتخاذ قرار ب�ساأنها من قبل اللجنة الإقليمية، تبلغ م�ساحتها ) 1315180 م2 (، ون�سبتها من املخطط 

الهيكلي تبلغ 0.084، وهناك خم�سة م�ساريع داخل البلدية للمتابعة  تبلغ م�ساحتها ) 713790 م2 (، ون�سبتها من املخطط الهيكلي تبلغ 0.046، كما مت ا�ستخراج 

�سندات ت�سجيل جديدة للقطع �سمن م�سروعي الكرينعة واحل�سا�سنة، ومت اتخاذ قرار بفر�ص ر�سوم عوائد تنظيم خا�سة بقيمة دينار  ون�سف للمرت املربع على القطع 

التي ح�سل عليها تغيري يف احلدود وال�سكل.

مشروع إنشاء مدرسة جديدة في حي الجدول

الطالب يف 7 مدار�ص  ونظرًا لكتظاظ  املدينة،  التعليمية يف  البنية  لتطوير  البلدية  �سمن خطة 

حكومية موزعة يف مواقع متقاربة، وبهدف حت�سني البيئة التعليمية وزيادة عدد املدار�ص النموذجية 

يف املدينة، اعتمدت بلدية رام اهلل م�سروع اإن�ساء مدر�سة ثانوية جديدة يف منطقة  اجلدول، وت�سري 

بناء  من  النتهاء  مت  حيث  للم�سروع،  املعدة  اخلطة  وفق  املدر�سة  بناء  م�سروع  يف  البناء  اأعمال 

الطابق الأر�سي والطوابق الأول والثاين والثالث، اإ�سافة اإىل النتهاء من جزء كبري من تاأ�سي�ص 

اأعمال الكهرباء واأعمال امليكانيك، و�سيتم لحقاً اإن�ساء املالعب وال�ساحات واجلدران ال�ستنادية.

وتقع املدر�سة على قطعة اأر�ص م�ساحتها 3759م2 تقريبًا، يف حني تبلغ م�ساحة املدر�سة 3130م2، 

املكتبة  وغرف  الإدارية،  الوحدات  اإىل  اإ�سافة  �سفية  غرفة   18 وت�سم  طالبًا،   720 لـ  وتت�سع 

واملختربات، وغرف الفنون واحلرف والكمبيوتر، وغرف اخلدمات، وكافة الأعمال اخلارجية من 

�ساحات ومالعب ومواقف �سيارات للمدر�سة.

مشاريع هندسية

مشروع تأهيل البلدة القديمة 
ا�ستكماًل مل�سروع تاأهيل البلدة القدمية الذي با�سرت به البلدية مع نهاية العام املا�سي، نفذت بلدية رام اهلل اأعمال التاأهيل والتعبيد يف كل من �سوارع: عي�سى زيادة 

و�سيدة الب�سارة ودير الروم والبلدية القدمية واملعلم جري�ص، وذلك بعد اإنتهاء اأعمال تاأهيل البنية التحتية وخطوط ال�سرف ال�سحي وخطوط الكهرباء والت�سالت 

واملياه، اإىل جانب تبليط ج�سم الطريق ببالط �سناعي وتبليط الأر�سفة، واإن�ساء اخللجان وزراعة الأ�سجار. 
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ترخيص األبنية والمنشآت

منها 81.6% م�ساحة بناء جديد على اأر�ص خالية، اأما ما مت ترخي�سه 
 2

منذ بداية عام 2015 ولغاية نهاية �سهر اأيار، قامت البلدية برتخي�ص ما جمموعه 97559 م

منها 90.5% م�ساحة بناء جديد، بن�سبة اأقل من العام املا�سي بـ%7.
 2

يف نف�ص الفرتة من العام املن�سرم فهو  105473م

كما ا�ستلمت البلدية 52 معاملة بناء جديد حتى نهاية اأيار من عام 2015، ومنحت 24 اإذن جرف، بينما �سهد العام املا�سي يف نف�ص الفرتة ا�ستالم 50 معاملة بناء 

جديد ومنح 20 اإذن جرف.

قائمة رخ�ص البناء من تاريخ 2015/1/1– 2015/5/31

الن�سبة م�ساحة بناء جديد  
2

جمموع امل�ساحات املرخ�سة م عدد الرخ�ص ال�سادرة ال�سهر

%65.8 5293 8047 2 كانون الثاين

%98.9 42697 43146 14 �سباط

%48.6 8064 16577 29 اآذار

%87.4 20558 23516 25 ني�سان

%48.1 3017 6273 5 اأيار

79629 97559 75 املجموع

تقرير عام لق�سم التفتي�ش من تاريخ 2015/1/1– 2015/5/31

اإذن اجلرف ق�سايا يف املحكمة حرف و�سناعات عدم ممانعة حماكم حمولة خمالفات براءات ذمة اإخطارات عدد املعامالت ال�سهر

3 41 14 55 27 1 377 5 254 كانون الثاين

 4 2 28 94 9 5 191 6 256 �سباط

7 8 22 102 7 4 158 3 252 اآذار

2 8 18 86 6 16 168 19 240 ني�سان

8 8 30 102 3 21 141 20 258 اأيار

24 67 112 439 52 47 1035 53 1260 املجموع

 توسيع حدود المدينة
يف اطار تو�سعة حدود مدينة رام اهلل قامت بلدية رام اهلل ب�سم �ساحية الرحيان اىل حدود رام اهلل، وا�ستلمت امللفات اخلا�سة ب�ساحية الريحان من مديرية احلكم 

املحلي، ويتابع ق�سم الأبنية جميع طلبات املواطنني يف املنطقة، حيث تبلغ م�ساحة ال�ساحية 206600 م2، ويجري العمل على تخطيط كامل حدود املدينة �سمن مناطق 

ج، لت�سمل �سوارع واقرتاحات ا�ستعمالت ب�سكل �سمويل.

هندسة وتخطيط حضري 
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هندسة وتخطيط حضري 

مشروع تجميل المدينة 

اأولوية عالية، خا�سة خالل ال�سنوات  تعطي بلدية رام اهلل النواحي البيئية 

الأخرية، وقد �سهدت حتوًل كبرياً يف تنفيذ الأفكار حول امل�ساحات اخل�سراء 

باإن�ساء  البلدي  املجل�ش  بقرار  اأخرياً  التوجهات  ترجمة هذه  ليتم  والغابات، 

»حديقة رام اهلل« كغابة خ�سراء تقع يف منطقة اجلهري مع م�ساحة اإجمالية 

قدرها 24000  مرت مربع.

وتتكون هذه احلديقة من حر�ش عام، وحتتوي على زاوية املغرتبني وزاوية 

امل�سروع  لهذا  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  و�سيتم  الطيور،  ال�سيوف وعلى حديقة 

على م�ساحة 14000  مرت مربع.

حديقة رام الله
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زيادة اإلنتاج في مشتل البلدية 

املتزايدة  البلدية  لتلبية حاجة  الأ�ستال  ال�ستوية من  العروة  اإنتاج  مت 

من الأ�ستال والورود، حيث بلغت كميات الأ�ستال املنتجة خالل الربع 

الأول من هذا العام حوايل 20000 �ستلة متنوعة من زهور واأ�ستال، 

وياأتي هذا ا�ستمرارًا جلهود البلدية يف الو�سول اإىل الكتفاء الذاتي 

من الأ�ستال والزهور املعقمة واملنتجة باأح�سن املوا�سفات، ومت البدء 

والأر�سفة  واجلزر  واحلدائق  امليادين  يف  املنتجة  الأ�ستال  بزراعة 

واملدار�ص. 

مشاركة البلدية
في مؤتمر تبادل الخبرات مع مؤسسة LUCI التي تعنى بإنارة المدن

�ساركت البلدية، ممثلة برئي�ص ق�سم جتميل املدينة املهند�ص �سامي عوي�سة، �سمن برنامج تبادل اخلربات مع موؤ�س�سة LUCI العاملية التي تعنى باإنارة املدن،  يف 

املوؤمتر الذي عقد يف العا�سمة الرومانية بوخار�ست حول التحول ل�ستخدام تقنيات LED يف اإنارة املدن لتح�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة، كونها الإ�ساءة الأكرث 

فعالية من حيث التكلفة والأقل تاأثريًا على البيئة من حيث انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، حيث مت بحث ا�ستخدام تقنية LED يف اإنارة املناطق العامة يف املدينة، 

وكذلك اإ�ساءة املواقع التاريخية والأثرية، وجمالت ا�ستخدامها يف الإ�ساءات الحتفالية يف املنا�سبات العامة، هذا مع العلم اأن بلدية رام اهلل �ستقوم خالل الفرتة 

القريبة القادمة با�ستخدام تقنية LED يف اإنارة البلدة القدمية يف املدينة، واإنارة ميدان املنارة و�سرح �سهداء رام اهلل.

هندسة وتخطيط حضري 
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إنترنت مجاني في مرافق بلدية رام الله 

 ، GIZ ت�سعى البلدية، يف اإطار م�سروع البلدية الإلكرتونية املمول من موؤ�س�سة التعاون الإمنائي الأملاين

اإىل حتقيق روؤيتها يف تطبيق نظام عمل خدماتي اإلكرتوين فعال يوؤدي اإىل اإجناز عمل وخدمات البلدية 

املعلومات  نظم  اجتمعت جلنة  ال�سريكة، حيث  واملوؤ�س�سات  واملطورين  املواطنني  ت�سهياًل على  اإلكرتونيًا 

ال�سركات  من  عدد  مع  اهلل  رام  بلدية  يف  التنفيذية  الإدارة  واأع�ساء  املعلومات  وتكنولوجيا  اجلغرافية 

املربجمة، التي كانت قد اأعربت عن اهتمامها �سابقًا بامل�سروع، والتي تنتمي كل �سركة منها اإىل مدر�سة 

خمتلفة يف اقرتاحها لتحقيق روؤية بلدية رام اهلل، وذلك كخطوة م�ساعدة للبلدية يف بلورة توجه لتحقيق 

املطلوب قبل الإعالن ر�سميًا عن العطاء. 

مشروع تحقيق المدينة الذكية
مل�سروع رام اهلل - املدينة الذكية عدة اأهداف، منها ربط اأرجاء مدينة رام اهلل بخدمة الإنرتنت من خالل باقة نفاذ 

متكن زائري و�ساكني املدينة من احل�سول على اإنرتنت ل�سلكي عرب خدمات الواي فاي ) Wi-Fi( يف اأي وقت داخل 

مدينة رام اهلل، على اأن يكون النفاذ ل�سفحة البلدية الإلكرتونية وكافة ال�سفحات املتفرعة عنها جمانيًا. 

الأنقر، خليل  القد�ص، جربا  الطرية،  اإبراهيم،  دار  �سوارع  كل من  ال�سياق، مت جتهيز وجتربة اخلدمة يف  ويف هذا 

و�سارع عي�سى زيادة  ال�سهل  و�سارع  القدمية  البلدية  �سارع  العمل يف  ا�ستكمال  يتم  ال�سكاكيني، وحاليًا  الوزير، خليل 

وكافة ال�سوارع الرابطة بينهم، ومن ثم �سيبا�سر العمل يف �سارع يافا و�سارع عبد الرحيم احلاج حممد و�سارع الإذاعة 

وال�سارع الرئي�سي.

على  البلدية  توفره  الذي  الإنرتنت  طريق  عن  الإلكرتونية  الطلبات  لتقدمي  نظام  ت�سميم  داخليًا  مت 

طلباتهم  تقدمي  خالله  من  للمواطنني  ميكن  حيث   ،  www.ramallah.ps الرئي�سية  �سفحتها 

اإلكرتونيًا ومتابعة �سري العمل فيها عن بعد، ويتم اإعالمهم عند جاهزية اخلدمة ل�ستالمها، وقد مت 

اإ�سافة �سرح خطوات ومتطلبات تقدمي كل خدمة ت�سهياًل على امل�ستخدم، كما ميكن للمواطنني تقدمي 

ال�سكاوى والقرتاحات من خالل ذات الرابط.

 ي�سعى م�سروع املدينة الذكية اإىل ربط كافة مرافق البلدية من مباٍن وحدائق بتمديدات فايرب  ل�سمان اأمن البيانات و�سرعة نقل املعلومة، حيث مت ربط 14 مرفقًا 

وحديقة مببنى البلدية الرئي�سي، كما ميكن هذا امل�سروع زائري هذه املرافق من احل�سول على اإنرتنت ل�سلكي عرب خدمات الواي فاي ) Wi-Fi( ب�سكل جماين 

لت�سفح اأي موقع على الإنرتنت، وباتت هذه اخلدمة جاهزة يف كل من مبنى البلدية، ومكتبة رام اهلل العامة، ومبنى م�ستودعات وكراج البلدية، ومركز البلدة القدمية 

خلدمات اجلمهور، وحديقة يو�سف قدورة، وق�سر رام اهلل الثقايف، وحر�ص ردانا، وجممع رام اهلل الرتويحي.

كما ت�سم مظلة م�سروع املدينة الذكية تزويد كافة مدار�ص مدينة رام اهلل احلكومية بالإنرتنت وخدمة النفاذية وواي فاي لأهداف تعليمية، ومت التفاق مع مديرية 

الرتبية والتعليم على تغيري اأدوات التعليم التقليدية يف مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية اإىل اأدوات تعليم تفاعلية ومتما�سية مع التطور التكنولوجي، متهيدًا لتغيري هذه 

الأدوات التعليمية يف بقية مدار�ص املدينة.  

المدينة الذكية والبلدية االلكترونية

www.ramallah.ps
البلدية االلكترونية 

تقديم طلبات المواطنين إلكترونيًا
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تطبيقات خا�صة بغرفة العمليات املركزية يف حالت الطوارئ

تطوير نظم المعلومات الجغرافية

تطبيقات جديدة 

مت تطوير تطبيق لفعالية نوار ني�سان، تظهر من خالله املواقع اجلغرافية للفعاليات مع نبذة عن الفعالية وموعدها والفئة العمرية امل�ستهدفة من هذه الفعاليات. 

كذلك متكن فريق الدائرة بنجاح من النتقال اإىل الإ�سدار  اجلديد يف الربامج، مما يتيح اأمامه املجال اإىل تطوير تطبيقاته التي تعتمد على لغة الـFLEX اإىل لغة 

HTML5 الربجمية التي متكن املواطنني من ا�ستخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية على الأجهزة الذكية.

م�صروع الت�صمية والرتقيم

عقدت جلنة الت�سمية والرتقيم ل�سوارع املدينة ومبانيها عدة اجتماعات للجنة العامة واللجان الفرعية املنبثقة عنها، قامت خاللها مبراجعة الأ�سماء احلالية ل�سوارع 

ال�سوارع التي بحاجة لت�سمية ورفع تو�سياتهم  التعريفات اخلا�سة بها وطريقة تهجئة ال�سم باللغة الإنكليزية، مع حتديد  املدينة والمتداد اجلغرايف لها وتدقيق 

للمجل�ص البلدي بالأ�سماء املقرتحة، وذلك بهدف ا�ستكمال اأعمال الت�سمية. كما مت ت�سكيل جلنة فرعية مكونة من الأع�ساء ليزا تركي وعمر ع�ساف وعي�سى �سحادة 

لو�سع معايري اختيار اأ�سماء ال�سخ�سيات.

هذا ومت منذ بداية العام العمل على تركيب 120 لوحة ت�سمية بدل تالف يف املدينة و�سيانة 76 لوحة، كما مت تركيب 43 رقم مبنى خارجي يف مناطق املا�سيون والطرية 

والإذاعة واملنطقة ال�سناعية، وتركيب 382 رقم داخلي يف املباين التي حتتوي على اأكرث من �سقة اأو من�ساأة.

حتديث البيانات الو�صفية واملكانية

يقوم طاقم من بلدية رام اهلل بجولتني ميدانيتني يف ال�سهر جلمع وتدقيق البيانات وا�ستكمال ت�سوير مباين ومعامل املدينة. ويقوم الفريق اأثناء تواجده يف امليدان 

بالرتويج مل�سروع العنونة والرمز الربيدي ملدينة رام اهلل، نظرًا لكونه م�سروعًا نوعيًا ورياديًا ومهمًا، وقد جذب وزارة الت�سالت لتبنيه وتعميم منهجيته على الوطن، 

ويعترب من متطلبات التوا�سل مع املواطن لدى تطبيق املرحلة الأوىل من البلدية الإلكرتونية، وتاأتي جهوده مكملة خلطة �ساملة و�سعتها الدائرة حلملة مكثفة حتمل 

واخلا�ص،  العام  القطاعني  من  اخلدمات  ومقدمي  موؤ�س�سات،  مواطنني  من  العنوان  �ساحب  وت�ستهدف  العنوان  ثقافة  ن�سر  اإىل  تهدف  عنوانك«،  »اعرف  عنوان 

والأجهزة الأمنية، واملدار�ص والكليات وزائري املدينة، وذلك من خالل قنوات ات�سال خمتلفة. 

ويف ذات ال�سياق، مت الجتماع مع مركز الإح�ساء الفل�سطيني لتعريفهم بنظام العنونة املعتمد يف املدينة، ومت نقا�ص خطتهم  للتعداد ال�سكاين 2017، حيث اأو�ست 

البلدية باعتماد عناوين املواطنني يف منهجية التعداد، واأعربت عن ا�ستعدادها لتقدمي تطبيق تفاعلي ي�سهل على فريقهم العمل داخل حدود املدينة، ويظهر للباحث 

م�سارات عمله و�سور املباين التي من مهمته حتديثها.

GIS

قامت دائرة نظم املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا 

املعلومات بتجهيز عدة تطبيقات تفاعلية جديدة، 

وتخدم  الطوارئ  خالل  ا�ستخدمت  التي  اأهمها 

حلالت  ال�ستجابة  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  كافة 

يوفر  العناوين،  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة.  الطوارئ 

ت�ساعد  التي  الربية  التطبيق خدمات املالحة  هذا 

عناوين  عنوان/  اإىل  الو�سول  الطوارئ يف  طواقم 

املف�سلة  الجتاهات  اإر�سادات  طريق  عن  معينة 

التي يزودها مع خرائط تو�سيحية مل�سار الو�سول اإىل وجهتهم باأق�سر الطرق اأو اأ�سرعها. 

مت ا�ستخدام هذا النظام يف غرفة العمليات املركزية يف البلدية خالل حالت الطوارئ التي واجهت املدينة يف �سهري كانون الثاين و�سباط، حيث كان يتم ا�ستالم 

ال�ستغاثة وت�سجيلها اإلكرتونيًا وتوقيعها على الربنامج، ومن ثم اإر�سالها عرب �سبكة موحدة بني الغرفة املركزية والغرف امليدانية امل�سوؤولة عن املوقع اجلغرايف الذي 

جاءت منه ال�ستغاثة. وعلى �سعيد اآخر ، مت ربط غرفة العمليات املركزية بخم�ص كامريات على التقاطعات الرئي�سية يف املدينة لالطالع على حركة الآليات وفتح 

ال�سوارع. كذلك مت اإعداد تطبيق تفاعلي اآخر يو�سح �سوارع املدينة التي مت فتحها باللون الأخ�سر وغري املفتوحة باللون الأحمر، بالإ�سافة اإىل اإدراج ال�سيدليات 

واملحال التجارية واملخابز على اخلارطة لكي ي�ستدل كل مواطن على اأقرب �سيدلية اأو حمل اأو خمبز اإليه، واأكرث الطرق اأمانًا للو�سول اإليه.



10

مشروع  حدائق بلدية
 رام الله وتأهيلها

صحة وبيئة

تطوير إدارة النفايات البلدية

 بلدية رام الله تعود لتفتح 
أبواب حدائقها بعد انتهاء 
فترة الصيانة والتأهيل

وذلك  ني�سان،  �سهر  مطلع  يف  الزائرين  اأمام  حدائقها  اأبواب  البلدية  افتتحت 

بعد النتهاء من اأعمال ال�سيانة والتاأهيل لتلك املرافق مبا ي�سمن توفري ظروف 

اآمنة وح�سارية فيها، حيث مت العمل على اإ�سافة األعاب ومقاعد جديدة و�سيانة 

التالف منها، وزراعة اأ�ستال واأ�سجار جديدة وتع�سيبها وتقليم اأ�سجارها، وو�سع 

جباية  اأك�ساك  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية،  وحداتها  و�سيانة  جديدة  مياه  �سبكات 

التذاكر واأبواب و�سياج عازل وحمايات، و�سيانة لالأر�سيات.

وتعمل طواقم البلدية على توفري البيئة املنا�سبة للعائالت والأطفال التي تقوم 

اهلل  رام  مدينة  باأجواء  للتمتع  اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  احلدائق،  تلك  بزيارة 

األعاب  اإىل  اإ�سافة  احلدائق،  تلك  يف  املتاحة  اخل�سراء  امل�ساحات  يف  املميزة 

الأطفال واملرافق اخلدماتية و الأجواء اخلالبة التي يوفرها حر�ص ردانا الواقع 

اأمام جممع رام اهلل الرتويحي، حيث يتاح للعائالت تنظيم حفالت ال�سواء فيه، 

مع وجود م�ساحات وا�سعة للعب الأطفال والتمتع بجمال طبيعة مدينة رام اهلل. 

يذكر اأن طواقم البلدية قد بداأت بتنفيذ اأعمال تاأهيل حلديقة عني ترفيديا يف 

الور�ص ال�سناعية  املنطقة ال�سناعية حتى ت�سبح موؤهلة لال�ستخدام من قبل 

املحيطة بها.

بلدية رام الله تطبق نظام فصل النفايات الكرتونية والورقية وإعادة تدويرها

ا�ستمرارًا يف م�ساعي بلدية رام اهلل للبدء بتطبيق نظام متطور وع�سري جلمع واإعادة تدوير نفايات الكرتون والورق، والذي من �ساأنه تخفيف كميات النفايات 

ال�سلبة التي يتم ترحيلها يوميًا اإىل مكب نفايات زهرة الفنجان يف جنني، واإتاحة الفر�سة لال�ستغالل الأمثل للحاويات املركزية يف املدينة، ودعمًا لالإدارة البيئية 

امل�ستدامة من اإعادة تدوير النفايات، فقد مت التفاق مع �سركة متخ�س�سة تتوىل حاليًا ت�سغيل حمطة ترحيل نفايات املدينة على جمع الكرتون، وقد مت توزيع 25 

قف�سًا يف مواقع خمتلفة يف املدينة، وخا�سة يف مركز املدينة التجاري، اإذ مت ت�سميم الأقفا�ص ب�سكل جميل وح�ساري بحيث ي�سرتط طي وثني النفايات الكرتونية 

قبل اإدخالها اإىل القف�ص، ويتم اإفراغها ب�سكل يومي مبا ب�سمن عدم تركم تلك النفايات. 



11 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

صحة وبيئة

متت خماطبة جميع املنتجني الرئي�سيني للنفايات الكرتونية يف مدينة رام اهلل، 

وبخا�سة املحال واملراكز التجارية وامل�سانع والبقالت وحمالت ال�سوبرماركت 

واملدار�ص، والإيعاز لهم ب�سرورة اتباع تعليمات البلدية يف التخل�ص من النفايات 

الكرتونية، حيث ا�ستملت تلك التعليمات على:

التجارية لتفادي  املحال  اأمام  ب�سكل ع�سوائي  الكرتونية  النفايات  اإلقاء  منع 

الت�سبب مبكرهة �سحية وبيئية وت�سويه ملنظر العام للمدينة، و�سرورة طي 

لتخفيف  احلاويات  اإىل  واإي�سالها  وربطها  و�سغطها  الكرتونية  ال�سناديق 

تطاير  وعدم  النفايات  من  اأكرب  لكمية  احلاوية  وا�ستيعاب  النفايات  حجم 

الأوراق حول احلاوية. 

ويف حال كانت كميات الكرتون املنتجة كبرية يجب التكفل بجمعها ونقلها اإىل 

التنقية،  الكائنة يف املنطقة ال�سناعية بجانب حمطة  النفايات  حمطة ترحيل 

اإعفاء منتج النفايات من ر�سوم اإتالف  وذلك بالتن�سيق مع البلدية، حيث يتم 

اأو خارج احلاوية  النفايات يف حمطة الرتحيل. كما مينع حرق الكرتون داخل 

املواطنني،  ب�سحة  والإ�سرار  تلف احلاوية  ي�سببه ذلك من  ملا  كان،  �سبب  لأي 

بالإ�سافة اإىل اإمكانية امتداد النريان اإىل مناطق جماورة. 

تعليمات التخلص من النفايات الورقية:

إجراءات توعوية لفصل النفايات الورقية:
ب�سرورة  لالإيعاز  التجارية  املحالت  جميع  على  توعوية  من�سورات  توزيع  مت 

التقيد بالتعليمات، وكانت ن�سبة اللتزام يف مركز املدينة جيدة، وقد مت حترير 

اإخطارات وغرامات بيئية بحق املخالفني.

ويف نف�ص الإطار، فقد مت التعاون مع موؤ�س�سة عمار الأر�ص لتطبيق نظام لف�سل 

وجمع الكرتون يف عدة موؤ�س�سات يف املدينة، وخا�سة تلك التي تنتج كميات كبرية 

املوؤ�س�سات،  من  وغريها  واملطابع  والبنوك،  كاملدار�ص،  الورقية  النفايات  من 

الورقية، وتوعية املوظفني على  النفايات  حيث مت توزيع �سناديق خا�سة جلمع 

ب�سكل  الأر�ص  عمار  موؤ�س�سة  قبل  من  جمعها  ليتم  النفايات  تلك  ف�سل  اأهمية 

دوري من تلك املوؤ�س�سات.

بلدية رام اهلل توقع اتفاقية مع بنك فل�سطني لدعم م�ساريع بيئية وثقافية

قامت بلدية رام اهلل بتوقيع اتفاقية مع بنك فل�سطني لدعم م�ساريع بيئية وثقافية 

بح�سور جمل�ص بلدي اأطفال رام اهلل، حيث وقعت رئي�سة جمل�ص بلدي اأطفال رام 

اهلل، ال�سيدة بيل�سان عبداهلل، ممثلة عن بلدية رام اهلل مذكرة تفاهم مع رئي�ص 

تن�ص على دعم  ال�سوا،  ال�سيد ها�سم  فل�سطني،  بنك  ومدير عام  اإدارة  جمل�ص 

اإعادة  تتمثل مب�ساريع  اهلل،  رام  مدينة  وثقافية يف  بيئية  مل�ساريع  فل�سطني  بنك 

تدوير النفايات ومهرجان وين ع رام اهلل و م�سروع يال ع احلديقة، وغريها. 

ف�سل  م�سروع  فل�سطني  بنك  مع  بال�سراكة  �ستنفذ  اهلل  رام  بلدية  اأن  يذكر 

النفايات ال�سلبة يف بع�ص اأحياء مدينة رام اهلل، حيث اأن اأحد اأهداف البلدية 

ال�سرتاتيجية هو امل�ساهمة يف التنمية الثقافية واملجتمعية من خالل امل�ساريع 

التي ت�ستهدف فئات اجتماعية خمتلفة يف املدينة، منها م�سروع مهرجان وين ع 

رام اهلل ال�سنوي وم�سروع الأطفال يال ع احلديقة.

اأحياء مدينة  و�سي�سمل م�سروع ف�سل النفايات توزيع حاويات خا�سة يف بع�ص 

رام اهلل لف�سل بع�ص اأنواع النفايات القابلة لإعادة التدوير، اإ�سافة اإىل تنفيذ 

حملة اإعالمية وتوعوية للفئات امل�ستهدفة يف تلك الأحياء.

طواقم بلدية رام الله تجمع النفايات أيام الجمعة 

والذي  عام 2009،  اإطالقه  الذي مت  نظيفة 7/24  اهلل  رام  �سعار  نحو حتقيق 

يهدف اإىل احلفاظ على نظافة املدينة على مدار الأ�سبوع وعلى مدار 24 �ساعة، 

وذلك عرب اتخاذ الإجراءات التالية:

• تكثيف ا�ستخدام املعدات ب�سكل اأكرث فعالية 	

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

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

وخا�سة يف اأيام العطل الأ�سبوعية 

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

• تو�سعة رقعة املناطق املزودة بخدمة تكني�ص ال�سوارع 	

• تنفيذ برامج توعية بيئية 	

• فر�ص غرامات مالية على املخالفني	

فقد مت مع بداية هذا العام تنفيذ عدة اأعمال لتحقيق هذا ال�سعار، والتي كان 

اأيام  باقي  غرار  على  اجلمعة  يوم  كامل  ب�سكل  النفايات  بجمع  البدء  اأبرزها 

الأ�سبوع، اإ�سافة اإىل ت�سغيل عمالة اإ�سافية يف قطاع تكني�ص ال�سوارع مبا يخدم 

زيادة رقعة املناطق املزودة بخدمة تكني�ص ال�سوارع. ويف نف�ص الإطار، فقد مت 

العمل على ت�سغيل مكن�سة ميكانيكية �سغرية يف مركز املدينة يف �ساعات متاأخرة 

لياًل لتكثيف جمع النفايات يف مركز املدينة.

واجلامعات  املدار�ص  لطلبة  التطوعي  العمل  روح  تعزيز  اأهمية  على  وتاأكيدًا   

نظافة  تنفيذ عدة حمالت  املدينة، مت  نظافة  على  دورهم يف احلفاظ  وتفعيل 

تطوعية ب�سكل �سبه يومي طوال �سهري اآذار وني�سان مع معظم مدار�ص مدينة 

رام اهلل وطلبة جامعة بريزيت �سمن حملة “رام اهلل اأجمل”.  ويف نف�ص الإطار، 

فقد مت اإ�سافة �سيارة �ساغطة جديدة ب�سعة 12 كوب ملوكب جمع النفايات التي 

جاءت بتربع من رجل الأعمال الفل�سطيني ريا�ص كمال، حيث جرى العمل على 

اإعادة توزيع م�سار تفريغ احلاويات من قبل �سيارات النفايات يف منطقة عني 

م�سباح ليتم جمعها من قبل ال�سيارة اجلديدة. كما ا�ستمر العمل على �سيانة 

احلاويات وال�سالل واإ�سالح التالف منها.
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صحة وبيئة

عملت بلدية رام اهلل على اإزالة العوائق والتعديات يف املنطقة ال�سناعية، خا�سة 

واأنها تلوث املكان وت�سكل تعديًا على املمتلكات العامة، وت�سوه املنطقة. 

التعديات  واأ�سحاب  التجار  اإىل  اأوًل  بالتوجه  اهلل  رام  بلدية  من  ويقوم  طاقم 

وخردة،  و�سيارات،  معدنية،  )هياكل  املتمثلة  بـ  التعديات  اإزالة  وطلب  واملخالفني 

وتعديات اأخرى(، واملوجودة يف الأرا�سي وعلى اأر�سفة ال�سوارع وال�ساحات العامة يف 

املنطقة ال�سناعية، ومن ثم تقوم البلدية، يف حال عدم ال�ستجابة، باإزالة التعديات. 

املنطقة  يف  الور�ص  واأ�سحاب  التجار  البلدية  اإ�سعار  عقب  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

ال�سناعية ب�سرورة اإزالة هذه العوائق والتخل�ص منها، كما تهدف احلملة اإىل 

تاأهيل وتنظيف املنطقة ال�سناعية من كل عائق، حيث ت�ستعد البلدية لإ�سدار 

النفايات،  وحاويات  الأر�سفة،  ي�سمل  مبا  ال�سناعية  املنطقة  لتاأهيل  حملة 

والت�سجري، وغريها.

تطوير الرقابة والتفتيش الصحي

تكثيف حملة إزالة التعديات في 
المنطقة الصناعية 

تكثيف أعمال الرقابة والضبط 
لمخالفات الطمم وسيارات نضح 

المياه العادمة

رفع الوعي البيئي

بلدية رام الله ترفع علم مدرسة صحية 
وصديقة للبيئة في مدرسة ذكور رام الله 

األساسية )الوكالة(

التخل�ص من خملفات  اأعمال  على  الرقابة  بتكثيف جهودها يف  البلدية  قامت 

قامت  طمم  �سيارتي  �سبط  مت  حيث  العادمة،  املياه  ن�سح  و�سيارات  الطمم 

منطقة  يف  لذلك  املخ�س�سة  الأماكن  غري  يف  النفايات  تلك  من  بالتخل�ص 

عني قينيا، اإ�سافة اإىل �سبط �سيارة ن�سح املياه العادمة التي قامت بت�سريف 

حمولتها اأي�سًا يف منطقة عني قينيا، وعليه فقد مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

بحق هوؤلء املخالفني واإلزامهم بدفع غرامات مالية، اإ�سافة اإىل اإلزام �سيارات 

الطمم باإزالة 60 نقلة طمم من تلك املنطقة. 

يذكر اأن البلدية تقوم بتنفيذ جولت يومية يف جميع اأحياء املدينة بهدف منع 

املخالفني من اإلقاء تلك النفايات يف غري الأماكن املخ�س�سة لذلك.

 رفعت بلدية رام اهلل علم مدر�سة �سحية و�سديقة للبيئة يف مدر�سة ذكور رام 

التوايل، حيث حتتفل  لل�سنة اخلام�سة على  الفعالية  الأ�سا�سية، وتقام هذه  اهلل 

البلدية هذا العام بفوز مدر�سة ذكور رام اهلل الأ�سا�سية ) الوكالة( منا�سفة مع  

بنات في�سل احل�سيني باملرتبة الأوىل يف برنامج مدار�ص �سحية و�سديقة للبيئة.

اإطار تكرمي املدار�ص يف مدينة رام اهلل التي تنجح يف تبني  وياأتي هذا الربنامج يف 

اخلطوات التي تهدف اإىل تعزيز ال�سحة والوعي البيئي، ودعم الإدارة الفعالة للموارد 

البيئية املختلفة، بالإ�سافة اإىل دعم وت�سجيع الإ�سهامات البارزة والرائدة يف جمال 

البيئة، حيث يت�سمن الربنامج تنفيذ عدة ن�ساطات باأ�ساليب خمتلفة تهدف اإىل �سقل 

بالبيئة،  املخلة  اليومية  املمار�سات  على  ال�سوء  وت�سليط  الطلبة،  لدى  البيئية  القيم 

وحتفيزهم على ابتداع حلول لهذه امل�ساكل وتبنيها �سمن نهج حياتهم اليومية. 
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صحة وبيئة

االحتفال بيوم الصحة العالمي مع طلبة 
المدارس

نظمت بلدية رام اهلل احتفاًل مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي يف حديقة العائلة، وذلك 

م�سوؤول  الحتفال  وح�سر  املحلية،  ال�سركات  من  وبدعم  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون 

دغي�ص،  حممود  ال�سيد  ال�سحة،  وزارة  يف  اخلا�سة  املدار�ص  يف  ال�سحية  اخلدمات 

وعدد من معلمي ومعلمات مدار�ص املدينة.

املنت�سورية،  وفل�سطني  الأ�سا�سية،  اهلل  رام  ذكور  مدر�سة  من  يف الفعالية  كل  و�سارك 

وذكور عني م�سباح، وفي�سل احل�سيني، وامل�ستقبل، وبنات عزيز �ساهني، وبنات رام اهلل 

الأ�سا�سية، والإجنيلية الأ�سقفية العربية، وهواري بومدين، وراهبات مار يو�سف، والرواد.

ال�سحية  العادات  باتباع  التغذية  ومفهوم  املثالية  ال�سحة  اأهمية  الفعالية  تناولت 

ال�سليمة، كونها تعترب م�سوؤولية خا�سة، واأ�ساليب احلياة ال�سحية التي ت�سمل الغذاء 

والتغذية والنوم والراحة والريا�سة والتعامل مع التوترات، اإ�سافة اإىل التطرق اإىل مو�سوع ال�سمنة وخماطرها وكيفية الوقاية منها.

وتخلل الحتفال معار�ص ملنتجات حملية فل�سطينية، حيث �سارك يف املعر�ص كل من �سركة احلمودة لالألبان، و�سركة ال�سلوى ملنتجات اللحوم، و�سركة مطاحن القمح 

الذهبي، ومت خالل احلفل عر�ص فيلم عن �سالمة الغذاء، والقيام بعمل م�سابقة علمية ترفيهية وتوزيع اجلوائز على الفائزين.

إحياء يوم البيئة الفلسطيني

نظمت بلدية رام اهلل ن�ساطًا بيئيًا مبنا�سبة يوم البيئة الفل�سطيني �سمل زراعة اأ�سجار 

وحملة نظافة تطوعية يف مدينة رام اهلل مب�ساركة طلبة مدار�ص املدينة.

وياأتي هذا الن�ساط متا�سيًا مع املبادرة التي اأطلقتها �سلطة البيئة لإحياء يوم البيئة 

الفل�سطيني، والذي يهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على النتهاكات الإ�سرائيلية بحق البيئة 

الفل�سطينية واأهمية احلفاظ على حماية بيئة املدينة. كما تاأتي م�ساركة الطلبة �سمن 

لرفع  اهلل  رام  مدينة  مدار�ص  مع  العام  خالل  تنفذها  التي  اهلل  رام  بلدية  م�ساريع 

البيئي  الو�سع  حت�سني  �ساأنها  من  ن�ساطات  تنفيذ  على  وحتفيزهم  البيئي،  وعيهم 

وال�سحي يف املدينة.

تنظيم ورشة تدريبية حول المناصرة 
البيئية

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

تدريبية على مدار يومني حتت عنوان )املنا�سرة البيئية(، وقد �سارك يف هذه الور�سة 

التدريبية كل من روؤ�ساء اللجان التنفيذية لربنامج مدار�ص �سحية و�سديقة للبيئة، 

التوعوية يف  امل�ساريع  اإ�سافة ملن�سقي  التوجيهية للربنامج،  اللجنة  اأع�ساء  وعدد من 

بلدية رام اهلل وموؤ�س�سة جذور وعدد من اأع�ساء جمل�ص اأولياء اأمور الطلبة.

وحتديد  واأهميتها،  املنا�سرة  مبفهوم  التعريف  على  التدريبية  الور�سة  ا�ستملت  وقد 

و�سنع  ال�سيا�سات  حتليل  بكيفية  والتعريف  املنا�سرة،  عملية  يف  والأهداف  الغايات 

كح�سد  الإ�سافية  القوة  وبناء  املنا�سرة  ر�سائل  وتطوير  �سياغة  وكيفية  الق�سية، 

العمل  خطط  وبناء  الن�ساطات  بع�ص  تنفيذ  التدريبية  الور�سة  وتخلل  هذا  الدعم. 

با�ستخدام بع�ص التمارين والتطبيقات العملية.
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الشؤون المالية

الحسم التشجيعي
دأبت بلدية رام الله كل عام على إطالق حملة الخصم التشجيعي على الرسوم الدورية 

السنوية، ومع بداية العام 2015 تم اإلعالن عن حملة الخصومات للمكلفين من شهر كانون 
الثاني وحتى منتصف شهر أيار، وقد أعلن أيضًا عن تمديد الخصومات لموظفي الحكومة 
حتى نهاية شهر أيار، حيث كان الخصم من بداية العام ولغاية 2/15 بنسبة 20%، ومن 2/16 
لغاية 3/15 بنسبة 15%، ومن 3/16 إلى 4/15 بنسبة 10%، ومن 4/16 إلى 5/15 بنسبة %5، 
باإلضافة إلى حسم كامل على الغرامات شريطة تسديد كافة الرسوم، هذا وقد تم منح 

تسهيالت تترافق مع الحسم النقدي، وهي إمكانية تقسيط الرسوم بشيكات، كما تم منح 
خصم 30% ألهالي الشهداء واألسرى، وعملت البلدية على توزيع هدايا رمزية تحمل صورًا 

لمعالم في مدينة رام الله.
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والعملية  الطالب  للمدار�ص احلالية وتطويرها مبا يخدم  وتاأهيل  توفري مدار�ص جديدة  والتعليم، على  الرتبية  بالتن�سيق مع مديرية  املعارف،  تعمل جلنة �سريبة 

التعليمية واحتياجاتها على اأكمل وجه، من خالل ما يلي:

• اأبناء رام اهلل و�سارع بيتهوفن، وتت�سع 	 اأر�ص م�ساحتها  3756م2 بني �سارعي  اإن�ساء مدر�سة جديدة يف منطقة اجلدول، وتقع املدر�سة على قطعة  العمل على 

الوحدات  اإىل  اإ�سافة  تعادل 2737م2، وحتتوي على 17غرفة �سفية،  اإجمالية  وتتكون من خم�سة طوابق مب�ساحات خمتلفة، ومب�ساحة  لـ 680 طالبًا  املدر�سة 

الإدارية وغرف املكتبة واملختربات، وذلك وفقًا ملتطلبات جلنة �سريبة املعارف يف بلدية رام اهلل ووزارة الرتبية والتعليم.

• ال�سكانية املتزايدة يف 	 الكثافة  اأجل بناء مدر�سة فوقها خلدمة  اأر�ص يف منطقة عني م�سباح مب�ساحة تقارب 10 دومنات، من  باإجراءات �سراء قطعة  ال�سري 

املنطقة، والتي من املتوقع النتهاء من اإجراءات �سرائها خالل الفرتة القادمة.

• تاأهيل املبنى امل�ستقل الواقع �سمن مدر�سة ذكور رام اهلل الثانوية لي�سبح مركزًا للدورات والندوات التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم.	

• تركيب كامريات واإنرتنت يف جميع املدار�ص احلكومية �سمن مدينة رام اهلل.	

• متويل ن�ساطات ثقافية ون�ساطات �سحية و�سديقة للبيئة تخدم جميع طلبة مدار�ص املدينة احلكومية وغري احلكومية، من اأهمها ماراثون الأطفال، وفعاليات نوار 	

ني�سان، واملخيم ال�سيفي البيئي، وامل�سابقات ال�سحية بني املدار�ص، والتي تعقد حتت اإدارة دوائر بلدية رام اهلل.

• البدء بتنفيذ م�سروع املدر�سة الذكية الذي �سيطبق كتجربة على مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية، والذي يتلخ�ص يف حتويل العملية التعليمية من و�سائل واأدوات 	

اإىل عملية اإلكرتونية بالكامل.

• النتهاء من عطاء �سيانة املدار�ص احلكومية وتوفري جميع الحتياجات من التطوير والتاأهيل لتوفري بيئة تعليمية اآمنة.	

• افتتاح مدر�سة عني منجد، والتي قامت بلدية رام اهلل/ جلنة �سريبة املعارف بتخ�سي�ص الأر�ص التي اأن�سئت عليها، واملمولة من احلكومة الأملانية املمثلة ببنك 	

التنمية والتطوير الأملاين )KFW(، بتكلفة اإجمالية بلغت 788.000 يورو، والتي تخدم ما يقارب )460( طالبًا يف املرحلة الأ�سا�سية، وتاأتي �سمن خطة بلدية 

رام اهلل ال�سنوية لقناعتها التامة باأهمية توفري تعليم نوعي ومتميز لالأجيال القادمة الذين هم عماد امل�ستقبل.

• اإ�سدار البيانات املالية املدققة للجنة �سريبة املعارف من قبل املدقق اخلارجي، ون�سرها يف ال�سحف املحلية وعلى املوقع الإلكرتوين لبلدية رام اهلل.	

ضريبة المعارف منكم وتعود خدمات ألطفالكم 
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اعتمدت لجنة ضريبة المعارف البيانات المالية للعام 2014 والموازنة 
التقديرية للعام 2015، وأوصت اللجنة بالموافقة على شراء األرض في 

منطقة عين مصباح لغرض بناء مدرسة بمساحة تقارب 10 دونمات، 
وناقش الحضور أهمية بناء مدرسة في منطقة عين مصباح نظرًا 

للكثافة السكانية والحاجة الضرورية، حيث أوصت اللجنة بالبدء بمخططات 
وتصاميم المدرسة الجديدة فور االنتهاء من عملية شراء األرض.

ووافقت اللجنة، بناء على طلب من مديرية التربية والتعليم، على بناء 
طابق إضافي لمدرسة عين منجد، وذلك ألعداد الطالب المتزايدة، 

والحاجة إلى مساحة وغرف صفية أكثر. من جهة أخرى، وافقت اللجنة 
على تأهيل المبنى المستقل في مدرسة رام الله الثانوية للبنين وفق 

احتياجات التربية، وذلك بتكليف قسم الهندسة المتابعة مع المديرية 
من أجل تحديد جداول الكميات وطرح العطاء.

اعتماد التقرير المالي للمعارف للعام 2014
والموازنة التقديرية للعام 2015

الدائرة المالية
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تعزيز العالقات المحلية 

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية 

جمل�ص  ورئي�ص  حديد،  مو�سى  املهند�ص  برئي�سها  ممثلة  اهلل،  رام  بلدية  وقعت 

اإدارة الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون، الوزير ريا�ص احل�سن، مذكرة تفاهم 

مع الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية يف مقر الهيئة، وياأتي توقيع 

�سرورات  من  �سرورة  يعد  الإعالم  باأن  امل�سرتك  الفهم  من  انطالقًا  املذكرة 

التقدم للمجتمعات، وي�ستطيع امل�ساهمة ب�سكل فعال يف اإجناح العملية التنموية 

لتحقيق جمموعة  وتطويرها  القائمة  العالقة  تعزيز  الجتماعية، وحر�سًا على 

الإعالمية،  والرعاية  املواطنني،  وتوعية  املعلومات،  ن�سر  منها  الأهداف  من 

والرتويج للخدمات العامة.

الله، واالتحاد  رام  بلدية  رئيس واعضاء مجلس  الرئيس محمود عباس يستقبل 
االمريكي البناء رام الله.

الرئيس محمود 
عباس يشيد بجهود 

بلدية رام الله 
برئيسها واعضاء 
المجلس البلدي 

والعاملين فيها في 
تطوير المدينة.

ا�ستقبل رئي�ص دولة فل�سطني حممود عبا�ص، يف مقر الرئا�سة يف مدينة رام اهلل، جمل�ص بلدية رام اهلل برئا�سة رئي�ص البلدية مو�سى حديد، واأطلع املجل�ص �سيادته على 

امل�ساريع واخلطط التطويرية التي تقوم بها البلدية للنهو�ص مبدينة رام اهلل، مقدمني التهاين مبنا�سبة الأعياد املجيدة وعيد املولد النبوي ال�سريف.

وثمن املجل�ص البلدي اخلطوات ال�سيا�سية التي يقوم بها الرئي�ص والقيادة الفل�سطينية لإنهاء الحتالل واإقامة دولتنا الفل�سطينية امل�ستقلة، ومن جانبه، ثمن الرئي�ص 

اجلهود الكبرية التي يقوم بها املجل�ص البلدي ملدينة رام اهلل بهدف اإعطاء املدينة وجهًا ح�ساريًا، وما يلعبه من دور مركزي يف ا�ستقبال الوفود الدولية، وا�ست�سافته 

للمقار احلكومية الرئي�سية.

 ا�ستقبل رئي�ص دولة فل�سطني حممود عبا�ص يف مقر الرئا�سة يف مدينة رام اهلل وفدًا برئا�سة املهند�ص مو�سى حديد، 

�سم عددًا من رجال الدين امل�سيحي والحتاد الأمريكي لأبناء رام اهلل، ورئي�ص الحتاد ب�سام عوي�ص، والبعثة الطبية 

لأبناء رام اهلل املغرتبني، ورئي�ص واأع�ساء املجل�ص البلدي ملدينة رام اهلل.

الأمريكية  �سيكاغو  مدينة  �سيعقد يف  الذي  اهلل  رام  اأبناء  موؤمتر  دعوة حل�سور  الرئي�ص  �سيادة  الوفد  اأع�ساء  و�سلم 

الطبية  للطواقم  واللوج�ستي  الفني  الدعم  تقدمي  يف  الطبية  البعثة  دور  على  �سيادته  واأطلعوا  املقبل،  متوز  �سهر  يف 

الفل�سطينية.

 واأثنى الرئي�ص على دور الحتاد الأمريكي لأبناء رام اهلل يف تقدمي الدعم لأبناء �سعبنا، موؤكدًا اأهمية قيام اأبناء �سعبنا 

املغرتبني بزيارة وطنهم والتوا�سل مع اأبناء �سعبهم لدعم �سمودهم اأمام الحتالل. 

الفل�سطيني وتطويره، موؤكدًا تقدمي  القطاع ال�سحي  الطبية وعملها يف خدمة  البعثة  اأهمية دور  اإىل  الرئي�ص  واأ�سار 

كافة الت�سهيالت والدعم لنجاح ودميومة عمل البعثة الطبية. كما اأ�ساد �سيادته بجهود رئي�ص البلدية واأع�ساء املجل�ص 

البلدي وطواقمها يف تطوير املدينة وتقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني.
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بلدية رام الله تستقبل إتحاد أبناء رام الله من الواليات المتحدة

ال�ستني  املوؤمتر  اإقامة  اأهمية  املهند�ص مو�سى حديد  رام اهلل  بلدية  رئي�ص   اأكد 

لحتاد اأبناء رام اهلل يف العام 2018 يف مدينتهم رام اهلل، موجهًا دعوة للجميع 

لزيارة املدينة ودعم اأهلها. جاء ذلك خالل اجتماع عقد يف مقر بلدية رام اهلل، 

نوق�ص خالله تعزيز  ماأ�س�سة العالقة بني البلدية واحتاد اأبناء رام اهلل يف عدد 

من املجالت التي من �ساأنها خدمة م�سلحة املدينة واملواطنني.

من جهته عرب  رئي�ص احتاد اأبناء رام اهلل ب�سام عوي�ص عن �سعادته للم�ساركة 

يف الجتماع، مبينًا �سعي الحتاد لتعزيز  التوا�سل مع بلدية رام اهلل واملوؤ�س�سات 

يف املدينة، اإ�سافة اإىل تنمية وتوطيد العالقة بني البلدية والحتاد يف عدد من 

اهلل  رام  اأبناء  مع  العالقة  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�سريًا  ال�سحة،  اأهمها  املجالت 

املغرتبني، وخلق جو جاذب ل�ستثمار املغرتبني يف فل�سطني ومدينة رام اهلل. 

جمهورية  ممثلة  �سلبك،  اأبو  ح�سن  املهند�ص  بالإنابة،  اهلل  رام  بلدية  رئي�ص  ا�ستقبل 

بولندا لدى فل�سطني األك�ساندرا بوكوف�سكا – ماكيب يف مقر البلدية، وياأتي اللقاء يف 

اإطار بحث التعاون بني بلدية رام اهلل وممثلية جمهورية بولندا لدى دولة فل�سطني يف 

الرتتيب لإقامة معر�ص �سور، يت�سمن امل�ساريع التي نفذتها ممثلية بولندا يف فل�سطني 

مبنا�سبة مرور ع�سرة اأعوام على تاأ�سي�ص مكتب املمثلية البولندية فيها.

يذكر اأن بلدية رام اهلل تربطها مع مدينة لوبلني البولندية عالقة تواأمة وتعاون على 

اأكرث من �سعيد، اأهمها  يف جمال البنية التحتية والثقافة والتطوير احل�سري. هذا 

عرب  البولندية  اخلارجية  من  بتمويل  م�سروعني  اهلل  رام  بلدية  نفذت  اأن  �سبق  وقد 

املمثلية البولندية ل�سالح املدينة.

استقبال ممثلة بولندا في فلسطين

استقبال القنصل البريطاني العام
العام،  الربيطاين  القن�سل  حديد،  مو�سى  املهند�ص  اهلل،  رام  بلدية  رئي�ص  التقى 

بني  التعاون  تفعيل  اإطار  الزيارة يف  وتاأتي  البلدية،  مقر  األ�ستري مكفيل، يف  الدكتور 

القن�سلية الربيطانية وبلدية رام اهلل.

الربيطانية  هان�سلوا  بلدية  مع  العالقة  وتفعيل  التعاون  تعزيز  �سبل  الطرفان  وبحث 

اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�ص املعوقات التي تواجه �سري عمل البلدية على  وبلدية رام اهلل، 

الإ�سرائيلي يف  التي يفر�سها الحتالل  والعراقيل  تنفيذ م�ساريعها من جهة،  �سعيد 

هذا اجلانب.

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل وزيرة املياه املغربية �سرفات اأفيالل والوفد الر�سمي املرافق 

رئي�ص  �سمنها  من  املغربية  العتبارية  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  �سم  والذي  لها، 

مكتب متثيل اململكة املغربية لدى دولة فل�سطني، ال�سفري حممد احلمزاوي، وم�ست�سار 

ال�سيدة الوزيرة ال�سيد اأحمد بنعدو، وذلك بح�سور اأع�ساء املجل�ص البلدي م. عالء 

العالقات  اأبو عني، وم. كمال دعيب�ص، وفي�سل در�ص، وماهر حنانيا، ومدير دائرة 

جولة  خالل  الربوة  دروي�ص/حديقة  حممود  متحف  يف  وذلك  �سحادة،  مها  العامة 

للتعرف على مرافق املتحف.

استقبال وزيرة المياه المغربية

تعزيز العالقات الدولية والمحلية
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ا�ستقبلت بلدية رام اهلل وفدًا من بنك التنمية الأملاين والوكالة الفرن�سية للتعاون من 

اأجل التنمية و�سندوق اإقرا�ص وتطوير البلديات يف مقر البلدية، لإطالعهم على �سري 

امل�ساريع التي نفذتها بلدية رام اهلل بتمويل من �سندوق تطوير البلديات خالل الأعوام 

2007 - 2014، وبحث �سبل تعاون الطرفني.  

من جهتها، �سكرت رئي�سة الوفد �سيلكا هاوزر البلدية على حفاوة ال�ستقبال، وعربت 

من  م�سرتكة  جلنة  هذه  اأن  اإىل  م�سرية  اهلل.  رام  مدينة  يف  بوجودها  �سعادتها  عن 

املمولني من اأجل اإجراء  تقييم م�سرتك، مبدية رغبتها يف حتديد لقاءات م�ستقبلية 

ملعرفة تفا�سيل اأدق عن م�ساريع البلدية.

إطالع وفد من بنك التنمية األلماني والوكالة 
الفرنسية على عدد من المشاريع المنجزة

وفد طالبي من جامعة جيلفورد يزور بلدية رام الله

البلدية،  الأمريكية يف مقر  بلدية رام اهلل وفدًا من طلبة جامعة جيلفورد  ا�ستقبلت 

يرافقهم رئي�ص الوفد ماك�ص كارتر ، وتهدف الزيارة اإىل التعرف على بلدية ومدينة 

رام اهلل واملدن الفل�سطينية ب�سكل �سنوي.

يف  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية  الأو�ساع  حول  النقا�ص  فتح  اللقاء  وخالل 

املدينة، والتحديات التي تواجه البلدية يف تطوير املدينة نتيجة القيود التي يفر�سها 

الحتالل الإ�سرائيلي، بالإ�سافة اإىل احلديث ب�سكل �سريع عن امل�ساريع التي تنفذها 

اأحد  يف  طالبها  مل�ساركة  جيلفورد  جامعة  اإىل  بدعوة  الوفد  وتوجه  اهلل.  رام  بلدية 

اأهمها  واخلارجية،  الدولية  العالقات  �سعيد  على  �سيما  ول  اهلل،  رام  بلدية  اأن�سطة 

خميم العمل الدويل التطوعي.

بدوره، توجه رئي�ص الوفد بال�سكر للبلدية على حفاوة ال�ستقبال، معربًا عن �سعادتهم 

بزيارة البلدية ومدينة رام اهلل، وعرب عن اأمله يف مزيد من التعاون مع البلدية.

يذكر اأن هذه الزيارة تتم ب�سكل �سنوي لوفد طالبي من هذه اجلامعة اإىل فل�سطني، 

لالطالع على معاناة ال�سعب الفل�سطيني على اأر�ص الواقع ونقلها اإىل العامل.

بلدية رام الله تستقبل وفدًا طالبيًا من جامعة تروندهايم

للعلوم  الرنويجية  تروندهامي  جامعة  طلبة  من  وفدًا  اهلل  رام  بلدية  ا�ستقبلت 

والتكنولوجيا يف مقر البلدية، يرافقهم رئي�ص الوفد الربوفي�سور هرور كليمب، وتاأتي 

برنامج  اإليها  و�سل  التي  امل�ستجدات  اآخر  يف  اهلل  رام  بلدية  و�سع  اإطار  يف  الزيارة 

النف�ص،  بعلم  املخت�ص  بريزيت_وتروندهامي  جامعتي  بني  امل�سرتك  املاج�ستري 

والذي هو نتاج عالقة التواأمة والت�سبيك مع املوؤ�س�سات بني املدينتني بناء على اتفاقية 

التعاون املوقعة بني بلدية رام اهلل وبلدية تروندهامي منذ العام 2004.

وفود خارجية في ضيافة البلدية 
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التنمية  وكالة  برئي�ص  حديد  مو�سى  املهند�ص  اهلل  رام  بلدية  رئي�ص  التقى 

الرتكية بورن بوركو�ص يف مقر البلدية، وياأتي اللقاء بهدف و�سع اآفاق تعاون 

يف  التعاون  واإمكانية  الرتكية،  التنمية  ووكالة  اهلل  رام  بلدية  بني  م�سرتكة 

م�ساريع جديدة يف مدينة رام اهلل.

من جهته، قال حديد اأن رام اهلل حتتاج اإىل الدعم والتعاون يف العديد من 

املجالت التي تهدف اإىل تنفيذ م�ساريع جديدة يف املدينة، حيث لدى البلدية 

املوؤ�س�سات  من  التمويل  اإىل  حتتاج  التي  والحتياجات  امل�ساريع  من  الكثري 

والدول ال�سديقة. 

القوية  العالقة  اإىل  م�سريًا  ال�ستقبال،  على  البلدية  بوركو�ص  �سكر  بدوره 

التي تربط ال�سعب الرتكي وال�سعب الفل�سطيني، موؤكدًا اأن هذه الزيارة تاأتي 

اأبدى ا�ستعداد الوكالة اإىل التعاون  للتاأكيد على دعم الوكالة للبلدية. حيث 

مع البلدية يف عدة م�ساريع، منها: ترميم البلدة القدمية، ومبنى للم�سنني، 

اهلل  رام  بلدية  اأن  يذكر  كاريكاتورية.  ر�سومات  ومعر�ص  لالأطفال،  ومنتزه 

تربطها عالقة تواأمة مع مدينة �سور/ ديار بكر ومدينة كانكايا الرتكية.

تعزيز العالقات الدولية والمحلية

البلدية،  اأم�سرتدام الهولندية يف مقر  التقت بلدية رام اهلل وفدًا من بلدية 

وذلك بهدف تطوير العالقة بني الطرفني، وفح�ص جوانب التعاون املت�سابهة 

من اأجل العمل على بلورة اتفاقية تعاون بني البلدية وبلدية اأم�سرتدام.

ورحب رئي�ص بلدية رام اهلل املهند�ص مو�سى حديد بالوفد، واأكد على اأهمية 

بناء العالقات اخلارجية مع الدول ال�سديقة لفل�سطني على اأن تعود بالفائدة 

للطرفني، كما اأبدا ا�ستعداد البلدية يف امل�ساركة يف املجالت ذات الهتمام 

امل�سرتك، ول �سيما يف مو�سوع مواجهة التحديات للتغلب على املعيقات التي 

ال�سياحي،  والن�ساط  ال�سياحة  قطاع  يف  التعاون  اإىل  اإ�سافة  البلدية،  تواجه 

وقطاع التخطيط احل�سري.

ومن جهتها �سكرت جمربير البلدية على ال�ستقبال، م�سرية اإىل اأهمية تطوير 

البلدية،  مع  جمدية  عالقة  بناء  يف  رغبتهم  ومبدية  الطرفني،  بني  العالقة 

بهدف تبادل اخلربات بني اجلانبني يف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.

بلدية رام الله تلتقي رئيس وكالة التنمية التركية

بلدية رام الله تلتقي وفدًا من بلدية أمستردام
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تبادل الخبرات مع المدن الصديقة

املوقعة بني  التعاون  اتفاقية  تفعيل  بلدية مو�سكو على  رام اهلل مع  بلدية  اتفقت 

املدينتني منذ العام 2010، وذلك خالل الجتماع الذي عقده وفد بلدية رام اهلل، 

دعوة  وجهت  التي  ال�سديقة  مو�سكو  بلدية  مع  حديد،  مو�سى  املهند�ص  برئا�سة 

لبلدية رام اهلل بناء على طلب الأخرية لالطالع على جتارب مو�سكو يف جمال 

اإزالة الثلوج والتعامل يف العوا�سف الثلجية.

التي  مو�سكو  و�سط  واإدارة  البلدية  بني  الوثيق  التعاون  اإطار  يف  الزيارة  وتاأتي 

تربطهما اتفاقية تعاون، حيث اأبدت بلدية مو�سكو ا�ستعدادها لتقدمي املعلومات 

اإزالة الثلوج. كما توجه وفد بلدية رام اهلل يف جولة  الالزمة �سمن جتربتها يف 

اأوقات  يف  مو�سكو  بلدية  ت�ستخدمها  التي  الآليات  جتمع  اأماكن  اإىل  ميدانية 

ال�سخ�ص املتخ�س�ص من  الوفد  الثلوج، ورافق  واإذابة  الثلجية لإزالة  العوا�سف 

من  عدد  عن  �سرحًا  قدم  حيث  الثلوج،  لإزالة  امليداين  العمل  يف  مو�سكو  بلدية 

الآليات التي ت�ستخدم يف اإزالة الثلوج وعدد من القطع التي ت�سكل نظامًا يعمل 

يتم  �ساحنات  ال�سوارع وجتميعها يف  الثلوج عن  لإزالة  �سل�سلة من اخلطوات  يف 

للتعرف  الأهم  وتعترب هذه اجلولة  للتعامل معها.  اإىل مناطق حمددة   اإر�سالها 

والتعامل  الثلوج  لإزالة  واخلفيفة  الثقيلة  والآليات  الثلوج  كا�سحات  اأنواع  على 

معها.

وخالل زيارة وفد بلدية رام اهلل اإىل رو�سيا، التقى الوفد ممثلني عن اجلالية 

الفل�سطينية يف مو�سكو، كما عقد رئي�ص بلدية رام اهلل لقاء مع رئي�ص ال�سوؤون 

الأجنبية لل�سرق الأو�سط وجنوب اإفريقيا يف وزارة اخلارجية الرو�سية، �سريغي 

اأكادميية  اإن�ساء  مناق�سة  متت  اللقاء  وخالل  الرباعية،  اللجنة  ع�سو  فري�سني، 

حديقة  اإن�ساء  جمال  يف  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  اهلل،  رام  يف  فل�سطينية  رو�سية 

تعزيز العالقات الدولية وتبادل الخبرات 

بلدية رام الله تطلع على آليات عمل بلدية موسكو في إزالة الثلوج

رو�سية يف رام اهلل اأي�سًا، كما التقى رئي�ص اجلمعية الإمرباطورية الأرثوذك�سية 

الفل�سطينية، �سرجي �ستيبا�سني، واتفقا على اإعداد ورقة م�ساريع تقرتحها بلدية 

رام اهلل للتعاون على تنفيذها وتقدميها من خالل �سفارة فل�سطني يف رو�سيا اإىل 

اجلمعية. وخالل اللقاء مت احلديث عن برامج تعنى بالثقافة يف مدينة رام اهلل، 

واملتعلقة مبكتبة وطنية، واأي�سًا احلديث عن مدر�سة رو�سية يف رام اهلل.
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وفد من بلدية رام الله يبحث التعاون مع بلدية جوهانسبيرغ خالل زيارة إلى 
دولة جنوب إفريقيا

زار وفد من بلدية رام اهلل، برئا�سة رئي�ص بلدية رام اهلل املهند�ص مو�سى حديد، 

بلدية جوهان�سربغ يف جنوب اإفريقيا، وتاأتي الزيارة ا�ستكماًل لتفاقية التعاون 

بني  عمل  خطة  لو�سع  وا�ستكماًل  البلديتني،  بني  املا�سي  العام  يف  وقعت  التي 

البلديتني، حيث ا�ست�سافت بلدية جوهان�سربغ بلدية رام اهلل لهذا الغر�ص.

وتاأتي هذه امل�ساركة �سمن زيارة لبلدية رام اهلل اإىل مدينة جوهان�سربغ لتطلع 

على جتاربها  يف جمالت التخطيط والبيئة وال�ستثمار، حيث �سارك وفد بلدية 

رام اهلل يف اأربع ور�ص عمل �سمن اتفاقية التعاون التي وقتعتها البلديتان يف العام 

املا�سي، والتي تن�ص على التعاون يف جمالت املدن الذكية واملوا�سالت وتبادلت 

يف جمال التعليم اجلامعي والطالع على جتارب معاجلة النفايات ال�سلبة.

وكان رئي�ص بلدية رام اهلل قد �سارك يف كلمة يف املوؤمتر الثاين لحتاد اجلاليات 

ومندوب  العرب  ال�سفراء  من  عدد  ح�سره  والذي  اإفريقيا،  جنوب  يف  العربية 

اجلامعة العربية وهيئة علماء امل�سلمني. 

مع  الت�سامن  فعاليات  مع  بالتزامن  عقد  املوؤمتر  هذا  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 

ال�سعب الفل�سطيني، والذي كان حتت عنوان التما�سك الجتماعي، وقدم رئي�ص 

لتحرر جنوب  املتميزة  التجربة  بهذا اخل�سو�ص، وحتدث عن  البلدية مداخلة 

اإفريقيا، كما وحتدث عن ميدان نيل�سون مانديال الذي �سيقام يف مدينة رام اهلل 

واأهمية ذلك لل�سعب الفل�سطيني ملا ميثله من رمزية هامة.

بلدية رام الله 
تشارك في 

المؤتمر نصف 
السنوي التحاد 

أبناء رام الله في 
أمريكا

�سارك رئي�ص بلدية رام اهلل املهند�ص مو�سى حديد يف املوؤمتر  ن�سف ال�سنوي لالحتاد الأمريكي لرام اهلل يف 

مدينة هيو�سنت الأمريكية، وح�سر م. حديد اجتماعات املوؤمتر ن�سف ال�سنوي لحتاد اأبناء رام اهلل، والذي 

قدم فيه عر�سًا عن م�ساريع البلدية احلالية وامل�ستقبلية، ومت فتح الباب جلمع اأموال من اأجل �سراء كا�سحة 

ثلوج، كما مت جمع 60 األف دولر  ل�سراء �سيارة جديدة لنقل املوتى لحتياج املدينة.

ويف ذات ال�سياق مت عقد جل�سة ملجموعة من رجال الأعمال الفل�سطينيني مع رجل الأعمال الفل�سطيني فاروق 

اإن�ساء �سركة ا�ستثمارية من  ال�سامي، مب�ساركة رئي�ص بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، ومت خاللها مناق�سة 

اأجل جلب ا�ستثمارات جديدة للمدينة، وم�ساريع اأخرى تهدف اإىل تعزيز العالقة مع اأبناء رام اهلل املغرتبني، 

وت�سجيع ال�ستثمار وخلق جو جاذب ل�ستثمار املغرتبني يف فل�سطني ومدينة رام اهلل.

تبادل الخبرات مع المدن الصديقة
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استقبال وزيرة السياحة 

والآثار   ال�سياحة  وزيرة  حديد  مو�سى  املهند�ص  اهلل  رام  بلدية  رئي�ص  ا�ستقبل 

ال�سياحية يف مدينة رام  البلدية، بهدف مناق�سة الأو�ساع  رول معايعة يف مقر 

اأجل تطوير وتعزيز قطاع  البلدية من  التي ت�سعها  اهلل والتعرف على اخلطط 

الوزارة  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  يف  جاء  ما  وتنفيذ  املدينة،  يف  ال�سياحة 

والبلدية لتمكني البلدية من النهو�ص بقطاع ال�سياحة يف املدينة من خالل تفعيل 

الطرية  يف  الأثري  املوقع  اأهمها  املختلفة،  والفعاليات  الن�ساطات  جمموعة من 

)خربة الطرية( الذي يعترب من اأهم الكت�سافات الأثرية يف املدينة، حيث ت�سعى 

البلدية، وبالتعاون مع الوزارة، و�سعه على اخلارطة ال�سياحية العاملية. كما مت 

مناق�سة م�ساركة بلدية رام اهلل يف موؤمتر ال�سياحة الدويل الأول الذي �سيعقد 

اهلل  رام  مركز  خالل  من  للم�ساركة  البلدية  دعت  حيث  حلم،  بيت  مدينة  يف 

للمعلومات ال�سياحية بهدف الرتويج للمدينة.

من جهتها �سكرت معايعة بلدية رام اهلل على ال�ستقبال، م�سرية اإىل اأن مدينة 

تواجه  التي  الكبرية  امل�ساكل  عن  حتدثت  كما  كبرية،  خ�سو�سية  لها  اهلل  رام 

الكثري  من  التخل�ص  اإىل  جاهدة  الوزارة  عملت  والتي  والآثار،  ال�سياحة  قطاع 

ال�سياحة  وزارة  ا�ستعداد  عن  معايعة  عربت  كما  ال�سابقة.  الفرتة  خالل  منها 

والآثار للتعاون مع بلدية رام اهلل يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك، 

لزيارته  ال�سياح  وتوجيه  الطرية(  )خربة  الأثري  باملوقع  الهتمام  اإىل  اإ�سافة 

واكت�ساف املوقع الديني.

تطوير السياحة

عقدت بلدية رام اهلل اجتماعًا ملناق�سة مقرتح ا�سرتاتيجية �سياحية ملدينة رام اهلل، 

خمتلفة  ا�ست�سارية  جلنة  مع  للمدينة  �سياحية  ا�سرتاتيجية  و�سع  خالله  من  تهدف 

م�سكلة من ممثلني وخرباء من القطاع ال�سياحي والقطاع اخلا�ص وموؤ�س�سات املدينة، 

من اأجل النهو�ص بالقطاع ال�سياحي.

وتنمية  تطوير  يف  البلدية  جمل�ص  روؤية  مع  وان�سجامًا  ا�ستكماًل  اخلطوة  هذه  وتاأتي 

و  الرتويحية  بال�سياحة  تتميز  اهلل  رام  كون  املدينة،  يف  واإبرازه  ال�سياحي  القطاع 

املعامل  بقدم  اآثار  اأو  تاريخية  معامل  فيها  تربز  ل  حيث  وال�سيا�سية،  الجتماعية 

على  الوطن  يف  ومركزيتها  الثقايف  بغناها  تت�سم  اأنها  اإل  اأخرى،  مدن  يف  املوجودة 

امل�ستوى القت�سادي وال�سيا�سي.

ومت التاأكيد على اأهمية ال�سراكة امل�ستقبلية مع املوؤ�س�سات ال�سريكة يف املدينة وبلدية 

بالقطاع  للنهو�ص  اأ�سا�سية  قواعد  اإر�ساء  �ساأنه  ت�سور حقيقي من  و�سع  رام اهلل يف 

ال�سياحي يف املدينة، وك�سف اآليات التعاون مع القطاعات ذات العالقة بال�سياحة. 

كما واتفق الطرفان على اإ�سدار بع�ص املن�سورات اخلا�سة بتطوير ال�سياحة يف املدينة، 

اإىل  اإ�سافة  بها،  القيام  ال�سائح  ين�سح  التي  الع�سر  بالأن�سطة  برو�سور خمت�ص  مثل 

اأن املركز ال�سياحي يقدم العديد من اخلدمات ال�سياحية  م�سارات �سياحية. ويذكر 

للزائرين، كاخلرائط وامل�سارات ال�سياحية للوفود الزائرة للمدينة.

العمل على اعداد  استراتيجية سياحية لمدينة رام الله
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بلدية رام الله
تساهم في حملة  

إغاثة أبناء شعبنا 
في مخيم اليرموك

اأعلنت بلدية رام اهلل عن تربعها مببلغ 100000 �سيكل من خم�س�سات يوم عمل لدعم اأهلنا يف خميم 

الريموك، وذلك مببادرة م�سرتكة من نقابة العاملني يف البلدية واملجل�ص البلدي تلبية لنداء خميم الريموك.

واأكد رئي�ص بلدية رام اهلل املهند�ص مو�سى حديد اأن كل ما �ستقدمه البلدية هو ل �سيء مقابل  الت�سحيات التي 

يقدمها اأهلنا يف خميم الريموك واحلياة املوؤملة التي يعي�سها الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن يف خميمات ال�ستات.

وتاأتي هذه املبادرة امل�سرتكة من نقابة العاملني يف بلدية رام اهلل تلبية لنداء اإخوتنا يف خميم الريموك، حيث 

مت التربع مبخ�س�سات يوم عمل من املوظفني لدعم اأهلنا يف املخيم، ومن اأع�ساء جمل�ص بلدي رام اهلل يف دعم 

اأبناء �سعبنا يف الريموك، تاأكيدًا على ترابط اأبناء �سعبنا الفل�سطيني ومتا�سكه يف ال�سدائد وال�سعاب.

�ساركت بلدية رام اهلل يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته موؤ�س�سة جلان العمل 

ال�سحي يف مقر وزارة الإعالم يف مدينة رام اهلل، ممثلة بع�سو املجل�ص البلدي 

املهند�سة نادية حب�ص، وعدد من موؤ�س�سات املجتمع املحلي، وذلك لنتهاء حملة 

الك�سف املبكر عن �سرطان الثدي واأورام الن�ساء للعام 2014.

وتاأتي م�ساركة البلدية �سمن الدور الفاعل لبلدية رام اهلل يف التنمية املجتمعية، 

واإدراكًا منها لأهمية التوعية ال�سحية والبيئية، وتنفيذًا خلططها ال�سنوية التي 

التوايل،  الثاين على  وللعام  رام اهلل،  بلدية  �ساركت  التوجه، حيث  جت�سد هذا 

دنيا  مركز  ينظمها  التي  الثدي  �سرطان  عن  املبكر  للك�سف  اأكتوبر  حملة  يف 

التخ�س�سي لأورام الن�ساء بال�سراكة مع عدد من موؤ�س�سات املجتمع املحلي.

ويذكر اأن بلدية رام اهلل �ساهمت �سمن حملة هذا العام بتغطية تكاليف الفحو�سات 

الت�سخي�سية الالزمة لثالثني امراأة غري مقتدرة من مدينة رام اهلل واملحافظة، 

كما واأعلنت عن احلملة عرب موقعها الإلكرتوين وال�سا�سات الإلكرتونية التي تتوزع 

يف املدينة، مما كان له الأثر يف زيادة عدد الن�ساء الالتي توجهن اإىل مركز دنيا 

هذا العام لإجراء الفح�ص املبكر، حيث بلغ عددهن 445 امراأة �سخ�ست خم�ص 

منهن ب�سرطان الثدي.

تعزيز العالقات المحلية

المشاركة في حملة الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي 

�سابقة  للقاءات  ا�ستكماًل  بريزيت  جامعة  مع  اجتماعًا  اهلل  رام  بلدية  عقدت 

للكليات يف  اإن�ساء حرم جلامعة بريزيت مع بنايات  للتباحث يف  بني الطرفني، 

ورئي�ص  حديد  مو�سى  املهند�ص  اهلل  رام  بلدية  رئي�ص  بح�سور  اهلل،  رام  مدينة 

د.  واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  الرئي�ص  ونائب  الهندي،  خليل  د.  بريزيت  جامعة 

عادل الزاغة، ونائب الرئي�ص للتنمية والت�سال د. غ�سان اخلطيب، ومدير عام 

البلدية اأحمد اأبو لنب، ومديرة دائرة العالقات العامة والإعالم مها �سحادة، ومت 

التفاق على تفعيل ومتابعة العمل على حتقيق هذا التعاون من خالل فرز جلنة 

التي  امل�ستجدات  والإ�سراف على  للوقوف  رام اهلل وجامعة بريزيت،  بلدية  من 

تطراأ على امل�سروع، ودرا�سة اخلريات املتاحة من الطرفني.

وفد من جامعة بيرزيت يناقش إنشاء حرم جامعي في رام الله
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لقاء كروي ودي يجمع بين بلدية رام الله وقناة 
الجزيرة اإلخبارية

فاز فريق بلدية رام اهلل الريا�سي على نظريه فريق قناة اجلزيرة الريا�سية ب�ستة اأهداف مقابل 

خم�سة اأهداف يف اللقاء الذي جرى يف جممع رام اهلل الرتويحي، ويندرج اللقاء �سمن املباريات 

الودية التي تخو�سها بلدية رام اهلل با�ستمرار مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي.

GIZ  بلدية رام الله تكرم نيتشكه، مدير برنامج الحكم المحلي في

كرمت بلدية رام اهلل، ممثلة برئي�ص بلدية رام اهلل املهند�ص مو�سى حديد، مدير برنامج تطوير احلكم 

املحلي واملجتمع املدين اأولرت�ص نيت�سكه يف موؤ�س�سة التعاون الإمنائي الأملاين، وذلك على جهوده التي 

بذلها يف دعم البلديات والق�سية الفل�سطينية خالل فرتة عمله مديرًا للربنامج يف GIZ، و�سارك يف 

.GIZحفل التكرمي اأع�ساء املجل�ص البلدي ومدراء الدوائر يف بلدية رام اهلل وفريق الـ ـ

وقال م. حديد اإن نيت�سكه �سديق دائم لل�سعب الفل�سطيني وللبلدية، �ساكرًا دعمه وم�سريًا اإىل اأنه كان 

خري مثال على التعاون الوا�سح مع ال�سعب الفل�سطيني، وهذا التكرمي يعترب مبثابة �سكر وعرفان على 

الفل�سطيني  لل�سعب  التي بذلها يف دعم البلديات على وجه اخل�سو�ص، وم�ساندته  الكبرية  اجلهود 

على وجه العموم. ومن جهته، �سكر نيت�سكه البلدية على هذا التكرمي، معتربًا مدينة رام اهلل مدينته، 

وعرب عن فخره بوجوده الدائم يف املدينة، حيث �سيعمل على الت�سبيك مع مدينته بون وتوطيد العالقة 

مع بلدية ومدينة رام اهلل، كما دعا اإىل بقاء ال�سعب الفل�سطيني قويًا ومتما�سكًا.

اخــباريــات
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الفعاليات والمرافق الثقافية والمجتمعية 

 و�سعت بلدية رام اهلل، بالتعاون مع اللجنة الثقافية من املجتمع املحلي، املنبثقة عن املجل�ص البلدي، 

معايري  تكرمي مبادرة للعام 2015 متثلت بـ: اأن يعرب العمل عن قيم مدينة رام اهلل التي توؤمن بها 

بلدية رام اهلل، والتي جتعل منها مدينة ا�ستثنائية، كقيم التعددية والنفتاح واحلوار رغم الختالف، 

واأن ي�سرف على عملية الختيار جلنة تتغري وفقًا لالأعمال املر�سحة، واأن تتنوع املجالت التي ي�سملها 

التكرمي بح�سب الدورات املختلفة يف املجال الثقايف والفني والبحثي.

تكريم مبادرة فنية 
ثقافية وبحثية

تنظيم مهرجان
وين ع رام الله

 بداأ منذ مطلع العام احلايل العمل على تنظيم الن�سخة ال�سابعة من مهرجان الف�ساءات العامة »وين 

ع رام اهلل 7«، من خالل ن�سر اإعالن عام ملنحة اإنتاج مرتبطة باملهرجان، ودعوة الفرق واملبادرات 

الثقافية لتقدمي طلبات امل�ساركة يف املهرجان، وحاليًا يجري اإعداد الربنامج الفني النهائي اخلا�ص 

باملهرجان لعر�سه على املجل�ص البلدي واعتماده.

تشغيل وتطوير المرافق الثقافية 
والمجتمعة والرياضية

7

تشغيل وتطوير مجمع رام الله الترويحي

ا�ست�ساف جممع رام اهلل الرتويحي منذ بداية �سهر  كانون ثاين 2015 وحتى نهاية �سهر ني�سان خم�سًا وثالثني فعالية وتدريبًا وبطولة غري احرتافية ملوؤ�س�سات يف 

مالعبه الداخلية، كان منها بطولة كوكا كول التي نظمتها �سركة كوكا كول بح�سور 4500 �سخ�ص على مدار 3 اأيام.

 كما ا�ست�ساف جممع رام اهلل الرتويحي يف مالعبه اخلارجية اآلف العائالت اللذين يرافقون اأطفالهم للعب وممار�سة ريا�سة كرة القدم، حيث بلغ عدد مرتادي 

املالعب اخلارجية يف الفرتة ما بني كانون ثاين وني�سان حوايل الثمانية اآلف �سخ�ص.

 تشغيل وتطوير إدارة قصر رام الله الثقافي

 ي�سكل ق�سر رام اهلل الثقايف اأحد اأهم املرافق الثقافية واملجتمعية يف مدينة رام اهلل، حيث تقام فيه معظم  الفعاليات الوطنية والدينية واملجتمعية والثقافية الأكرب 

على م�ستوى املدينة وفل�سطني. منذ مطلع العام احلايل وحتى نهاية �سهر ني�سان نظم يف ق�سر رام اهلل الثقايف ت�سعًا و�ستني فعالية وتدريبًا، كان من اأهمها الإحتفال 

بذكرى املولد النبوي ال�سريف وذكرى احتفال الثورة الفل�سطينية، بالإ�سافة اإىل مهرجان رام اهلل للرق�ص املعا�سر، الذي تنظمه �سرية رام اهلل الأوىل بال�سراكة مع 

بلدية رام اهلل، حيث احت�سن الق�سر عرو�سًا للمهرجان من كل من مالطا والرنويج و�سوي�سرا، بالإ�سافة اإىل معر�ص ر�سومات كاريكاتري »�سداقة بالر�سوم لفنان 

الكاريكاتري الرتكي عثمان �سوراأوغلو، ويذكر اأن عدد احل�سور للفعاليات خالل الفرتة املذكورة بلغ 41.500 �سخ�ص تقريبًا.

تشغيل وتطوير مبنى حديقة العائلة

احت�سن مبنى حديقة العائلة منذ مطلع العام احلايل وحتى نهاية �سهر ني�سان تدريبات اأ�سبوعية لفرقة و�ساح للرق�ص ال�سعبي، وفرقة فنونيات.

وقامت بلدية رام اهلل منذ مطلع العام بعمل �سيانة كاملة ملبنى حديقة العائلة والألعاب اخلارجية يف احلديقة، ومنذ انتهاء اأعمال ال�سيانة بداأت حديقة العائلة 

با�ستقبال اأعياد امليالد يف املبنى الذي يخ�س�ص الطابق الأول فيه لهذا الغر�ص، وبا�ستقبال الأهايل والأطفال يف احلديقة اخلارجية يوميًا
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الفعاليات والمرافق الثقافية والمجتمعية 

الثقافية  ال�سوؤون  لدائرة  الأ�سا�سية  املقار  اأحد  العثمانية  املحكمة  مبنى  ي�سكل 

من  كبرية  جمموعة  حتوي  لالأطفال  متخ�س�سة  مكتبة  وي�سم  واملجتمعية، 

ق�س�ص الأطفال املحلية والعربية والعاملية، ويرتادها طلبة املدار�ص ب�سكل عام، 

لن�ساطات  مقرًا  اأي�سًا  ي�سكل  وهو   خا�ص،  ب�سكل  القدمية  البلدة  من  واأطفال 

لدائرة  التابعة  وال�سباب  الأطفال  وم�ساريع  ون�ساطات  الأطفال  بلدي  جمل�ص 

ال�سوؤون الثقافية واملجتمعية.

لالأطفال،  اآمنة  خارجية  حديقة  على  العثمانية  املحكمة  مبنى  يحوي  كما   

الألعاب اخلارجية، ويقدر  اإليها للعب على  اأطفالهم  با�ستطاعة الأهل مرافقة 

عدد روادها خالل الفرتة املا�سية باملئات.

 200 حوايل  ي�ستوعب  خارجيًا  م�سرحًا  العثمانية  املحكمة  مبنى  يحوي  كما   

ع�سرات   2015 وني�سان  اأول  كانون  بني  ما  الفرتة  خالل  احت�سن  �سخ�ص، 

وحما�سرات  ثقافية  اأم�سيات  �سملت  املدين،  املجتمع  من  ملوؤ�س�سات  الفعاليات 

مقرًا  العثمانية  املحكمة  مبنى  يعترب  كما  اأخرى.  ون�ساطات  فنية  ومعار�ص 

لإخراج م�ساريع امل�ساركة املجتمعية التي نظم فيها خالل الفرتة املا�سية.

تشغيل وتطوير مبنى 
وبرامج المحكمة العثمانية

اآلالف من األطفال يشاركون 
بالحواس الخمس في مهرجان 

الطفل » نوار نيسان 4 « 

  نظمت الن�سخة الرابعة من مهرجان الطفل »نوار ني�سان« يف الفرتة ما بني 3 

وحتى 5 ني�سان 2015 ب�سراكة وا�سعة مع ثالث ع�سرة موؤ�س�سة ثقافية وفنية يف 

مدينة رام اهلل، هي: �سرية رام اهلل الأوىل، مركز الفن ال�سعبي، موؤ�س�سة تامر 

للتعليم املجتمعي، موؤ�س�سة عبداملح�سن القطان، رواق، مركز خليل ال�سكاكيني 

للتاأهيل، جمعية  الثقايف، املركز الثقايف الفرن�سي الأملاين، مركز جبل النجمة 

الكمنجاتي للمو�سيقى، بالإ�سافة اإىل مديرية الرتبية والتعليم، وجمعية الهالل 

الأحمر الفل�سطيني وكلية فل�سطني التقنية – بنات، وجامعة القد�ص– ق�سم العلوم احلياتية.

على  الأطفال  بتحفيز  الثيمة  هذه  حتت  املنظمة  الفعاليات  وعنيت  اخلم�ص«،  »احلوا�ص  على  املهرجان  فكرة  ارتكزت 

الكت�ساف والتفاعل واختبار جتارب خمتلفة با�ستخدام كافة حوا�سهم، بالإ�سافة اإىل دمج الأطفال ذوي الإعاقة احلركية 

والعقلية بربنامج الفعاليات، وا�ستخدام لغة الإ�سارة.

�سمل برنامج املهرجان فعاليات متنوعة حتت ثيمة )فكرة( »ا�سمع لوين«، وتنوعت فعالياته بني جتارب علمية تفاعلية 

قراءة ق�س�ص  اإىل  اإ�سافة  التقليدي،  البالط  وت�سنيع  الت�سكيلية  بالفنون  تعني  واأخرى  مو�سيقية  وور�ص  فنية  ومعار�ص 

ورق�ص  غناء  الكريوكي  ف�ساًل عن  وم�سرحيات،  اأفالم  وعرو�ص  املخلفات  تدوير  فنية من  اأ�سكال  و�سنع  بيئية  واأن�سطة 

اأماكن العرو�ص لت�سمل: �ساحة البلدة القدمية، مبنى املحكمة العثمانية،  وعر�ص ختامي مو�سيقي غنائي، كما وتنوعت 

جمعية الكمنجاتي للمو�سيقى، رواق، �سرية رام اهلل الأوىل، موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي، وميدان را�سد احلدادين.

وقد جنح املهرجان با�ستقطاب الآلف من طلبة مدار�ص مدينة رام اهلل، بالإ�سافة اإىل مئات الأطفال وذويهم على مدار 

اأيامه الثالثة، كما ولوحظ كم التفاعل العايل والكبري يف الفعاليات العلمية التفاعلية التي جذبت الأطفال ب�سكل لفت.
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استالم مجلس بلدي اطفال رام الله رئاسة وادارة البلدية ليوم واحد

يوم البلدية 

  ا�ستقبلت بلدية رام اهلل اأع�ساء جمل�ص بلدي اأطفال رام اهلل يف يوم عمل ت�سنى لهم خالله تبادل الأدوار مع رئا�سة البلدية ومكتب املدير العام ومدراء الدوائر 

املختلفة، وذلك بهدف تدعيم دور جمل�ص بلدي اأطفال رام اهلل املنتخب، والذي ميثل كافة مدار�ص مدينة رام اهلل احلكومية واخلا�سة والتابعة لوكالة الغوث 

الدولية، وحر�سًا من بلدية رام اهلل على توطيد ال�سلة بينه وبني املجل�ص البلدي ملدينة رام اهلل وطواقمها التنفيذية.

 وقد عملت دائرة ال�سوؤون الثقافية واملجتمعية على اإعداد الأطفال لهذا اليوم لفرتة طويلة، من خالل ور�سات عمل مت اإطالعهم خاللها على تفا�سيل عمل البلدية 

وهيكليتها من جهة، بالإ�سافة اإىل عقد اجتماعات مع مدراء الدوائر ملعرفة تفا�سيل عمل كل دائرة من جهة اأخرى، وبناء على ذلك قرر كل منهم الدائرة التي يود 

اإدارتها.

 هذه التجربة الأوىل تهدف اإىل توعية جمل�ص بلدي الأطفال حول الق�سايا املتعلقة بعمل البلدية، واخلدمات التي تقدمها، وجمالت تدخلها يف �سياغة ال�سيا�سات 

العامة ملدينة رام اهلل، كما اأن هذه التجربة ت�ساهم يف اإعداد الأطفال لتويل امل�سوؤولية يف ال�ساأن العام واآليات التعامل مع اجلمهور، واآليات اتخاذ القرارات العامة 

املبنية على خدمة كافة املواطنني على نف�ص امل�ستوى، واإ�سراكهم يف اتخاذ القرارات.

يذكر اأن جمل�ص بلدي الأطفال قد تاأ�س�ص يف مدينة رام اهلل منذ العام 2008 مببادرة من بلدية رام اهلل، ومن حينه تنظم انتخابات دورية كل 4 �سنوات يف مدار�ص 

مدينة رام اهلل احلكومية واخلا�سة والتابعة لالأونروا التي يبلغ عددها 13، وفق د�ستور مت اإعداده واعتماده من قبل جلنة النتخابات املركزية الفل�سطينية، ومب�ساهمة 

من قانونيني وحقوقيني، بالإ�سافة اإىل اأن جلنة النتخابات املركزية التي ت�سرف على الدعاية النتخابية التي ت�سبق النتخابات يف املدار�ص، كما وت�سارك يف عملية 

مراقبة العملية النتخابية وعملية فرز الأ�سوات اإىل جانب جلنة من معلمي املدار�ص.

شراكات

�ساركت مكتبة رام اهلل العامة يف انطالق حملة ت�سجيع القراءة يف املجتمع 

احلملة،  لنف�ص  الفعاليات  من  العديد  ويف   ، تامر  موؤ�س�سة  مع  الفل�سطيني 

حيث نظمت ور�سة تدريبية لتعلم لغة الإ�سارة - امل�ستوى الأول لت�سجيع دمج 

الأ�سحاء  الأطفال  وتفهم  جهة،  من  املجتمع  يف  الإعاقة  ذوي  من  الأطفال 

هذه  و�ستكون  هذا  اأخرى،  جهة  من  الإعاقة  ذوي  من  الأطفال  لحتياجات 

الهالل  وجمعية  اهلل  رام  بلدية  بني  املجال  هذا  يف  م�ستمر  لتعاون  بداية 

الأحمر الفل�سطيني.

منتدى رام الله الثقافي

الثقافية،  والأم�سيات  الفعاليات  من  العديد  الثقايف  اهلل  رام  منتدى  نظم 

والتدين«،  الإميان  بني  الأربعون:  الع�سق  كتاب«قواعد  مناق�سة  منها:  كان 

�سارك فيها كل من: الدكتور حممود العط�سان متحدثًا عن اجلوانب الأدبية 

والثقافية، والدكتور فتحي فليفل متحدثًا عن اجلوانب ال�سيكولوجية.

البرامج الثقافية والمجتمعية 
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تعزيز دور المكتبات في الحياة الثقافية

تطوير مكتبة رام الله العامة
 وتفعيل برامجها

يف  امل�ساهمة  يف  واأهدافها  وروؤيتها  العامة  اهلل  رام  بلدية  مكتبة  خطة  مع  ان�سجامًا 

احلياة الثقافية يف مدينة رام اهلل، و�سعت املكتبة على خطتها ال�سنوية جمموعة من 

الن�ساطات  امل�ساريع املوجهة لفئات جمتمعية خمتلفة لت�سجيع القراءة وامل�ساركة يف 

لدى  القراءة  بت�سجيع  خا�سة  م�ساريع  منها:  خمتلفة،  مهارات  وتطوير  الثقافية 

الذي ينظم  والدراما  الر�سم  القراءة من خالل  ت�سجيع  واليافعني: م�سروع  الأطفال 

كل يوم �سبت من كل اأ�سبوع يف مكتبة رام اهلل العامة، وت�سجيع القراءة يف املدار�ص، 

حيث نظمت خالل الفرتة املا�سية ثمان زيارات اإىل مدار�ص مدينة رام اهلل وت�سجيع 

الأطفال على القراءة وارتياد املكتبات والن�ساطات التي تنظم فيها، ونادي القراءة 

مع  لنقا�سها  روايات   4 اختيار  املا�سية  الفرتة  خالل  مت  حيث  واليافعني،  لالأطفال 

القراء ال�سغار من طلبة املدار�ص.

  ور�سات العمل:

رام  « اأحد يف مكتبة  يوم  اأ�سبوعي ينظم كل  برنامج  اأطفال: وهو  يا  و�سهاًل  اأهاًل 

الأوريغامي  الأطفال مهارات خمتلفة من خالل فن  تعليم  فيه  يتم  العامة،  اهلل 

)طي الورق(.

من  « اليافعني  ي�ستهدف  الأمد  م�سروع طويل  وهو  الدمى:  م�سرح  تدريب  م�سروع 

14 – 17 �سنة، بالتعاون مع جمعية الكتاب املقد�ص، ويهدف اإىل تنمية مهارات 

التعبري وبناء ال�سخ�سية من خالل امل�سرح.      

مت ربط مكتبة رام اهلل العامة بخدمة نظام الـWI-FI  من خالل م�سروع بلدية 

رام اهلل الريادي )املدينة الذكية( الذي ي�سمل كافة مرافق بلدية رام اهلل، والتي 

متكن رواد املكتبة من احل�سول على اإنرتنت ل�سلكي جماين خالل تواجدهم يف 

العناوين  اإىل ت�سنيف مئات  بالإ�سافة  وا�ستعمال حوا�سيبهم املحمولة.  املكتبة 

اجلديدة من كتب ودوريات ومراجع خالل الفرتة املا�سية، لإثراء املكتبة وتلبية 

احتياجات اجلمهور.

تطوير خدمات 
رواد المكتبة

البرامج الثقافية والمجتمعية 
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الشؤون  االدارية

بيانات مركز خدمات اجلمهور – مبنى البلدية. 1

عدد الطلبات املقدمة 2055 طلبًا «

 عدد الكتب الواردة 1850 كتابًا  «

 عدد الكتب ال�سادر 2439 كتابًا  «

بيانات مركز البلدة القدمية. 2

�سركة الكهرباء 10500 فاتورة «

م�سلحة املياه 4268 فاتورة «

�سركة الت�سالت 8573 فاتورة «

بيانات حمكمة البلديات. 3

ورد اإىل حمكمة البلدية 120 ق�سية  «

مت ف�سل )95( ق�سية «

 بيانات املوارد الب�سرية. 4

تعيينات جديدة «

  ان�سم اإىل  اأ�سرة بلدية رام اهلل ال�سيد لوؤي خلف مديرًا لدائرة . أ

ال�سوؤون الإدارية 

مت تعيني 6 عاملني يف ق�سم املتابعة والتفتي�ص/ دائرة ال�سحة والبيئة. ب

مت تعيني 22 عاماًل يف ق�سم اإدارة النفايات ال�سلبة/ دائرة ال�سحة . ج

والبيئة وذلك خالل فرتة ال�سيف 

اجتماعيات

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأحر التهاين للزمالء مبنا�سباتهم  «

ال�سعيدة: 

ماأمون ق�ساروة وجمانة وعري باملولودة اجلديدة. أ

اأمين قورة باملولودة اجلديدة. ب

م�سري الرمياوي باملولود اجلديد. ج

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باملوا�ساة للزمالء بوفاة اأقاربهم:  «

وفاة والد الزميل ريا�ص حماد. أ

وفاة والدة الزميل غ�سان دغل�ص. ب

وفاة والد الزميل عبد الكرمي عيا�ص. ج

وفاة ابن الزميل خ�سر مبي�ص . د

وفاة اأخ الزميل زياد عمره. ه

تنمية القدرات الب�سرية  «

دورات وم�صاركات حملية

الدورةال�سمالرقم

تنفيذ اإداره امل�ساريعاأ�سامة م�سلح1

فل�سطينيون ذو الإعاقة يقودون التغريمهند ال�سافعي2

اإداره امل�سرتياتاإبراهيم عواي�سة3

م�صاركات خارجية وتبادل خربات

تكنولوجيا االنارة -بوخارست�سامي عوي�سة1

2

فادي اأبو فرحة، 

ماجدكيالين، 

�سقر حنات�سة، 

مرام طوطح

زيارة بلدية مو�سكو والطالع على خربتهم يف حالت 

الطوارئ والعوا�سف الثلجية

3

�سفاء الدويك، 

ملفي اجلمل، مها 

�سحادة، احمد 

ابو لنب، اأ�سامة 

حامدة

 زيارة بلدية جوهان�سربغ يف اطار تبادل اخلربات.

دورة يف جمال التو�سيف ونظام التقييم يف كوريانورما عبد اهلل4

ت�سغيل حمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف فرن�ساخالد غزال5

اإح�سائيات عامة بالطلبات ملركز خدمات اجلمهور من تاريخ 2015/1/1 ولغاية 

2015/4/30

العددا�سم الطلب

337عدم ممانعة لإي�سال الكهرباء واملياه والهاتف

76طلب رخ�سة حرف و�سناعات

894طلب براءة ذمة

319براءة ذمة – اأر�ص خالية

198طلب خمطط موقع

البيانات



31 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

الشؤون االدارية 

تحديث أدلة اإلجراءات التشغيلية

بالتعاون مع الوكالة الأملانية للتعاون الفني، مت النتهاء من عملية توثيق الإجراءات املعمول بها يف البلدية، بحيث ي�صبح لديها دليل 
اإجراءات وخدمات وا�صح ومتفق عليه من كافة الدوائر، كما اأنه يتيح املجال لخت�صار املحطات و�صرعة اإجناز العمل.

إشغال موقع صراف آلي جديد في مركز البلدة القديمة لخدمات الجمهور

بنك  الفل�صطيني،  التجاري  البنك  ت�صمل  والتي  اجلمهور،  خدمات  يف  الآلية  ال�صرافات  جمموعة  اإىل  العربي  الإ�صالمي  البنك  ان�صم 
الت�صالت،  �صركة  املياه،  مب�صلحة  تتمثل  والتي  ال�صريكة،  املوؤ�ص�صات  وخدمات  اهلل  رام  بلدية  خلدمات  اإ�صافة  فل�صطني،  بنك  القد�س، 

�صركة الكهرباء.

حفل عيد العمال 

اأقامت بلدية رام اهلل احتفاًل مبنا�سبة عيد العمال العاملي يف حديقة 

احلفل  تخلل  حيث  البلدية.  وعمال  موظفي  جميع  مب�ساركة  العائلة، 

عددًا من الكلمات مبنا�سبة عيد العمال، اإ�سافة اإىل �سحب العديد من 

اجلوائز وامل�سابقات.
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العمل اجلماعي بروح الفريق واجلهد املنظم بعزمية واإرادة قوية هي العوامل التي خطت بها بلدية رام اهلل نحو اإجناح مهمتها يف مواجهة العا�سفة الثلجية )كانون 

ثاين 2015(. واإجناز املهمة بنجاح كان نتيجة جلهد م�سرتك لكل فرد من فرق الطوارئ التي �سكلتها بلدية رام اهلل، بناء على خطة مدرو�سة اأعدتها البلدية 

ا�ستعدادًا للمنخف�ص اجلوي وا�ستقباًل للزائر الأبي�ص، ونفذت خطتها على هذا النحو: 

 تشكيل غرفة العمليات المركزية

اعتمد املجل�ص البلدي كلجنة توجيهية عليا لغرفة العمليات املركزية، وهي الغرفة التي ت�سكل القيادة املركزية للطوارئ، وتنبثق عنها خم�ص غرف عمليات ميدانية، 

وتتخذ من املبنى الرئي�ص لبلدية رام اهلل مقرًا لها. 

تقسيم المدينة لخمس مناطق وآلية العمل

بهدف ت�سهيل وت�سريع تنفيذ املهام املناطة بطواقم الطوارئ، مت تق�سيم مدينة رام اهلل اإىل خم�ص مناطق جغرافية، بحيث مت ت�سكيل غرفة عمليات ميدانية م�سوؤولة 

عن كل منطقة جغرافية، ومت تخ�سي�ص عدد من الآليات الثقيلة وال�سيارات واملعدات وطواقم العمل لكل غرفة ميدانية. واتخذت الغرف امليدانية املواقع التالية 

مقارًا لها، وهي: جممع رام اهلل الرتويحي/ منطقة عني �سمعان، حديقة يو�سف قدورة/ مقابل النادي الأرثوذك�ص، مركز احلرجة/ البلدة القدمية، كراج البلدية/ 

املنطقة ال�سناعية حمطة الهدى/ الطرية.

اأما يف غرفة العمليات املركزية يف مبنى البلدية، فخ�س�ست البلدية طاقمًا خمت�سًا للرد على ات�سالت املواطنني ونداءات ال�ستغاثة، حيث تكون الطاقم من متلقي 

الت�سال ومدون الت�سال ب�سكل يدوي واإلكرتوين، وم�سوؤول من ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية، واآلية العمل كان يتوجب فيها تعبئة منوذج خا�ص لل�سكوى، حيث يتم 

ال�ستف�سار عن ا�سم املواطن وهاتفه وعنوانه ونوع ال�سكوى، ويتم تدوينها ومن ثم حتديد منطقة ال�سكوى واإر�سالها اإلكرتونيًا عرب �سبكة اإلكرتونية اإىل م�سوؤول غرفة 

العمليات الفرعية اخلا�سة بتلك ال�سكوى، ومن ثم يتم توجيه فرق الطوارئ للتدخل واملعاجلة، والعودة اإىل الغرفة لالإبالغ عن معاجلة ال�سكوى.

بروح الفريق وخطة مدروسة
تخطت رام الله العاصفة الثلجية 
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الدائرة اإلدارية

جمل�ص الطوارئ ملحافظة رام اهلل والبرية، والذي ي�سم كافة الأجهزة واملوؤ�س�سات اخلدماتية، قد �سكل حمطة 

لتعزيز وتطوير التن�سيق على م�ستوى ال�سركاء، و�ساهم يف تعزيز التن�سيق الثنائي.

تعزيز التنسيق بين 
الشركاء في مجلس 

الطوارئ للمحافظة

تحقيق الشراكات 
المجتمعية

مت  التفاق مع جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني على توفري �سيارات اإ�سعاف يف مقر غرف العمليات املركزية ويف 

عدد من غرف العمليات امليدانية،  والتفاق مع الحتاد الفل�سطيني لريا�سة ال�سيارات/ الدفع الرباعي على توفري 

عدد من �سيارات الدفع الرباعي لإ�سناد طواقم الطوارئ يف عمليات الإغاثة، والتفاق مع �سركات املقاولت على 

و�سع اآلياتها الثقيلة حتت ت�سرف غرفة العمليات املركزية لبلدية رام اهلل.

التطوع من المجتمع 
المحلي

حيث اأن امل�سوؤولية يف مواجهة العا�سفة الثلجية ل تقت�سر على طواقم بلدية رام اهلل، فقد اأعلنت غرفة العمليات 

املركزية عن فتح باب التطوع للمجتمع املحلي، �سواء على م�ستوى الأندية يف املدينة، اأو على م�ستوى الأفراد، يف 

للتطوع  تقدم  وقد  والإعالم،  املواطنني  مع  التوا�سل  الإغاثة،  طواقم  امليدانية،  العمل  طواقم  التالية:   املجالت 

العديد من املواطنني واملوؤ�س�سات والأندية يف املدينة. 

 أولوية في فتح 
الشوارع

ال�سوارع  فتح  وهي  الثلوج،  واإزالة  ال�سوارع  فتح  يف  اأولوية  م�سبقًا،  املعدة  خطتها  وبح�سب  اهلل،  رام  لبلدية  كانت 

وال�سوارع  الرئي�سية  وال�سوارع  احليوية  املراكز  اإىل  املوؤدية  وال�سوارع  الطبية،  واملراكز  امل�ست�سفيات  اإىل  املوؤدية 

الفرعية املرتبطة مع ال�سوارع الرئي�سية، وال�سوارع املوؤدية لكافة الأحياء، و�ساحات اجلامعات والكليات واملدار�ص 

واملوؤ�س�سات العامة، واإزالة الثلوج عن الأر�سفة يف مركز املدينة. 

  تعترب بلدية رام اهلل توعية املواطنني العامل الأ�سا�ص يف اإجناح مهمتها، ولذلك توجهت اإىل املواطنني بحملة  إرشادات عامة

اليافطات  وتركيب  الثلجية،  العا�سفة  قبل  الوقائية  الإجراءات  اإر�سادية لتخاذ  لن�سرة  اإ�سدارها  �سملت  توعية 

التوعوية بالإ�سافة اإىل وم�سات اإر�سادية عرب الإذاعات املحلية يف املدينة. 

و�سائل  الإر�سادات عن طريق  ال�ساعة موفرة  وتوا�سلت معهم على مدار  املواطنني  رام اهلل  بلدية  كما خاطبت 

حيث  من  املواطنني  مع  كبريًا  تفاعاًل  �سهدت  حيث  الفي�سبوك،  عرب  و�سفحتها  وامل�سموعة  املرئية  الإعالم 

لتوعية  البلدية  تن�سرها  التي  “البو�ستات”  على  املواطنني  اإطالع  وموا�سلة  ال�ستغاثة،  ونداءات  ال�ستف�سارات 

حالة  يف  املفتوحة  واملخابز  املناوبة  ال�سيدليات  باأ�سماء  وتزويدهم  ال�سقيع،  ت�سكل  من  وحتذيرهم  املواطنني 

الطوارئ.

يف بداية املنخف�ص اأعلنت غرفة العمليات املركزية للبلدية تاأهبها للطوارئ، حيث  اأعلنت حالة الطوارئ/ الدرجة إعالن درجة الطوارئ

الثانية، وقبل بدء ت�ساقط الثلوج اأعلنت عن حالة الطوارئ/ الدرجة الأوىل، حيث ا�ستمرت اإىل حني النتهاء من 

اأعمال اإزالة الثلوج وفتح جميع ال�سوارع بح�سب الأولوية املذكورة، وانح�سار املنخف�ص اجلوي. 
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ا�صتخدمت فرق الطوارئ:
29 اآلية ثقيلة من خارج البلدية

7 اآليات من بلدية رام اهلل

ال�ستعانة بـ 12 �سيارة دفع رباعي من الحتاد الفل�سطيني لريا�سة ال�سيارات، و5 

�سيارات دفع رباعي لبلدية رام اهلل 

اأما فيما يتعلق بعدد الفرق والعاملني فيها:

5 غرف عمليات فرعية يف املدينة، يف كل غرفة عملت فرقتا طوارئ على الأقل.

من  ولأكرث  اهلل،  رام  بلدية  كادر  من   100 من  اأكرث  الفرتة   تلك  خالل  عمل 

100�ساعة متوا�سلة، بالإ�سافة اإىل عدد من املتطوعني اأفرادًا وموؤ�س�سات .

 

ال�سركاء يف جمل�ص الطوارئ يف  بالتقدير جلهود  هذا وتوجهت بلدية رام اهلل 

والبرية،  اهلل  رام  حمافظ  عطوفة  تراأ�سه  والبرية، والذي  اهلل  رام  حمافظة 

واأفرادًا،  موؤ�س�سات  املحلي  املجتمع  من  املتطوعني  وجهود  مل�ساركة  وبالتقدير 

الدفع  ال�سيارات/  لريا�سة  الفل�سطيني  الحتاد  وجهود  م�ساركة  وتقدير 

اآلياتهم  وو�سعوا  معنا  تعاونوا  الذين  واملقاولني  املقاولت  الرباعي، و�سركات 

الإعالمية  املوؤ�س�سات  تفاعل  وتقدير  اهلل،  بلدية رام  ت�سرف  حتت  الثقيلة 

املتوا�سل  تغطية  العمل  يف  واملتابعة  املواطنني،  توعية  يف  والإعالميني ودورهم 

الطوارئ  طواقم  يف  العاملني  كافة  جهود  وتقدير  امليدان،  يف  الطوارئ  لفرق 

لبلدية رام اهلل، ونخ�ص بالذكر الزمالء الذين تعر�سوا لإ�سابات يف امليدان.  

بيانات واعداد االليات التي استخدت في العاصفة الثلجية 2015
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نظمت بلدية رام اهلل حفاًل  لتكرمي  ال�سركاء من املجتمع املحلي الذين �ساركوا يف مواجهة العا�سفتني 

الإعالمية  واملوؤ�س�سات  املقاولني  و�سركات  الحتادات  �سم  والذي   ،2015/2014 مو�سم   _ الثلجيتني 

وجمل�ص الطوارئ امل�سرتك والقطاع اخلا�ص، وعددًا من املوؤ�س�سات والأفراد من املجتمع املحلي، وذلك 

تقديرًا جلهودهم احلثيثة وعطائهم املتميز يف مواجهة العا�سفتني الثلجيتني.

من جهته اأكد م. حديد اأن جناح البلدية يف التعامل مع العا�سفتني ب�سكل جيد يعود اإىل �سراكة املواطنني 

مع احلدث مب�سوؤولية  تعامل  الذي  امل�سوؤول  والإعالم  امل�سبق،  والتخطيط  الطواقم،  واملوؤ�س�سات، وخربة 

اأكرث جاهزية، ولدينا فر�سة لال�ستفادة من  اأن البلدية ت�سعى لأن تكون يف امل�ستقبل  اإىل  عالية، م�سريًا 

لال�ستفادة  فر�سة  لنا  يتيح  ما  التحديات،  مواجهة  على  قادرة  مدينة  مئة  �سبكة  اإىل  البلدية  ان�سمام 

من  تطوير قدراتنا.

الطوارئ،  فريق  �سمن  اجلوي  املنخف�ص  خالل  العاملني  والأفراد  ال�سركاء  تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف 

اإ�سافة اإىل الإعالميني الذين بذلوا جهودًا كبرية خالل العا�سفة اجلوية.

بلدية رام الله 
تكرم الشركاء من 
المجتمع المحلي 

الذين شاركوا 
في مواجهة 
العاصفتين 

الثلجيتين 




