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ي�سعدنا ان ن�سع بني اأياديكم ر�سالتنا االخبارية بعددها ال�سابع والذي يغطي الفرتة من كانون 
االخبارية  ر�سالتنا  �سكلت  فقد  اطالقها،  مت  عندما  كانت  كما   .2013 ني�سان  نهاية  حتي  ثان 
بكل  اخلا�سة  للفرتة  البلدية  اجنازات  جممل  على  االطالع  الكرام  للمواطنني  تتيح  حمطة 

عدد، نقدمها للمواطنني لتكون مبثابة اأداة لتقييم بلدية رام اهلل جمل�ساً وكادراً.
اأال تت�سمن الأية  اأن ن�سميها الر�سالة االخبارية، فقد حر�سنا منذ البداية  مل يكن بال�سدفة 

م�ساريع اأو برامج م�ستقبلية، واإمنا لتكون  اخبارية بال�سورة والن�ص لكل االأعمال التي متت.
اإننا يف املجل�ص البلدي اإذ نوؤكد اأننا نرى بال�سراكة املجتمعية ا�سرتاتيجية ال تراجع عنها، واإننا 
والتقليدية،  الع�سرية  االأدوات  من  العديد  عرب  املجتمعية  وامل�ساءلة  امل�ساركة  لتعزيز  ن�سعى 
االخرى  والربامج  االأدوات  لتتكامل مع  االأدوات،  واحدة من هذه  االخبارية  الر�سالة  ونعترب 

لتحقيق الهدف املرجو.
املتعددة  والربامج  للم�ساريع  االخباريات  من  العديد  مت�سمنة  االخبارية  ر�سالتنا  لكم  نقدم 
جنوٌد  خلفها  وقف  والتي  حتققت،  التي  باالجنازات  معتزين  ثقة،  بكل  نقدمها  واملتنوعة، 
جمهولون و�سلوا ليلهم بنهارهم من اأجل تطوير جودة اخلدمات املقدمة، ومن اأجل حت�سني 

م�ستوى معي�سة �سكان وزوار مدينة رام اهلل.
حول  االنتقادية  مبالحظاتكم  تزويدنا  عرب  معها  بتفاعلكم  االأمل  ويحدونا  ر�سالتنا،  نقدم 
الر�سالة ب�سكل خا�ص، والبلدية ب�سكل عام. وندعوكم للمزيد من التفاعل مع هموم وخطط 
مب�ستوى  لتكون  وبلدية  مدينة  اهلل  برام  الرقي  من  نتمكن  حتى  اهلل  رام  بلدية  وطموحات 

التوقعات والطموحات.
ونعدكم دوماً باأننا لن ندخر جهدا ملراكمة املزيد من االجنازات.

مع خال�ص التحيات

م. مو�سى حديد
رئي�س بلدية رام اهلل

العـدد كلمـة 
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وقعت كل من بلديتي رام اهلل ونابل�س مذكرة تفاهم مع بلديتي الفرمنتو  
وباجيه الربازيليتني على التوايل، وذلك خالل حفل اال�ستقبال الذي 
بلديات  روؤ�ساء  ي�سم  الذي  الربازيلي  للوفد  اهلل  رام  بلدية  نظمته 

برازيلية ورجال اأعمال و�سحافيني، وحاكم والية ريو دي �سول.  
و رحب م. مو�سى حديد خالل احلفل الذي �سم روؤ�ساء البلديات، 
للهيئات  االجتماعي  املنتدى  يف  �ساركت  التي  املوؤ�س�سات  واأي�سا 
»ان  وقال  باحل�سور،  املا�سي،  العام  الربازيل  يف  املنعقد  املحلية 
زيارتكم هي تاأكيد وتعزيز ملا جاء يف املبادرة امل�سرتكة بني البلديات 
والع�سرين  ال�سابع  وقعت يف  التي  الربازيلية  والبلديات  الفل�سطينية 
من كانون الثاين لهذا العام يف مدينة كانوا�س، والتي ن�ست على رفع 
املعاناة عن ال�سعب الفل�سطيني والت�سامن مع الق�سية الفل�سطينية.

على  احلفل  خالل  وقعت  قد  املنتدى  يف  امل�ساركة  الهيئات  وكانت 
وثيقة البيان اخلتامي للهيئات املحلية يف املنتدى.

املرة  »اإنها  فيها  قال  كلمة  ال�سكعة  نابل�س غ�سان  بلدية  رئي�س  والقى   
االأوىل يف تاريخ البلديات الفل�سطينية التي توقع فيها اأكرث من مذكرة 
تفاهم يف ذات احلفل، وهذا يدل على عمق العالقات املحلية من جهة 
وعلى عمق العالقة مع االأ�سقاء يف الربازيل ومدى تفهم حكومة و�سعب 

بلدية رام الله تستقبل وفًدا من رؤساء البلديات ورجال األعمال البرازيليين
التي مت بذلها من قبل الربازيل يف اإقامة املنتدى االجتماعي الربازيلي 

العام املا�سي يف الربازيل، مب�ساركة الهيئات املحلية الفل�سطينية. 
رام  لبلدية  بال�سكر   الربازيلية  البلديات  روؤ�ساء  توجه  جانبهم  من 
اهلل،  رام  مدينة  يف  بها  قاموا  التي  واجلولة  اال�ست�سافة  على  اهلل 
من  والفل�سطيني  الربازيلي  ال�سعب  بني  العالقة  اأن  اإىل  م�سريين 
موؤكدين  و�سعبها،  رئا�سة  الربازيل  بها  تعتز  والتي  القوية  العالقات 
على دعمهم الكامل حلقوق ال�سعب الفل�سطيني يف حريته وا�ستقالله 

واإقامة دولته الفل�سطينية. 
املدن  من  وكل  اهلل  رام  مدينة  على  اللقاء  خالل  احل�سور  وتعرف 
الربازيلية الثالث من خالل اأفالم ق�سرية مت عر�سها، تالها نقا�س حول 

اأبرز اهتمامات املدن يف تبادل اخلربات والتعاون يف جماالت متنوعة.  

خالل حفل توقيعها على البيان 
الختامي لمنتدى الهيئات المحلية 

بلديتا رام الله ونابلس 
توقعان مذكرات تفاهم 

مع مثيلتيهما في 
البرازيل 

توقيــع اتفاقيــات

بلدية رام اهلل  لرئي�س  بال�سكر  الفل�سطينية، وتوجه  للق�سية  الربازيل 
لتطوير  ا�ستعداد مدينته  واإقامة هذا احلفل، مبدًيا  اال�ست�سافة  على 
و  االقت�سادي  التبادل  يدعم  مبا  الربازيلية  البلديات  مع  العالقة 

الثقايف. 
الربازيلية  الفريمنتو  بلدية  رئي�س  من  لكل  ر�سمية  كلمات  واألقيت   
بلدية  ورئي�س  التفاهم،  مذكرة  اهلل  رام  بلدية  معها  وقعت  التي 
باجييه الفرن�سية التي وقعت مذكرة التفاهم مع بلدية نابل�س، وكلمة 
حلاكم والية ريد دي �سول الربازيلية طالب فيها اإ�سرائيل باحرتام 
قيام الدولة الفل�سطينية بكامل حدودها، م�سرًيا اإىل اأن الهدف من 
زيارته هو اإقامة العالقات مع البلديات الفل�سطينية، بحيث يحدث 
هنالك تقارب بني الفل�سطينيني والربازيليني، وتن�سيط املوؤ�س�سات يف 

كل من الربازيل وفل�سطني للتعاون يف جماالت عدة.  
وكانت الكلمة االأخرية يف احلفل لوكيل وزارة احلكم املحلي م. مازن 
غنيم، الذي توجه بالتحية اإىل الربازيل حكومة و�سعًبا واإىل الهيئات 
وثيقة  على  وقعت  والتي  الفل�سطينية  الق�سية  تدعم  التي  املحلية 
البيان اخلتامي، و�سكر بلدية رام اهلل على احلفل الذي جمع الوفد 

الربازيلي بالبلديات املحلية. 

بلديات  روؤ�ساء  ثالث  �سم  برازيلًيا  وفًدا  اهلل  رام  بلدية  ا�ستقبلت 
برازيلية ورجال اأعمال من اأ�سل فل�سطيني يقيمون يف الربازيل.

 ورحب رئي�س البلدية م. مو�سى حديد بالوفد ال�سيف مثمًنا زيارتهم 
التي تاأتي يف اإطار دعم ال�سعب الفل�سطيني، واأعرب عن �سكره للجهود 

امل�ساركون يف التوقيع على البيان اخلتامي ملنتدى الهيئات املحلية

وفد البلديات الربازيلية يف بلدية رام اهلل
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السفير األردني لدى دولة فلسطين

تناول لقاء بني رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد وال�سفري االأردين 
عواد ال�سرحان عدًدا من املوا�سيع امل�سرتكة واأبرزها م�سروع ميدان 
امللك عبد اهلل الثاين، الذي قررت البلدية اإن�ساءه بالقرب من ق�سر 

رام اهلل الثقايف. 
واأ�سار م. حديد اإىل االتفاق على فكرة ت�سميم امليدان، اإ�سافة اإىل 
للعمل  الوزراء  رئا�سة  مكتب  مع  واملتابعة  الالزمة  االإجراءات  عمل 

على اإجنازه. 
من جهته اأ�سار ال�سرحان اإىل اأهمية اعرتاف االأردن بدولة فل�سطني 
كرد وا�سح و�سريح على الو�سع العام يف االأرا�سي الفل�سطينية، معترًبا 
قيام الدولة الفل�سطينية م�سلحة عليا لالأردن، موؤكًدا على  ا�ستعداد 
اجلانبني  قبل  من  امل�سكلة  امل�سرتكة  اللجان  لدعم  كدولة  االأردن 
الواقع،  اأر�س  على  الدولة  جت�سيد  على  للعمل  واالأردين  الفل�سطيني 
االأردن اتخذ توجها بذلك، وكخطوة فعلية من خالل  اأن  اإىل  م�سرًيا 

عقد اللقاءات بني  اللجان امل�سرتكة يف فل�سطني بداًل من االأردن.

وفد من بلدية ايبينيه الفرنسيه 

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل وفًدا من بلدية ايبينيه �سور�سني  الفرن�سية، 
ترتبطها  التي  الفرن�سية  البلدية  مع  العالقة  تفعيل  اإطار  يف  وذلك 

معها اتفاقية تعاون.  
والتحديات  نبذة عن مدينة رام اهلل  اللقاء   وقدم م. حديد خالل 
التي تواجهها البلدية ب�سبب االحتالل اجلاثم على االأر�س، متوجًها 
ف�سح  يف  الإ�سهامهم  العامل  يف  فل�سطني  اأ�سدقاء  لكل  بالتقدير 

�سيا�سيات االحتالل ودعم ال�سعب الفل�سطيني. 
م�ساريع  واأبرز  دوائرهم،  عن  ا  عرو�سً البلدية  يف  الدوائر  مدراء  وقدم 
البلدية واملتعلقة بالتخطيط احل�سري وال�سرف ال�سحي والبيئة وامل�ساريع 
ع�سو  الوفد،  رئي�سة  وتوجهت  الدولية.  والعالقات  واملجتمعية  الثقافية 
جمل�س بلدية ايبينيه �سور �سني برناديت غوتري بال�سكر على اال�ست�سافة، 
موؤكدة على �سعي بلديتها لتطوير العالقة مع بلدية رام اهلل واملدينة، م�سرية 
اإىل الزيارات امل�سرتكة بني امل�سوؤولني من املدينتني يف ال�سنوات ال�سابقة، 
يف  اهلل  رام  بلدية  مع  التعاون  �سني  �سور  ايبينيه  بلدية  ا�ستعداد  واأبدت 

جماالت تتعلق بالبنية التحتية والثقافية وم�ساريع احلدائق. 
البلدية له على مدار ثالثة  اإطار ا�ست�سافة  وجاءت زيارة الوفد يف 
اأيام قام خاللها بجولة يف املدينة، وعقد �سل�سلة لقاءات مع  عدد من 

املراكز الثقافية وال�سبابية يف املدينة نظمتها البلدية.

ممثلو مالطا وقبرص والهند واستراليا لدى دولة فلسطين

في ضيافــة البلديــة

ا�ستقبل رئي�س بلدية رام اهلل  م. مو�سى حديد كاًل من رئي�س ممثلية 
�ساموتي�س،  انطونيو�س  قرب�س  ممثلية  ورئي�س  بات�س،  مارك  مالطا 
فل�سطني  دولة  لدى  ا�سرتاليا  وممثل  مبارك،  ا�س  بي  الهند  وممثل 

توم ويل�سون.
ويف لقاءات منف�سلة، رحب م. حديد باملمثلني واهتمامهم بالتعرف 

على جماالت عمل بلدية رام اهلل لفتح اآفاق تعاون جديدة.
 وناق�ست اللقاءات عدًدا من املوا�سيع امل�سرتكة، وجرى عر�س فيلم 
عن م�ساريع البلدية، اإ�سافة اإىل منح ت�سهيالت وتوفري منح للدرا�سة 
خرباء  وا�ستقدام  املعلومات،  تكنولوجيا  مبجال  تتعلق  مالطا  يف 
واإمكانية  للبلديات،  االلكرتونية  اخلدمات  جماالت  يف  ومتطوعني 
العمل على تطوير العالقة مع بلدية رام اهلل من خالل توقيع اتفاقية 

تعاون مع مدن يف كل من قرب�س والهند.

�سفري االأردن يف فل�سطني يف �سيافة االأردن

وفد بلديةايبينيه يف �سيافة البلدية

�سفري ا�سرتاليا 
يف �سيافة البلدية

�سفري مالطا وقرب�ص يف �سيافة البلدية�سفري الهند يف �سيافة البلدية
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بالوفد سفير فلسطين في تنزانيا املجيد  عبد  �سامح  باالإنابة  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ورحب 
بيوني�س  ومقاطعة  حمافظة  نواب  من  عدًدا  ي�سم  الذي  ال�سيف، 
اير�س، ورئي�س بلدية فياخ�سيل االأرجنتينية، وم�سوؤولني يف احلكومة 
ونواب يف الربملان، و�سخ�سيات من االأحزاب ال�سيا�سية ورجال دين 
ورجال اأعمال، و�سحافيني من االأرجنتني، معترًبا هذه الزيارة دعًما 
على  املفرو�س  احل�سار  ك�سر  يف  وم�ساهمة   الفل�سطيني،  لل�سعب 
على  لالطالع  و�سمانة  االحتالل،  �سيا�سات  ب�سبب  الفل�سطينيني 

اأو�ساع �سعبنا عن قرب.
 وتوجه رئي�س الوفد بال�سكر لبلدية رام اهلل على اال�ستقبال، قائاًل 
على  ولالطالع  الفل�سطيني،  ال�سعب  مع  للت�سامن  هنا  اإىل  »جئنا 
من  ونهدف  الفل�سطينيون،  يعي�سها  التي  واملعاناة  االأو�ساع  حقيقة 
هذه الزيارة اإىل توطيد العالقات مع الفل�سطينيني، م�سرًيا اإىل اأن 
الفل�سطينية،  احلكومة  يف  م�سوؤولني  مع  لقاءات  ت�سمل  الوفد  زيارة 

وزيارة للقد�س وحي �سلوان واأريحا وقلقيلية واخلليل«.
اأع�ساء  وقام  م�ساريعها،  اأفالم عن  بعر�س  رام اهلل  بلدية  وقامت   
املجل�س البلدي باالإجابة عن ا�ستف�سارات واأ�سئلة الوفد االأرجنتيني 
وجدار  املياه  وم�سادر  باال�ستيطان،  تتعلق  موا�سيع  بخ�سو�س 

الف�سل العن�سري. 

وفًدا دنمركًيا من ارهوس 

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل عبد اهلل عبد اهلل، رئي�س دائرة العالقات 
الدولية يف حركة فتح، ووفًدا دمناركًيا من مدينة اأورهو�س، برئا�سة 

نائب رئي�س البلدية ربيع اآزاد اأحمد.
لل�سعب  الداعمة  مواقفه  مثمنة  ال�سيف  بالوفد  البلدية  ورحبت   

ا�ستقباله  خالل  حديد  مو�سى  املهند�س  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  اأكد 
ال�سفري الفل�سطيني يف تنزانيا د. ن�سري اأبو جي�س على تقدير بلدية 
رام اهلل الفتتاح �سارع با�سم الرئي�س ال�سهيد الراحل يا�سر عرفات 
يف منطقة االأو�سرتبي يف العا�سمة التنزانية دار ال�سالم، االأمر الذي 
يعك�س اجلهود الدبلوما�سية املبذولة من قبل دار ال�سالم  وال�سداقة 
اأن  اإىل  م�سرًيا  ورموزها،  فل�سطني  لدولة  تنزانيا  دولة  تكنها  التي 
بلدية رام اهلل قامت باإر�سال ر�سالة �سكر اإىل حمافظة دار ال�سالم 

تقديًرا لهذه اخلطوة. 
من جانبه اأبدى اأبو جي�س ا�ستعداد ال�سفارة الفل�سطينية يف تنزانيا 
تنزانيا،  دولة  مع  عالقتها  تطوير  يف  اهلل  رام  بلدية  جهود  لدعم 

وحتديًدا مع مدينة دار ال�سالم.

وفًدا برلمانًيا من األرجنتين 

ا�ستقبلت بلدية رام اهلل وفًدا برملانًيا من االأرجنتني، يزور فل�سطني 
لالطالع على اأر�س الواقع على احلياة اليومية لل�سعب الفل�سطيني، 
املدن  على  واخلناق  الت�سييق  و�سيا�سة  االحتالل  وممار�سات 

الفل�سطينية. 

الفل�سطيني  لل�سعب  الدعم من معنى كبري  وما يحمله  الفل�سطيني، 
وق�سيته العادلة، معربة عن اأملها بتطوير العالقة مع بلدية ارهو�س.
لتقوية  خطوة  الزيارة  هذه  تكون  باأن  ياأمل  اأنه  اهلل  عبد  وقال   
الثقافة  والدمنركي يف جماالت  الفل�سطيني  ال�سعبني  العالقات بني 

في ضيــافة البلديــة
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والتنمية والبنية التحتية.
 و�سم الوفد اأكادمييني وممثلني عن جامعات ونقابات وعن برملان 
ومدر�سة  املو�سيقى  مدر�سة  ومدراء  و�سحافيني  والك�سافة  ال�سباب 

الفنون واالأعمال اليدوية ومديرة ال�سريك يف مدينة اأورهو�س. 
مدينة  بني  ملحادثات  ا�ستكماال  الدمناركي  الوفد  زيارة  وجاءت 
اأورهو�س ثاين اأكرب مدن الدمنارك ومدينة رام اهلل، والتي مت البدء 
من  دمناركي  وفد  بها  قام  زيارة  خالل  من  املا�سي،  العام  يف  بها 
اإىل  اأورهو�س  يف  الدمنركية  االأحزاب  عن  وممثلني  البلدية  رئا�سة 

فل�سطني.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

عقدت بلدية رام اهلل اجتماًعا مع الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، 
بح�سور مايكل هاريف املدير العام للوكالة يف فل�سطني.

 واأ�سارت البلدية خالل اللقاء اإىل اأنها تعمل على اإعداد م�ساريع من 
جماالت  يف  البلدية  تقدمها  التي  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  �ساأنها 
الهواء،  باطن  منطقة  يف  ال�سحي  ال�سرف  كم�سروع  خمتلفة، 
الدائري  الطريق  وم�سروع  القدمية،  البلدة  تاأهيل  اإعادة  وم�سروع 
حلل  املنارة  جممع  وم�سروع  وبيتونيا،  البرية  بلدية  مع  امل�سرتك 
امل�ساريع  من  والعديد  املدينة  و�سط  يف  ال�سيارات  مواقف  م�سكلة 

احليوية االأخرى. 
امل�ساريع  هذه  »اإن  هاريف  االأمريكية  للوكالة  العام  املدير  وقال 
مثرية للده�سة خا�سة مع وجود التخطيط والتطبيق والتنفيذ على 
يف  البلدية  خطتها  التي  الوا�سعة  باخلطوات  واأ�ساد  الواقع،  اأر�س 
جماالت ال تزال الوكالة تعمل على تنفيذها مع البلديات االأخرى، 

CHF بهدف دعم مشاريع 
نوعية في المدينة 

التعاونية،  اال�سكان  موؤ�س�سة  مع  اجتماًعا  اهلل  رام  بلدية  عقدت 
العام  واملدير  حديد،  ابو  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  بح�سور 
للموؤ�س�سة لنا اأبو حجلة، وذلك بهدف ترجمة التفاهمات االأولية التي 
.USAID متت بني بلدية رام اهلل والوكالة االأمريكية للتنمية الدولية

واأكدت البلدية على رغبتها يف التعاون مع CHF مبا يخدم امل�سلحة 
العامة لتطوير مدينة رام اهلل ودعم م�ساريع بلديتها بتنوع جماالتها. 
�سمن  اهلل  رام  بلدية  مع  العمل   CHF رغبة  عن  حجلة  اأبو  وعربت 

�سراكة حقيقية تخدم املدينة واخلدمات املقدمة للمواطنني فيها.
عن  ا  ملخ�سً اللقاء  خالل  لنب  اأبو  اأحمد  البلدية  عام  مدير  وقدم 
وامل�ساريع  االإجناز،  قيد  وامل�ساريع  املنفذة،  اهلل  رام  بلدية  م�ساريع 
اجلاهزة من حيث املخططات والوثائق يف انتظار التمويل املنا�سب 

لها، اإ�سافة اإىل امل�ساريع الكائنة قيد االإعداد والت�سميم.
البنية  برنامج  من  وفد  مع  اهلل  رام  بلدية  ناق�ست  اآخر  لقاء  ويف   
التحتية والتخطيط املجتمعي يف  موؤ�س�سة اال�سكان التعاونية الدولية 
CHF، عدًدا من الق�سايا امل�سرتكة والتي تتقاطع مع برامج وم�ساريع 

البنية التحتية لدى الطرفني. 
اهلل،  رام  بلدية  مبنى  تاأهيل  م�سروع  حول  ت�سوًرا  لنب  اأبو  وقدم 
من  عدد  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  اجلمهور،  خدمات  مركز  وتو�سعة 
املوؤ�س�سي،  والبناء  االلكرتونية،  كالبلدية  للتعاون  امل�سرتكة  املفاهيم 
البنية  جماالت  يف  م�ساريع  من  ت�سمه  وما  االإ�سرتاتيجية  واخلطة 

التحتية. 
وقام مدراء الدوائر، بدورهم،  بتعريف الوفد ال�سيف باأبرز م�ساريع 
وبرامج الدوائر وخططهم ال�سنوية، حيث اأبدى وفد CHF اهتمامه 
اجلمهور،  بخدمات  تتعلق  م�ساريع  يف  اهلل  رام  بلدية  مع  بالعمل 

وجلان االأحياء، والبلدية االلكرتونية.

اإيجاد  ويف  م�ستقبلية،  م�ساريع  يف  البلدية  مع  العمل  هاريف  وتوقع 
جماالت تعترب من اأولويات البلدية لتقوم الوكالة بدعمها. 

في ضيــافة البلديــة

وفد الوكالة االأمريكية 
للتنمية الدولية يف �سيافة البلدية
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 UNDP
لمناقشة عدد من المشاريع المشتركة 

برنامج  يف  العام  للمدير  اخلا�س  املمثل  مع  اهلل  رام  بلدية  بحثت 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  م�ساعدة 
يف  امل�سرتك  التعاون  فر�س  له،  املرافق  والوفد  مورينغ  فروديه 

م�ساريع متعددة بني الطرفني. 
البلدية  بني  ما  القائمة  العالقة  لتطوير  ا�ستعداده  مورينغ   واأبدى 
امل�سرتكة،  امل�ساريع  من  عدد  يف  االإمنائي  املتحدة  االأمم  وبرنامج 
ميكن  التي  االحتياجات  لتحديد  ا�ستعدادها  البلدية  اأبدت  كما 
العمل عليها مع االأمم املتحدة، اإ�سافة اإىل موا�سلة العمل على اإنهاء 

امل�ساريع القائمة. 
اأن بلدية رام اهلل تعاونت مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي  يذكر 
يف عدد من امل�ساريع، ومنها تاأهيل ق�سر رام اهلل الثقايف، وتاأهيل 
م�سروع  �سمن  الريا�سية  اإب�سا  و�سالة  العادمة،  املياه  تنقية  حمطة 

جممع رام اهلل الرتويحي.

جايكا لمناقشة أثر التخطيط 
الحضري على ضريبة األمالك

والتعديالت  اهلل،  رام  ملدينة  الهيكلي  املخطط  تطور  عن  ا  وعر�سً
موقع  ا�ستخدام  خالل  من  ا  وعر�سً عليه،  البلدية  اأجرتها  التي 
عن  اأمثلة  فيه  طرحت  اهلل،  رام  لبلدية  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
للعامة  املوقع  على  املعرو�سة  واملعلومات  االأرا�سي  ا�ستخدامات 
املرتتبة عليه،  الر�سوم  املواطن عن  ا�ستعالم  واإمكانية  وللموظفني، 

وعن ا�ستخدامات واأبعاد قطع االأرا�سي اخلا�سة به. 
للدائرة  الرئي�سية  واملحاور  املالية  الدائرة  عن  عر�س  قدم  كما 

وطبيعة عملها واآلية العمل ب�سريبة االأمالك .

عن طريق الحكم المحلي 
مناقشة دراسة معايير 

الموازنة مع البنك الدولي 

على  وتاأثريه  احل�سري  التخطيط  مو�سوع  اهلل  رام  بلدية  ناق�ست 
اليابانية  الوكالة  وفد من اخلرباء من  مع  وذلك  االأمالك،  �سريبة 
من  �سبعة  وبح�سور  ياما،  �سوجي  برئا�سة  جايكا  الدويل  للتعاون 
جايكا  وممثل  احل�سري  والتخطيط  التخمني  جمال  يف  اخلرباء 

ومدير تن�سيق الربامج ر�سالن يا�سني.
بلدية  مع  التعاون  تطوير  على  للعمل  ا�ستعدادهم  اليابانيون  واأبدى 
�سمن  احل�سري،  والتخطيط  املعارف  مبجال  يتعلق  فيما  اهلل  رام 

م�سروع جايكا للعمل مع عدد من البلديات الفل�سطينية. 
عام،  ب�سكل  وم�ساريعها  جتربتها  عن  ا  عرو�سً البلدية  قدمت  كما 

وزارة  الدويل عن طريق  البنك  وفًدا من  رام اهلل   بلدية  ا�ستقبلت 
البنك  بعثة  العام يف  القطاع  الذي �سم كبري خرباء  احلكم املحلي 
الدويل يف فل�سطني بيري مي�سايل، وم�سوؤول تطبيق واإدارة ال�سيا�سات 
االقت�سادية جون �سورت، و م�سوؤول املوازنات يف وزارة احلكم املحلي 

غ�سان �سراغمة. 
اأن  اإىل  واللقاء م�سرًيا   بلدية رام اهلل على اال�ستقبال  الوفد  و�سكر 
البلدية وفق  هدف الزيارة هو االطالع على النظام املعمول به  يف 

املوؤ�سرات التي يتبعها البنك الدويل. 
بلدية  عن  عاًما  ا  عر�سً لنب  اأبو  اأحمد  البلدية  عام  مدير  وقدم 
التي  اأبرز اخلدمات  على  العر�س  وا�ستمل  ال�سيف،  للوفد  رام اهلل 
تقدمها، وامل�ساريع النوعية، ون�ساأة البلدية وتطورها،  ومن ثم قام 
مدير الدائرة املالية �سليمان غنيم بتقدمي عر�س عن الدائرة املالية 

واأق�سامها واآلية العمل يف الدائرة مبا يخدم اأهداف اللقاء. 
وقال �سراغمة: اإن وزارة احلكم املحلي والبنك الدويل اختاروا بلدية 
رام اهلل  كحالة درا�سية، لدرا�سة معايري موازنات ال�سلطة املركزية 
التي  املعايري  ودرا�سة  االآخر،  على  منهما  كل  واأثر  املحلية  وال�سلطة 
ت�سادق عليها ال�سلطة الوطنية، وعالقتها بال�سلطة املحلية من حيث 

االأموال املنقولة من ال�سلطة املركزية اإىل ال�سلطة املحلية. 

في ضيــافة البلديــة

وفد من جايكا يف �سيافة البلدية

وفد من البنك الدويل واحلكم احللي  يف �سيافة البلدية
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اتحاد المطورين الفلسطينيين

ناق�ست بلدية رام اهلل عدًدا من الق�سايا املهمة مع احتاد املطورين 
الفل�سطينيني يف القطاع العقاري، وذلك بح�سور رئي�س االحتاد م. 

نزار الرمياوي.
واأكدت البلدية  على اأهمية وجود �سيغة مبنية على اأ�س�س وا�سحة مع 

الطرفني،  بني  املوقعة  امل�سودة  تطوير  اإىل  اإ�سافة  املطورين،  احتاد 
التي  والتجاوزات  امل�ساكل  التقليل من حجم  على  العمل  يتم  بحيث 
يقوم بها املقاولون، وااللتزام من قبلهم فيما يتعلق بحّل االإ�سكاليات 
العالقة، ومن اأبرزها: م�ساكل العمارات ال�سكنية واملعامالت املالية 

وخمالفات البناء، واالإفرازات، واحلفر االمت�سا�سية وال�سماء.
احتاد  يف  اهلل  رام  بلدية  جلنة  �سكل  االحتاد  اإن  الرمياوي:   وقال   

املطورين ملتابعة الق�سايا امل�سرتكة  مع البلدية. 

معهد »ماس« 
مناقشة خيار إنشاء 

مدينة صناعية جديدة 

ناق�ست بلدية رام اهلل الدرا�سة التي قام بها معهد اأبحاث ال�سيا�سات 
االقت�سادية الفل�سطيني – ما�س، لنقل ال�سناعات  يف حمافظة رام  

اهلل والبرية من املناطق احلالية اإىل منطقة �سناعية جديدة. 
يف  جاءت  التي  الرئي�سية  املحاور  بطرح  اللقاء  خالل  املعهد  وقدم 
الدرا�سة، مركًزا على ثالثة حماور: حتديد واقع ال�سناعات القائمة 
والعوائق التي تواجهها، والعوامل ال�سرورية والالزمة لنقل ال�سناعات 
احلالية للخروج من اأماكنها  اإىل منطقة �سناعية جديدة وما يرتتب 
على ذلك، والعوامل اجلاذبة لال�ستثمار يف منطقة �سناعية جديدة. 

وتاأتي املناق�سة التي �سارك بها من معهد »ما�س« كل من مدير عام 
اأبو هنط�س، يف �سوء  اإبراهيم  والباحث  د. �سمري عبد اهلل،  املعهد 

املنطقة،  تلك  يف  ال�سكنية  االأحياء  مع  ال�سناعية  املناطق  تداخل 
ول�سعوبة ت�سجيع اال�ستثمار فيها.  

لعمل درا�سة تف�سيلية  اللقاء على احلاجة  املناق�سون يف ختام  واأجمع 
وامل�ساحة  ونوعها،  امل�ستهدفة  ال�سناعات  موقع  لتحديد  متخ�س�سة 
الالزمة، وما يلزم من اإجراءات تن�سجم مع روؤية املنطقة ب�سكل مف�سل.

مناقشة مواضيع مشتركة مع
القدس المفتوحة 

من  وفد  مع  امل�سرتكة  املوا�سيع  من  عدًدا  اهلل  رام  بلدية  ناق�ست 
عدنان  م.  اأمنائها  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  املفتوحة  القد�س  جامعة 
�سمارة، ورئي�س اجلامعة د. يون�س عمرو. واأبدت البلدية ا�ستعدادها 

للعمل على تطوير التعاون مع اجلامعة يف عدد من املجاالت.
م.  البلدية  رئي�س  اإىل  اجلامعة  متيز   درع   �سمارة  م.  قدم  بدوره  
البلدي،  واملجل�س  اأعماله  مهام  ت�سلمه  على  وهناأه  حديد،  مو�سى 
العادة يف  اأكد عمرو على موا�سلة جامعته على ما جرت عليه  كما 
اهلل،  رام  بلدية  يف  واأبنائهم  للعاملني  للدرا�سة  مقاعد  تخ�سي�س 

والأبناء  املدينة لاللتحاق بجامعة القد�س املفتوحة.

في ضيــافة البلديــة

وفد احتاد املقاولني يف �سيافة البلدية

وفد من معهد ما�ص يف �سيافة البلدية

وفد من جامعة القد�ص املفتوحة يف �سيافة البلدية
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اللجنة البارلمبية 
في ضيافة البلدية 

اللجنة  من  وفًدا  حديد  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  ا�ستقبل 
الباراملبية برئا�سة م. اأكرم عكة. 

ورحب م. حديد بالوفد ال�سيف، م�سيًدا بجهوده يف االرتقاء باحلركة 
على  اهلل حري�سة  رام  بلدية  اأن  على  واأكد  الفل�سطينية،  الريا�سية 
والفرق  واملراكز   النوادي  دعم  خالل  من  الريا�سية  احلركة  دعم 
اأنها تقوم بتنفيذ م�ساريع ت�ساهم  ال�سبابية يف مدينة رام اهلل، كما 
يف توفري البنية التحتية لالأن�سطة الريا�سية، واأبرزها جممع رام اهلل 
االإعاقة.   ذوي  ريا�سة  ومركز  ريا�سية  �سالة  ي�سم  الذي  الرتويحي 
من  بجهودها  واأ�ساد  البلدية،  لرئي�س  تقديرية  درًعا  عكة  م.  وقدم 

اأجل توفري مركز خا�س لريا�سة ذوي االإعاقة يف املدينة. 

قبل  الكوارث  مع  للتعامل  املواطنني  توعية  اأهمية  اإىل  اأ�سار  كما 
حال  الكوارث  مع  التعامل  على  القدرة  اأهمية  مو�سًحا  وقوعها، 
اآلية التن�سيق يف مثل هذه  وقوعها، وا�ستثمار فرق املتطوعني، ورفع 

االأوقات.

بلدية رام الله تدعو إلى 
إعداد خطة لمواجهة 

الكوارث في المدينة 

اأكد رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، يف لقائه مع مدير الدفاع 
�سرورة  على  �سراغمة،  معاوية  املقدم  والبرية،  اهلل  رام  املدين يف 
يف  وذلك  املوؤ�س�سات،  جميع  ت�سمل  الكوارث  ملواجهة  خطة  عمل 

حمافظة رام اهلل والبرية.
يف  العامة  ال�سالمة  وو�سائل  اإجراءات  اللقاء  يف  الطرفان  وناق�س 

ا يف اأوقات الطوارئ. مدينة رام اهلل، وخ�سو�سً
ا�ستعداد  على  املدين  الدفاع  جهاز  اإن  �سراغمة  املقدم  قال  بدوره 
من  وفرق  البلدية،  لدى  الطوارئ  وطواقم  فرق  تدريب  يف  للتعاون 

املتطوعني يف املدينة، للم�ساركة يف مواجهة الكوارث.
متطلبات  لتوفري  املدينة  يف  املوؤ�س�سات  لكافة  �سراغمة  وتوجه 

ال�سالمة العامة.

بلدية شفا عمرو 
وفريق آنساتها السلوي 

ا�ست�سافت بلدية رام اهلل  عقب مباراة جمعت فريقي  اآن�سات �سفا 
عمرو و�سرية رام اهلل ال�سلوي على �سالة ال�سرية، بلدية �سفا عمرو 

وفريق اآن�سات �سفا عمرو لكرة ال�سلة.
حنا  جري�س  برئا�سة  النادي  واإدارة  الفريق  العبات  الوفد  و�سم   
القائم باأعمال رئي�س بلدية �سفا عمرو، كما ا�ست�سافت اإدارة �سرية  
الفل�سطيني  االحتاد  واأع�ساء  ال�سلة،  كرة  فريق  والعبات  اهلل،  رام 
رئي�س  الرجوب  جربيل  اللواء  ح�سره  ع�ساء  حفل  يف  ال�سلة  لكرة 

اللجنة االوملبية الفل�سطينية.
�سعبنا  اأبناء  مع  التوا�سل  تعزيز  اإىل  اال�ست�سافة  هذه  وتهدف 
الفل�سطيني يف اأرا�سي الـ 48 وتطوير العالقة  لت�سمل جماالت تعاون 
 خمتلفة مع اأهايل الداخل الفل�سطيني مبا ي�سمل الريا�سة والثقافة.

في ضيــافة البلديــة

وفد من الدفاع املدين  يف �سيافة البلدية
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لقاء حول إنشاء مركز تربوي تعليمي 
بالتعاون مع جامعة بيرزيت

رئي�س  بح�سور  اهلل،  رام  بلدية  يف  ت�ساوري  لقاء  خالل  متت 
د.  اجلامعة  ورئي�س  نا�سر،  حنا  د.  بريزيت  جامعة  اأمناء  جمل�س 
لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اخلطيب  غ�سان  ود.  الهندي،  خليل 
مدينة  يف  تعليمي  تربوي  مركز  اإن�ساء  فكرة  مناق�سة  املجتمعية، 

رام اهلل بال�سراكة بن جامعة بريزيت والبلدية. 
ومت االتفاق مبدئًيا على اأهمية الفكرة، بحيث تقوم اجلامعة بتطوير 
ورقة مفهوم حول امل�سروع من اأجل نقا�سه واعتماده ب�سورته النهائية 

ما بني اجلانبني.
بلدية  رئي�س  بني  �سابق  اجتماع  خالل  اتفقا  اجلانبان  وكان  هذا 
وتوقيع مذكرة تفاهم  اإعداد  رام اهلل ورئي�س جامعة بريزيت، على 
ت�سمل عدة جماالت،  والتي  القائمة،  العالقة  تنظم  املوؤ�س�ستني  بني 
والتطوعية، ويف جمال  املجتمعية  واالأن�سطة  والبيئة  ال�سحة  منها:  

اأ�ساتذة  من  مندوبني  واختيار  اهلل،  رام  لبلدية  التوظيف  جلان 
اجلامعة للم�ساركة فيها، ويف متحف العلوم، وا�ست�سارات يف جماالت 
يف  متطوعني  وم�ساركة  والتاأهيل،  التدريب  وجماالت  متخ�س�سة، 
التطوعي، وتدريب خريجني جدد يف  للعمل  الدويل  خميم رام اهلل 
للجامعة  قنوات  وفتح  اجلامعة،  لطالب  التخرج  وم�ساريع  البلدية، 
مع جامعات عاملية يف املدن التي ترتبط باتفاقيات  تواأمة و�سداقة 

مع بلدية رام اهلل.

تكريم المجلس البلدي السابق 

حفل  خالل  وذلك  ال�سابق،  البلدي  املجل�س  اهلل  رام  بلدية  كرمت 
لل�سيدة  بال�سكر  حديد  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  فيه  توجه 
البلدي  املجل�س  واأع�ساء  ال�سابقة  البلدية  رئي�سة  ميخائيل  جانيت 
املجل�س  اأن  موؤكدا  واليتهم،   فرتة  خالل  اأجنزوه  ما  على  ال�سابق 
اجلديد بداأ من حيث انتهى املجل�س ال�سابق ليكمل امل�سرية، ويبني 

على ما اأ�س�س ويطور ما اأجنز. 
وا�ستذكر م. حديد اأع�ساء املجل�س ال�سابقني املرحومني  نهاية حمد 

وفوؤاد احل�سري.  

و�سكرت ميخائيل املجل�س البلدي احلايل على اللفتة الكرمية بتكرمي 
للمجل�س  وباركت   واليته،  فرتة  النتهاء  ال�سابق  البلدي  املجل�س 
مع  عملوا  الذين  العاملني  طاقم  جميع  �سكرت  كما  فوزه،  اجلديد 
املجل�س ال�سابق، والرئي�س حممود عبا�س، ورئي�س الوزراء د. �سالم 
واملحافظة  املحلي  احلكم  ووزارة  الالحمدود،  دعمهم  على  فيا�س 

وال�سرطة واملواطنني. 
دروًعا  احلفل  نهاية  يف  ال�سابق  البلدي  املجل�س  اأع�ساء  وت�سلم 

تقديرية، بح�سور موظفي البلدية. 

املجل�ص البلدي اجلديد مع املجل�ص البلدي ال�سابق
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غرس شجرة األسير العيساوي 
في رام الله 

�سارك والد االأ�سري �سامر العي�ساوي بلدية رام اهلل ومركز التعليم 
البيئي بزراعة �سجرة ترمز اإىل جميع االأ�سرى يف �سجون االحتالل، 
ومركز  البلدية  نظمتها  التي  االأ�سجار  زراعة  فعالية  خالل  وذلك 

التعليم البيئي اليوم يف منطقة الطرية باملدينة.
اهلل  رام  بلدية  برئي�س  لقائه  خالل  العي�ساوي  االأ�سري  والد  واأكد 
م. مو�سى حديد على تقديره واعتزازه بهذه اخلطوة والفعالية التي 
تر�سخ االأ�سجار يف االأر�س كما ير�سخ االأ�سرى �سمودهم يف الوطن.
 وقال م. حديد: اإن ال�سعب الفل�سطيني بحاجة اإىل االأ�سري العي�ساوي 
وكافة االأ�سرى من اأمثاله لتذكري العامل اأجمع باأن لل�سعب الفل�سطيني 
حقوًقا وكرامة وحرية م�سلوبة، واأن هذه الفعالية هي تعبري ب�سيط 
من بلدية رام اهلل ومركز التعليم البيئي واملعلمني وطالب املدار�س 

اجتاه �سمود االأ�سري العي�ساوي وكافة االأ�سرى يف �سجون االحتالل.
 واأكد حديد اأن هذا هو الطريق الذي �ست�سلكه بلدية رام اهلل ليكون 

ال�سمود حيا يف مدننا الفل�سطينية.

لقاء مع مؤسسات المدينة 
الستثمار اتفاقيات التعاون 
والتوأمة مع المدن الصديقة

الرئيس محمود عباس يمنح 
وسام االستحقاق والتميز 

لرئيسة بلدية رام الله السابقة

رئي�سة  ميخائيل،  جانيت  ال�سيدة  عبا�س  الرئي�س حممود  �سيادة  منح 
تقديًرا  وذلك  والتميز،  اال�ستحقاق  و�سام  ال�سابقة،  اهلل  رام  بلدية 
لدورها الوطني، وم�ساركتها يف عملية بناء موؤ�س�سات الدولة، وعطائها 
يف تقدمي اخلدمات للمواطنني خالل فرتة توليها رئا�سة بلدية رام اهلل. 
لعملها،  وتقديره  تكرميه  على  عبا�س  الرئي�س  ميخائيل  و�سكرت 
عظيم  قائد  من  وفاء  مل�سة  مبثابة  التكرمي  هذا  اأن  اإىل  م�سرية 
يتابع اأمور �سعبه وي�سجع التميز �سواء يف القطاع العام اأو اخلا�س، 
اأن  ا�ستطاعت  ما  �سيادته  قدمه  الذي  الدعم  لوال  اأنه  اإىل  م�سرية 

حتقق البلديات اإجنازات اأثناء تاأديتها لواجباتها. 
بلدية  اإىل   والتقدير  االإجناز  باإهداء  ميخائيل  ال�سيدة  قامت  كما 
التنفيذية  والإدارتها  واحلايل  ال�سابق  مبجل�سها  ممثلة  اهلل  رام 
وكافة العاملني، متمنية للمجل�س البلدي اجلديد التوفيق والنجاح 

ومراكمة االإجنازات لتحقيق املزيد ملدينة رام اهلل. 

املختلفة  املدينة  موؤ�س�سات  مع عدد من  لقاء  اهلل  رام  بلدية  عقدت 
ا�ستثمار  عنوان:  حتت  واملجتمعي،  والثقايف  الفني  الطابع  ذات 
ال�سديقة.  املدن  مع  اهلل  رام  لبلدية  والتواأمة  التعاون  اتفاقيات 
بتقدمي  اللقاء  خالل  �سحادة  مها  العامة  العالقات  مديرة  وقامت 
التواأمات  واأبرز  اهلل  رام  لبلدية  الدولية  العالقات  عن  عر�س 
جماالت  يف  معها  التعاون  وثمار  ال�سديقة،  املدن  مع  واالتفاقيات 
البنية التحتية والبيئية والثقافية، وتبادل اخلربات والوفود والفرق 

الفنية بني املوؤ�س�سات املحلية ومثيالتها يف املدن العاملية.

بني  العالقات  تفعيل  �سبل  لبحث  للم�ساركني   النقا�س  باب  فتح  ومت   
املوؤ�س�سات املحلية واملوؤ�س�سات ال�سبيهة يف املدن التي ترتبط معها بلدية 
رام اهلل باتفاقيات تعاون وتفاهم اأو تواأمة.  وعرب امل�ساركون عن رغبتهم 
يف تفعيل هذه العالقات، وعن �سكرهم ملبادرة البلدية يف ذلك،  واأبدى 
العديد منهم نقاًطا للتوا�سل، واقرتاحات ال�ستثمار عالقات بلدية  رام 
اهلل من خالل مزيد من التعاون والدعم املادي واملعنوي لعمل املوؤ�س�سات، 
تلك  وت�سنيف  املحلية،  املوؤ�س�سات  ملتابعة  جلنة  ت�سكيل  خالل  ومن 

املوؤ�س�سات وفًقا لطبيعة عملها وت�سبيكها مع املوؤ�س�سات الدولية. 

فعـاليـــات

والد االأ�سري العي�ساوي يغر�ص زيتونة با�سم ابنه يف رام اهلل
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تكريم 
الناشطة النرويجية ارثون 

ارثون،  فنكه  ال�سيدة  حديد  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  كرم 
وذلك لدورها املتميز يف الت�سبيك والتعاون بني بلدية رام اهلل وبلدية 
يف  رئي�سًيا  دوًرا  فنكه  ال�سيدة  لعبت  حيث  الرنويجية،  تروندهامي 
تبادل اخلربات  برامج  البلديتني، من خالل  التواأمة بني  تعزيزعالقة 
املختلفة.  واملجتمعية  الثقافية  واالأن�سطة  وال�سبابية  الر�سمية  والوفود 
واأكد م. حديد على اأن بلدية رام اهلل تثمن دور املت�سامنني مع ال�سعب 
ال�سديقة مع فل�سطني يف  الدول  وتعاون  العادلة،  الفل�سطيني وق�سيته 

حتقيق العدالة، واإعالء �سوت الق�سية الفل�سطينية. 
ال�سيدة  منح  عبا�س  حممود  الرئي�س  �سيادة  اأن  ذكره  اجلدير  من 
ارثون مواطنة ال�سرف الفل�سطينية تقديًرا لدورها البارز واملتميز يف 
خدمة ال�سعب الفل�سطيني وتخفيف معاناته، وتثميًنا ملا كر�سته عرب 
م�سرية حياتها من عمل خمل�س من اأجل دعم الق�سية الفل�سطينية 

ن�سرة للحق والعدل وال�سالم.   

بارك  الجراند  فندق  الله  رام  بلدية  كّرمت 
الناصرة  بلدية  من  سياحيا  وفدًا  الستضافته 
والداخل الفلسطيني في إقامته ومطعم دارنا 
ومطعم آزور إضافة إلى الضيافة المقدمة من 
مطعم تشيلي تشيلي وزيت وزعتر وبوظة بلدنا، 
القطاع  يبذله  الذي  المميز  الدور  على  مؤكدة 
المسؤولية  ضمن  الله  رام  بلدية  مع  الخاص 

المجتمعية في خدمة المدينة.

فعـاليـــات

تكرمي فندق اجلراند بارك

تكرمي مطعم دارنا

تكرمي مطعم اآزور

تكرمي النا�سطة الرنويجية ارثون
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أعمال تعبيد وبناء سالسل 
من  جمموعة  واإن�ساء  الرتقيعات  باأعمال  البلدية  طوقم  قامت 
االأحوال  خلفته  ما  معاجلة  بهدف  واالأر�سفة  احلجرية  ال�سال�سل 
اجلوية العا�سفة، ومنع االجنرافات  يف مناطق خمتلفة، وباالأخ�س 
منطقة باطن الهواء  والطرية واملا�سيون، وبتكلفة بلغت 300.000 

�سيكل من �سندوق البلدية.

مشــاريع هندسيــة

تأهيل المرحلة األولى من شارع يافا
املياه، واالت�ساالت  ل�سبكات  التحتية  البنية  تاأهيل  امل�سروع على  وا�ستمل  ا كم،   يافا بطول  االأوىل من �سارع  تعبيد املرحلة  مت االنتهاء من 
والكهرباء وتركيب �سبكة اإنارة جديدة بطول  1500 مرت مربع.  اإ�سافة لتعبيد الطريق وتهيئة االأر�سفة بقيمة و�سلت اإىل 1.630.000 �سيكل 

بتمويل من �سندوق تطوير واإقرا�س البلديات. 

تعبيد شارعي شاتيال واللد  
مت االنتهاء من تعبيد �سارعي اللد و�ساتيال بطول 4،1 كم، وا�ستمل العمل على تاأهيل البنية التحتية من �سبكات املياه واالت�ساالت وتركيب 
اعمدة اإنارة جديدة بطول 500م وتاأهيل االإنارة القائمة، وتاأهيل �سبكة ال�سرف ال�سحي وت�سريف مياه االأمطار، اإ�سافة لتاأهيل االأر�سفة 

وتعبيد ال�سارعني بقيمة و�سلت اإىل 1.880.000 �سيكل مت تخ�سي�سها من �سندوق البلدية. 

صرح الشهداء 
القدمية  البلدة  ال�سهداء يف  ل�سرح  املدنية  االأعمال  من  االنتهاء  مت 
�سيعك�س  الذي  الفني  العمل  بحث  البلدية  با�سرت  وقد  اهلل،  برام 

الروح الوطنية التي �سيمثلها ال�سرح.

�سارع �ساتيال

بناء �سال�سل يف حر�ص ردانا

�سارع اللد

�سرح ال�سهداء
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مشاريع الصرف الصحي ومياه األمطار  

مشــاريع هندسيــة

�سب الأحوا�س يف حمطة تنقية �سرف �سحي الطرية 
با�سرت بلدية رام اهلل يف �سب قواعد االأحوا�س �سمن م�سروع اإن�ساء 

حمطة تنقية �سرف �سحي الطرية. 
وتعترب مرحلة �سب قواعد االأحوا�س الهوائية والالهوائية من اأهم 
مراحل اإن�ساء املحطة، وذلك بعد بدء مقاول املحطة باالأعمال املدنية 
يف املوقع، بناء على امل�سادقة النهائية على املخططات التنفيذية من 
قبل طاقم م�سرتك من مهند�سي بلدية رام اهلل وخرباء فرن�سيني من 

م�سلحة مياه منطقة تولوز الفرن�سية )ادور غارون(.

وي�ستمل امل�سروع على اأعمال مدنية وجتهيزات ميكانيكية وتكنولوجية 
املجاورة،  والدول  فل�سطني  يف  نوعها  من  االأوىل  وهي  جًدا،  حديثة 
مكعب  مرت  مبعدل)2000(  العادمة  املياه  تنقية  على  �ستعمل  والتي 
الزراعة  اأنواع  لكافة  عنها  الناجتة  املياه  ا�ستخدام  وميكن  يومًيا، 

والري. 
و�سيخدم امل�سروع حوايل خم�سة وع�سرين األف مواطن، و�سيتم ربط 

ال�سبكات ال�سحية باملحطة على مراحل. 
ومن املتوقع اأن تنتهي االأعمال الإن�ساء املحطة يف اآب 2013. 

م�سارف مياه الأمطار 
انتهت طواقم البلدية من اأعمال م�سروع تنفيذ عبارات مياه االأمطار، 
ال�سوبك  �سارع  القائمة  يف  ال�سحي  ال�سرف  تاأهيل خطوط  واإعادة 
بتمويل  وذلك  للمدينة،  الرئي�س  اخلط  وهو   منجد،  عني  مبنطقة 
من بلدية تولوز، كما االنتهاء من اأعمال م�سروع تنفيذ عبارات مياه 

ل�سارع  القائمة  ال�سحي  ال�سرف  خطوط  تاأهيل  واإعادة  االأمطار، 
�ساتيال، والذي ي�سكل اخلط الرئي�س للمنطقة ال�سناعية، فيما انتهت 
التعامل مع حوايل 80   املدينة، حيث مت  املتفرقة يف  ال�سيانة  اأعمال 
حالة في�سان للمناهل خالل االأحوال املناخية التي �سادت املنطقة وما 

خلفته من اأ�سرار.
 

مشروع الطاقة البديلة 
هو م�سروع توليد طاقة كهربائية �سديقة للبيئة بتمويل جزئي من بلدية �سان فرناندو االإ�سبانية التي وقعت معها 

بلدية رام اهلل اتفاقية تواأمة يف العام 2004، تعمل على الطاقة ال�سم�سية، بقوة 15 كيلو واط يف ال�ساعة.
 مت تنفيذ هذا امل�سروع كتجربة اأوىل لبلدية رام اهلل يف هذا املجال، حيث مت اإن�ساء امل�سروع على 

�سطح ق�سر رام اهلل الثقايف، من خالل تركيب وحدات توليد طاقة كهربائية )فوتو فولتيك(.
و�سيتم العمل على ربط اخلاليا ال�سوئية مع �سركة كهرباء القد�س، و�ستعمل البلدية على 

تو�سعة امل�سروع لي�سمل عدة مرافق للبلدية.
اأك�سيد  اأن هذا امل�سروع �سي�ساهم يف احلّد من انبعاث غاز ثاين  ومن اجلدير ذكره 

الكربون يف الهواء، والعمل على ا�ستخدام م�سادر الطاقة الطبيعية لتحويلها اإىل 
طاقة كهربائية خلدمة املواطنني، وتهدف اإىل احلّد من املبالغ الكبرية التي 

تدفع ل�سركة الكهرباء االإ�سرائيلية. 

�سب االأحوا�ص يف حمطة تنقية �سرف �سحي الطرية
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مشاريع التخطيط الحضري 

مت العمل على عدة م�ساريع، منها م�ساريع جديدة واأخرى 
ا�ستكمااًل مل�ساريع مت العمل عليها يف �سنة 2012 . وامل�ساريع هي:

م�ساريع �سدقت للتنفيذ يف �سنة 2013
  م�سروع  تف�سيلي رقم 2009/21 – �سارع باطن الهوى – حي 
1 دار اإبراهيم + حي 10الق�سطل + حي 11 باطن الهوى وذلك 
اإىل جتاري  اأو ج(  لتغيري �سفة اال�ستعمال من �سكن )ب، و/ 

حملي وتو�سعة بع�س ال�سوارع.

م�ساريع رفعت اإىل جمل�س تنظيم اأعلى 
 11 حو�س  ي�سمل  والذي   2011/6 رقم  تف�سيلي  م�سروع    
م�سروع  عن  عبارة  وهو  الهوى،  باطن   16 وحو�س  الطرية 
اإىل  حتويلها  واقرتاح  للبناء  ال�ساحلة  غري  القطع  ف�سالت 

�ساحات �سمن الطريق. 

 27 حي   17 حو�س  م�سروع   - تف�سيلي    2010  /  10 م�سروع    
�سارع من 3 مرت اىل 10  وتو�سعة  ا�ستعماالت  – تغيري  املريجمة 

مرت. 
– حو�س  7 عني ترفيديا، تعديل    م�سروع 7 / 2003 تف�سيلي 

م�سار �سارع بعر�س 20 مرتا، واقرتاح �سوارع اأخرى.
  م�سروع 14 / 2009 تف�سيلي  -  م�سروع �سارع يافا اجلزء العلوي 
ا�ستعماالت واأحكام وتو�سعة بع�س ال�سوارع واملفرتقات.  – تغيري 

-  قطعة 30 -  حي 17 قدورة  تف�سيلي     م�سروع 12 / 2010 
-  تغيري ا�ستعمال وتو�سعة �سارع من 8 اإىل 10 مرت.

  م�سروع 2012/21 م�سروع تف�سيلي، تو�سعة �سارع من 3 مرت اإىل 
10 مرت حو�س 11 الطرية.

مرًتا،   12 بعر�س  طريق  .اقرتاح   2011/5 تف�سيلي  م�سروع    
اأجزاء من القطع حو�س  ا�ستعمال  حو�س 13 ردانا وتغيري �سفة 

14 الكرزم.
وتقلي�س عر�سة من  القاهرة،  �سارع  تف�سيلي 2012/3   م�سروع 

20 مرًتا اإىل 18 مرًتا. 

فوز مشروع »إعادة تقسيم 
األراضي في مخطط توسعة 
مدينة رام الله« بالمركز الثاني 
لجائزة فلسطين للتميز واإلبداع

يعترب م�سروع اإعادة تق�سيم االأرا�سي يف التو�سعة اجلديدة للمخطط 
يف  االأرا�سي  تق�سيم  الإعادة  م�سروع  اأول  اهلل  رام  ملدينة  الهيكلي 
الوطن، ومت بعد  موافقة وزارة احلكم املحلي على اإ�سافة ما يقرب 
من الـ 2،400 دمن حلدود بلدية رام اهلل، بعد توجه املجل�س البلدي 
حوايل  بلغت  والتي  ال�سابقة  البلدية  حدود  تو�سعة  طالًبا  للوزارة 
11،290 دمن فقط، وذلك بهدف اإيجاد مناطق جديدة تلبي الطلب 
التجارية  واملراكز  ال�سكن  الأغرا�س  للبناء  االأرا�سي  على  املتزايد 

ومباين املكاتب واخلدمات. 
فل�سطني  جائزة  يف  الثاين  املركز  على  اهلل  رام  بلدية  حازت  وقد 
للتميز واالإبداع عن فئة امل�سروع املتميز  عن امل�سروع الذي مت اجنازه 

بجهود كادر البلدية. 
رئي�س  املجيد  عبد  �سامح  برئا�سة  البلدية  من  وفد  اجلائزة  وت�سلم 
جانيت  ال�سابقة  اهلل  رام  بلدية  ورئي�سة  باالإنابة،  اهلل  رام  بلدية 

ميخائيل وفريق امل�سروع. 

 وقال رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد تعقيًبا على فوز :  اإن هذا 
الفوز اإجناز تعتز به اأ�سرة بلدية رام اهلل، معرًبا عن تقديره للجهود 
العظيمة التي  بذلها الفريق الفني، واأ�ساف اأن هذا امل�سروع النوعي 
جديدة  م�ساحات  توفري  يف  �سي�ساهم  الوطن  م�ستوى  على  واملميز 
واأماكن عامة مب�ساحات وا�سعة مل يكن باالإمكان توفريها لوال اإعادة 
التق�سيم التي جنبت اإحلاق ال�سرر بكثري من قطع االأرا�سي،  ووفرت 
على �سندوق بلدية رام اهلل ما يقارب 60 مليون دوالر  كتعوي�سات 
عن االأ�سرار، كما اأن اإعادة التق�سيم �ست�ساهم يف تطوير اال�ستثمار 
وفتح اآفاق جديدة لالإبداع والرتتيب والتنظيم، و�ست�ساعد على تلبية 
احتياجات بلدية رام اهلل يف توفري مناطق جديدة للتو�سع العمراين.

مشــاريع هندسيــة

بلدية رام اهلل ت�ستلم جائزة فل�سطني للتميز واالبداع - املركز الثاين



17 رسالـة بلديـة رام الّلـه اإلخباريـة 

م�سروع املوروث الثقايف 
املوارد  يف  اال�ستثمار  التطوير:  اأجل  من  »الرتاث  م�سروع  �سمن 
اإعادة تاأهيل مراكز املدن التاريخية وتطويرها«،  اأجل  الب�سرية من 
مت اإجناز خمطط الرفع امل�ساحي للبلدة القدمية، وجزء من املنطقة 

املحيطة بها. 
اخلطة  الإعداد  منهجية  �سياغة  على  حاليًا  العمل  ويجري 
يف  القدمية  البلدة  وتطوير  الثقايف،  املوروث  الإحياء  االإ�سرتاتيجية 

مدينة رام اهلل. 
واتخذ املجل�س البلدي عدًدا من اخلطوات تت�سمن ال�سري قدًما يف 
تطوير قدرات وحدة املوروث الثقايف وماأ�س�ستها يف بلدية رام اهلل، 
وتكليف جلنة ال�سوؤون الثقافية بتقدمي ت�سور حول امكانية وماهية 
ت�سغيل حو�س قندح، ومبا ي�سمن خدمة البلدة القدمية، والعمل على 
وامل�سروع  القدمية  البلدة  حماية  اأحكام  م�سودة  درا�سة  يف  االإ�سراع 

التعديلي التنظيمي للمنطقة.

م�سروع اإعادة التق�سيم مل�سروع الكرينعة
�سمن �سعي بلدية رام اهلل لتو�سعة حدود املخطط الهيكلي، وتنفيًذا 
املدينة،  حدود  تو�سعة  اإىل  يهدف  الذي  التق�سيم  اإعادة  مل�سروع 
ن�سر  وبعد  للبناء،  �ساحلة  لتكون  االأرا�سي  قطع  اأ�سكال  وتنظيم 
اإعالن العطاء يف ال�سحف والرت�سية على مكتب هند�سي، يتم تنفيذ 
امل�سروع حاليًا على االأر�س، ومن املتوقع انتهاء امل�سروع يف �سهر متوز 

من العام احلايل.
م�سروع عطاء الطرق 2013: مت التح�سري لعطاء تعبيد الطرق 
الرفع  بعمل  البلدية  وقامت  املدينة،  من  متفرقة  مواقع  ال�سنوي يف 

امل�ساحي والتوثيق جلميع الطرق التي ي�سملها قرار املجل�س البلدي.
م�سروع اأر�س مواقف /�سارع طوكيو: يعترب هذا امل�سروع اأحد 
اهلل  رام  ق�سر  منطقة  حميط  يف  �سيارات  مواقف  لتوفري  احللول 
ون�سف،  اأر�س م�ساحتها دومنني  ا�ستمالك قطعة  و�سيتم   الثقايف، 
ا  حر�سً وذلك  �سيارة،   100 بعدد  لل�سيارات  مواقف  �ستوفر  والتي 
وقوف  وتنظيم  توفري م�ساحات ال�ستيعاب  البلدية على �سرورة  من 
اأي�سا متحف حممود دروي�س  التي ت�سم  املنطقة  تلك  ال�سيارات يف 

»حديقة الربوة« وت�سهد ازدهاًرا عمرانًيا وخدماتًيا وترفيهًيا. 

املدنية وال�سحية والكهربائية واأعمال ال�ساحات اخلارجية. 
وكانت بلدية رام اهلل ومديرية الرتبية والتعليم قامت بتنظيم زيارة 
ميدانية مطلع العام 2013 لكافة املدار�س احلكومية يف رام اهلل من 
اأجل درا�سة كافة احتياجات املدار�س من اأعمال ال�سيانة والرتميم 

للعمل على اإجنازها خالل العطلة ال�سيفية. 

ال�سروط  جتهيز  مت  العامة:  اهلل  رام  مكتبة  تطوير  م�سروع 
على  وامل�ستمل  العامة،  اهلل  رام  مكتبة  تطوير  مل�سروع  املرجعية 
اهلل  رام  مكتبة  مبنى  فوق  220م2  مب�ساحة  اإ�سايف  طابق  اإ�سافة 
العامة القائم، اإ�سافة اإىل اإعادة التاأهيل الطوابق احلالية، وتاأهيل 
احلديقة اخلارجية كحديقة قراءة، وتاأهيل املبنى لذوي االحتياجات 

اخلا�سة.

م�سروع تنفيذ اأ�سغال جدران ا�ستنادية يف مواقع متفرقة: 
ووثائق  واملخططات  والت�ساميم  الدرا�سات  باإعداد  املبا�سرة  متت 
مواقع   6 يف  موزعة  ا�ستنادية  جدران  اأ�سغال  تنفيذ  مل�سروع  العطاء 
املقرتحة  اال�ستنادية  اجلدران  طول  ويبلغ  املدينة،  من  متفرقة 
االأرا�سي  ال�سارع وقطع  ارتفاع -بني من�سوب  تقريًبا، وبفرق  400م 

املحاذية- يرتاوح بني 4.5-16م تقريًبا.

مخططات مشاريع هندسية 
�سمن حمور تطوير البنية التحتية والثقافية واملجتمعية يف مدينة  رام اهلل، مت العمل على امل�ساريع التالية:

م�سروع مدر�سة احلاج اأبو وجيه الطريفي: مت االنتهاء من اإعداد 
وثائق عطاء م�سروع اإن�ساء مدر�سة ثانوية للذكور بكافة مرافقها يف منطقة 
وتبلغ  اأر�س م�ساحتها 2340مرًتاأ مربًعا،  اجلدول/ رام اهلل على قطعة 

م�ساحة املدر�سة املقرتحة 3100مرت مربع تقريًبا وتت�سع لـ 720 طالًبا.
الرتبية  ووزارة  اهلل  رام  بلدية  متطلبات  وفق  املدر�سة  ت�سميم  مت 
والتعليم، وحتتوي على 18 غرفة �سفية، اإ�سافة اإىل الوحدات االإدارية 
وغرف املكتبة واملختربات وغرف الفنون واحلرف والكمبيوتر، وغرف 
اخلدمات، وكافة االأعمال اخلارجية ومواقف �سيارات خا�سة باملدر�سة.

حتديد  مت   :2013 لعام  احلكومية  املدار�س  �سيانة  عطاء 
احتياجات املدار�س من اأعمال ال�سيانة للعام 2013، واإعداد وثائق 
طرح  ومت  والتعليم،  الرتبية  مديرية  مع  للتن�سيق  للم�سروع  العطاء 
احلكومية  للمدار�س  �سيانة  عمل  امل�سروع  وي�سمل  التنفيذ.  عطاء 
القائمة يف املدينة، بحيث يت�سمن كل ما يلزم املدار�س من االأعمال 

مشــاريع هندسيــة

جولة لبلدية رام اهلل على مدار�ص املدينة
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تقوم بلدية رام اهلل بتنفيذ عدة م�ساريع توعوية بيئية على مدار العام، والتي ت�ستهدف �سكان املدينة، وب�سكل خا�س طلبة املدار�س، بهدف 
اإيجابية، ت�ساعدهم على فهم احلياة  اإك�ساب الطلبة مهارات حياتية عديدة خالل العملية التعليمية، وحتويل هذه املهارات اإىل �سلوكيات 
والتعاطي مع التطور ال�سريع للمناحي املختلفة لها، وجعلهم اأكرث اإدراكًا للمحيط الذي يعي�سون فيه، واأكرث ح�ًسا مب�سوؤوليتهم جتاه مدينتهم 

وحماية بيئتها.

صحــة وبيئــة

املدار�س  طلبة  مع  البيئية  للتوعية  اهلل  رام  بلدية  م�سروع 
لعام 2013-2012 

يت�سمن امل�سروع تنفيذ عدة ن�ساطات عملية تهدف لرفع الوعي البيئي 
مع  يتما�سى  ومبا  البيئة،  جتاه  اليومية  املمار�سات  يف  تغيري  واإحداث 
املفاهيم البيئية التي مت طرحها يف املنهاج التعليمي الفل�سطيني لدى 
2500 طالب ترتاوح اأعمارهم ما بني 6-10 اأعوام )ذكور واإناث( من 

عدة مدار�س خمتلفة يف مدينة رام اهلل. 
املدر�سة  هي:  مدار�س  ع�سر  امل�سروع  يف  امل�ساركة  املدار�س  عدد  بلغ 
االإجنيلية االأ�سقفية العربية، الكلية االأهلية، مدار�س امل�ستقبل، مدر�سة 
الفرندز للبنات، مدر�سة في�سل احل�سيني، مدر�سة �سانت جورج، هواري 
بو مدين، مدر�سة بنات رام اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، مدر�سة ذكور رام 

اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، ومدر�سة الرجاء االإجنيلية اللوثرية.
والثالث  والثاين  االأول  ال�سف  طلبة  مع  الن�ساطات  هذه  تنفيذ  يتم 
التوايل، وبدعم من جمموعة  لل�سنة اخلام�سة على  والرابع االأ�سا�سي 
االت�ساالت الفل�سطينية. حيث مت العمل خالل  االأ�سهر الثالثة املا�سية 

تنفيذ عدة ن�ساطات توعوية بيئية مع الطلبة على النحو التايل: 

النشاطات التي تم تنفيذها مع طلبة الصف األول، والثاني، والثالث والرابع األساسي:

بالبيئة وحثهم  املخلة  املمار�سات  الطلبة حول  تو�سيع مدارك  وبهدف 
البيئية،  فريق حماة  بكتيبات  تزويدهم  البيئة، مت  اأهمية حماية  على 
حولهم،  من  البيئية  امل�ساكل  ر�سد  كيفية  على  الطلبة  تعليم  بغر�س 
وحتفيزهم على اإيجاد حلول لهذه امل�ساكل، وذلك عن طريق منحهم  

بطاقات متٌيز.
وذلك  ال�سلبة،  النفايات  ف�سل  كيفية  حول  الطلبة  وعي  رفع  مت  كما 
عن طريق تنفيذ م�سابقة ب�سيطة داخل ال�سفوف، اإ�سافة اإىل توعية 
تعليمهم  ال�سلبة، عرب  النفايات  التقليل من كمية  الطلبة حول كيفية 
الطلبة  قام  واأخرًيا  الع�سوية.  غري  النفايات  ا�ستخدام  اإعادة  كيفية 
بتنفيذ اختبار بيئي »هل اأنت �سديق للبيئة؟« الذي ي�سلط ال�سوء على 

بع�س املمار�سات املخلة بالبيئة.
االأ�سا�سي،  والثاين  االأول  ال�سف  طلبة  مع  اإجنازه  يتم  ملا  وا�ستكمااًل 
االأ�سا�سي  والرابع  الثالث  ال�سف  يف  معهم  العمل  ي�ستمر  ف�سوف 

بن�ساطات جديدة مكملة لل�سنني ال�سابقة. 

تقليل،  اأ�ساليب  حول  االأ�سا�سي  االأول  ال�سف  طلبة  اإر�ساد  مت 
لعبة  وذلك عن طريق عر�س  النفايات،  وتدوير  ا�ستعمال،  اإعادة 
الكرتونية للطلبة حول كيفية ف�سل النفايات ال�سلبة، اإ�سافة اإىل 

تعليمهم على كيفية تدوير النفايات الع�سوية يف حديقة القيقب.
للنفايات  ر�سد  جداول  على  يحتوي  كتيب  بتعبئة  الطلبة  وقام 

ال�سلبة املنزلية مدة اأ�سبوع. 
وبهدف تخفيف كمية النفايات املدر�سية التي يتم اإنتاجها يومًيا، 
مت تزويد الطلبة بحافظات طعام وعبوات مياه بال�ستيكية �سحية 
اأكيا�س  ذات جودة عالية، واالإيعاز للطلبة بالتوقف عن ا�ستخدام 

نايلون وقوارير املياه املعدنية البال�ستيكية. 
وفيما يتعلق بطلبة ال�سف الثاين االأ�سا�سي، مت العمل على رفع وعي 
الطلبة حول مفهوم كلمة بيئة، وتعريفهم بالبيئة املحيطة بهم وما 
كيفية �سناعة  الطلبة على  تعليم  كما مت  تنوع حيوي.  حتتويه من 

كرات بذور الطني وكيفية زراعتها ومتابعتها داخل املدر�سة.
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مت مرافقة طلبة ال�سف الثالث االأ�سا�سي يف زيارة حلديقة القيقب 
اإىل ذلك  اإ�سافة  املختلفة،  االأ�سجار  اأنواع  الت�ستيل وم�ساهدة  لتعلم 
مت تعليم الطلبة عملية تدوير الورق وكيفية اال�ستفادة منه، كما مت 

تزويد الطلبة بكتيبات حتري م�سادر تلوث البيئة. 
الطلبة  وعي  رفع  فيتم  االأ�سا�سي،  الرابع  بال�سف  يتعلق  وفيما 
وبيان  اهلل،  رام  مدينة  يف  واحلاويات  النفايات  حرق  ظاهرة  حول 
اأو  بيئية،  �سحية،  �سواًء  الظاهرة  تلك  عن  الناجتة  ال�سلبية  االآثار 
اقت�سادية. كذلك يتم ت�سجيع الطلبة على اإيجاد اقرتاحات وحلول 
من  للحّد  ر�سمه  اأف�سل  م�سابقة  عمل  طريق  عن  الظاهرة  لهذه 
ظاهرة حرق النفايات، وتعليقها على لوحة اإعالنات  البلدية، وذلك 
من اأجل تو�سيل ر�سالة توعوية للمجتمع املحلي حول هذه الظاهرة. 

 
برنامج مدار�س �سحية و �سديقة للبيئة 

لعام 2013-2012 
مع  بالتعاون  للبيئة  و�سديقة  �سحية  مدار�س  برنامج  تنفيذ  يتم 
اللجنة  اإىل  اإ�سافة  والبرية،  اهلل  رام  والتعليم/  الرتبية  مديرية 
.)NBC( التوجيهية للربنامج، وبدعم من �سركة امل�سروبات الوطنية

ع�سرة  اإحدى  مع  بالربنامج  املتعلقة  الن�ساطات  تنفيذ  يتم  حيث 
للبنات،  الفرندز  مدر�سة  العربية،  االأ�سقفية  )االإجنيلية  مدر�سة: 
مدر�سة ذكور عني م�سباح، مدر�سة بنات رام اهلل الثانوية، مدر�سة 
يو�سف  مار  راهبات  مدر�سة  )الوكالة(،  االأ�سا�سية  اهلل  رام  ذكور 
الثانوية، مدر�سة في�سل احل�سيني، مدر�سة هواري بو مدين، مدر�سة 
االأ�سا�سية  �سانت جورج، مدار�س امل�ستقبل، ومدر�سة بنات رام اهلل 

)الوكالة(. 
كما تقوم جميع املدار�س امل�ساركة بالربنامج بتنفيذ ن�ساطات بيئية 
املدار�س  داخل  �سواء  الزراعية  التطوعية  احلمالت  مثل  خمتلفة، 
ال�ساحات  لتنظيف  تطوعية  حمالت  يف  امل�ساركة  خارجها،  اأو 
�سحي  غذاء  يوم  عمل  املدار�س،  من  القريبة  وال�سوارع  املدر�سية 
جماالت  يف  و�سحية  توعوية  حما�سرات  تقدمي  املدار�س،  جلميع 
اأحوا�س زراعية يف احلدائق املدر�سية، عمل �سبكات  خمتلفة، بناء 
عمليات  املدار�س،  داخل  البال�ستيكية  البيوت  بناء  بالتنقيط،  ري 
تدوير للورق واال�ستفادة من املنتج اجلديد يف احلياة العملية، بناء 
من  بيئية  اأخرى  م�ساريع  عمل  النباتي،  االإكثار  لعملية  حا�سنات 
االأهل  م�ساركة  اإىل  اإ�سافة  بيئية،  معار�س  عمل  ال�سلبة،  النفايات 

واملجتمع املحلي بفعاليات ون�ساطات بيئية اأخرى خمتلفة.

صحــة وبيئــة

تهدف م�سابقة امل�سرحية البيئية اإىل حتفيز املدار�س على ا�ستخدام 
اأدوات الدراما امل�سرحية يف رفع الوعي البيئي لدى الطلبة.  

الدرا�سي، والتي ت�ستهدف  العام  امل�سابقة يف بداية  مت االإعالن عن 
»ظاهرة  عنوان  حتت  االأ�سا�سي،  وال�ساد�س  اخلام�س  ال�سف  طلبة 

حرق النفايات« م�سارها وكيفية احلد منها. 
مدر�سة  وهي:  مدار�س،  ت�سع  احلايل  العام  امل�سابقة  يف  �ساركت 
االجنيلية  املدر�سة  مدين،  بو  هواري  مدر�سة  احل�سيني،  في�سل 
االأ�سقفية العربية، مدار�س امل�ستقبل، مدر�سة �سانت جورج، مدر�سة 
بنات رام اهلل االأ�سا�سية )الوكالة(، مدر�سة ذكور رام اهلل االأ�سا�سية 

)الوكالة(، مدر�سة ذكور عني م�سباح، ومدر�سة الكلية االأهلية. 

لدى  امل�سرحية  املهارات  تطوير  على  اهلل  رام  بلدية  عملت  ولقد 
حيث  للم�سابقة،  الرئي�س  الهدف  مع  يتما�سى  مبا  والطلبة  املعلمني 
مت توفري مدربني خمت�سني يف جمال امل�سرح لكل مدر�سة م�ساركة، 
بدعم من موؤ�س�سة جذور لالإمناء ال�سحي واالجتماعي، بحيث يتوىل 
الفكرة  والعمل على تطوير  الن�سو�س،  امل�ساهمة يف كتابة  املدربون 
اإىل ن�س م�سرحي، والتدريب على النقاط االأ�سا�سية يف فن امل�سرح.

امل�سرحية  والتقنيات  واالألعاب  التمارين  على  التدريب  يتم  كما   
واإخراج  اإنتاج  على  والعمل  وديكور(،  مالب�س،  اإ�ساءة،  )�سوت، 

امل�سرحية البيئة طيلة الفرتة املقررة لتنفيذ امل�سروع.

م�سابقة امل�سرحية البيئية لعام 2013-2012
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اتخذت بلديات رام اهلل، البرية، وبيتونيا قراًرا م�سرتًكا ين�س على 
على  والتعديات  املعيقات  الإزالة  حازمة  خطوات  يف  قدًما  امل�سي 

الطرق، واإتاحة الفر�سة اأمام املواطنني لل�سري على االأر�سفة.
جاء ذلك نظًرا الزدياد اأعداد الب�سطات يف �سوارع املدن الثالث، وما 
�سريهم  حلركة  واإعاقة  للمواطنني  اإزعاج  من  الب�سطات  هذه  ت�سببه 
على االأر�سفة، وت�سويه املنظر العام مبراكمة الب�سطات وخملفاتها على 
لل�سري  مكاًنا  ال�سارع  املواطنني  التخاذ  ال�سري  اأزمة  وتفاقم  ال�سوارع، 
بداًل من الر�سيف، وتفادًيا الإ�ساعة جهود البلديات الثالث يف تنظيف 
اأر�سفة  واإن�ساء  اقت�سادية �سهلة،  لت�سهد حركة  وجتميل مراكز املدن 
وا�سعة وجديدة ل�سري امل�ساة، وعقب �سل�سلة من االجتماعات امل�سرتكة 
وبلديات  والبرية،  اهلل  رام  و�سرطة  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  بني 

رام اهلل والبرية وبيتونيا وغرفة جتارة و�سناعة رام اهلل والبرية.
واتخذت البلديات الثالث عدًدا من التطبيقات لتنفيذها يف مراكز 
املدن حلل هذه االزمة، ومنها منع  تواجد الب�سطات يف املدن الثالث 
من  ال�سواء  وعربات  ال�ساخنة  امل�سروبات  اأك�ساك  ومنع  باتًا،  منًعا 
التمركز على االأر�سفة وال�سوارع، ومنع حافالت بيع الب�سائع املتنقلة 
والثابتة من التمركز يف املدينة، ومنع املحال التجارية من ا�ستخدام 
جلنة  قامت  القرارات  هذه  على  وبناء  الب�سائع،  لعر�س  االأر�سفة 
م�سرتكة من املحافظة والبلديات وال�سرطة والغرفة التجارية بتنفيذ 
حملة لالزالة الفورية للتعديات على املمتلكات العامة، وم�سادرتها، 
واتخاذ االجراءات القانونية اجتاه كل من ال يلتزم باحلملة ودون اأي 

ا�ستثناءات.

حملة تنظيم مراكز المدن الثالث 
)رام الله، البيرة، وبيتونيا(

سوق رام الله الشعبي

واالأك�ساك  الب�سطات  بجمع  قراراها  بعد  اهلل،  رام  بلدية  قامت 
لهذا  موؤهلة  واحدة  منطقة  يف  اهلل  رام  مدينة  �سوارع  يف  املنت�سرة 
الباعة  ليتمكن  املدينة  و�سط  وا�سعة  �ساحة  بتخ�سي�س  الغر�س، 
اأن�سطتهم التجارية  من اأ�سحاب الب�سطات واالأك�ساك من ممار�سة 
حركة  ان�سيابية  ي�سمن  ومبا  املدينة،  بع�سرية  والئق  منظم  ب�سكل 

�سري املواطنني واملركبات يف �سوارع املدينة.
 واعتمدت بلدية رام اهلل ا�سم »�سوق رام اهلل ال�سعبي« لهذا امل�سروع.  
واأقيم ال�سوق على قطعة اأر�س يف �سارع املعاهد ا�ستاأجرتها البلدية 
مب�ساحة دومنني يف مركز مدينة رام اهلل، ومت ت�سميم وتنفيذ ال�سوق 

صحــة وبيئــة

املوؤمتر ال�سحفي 
حلملة تنظيم 

املدن الثالث
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مبا ي�سمن توفري خدمات ح�سارية الأ�سحاب الب�سطات وللمواطنني 
الزائرين لل�سوق، علًما اأن القدرة اال�ستيعابية لل�سوق هي 173  ب�سطة 

مب�ساحة 4 مرت مربع للب�سطة الواحدة. 
ب�سطة  با�ستئجار  يرغب  من  لكل  الفر�سة  باإتاحة  البلدية  وقامت 
جلملة  وفًقا  درا�سته  ليتم  البلدية  يف  طلب  بتقدمي  ال�سوق  �سمن 
والتي  الرخ�س،  تلك  منح  عملية  يف  اعتمادها  �سيتم  التي  املعايري 
اأكرث،  فما  �سنوات  ثالث  منذ  �سابق  ب�سطة  �ساحب  التايل:  ت�ستمل 

االأ�سخا�س ذوو االإعاقة،  اأبناء ال�سهيد اأو اأقارب ال�سهيد من الدرجة 
االأوىل، �ساكن مدينة رام اهلل، واملراأة.

وبا�سرت البلدية باإن�ساء �سوق رام اهلل ال�سعبي للب�سطات يف �سارع 
ال�ساحة وتركيب االإنارة واملبا�سرة يف  املعاهد، حيث قامت بتعبيد 
واملق�سف،  ال�سحية  والوحدة  االأ�سوار  واإن�ساء  املظالت  تركيب 
�سندوق  من  توفريها  مت  �سيكل  مليون  اإىل  ت�سل  تقديرية  بتكلفة 

البلدية.   

بلدية رام الله والمشروبات الوطنية 

توقعان اتفاقية رعاية تنظيم سوق رام الله الشعبي 

وقع  رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد، ومدير عام �سركة امل�سروبات 
الوطنية كوكاكوال/كابي عماد الهندي اتفاقية رعاية تنظيم �سوق رام اهلل 

ال�سعبي.
 وتاأتي هذه االتفاقية  يف اإطار  حر�س البلدية  على اإ�سراك القطاع اخلا�س 

يف امل�ساريع احليوية والتي تخدم اأبناء الوطن، ولذلك اختارت اأن تكون �سركة امل�سروبات الوطنية كوكاكوال/كابي راعي تنظيم هذا 
ال�سوق، خا�سة واأنها من ال�سركات املميزة يف الوطن. 

وقال الهندي خالل التوقيع:  “اإن �سركة امل�سروبات الوطنية تعتز بهذه ال�سراكة مع بلدية رام اهلل، م�سرًيا اإىل عدد من ال�سراكات يف 
االأعوام ال�سابقة يف جماالت م�ساريع ال�سحة والبيئة واالأن�سطة ال�سبابية وماراثون االأطفال مع البلدية، مبدًيا ا�ستعداد �سركته للتعاون 

يف م�ساريع اأخرى تخدم املواطنني يف مدينة رام اهلل.  
واأ�ساف اأن  القطاع اخلا�س له دور كبري يف دفع العجلة االقت�سادية يف فل�سطني، واأن �سركة امل�سروبات الوطنية تلتزم بواجبها الوطني 
وم�سوؤوليتها اجتاه تطوير �سراكات بني القطاع اخلا�س وكافة قطاعات املجتمع مبا يخدم م�سلحة املواطنني، اإ�سافة اإىل دعم امل�ساريع 

التي تهدف اإىل النهو�س واالرتقاء بالو�سع االقت�سادي واالجتماعي الفل�سطيني.«

صحــة وبيئــة
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تنظيم جمع نفايات الكرتون في مركز المدينة التجاري

�سمن ا�ستعدادات بلدية رام اهلل لبدء تطبيق نظام متطور وع�سري جلمع واإعادة تدوير نفايات الكرتون والورق، مت خماطبة  جميع املنتجني 
الرئي�سيني للنفايات الكرتونية يف مدينة رام اهلل، وبخا�سة املحال واملراكز التجارية، امل�سانع، البقاالت وحمالت ال�سوبرماركت واملدار�س، 

وااليعاز لهم ب�سرورة اتباع تعليمات البلدية يف التخل�س من النفايات الكرتونية. حيث ا�ستملت  تلك التعليمات على:
املنطقة  الكائنة يف  النفايات  اإىل حمطة ترحيل  ونقلها  بجمعها 
البلدية،  مع  بالتن�سيق  وذلك  التنقية  حمطة  بجانب  ال�سناعية 
يف  النفايات  اإتالف  ر�سوم  من  النفايات  منتج  اإعفاء  يتم  حيث 

حمطة الرتحيل.
كان،  �سبب  الأي  خارجها  اأو  احلاوية  داخل  الكرتون  حرق  مينع    
املواطنني،  ب�سحة  واالإ�سرار  احلاوية  تلف  من  ذلك  ي�سببه  ملا 

اإ�سافة اإىل اإمكانية امتداد النريان اإىل مناطق جماورة.

املحالت  اأمام  ع�سوائي  ب�سكل  الكرتونية  النفايات  اإلقاء  منع    
وت�سويه  وبيئية  �سحية  مكرهة  بخلق  الت�سبب  لتفادي  التجارية 

املنظر العام للمدينة.
واإي�سالها  وربطها  و�سغطها  الكرتونية  ال�سناديق  طي  �سرورة    
لكمية  احلاوية  وا�ستيعاب  النفايات  حجم  لتخفيف  للحاويات 

اأكرب من النفايات وعدم تطاير االأوراق حول احلاوية.
التكفل  يجب  كبرية،  املنتجة  الكرتون  كميات  كانت  حال  يف    

هذا ومت توزيع من�سورات توعوية على جميع املحالت التجارية لالإيعاز ب�سرورة التقيد بالتعليمات، وكانت ن�سبة االلتزام  يف مركز املدينة 
جيدة،  وقد مت  حترير اإخطارات وغرامات بيئيه بحق املخالفني.

مشاريع الحدائق وتأهيلها 

تأهيل حديقة قدورة
قامت بلدية رام اهلل وخالل الفرتة من 02/15 حتى 03/31 باإعادة 
ومتابعة  ال�سيف  ملو�سم  ا�ستعداًدا  قدورة  يو�سف  حديقة  تاأهيل 

ملالحظات املواطنني خالل املو�سم املن�سرف.
ومتت اإعادة زراعة امل�سطحات اخل�سراء بالنجيل الطبيعي، وكذلك 
اإعادة دهان جميع االألعاب، وكذلك متت اإعادة تاأهيل ودهان القاعة 
اأعياد امليالد  املتعددة االأغرا�س وتاأثيثها لت�سبح جاهزة ال�ستقبال 

واملحا�سرات واملنا�سبات املختلفة.
زائر  كل  عن  �سيكل   1 مقدارها  ر�سوم  حت�سل  البلدية  اأن  يذكر 
لت�ستخدم هذه االأموال يف دعم ميزانية تاأهيل حدائق بلدية رام اهلل. 
ويذكر اأن عدد رواد احلديقة خالل العام املا�سي بلغ  140000 زائر. 
ولغاية  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  من  روادها  احلديقة  وت�ستقبل 

منت�سف الليل، وت�سم احلديقة مناطق للعب االأطفال، وملعبا لكرة 
ال�سلة، وم�ساحات جللو�س العائالت، ومنطقة للتزلج. 

حرش ردانا المرحلة الثانية
يعترب حر�س ردانا احلديقة االأكرب لغاية االآن يف مدينة رام اهلل، ويقع  مقابل جممع رام اهلل 
الرتويحي على م�ساحة 7 دومن. وقامت البلدية يف املرحلة الثانية من تاأهيل احلر�س باإن�ساء 
مبنى الوحدات ال�سحية مب�ساحة 35 مرًتا مربًعا، واإن�ساء مبنى للكفترييا وغرفة احلرا�سة 

مب�ساحة 30 مرًتا مربًعا.
 ولي�سبح احلر�س جاهًزا ال�ستقبال الزوار من العائالت قامت البلدية بتوريد اأثاث  للحر�س 
ي�سمل على مقاعد خ�سبية ومناقل لل�سواء وحمايات للمكان، وت�سجريه وزراعته، مع تزويده 
ك�سافات  اإىل  اإ�سافة  جمالية،  اإنارة  ووحدات  للمياه  �سالل  على  ا�ستملت  جمالية  بعنا�سر 

اال�ساءة، مبا يتيح خدمة الزوار حتى �ساعات امل�ساء. 

تاأهيل حديقة قدورة

حر�ص ردانا

صحــة وبيئــة
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ضريح شهداء عملية السافوي
ال�سافوي،  عملية  �سهداء  �سريح  اإن�ساء  من  اهلل  رام  بلدية  انتهت 
حيث احت�سنت مقربة  رام اهلل اجلديدة موؤخًرا عدًدا من جثامني 

ال�سهداء الفل�سطينيني، والتي كانت حمتجزة يف مقابر االأرقام. 
وبلغ عدد ال�سهداء ثمانية هم منفذوا عملية فندق �سافوي يف العام 

.1975
الب�ساطة  على  الت�سميم  فكرة  لتقوم  ال�سريح  البلدية  و�سممت 
واختيار عنا�سر من الطبيعة الفل�سطينية ك�سجرة الزيتون، وكذلك 
لوحة  على  الت�سميم  يحتوى  كذلك  الفل�سطيني،  الرخام  قطع 
بعد  للحياة  يبعث  اأ�سطوري  الفينيق )وهو طائر  ف�سيف�سائية لطائر 
اإين عائٌد بعد احلطام،  الفينيق  ال�سعر: »طائر  واأ�سفله بيت  موته( 

وجراحي اخل�سر �سم�ٌس ودمي القاين و�سام«.

أعمال تجميل المدينة
�سمن م�ساعي بلدية رام اهلل لتجميل املدينة، و�سمن خطتها للظهور 
مبظهر ح�ساري ، مت خالل الربع االأول من هذا العام زراعة ما يقارب 
واحلدائق  امليادين  يف  البلدية  م�ستل  اإنتاج  من  زهور  �ستلة   11500

وال�سوارع ومرافق البلدية واملوؤ�س�سات العامة ومدار�س املدينة.
ومرافق  �سوارع  من  خمتلفة  مناطق  يف  �سجرة   271 زراعة  ومتت 
وب�سري  �ساهني  عزيز  ميادين  من  كل  زراعة  وكذلك  البلدية، 
الربغوثي وحممود دروي�س واأحمد يا�سني مبختلف الزهور والنباتات 

املو�سمية والدائمة.
ا اأنه مت عمل تقليم با�ستخدام الرافعة ملا جمموعه  38 موقًعا  يذكر اأي�سً
يدوي  تقليم  وكذلك مت عمل  للمدينة،  الرئي�سية  ال�سوارع  خمتلًفا من 
الأ�سجار »الفيك�س« يف 18 موقًعا خمتلًفا من �سوارع البلدية ومرافقها. 

صحــة وبيئــة

ميدان كريم خلف
يف اإطار م�سروع امليادين العامة الذي يهدف اإىل تكرمي القادة الفل�سطينيني باإطالق اأ�سمائهم على 
عدد من امليادين املهمة يف رام اهلل، و�سمن جهود البلدية يف النهو�س بالواقع اجلمايل للمدينة، 
انتهت البلدية من اأعمال اإن�ساء ميدان كرمي خلف الذي ي�سم بركتي ماء ونوافري للمياه، ت�سفي 
واقًعا جمالًيا اإىل الورود املزروعة يف حميط امليدان الذي يقع يف �سارع طوكيو املوؤدي اإىل ق�سر 

رام اهلل الثقايف.

إنشاء أحواض في شارع اإلرسال
قامت بلدية رام اهلل، بهدف تنظيم حركة ال�سري ومنع املركبات من الوقوف على الر�سيف و�سمن 
�سيا�سة جتميل وتخ�سري املدينة، باإن�ساء اأحوا�س زراعية من االإ�سمنت وحجر البزرة على طول 
الورود  واأ�ستال  اأ�سجار  الفيك�س وكذلك  باأ�سجار  االأحوا�س  زراعة هذه  االإر�سال، حيث مت  �سارع 

املختلفة.

اأعمال جتميل يف املدينة�سريح �سهداء عملية ال�سافوي

ميدان كرمي خلف
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غرفة الطوارئ الخاصة بالعاصفة الجوية   
قدمت غرفة بلدية رام اهلل للعمليات اخلا�سة بالعا�سفة اجلوية )كانون الثاين املا�سي( خدمات ومتابعات فاقت التوقعات وتخطت 
حدود بلدية رام اهلل لت�سمل مناطق �سهدت خماطر �سديدة، يف كل من املدن والقرى املجاورة. و�سكلت بلدية رام اهلل جلنة للطوارئ 
عملت على مدار اأربع وع�سرين �ساعة طوال فرتة العا�سفة الثلجية. و�سخرت البلدية  طواقمها الفنية واخلدماتية )الكهرباء، ال�سرف 
ال�سحي، االأ�سغال، الزراعة، النفايات(  للعمل على مدار ال�ساعة ملعاجلة اأي طارئ، كما اأعلنت عن اأرقام هواتفها والرقم املجاين 

للمواطنني عرب و�سائل االإعالم للتبليغ عن  اأي حوادث.
وا�ستملت اأعمال العا�سفة الثلجية على معاجلة حاالت طوارئ لها عالقة بتجمعات ملياه االأمطار يف مناطق متفرقة من املدينة، وقامت 
باإزالة اأكرث االأ�سجار التي اقتلعت ب�سبب الرياح العاتية، وتقليم االأ�سجار االآيلة لل�سقوط، وت�سويب اأعمدة الكهرباء، واإزالة اليافطات 

االآيلة لل�سقوط، كما عاجلت م�ساكل جنمت عن في�سان املياه يف مناهل ال�سرف ال�سحي. 

تكريم فريق الطوارئ 
خالل  بذلها  التي  الكبرية  جهوده  على  الطوارئ  فريق  اهلل  رام  بلدية  كرمت 
العا�سفة الثلجية، وتقدم رئي�س البلدية م. مو�سى حديد بال�سكر با�سمه وبا�سم 
اأع�ساء جمل�س بلدية رام اهلل للعاملني كافة على جهودهم، قائال«اإن بلدية رام 
واملبني  الوا�سح  رام اهلل عاليا بجهدهم  ا�سم  رفعوا  الذين  �سبابها  تكرم  اهلل 

على انتمائهم للمدينة واأهلها«.
 واأ�سار اإىل اأن هذا اجلهد يعترب جهدا مميزا ووطنا وهو جهد لي�س ل�سخ�س اأو لغرفة الطوارئ، بل هو جهد 

جلميع الذي �ساهموا يف فرق الطوارئ التي كانت موجودة يف �سوارع املدينة.

تقييم أعمال غرفة الطوارئ 
قيمت جلنة الطوارئ اأعمالها يف العا�سفة االأخرية، وقامت باأخذ كافة املالحظات واملتطلبات يف مثل 
اآليات  اإنه �سيتم العمل على تطوير  فرق الطوارئ، وتطوير  هذه الظروف بعني االعتبار، وخل�ست اإىل 

البلدية يف هذه الظروف.

حملة مكافحة الكالب الضالة
البلدية مبا يخ�س ظاهرة  الواردة اىل  ال�سكاوي  لتزايد عدد  نظرا 
وما  اهلل  رام  مدينة  اأنحاء  يف  واخلنازير  ال�سالة  الكالب  انت�سار 
يرافقه من تعر�س املواطنني لالأخطار العامة اإ�سافة اىل االإزعاج، 
ناهيك عن تهجمها على احليوانات يف املزارع. وانطالقا من حر�س 
البلدية على حماية مواطنيها وتوفري �سبل الراحة لهم، بعقد اجتماع 
املوؤ�س�سات  مع  الظاهرة  هذه  ملكافحة  املنا�سبة  االإجراءات  ملناق�سة 
من  بتو�سيات  للخروج  ال�سابقة  التجارب  وتقييم  العالقة/  ذات 

�ساأنها اجناح احلمالت التي يتم تنظيمها يف هذا امل�سمار. 
وقد ا�ستمل احل�سور على ممثلني عن  كل من وزارة ال�سحة، مديرية 
�سرطة رام اهلل، جمعية الرفق باحليوان، بلدية بيتونيا، دائرة بيطرة  

رام اهلل، وجلنة ال�سحة والبيئة يف بلدية رام اهلل. 
الظاهرة  هذه  ملكافحة  املرادفة  ال�سلبية  االآثار  على  احل�سور  اجمع 
با�ستخدام ال�سموم، كما كان يتم �سابًقا وذلك ب�سبب �سموميتها العالية 

والتي قد ت�سكل خطر على ال�سحة  العامة، اإ�سافة اإىل اأنها طريقة موت 
غري رحيمة، حيث قد ي�ستمر ال�سم اأحياًنا عدة �ساعات لياأخذ مفعولة، 
كما اأن  املادة امل�ستخدمة حالًيا وامل�سموح دخولها لالأرا�سي الفل�سطينية 
هي عبارة عن مبيد زراعي غري خم�س�س للكالب، وقد ا�سبحت لدى 
الكالب القدرة على متييز هذه املادة من خالل الرائحة واالبتعاد عنها.

من  للحّد  �سريعة  اآلية  اإىل  اللجوء  �سرورة  اإىل  االجتماع  وخل�س 
االأعداد الكبرية جًدا منى تلك احليوانات وبطريقة اأكرث اأمًنا واأكرث 

رحمة بتلك احليوانات. 
وا�ستاأنفت البلدية حمالت مكافحة احليوانات ال�سالة عرب قن�سها 
املواطنني،  اأمن  حماية  ي�سمن  مبا  االأمنية  اجلهات  مع  وبالتن�سيق 
حيث مت تنفيذ حمالت مبعدل مرتني اأ�سبوعًيا يف تلك املناطق التي 
يرد منها ال�سكاوى، هذا ويحر�س القائمون على احلملة على جمع 
اإىل  واإر�سالها  وحتميلها  مبا�سرة  قن�سها  يتم  التي  احليوانات  تلك 

اأماكن حمددة غري ماأهولة و دفنها.

صحــة وبيئــة

جانب من تكرمي فريق الطوارئ
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مشروع بلدية رام الله مع جوجل العالمية 

قامت وزارة احلكم املحلي باختيار بلدية رام اهلل ملبا�سرة تعاونها 
الوطني مع �سركة »جوجل« العاملية كونها بلدية متميزة وريادية يف 
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية، ومتقدمة عن باقي املدن يف 

ت�سمية وترقيم كافة �سوارعها ومبانيها خارجيا وداخليا.
وتكون بلدية رام اهلل بهذا االختيار اأول بلدية فل�سطينية يتم اإدراج 

بيانات عناوينها �سمن نظام عنونة جوجل العاملي.

نظام عنونة جوجل  
وا�سع  ي�ستخدم عامليًا على نطاق  تفاعلي خدماتي  هو نظام 

الأغرا�س البحث عن كل ما يتعلق باملواقع اجلغرافية. 
مع  و�سموليتها  جوجل  خرائط  دقة  بني  النظام  هذا  يجمع 
�سل�سة  بطريقة  املواطن  متكن  متقدمة  ا�ستخدام  واجهة 
و�سريعة من اإيجاد اأي عنوان معرف برقم مبنى وبا�سم �سارع 

وبا�سم مدينة يف اأية دولة حول العامل. 

يقوم النظام بعر�س كل ما يتعلق بالعنوان من موقع جغرايف، �سور، 
فيديو، عنوان اإلكرتوين اإن وجد، واأية معلومات اأخرى متوفرة عن 

العنوان املختار.  
من  عنوان  اأي  عن  البحث  اإمكانية  حاليا  للمواطن  البلدية  توفر 

GIS

مشروع المدينة الذكية  

لربط  يهدف  والذي  الذكية  املدينة  م�سروع  على  العمل  بدء  مت 
املدينة  �ساكني  و�سول  لت�سهل  االنرتنت  بخدمة  املدينة  اأرجاء  كافة 
ب�سهولة  فيه  يتواجدون  اأي مكان  البلدية من  اإىل خدمات  وزائريها 
و�سرعة اأكرب، اإ�سافة اإىل ا�ستخدام االنرتنت ب�سكل عام يف املدينة 

وفًقا ملعايري حتددها البلدية.  
ومت النقا�س مع  �ست �سركات خمت�سة يف هذا املجال، وعمل عرو�س 
والفني،  التقني  ال�سعيد  على  تنفيذه  واآلية  للم�سروع  روؤيتها  حول 
ومدى ال�سراكة التي �ستتم بني البلدية وال�سركة التي �ستنفذ امل�سروع.
واملوا�سفات  املرجعية  ال�سروط  وعمل  العرو�س  هذه  درا�سة  متت  كما   

الفنية التي �سي�ستند اإليها العطاء عند طرحه. 

خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية التفاعلية املن�سورة على 
�سفحة ق�سم نظم املعلومات اجلغرافية االإلكرتوين:

www.ramallah-gis.ps لكن ما مييز نظام جوجل هو 
ا خلدمات املالحة الربية التي ت�ساعد املواطن والزائر  توفريه اأي�سً

يف الو�سول لعنوان معني اأو خدمة حمددة. 
اأو موقعه احلايل،  البداية  النظام بنقطة  بتزويد  امل�ستخدم  يقوم 
باإر�سادات  بتزويده  النظام  ليقوم  لها  املتجه  النهاية  وبنقطة 
مف�سلة عن االجتاهات، مع خرائط تو�سيحية مل�سار الو�سول اإىل 

وجهته باأق�سر الطرق اأو باأ�سرعها. 
اإىل  رام اهلل  ل�سم مدينة  ريادية  التعاون مع جوجل خطوة  يعترب 
منظومة التكنولوجيا العاملية، كما �سي�سمن تفعيل خدمات املالحة 

الربية ب�سكل �سريع ملا فيه خدمة مواطني املدينة وزائريها. 
جوجل  خدمات  من  اال�ستفادة  للمواطنني  التعاون  هذا  و�سيتيح 
املتقدمة االأخرى، كخدمة التجول الربي ثالثية االأبعاد، وخدمات 
التوجيه ال�سوتي والتطبيقات املتنوعة اخلا�سة باالأجهزة الذكية. 
نظم  ق�سم  وجاهزية  اخلدماتي،  النظام  هذا  ميزات  وب�سبب 
»جوجل«  �سركة  مع  الفوري  للتعاون  الكاملة  اجلغرافية  املعلومات 
بتقدمي كل ما يتطلبه اإدراج بيانات رام اهلل �سمن نظام »جوجل« 
امل�سروع  هذا  دعم  على  البلدي  املجل�س  وافق  للخرائط،  العاملي 

الريادي، وامل�سي يف نهج االندماج مع نظام جوجل للخرائط. 

البلدية االلكترونية 
حيث  االلكرتونية،  البلدية  م�سروع  بتطبيق  اهلل  رام  بلدية  �سرعت 
باإطالق  اخلا�سة  التحتية  البنية  بتجهيز  اخلا�سة  املعدات  �سراء  مت 
امل�سروع، وذلك بالتعاون وبتمويل من قبل GIZ، حيث مت �سراء معدات 

 .VMware

االلكرتونية  بالبلدية  اخلا�سة  ال�سيا�سات  اإعداد  على  العمل  كما مت 
عن طريق امل�ست�سار اخلا�س الذي اأعد درا�سة البلدية االلكرتونية. 
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  OSS متديد �ساعات العمل وخدمات مميزة يف مركز البلدة القدمية خلدمات اجلمهور
البلدة  تن�سيط وتفعيل  روؤيتها يف  الدوام يف مكان واحد، وذلك �سمن  التزاماتهم خارج �ساعات  لت�سديد   للمواطنني  اإتاحة املجال  بهدف 
القدمية، مت متديد العمل يف مركز البلدية القدمية خلدمات اجلمهور التابع لبلدية رام اهلل، ليفتح املركز اأبوابه للمواطنني يوميًا من ال�ساعة 

9:00 �سباحًا  حتى ال�ساعة 8:00 م�ساء عدا يوم اجلمعة.  
ويقدم املركز خدمات متعددة لبلدية رام اهلل )ت�سديد ر�سوم البلدية، تقدمي طلبات عامة(، كما توجد فيه �سناديق وموظفون خا�سون لكل 
من م�سلحة مياه حمافظة القد�س، و�سركة كهرباء حمافظة القد�س، وجمموعة االت�ساالت الفل�سطينية، اإ�سافة لوجود �سرافات اآلية لعدد 

من البنوك. 

عقدت بلدية رام اهلل جل�سة تقيمية خلطة عملها ال�سنوية للربع االأول 
من  العام 2013.

ومدير  حديد،  مو�سى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�س  اجلل�سة  يف  �سارك   
عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب، ومدراء الدوائر وروؤ�ساء االأق�سام.

وخالل اجلل�سة التي عقدت يف قاعة عي�سى زيادة يف ق�سر رام اهلل 
ا  ل�سري االإجناز  الثقايف، واأدارها اأبو لنب، قدم  مدراء الدوائر عر�سً
يف بنود اخلطط ال�سنوية املعتمدة لكل دائرة، واأبرز االأن�سطة الرئي�سية 

والفرعية يف اإجناز اخلطط، والتكلفة التقديرية والفعلية املالية.
وطرح  الدائرة،  مدير  مبناق�سة  عر�س  كل  عقب  امل�ساركون  وقام   

االأ�سئلة عليه فيما يخ�س �سري االإجناز يف خطته ال�سنوية، ومن ثم مت 
فتح باب النقا�س بني امل�ساركني لوقفة تقييمية بناءة ت�ساهم يف و�سع 
اليد على املعيقات وامل�ساكل التي واجهتها الدوائر يف تنفيذ خططها.

ل�سمان  اتخاذها  الواجب  احللول  اقرتاح  اإىل  امل�ساركون  وخل�س   
ا�ستكمال تنفيذ اخلطة ال�سنوية لبلدية رام اهلل. 

 وتعترب هذه الوقفة التقييمية الف�سلية االأوىل خلطة البلدية ال�سنوية 
التنفيذية  االإدارة  اأن   اإىل  االإ�سارة  لتقييم �سري االإجناز، مع   2013
اإجناز  لقاء ملتابعة �سري  اأ�سبوعي بعقد  ب�سكل  لبلدية رام اهلل تقوم 

العمل لدى الدوائر.   

بلدية رام الله تعقد 
جلسة تقييم سير إنجاز 
خطتها السنوية 2013

إداريـــات

بيانات مركز خدمات اجلمهور يف بلدية رام اهلل من تاريخ 2013/1/1 ولغاية 2013/4/30

1292الكتب الواردة 
2596الكتب ال�سادرة 

طلب رخ�سة طلب عدم ممانعة براءة ذمة عدد الطلبات 
طلبات هند�سيةخمطط موقع بائع متجول

2381951204451121654
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تشغيل عدادات الدفع المسبق لمواقف السيارات في رام الله

خيارات استخدام العداد

2( البطاقة الذكية )كرت ال�سحن امل�سبق(  1( القطع النقدية 
متوفرة يف البلدية ويف مركز البلدة القدمية خلدمات اجلمهور

3( نظام الر�سائل الق�سرية )SMS( �سيتم اإطالقه قريبًا. 

التعرفة والوقت المسموح للوقوف

املدة الزمنية التعرفة

ن�سف �ساعة ) احلد االأدنى(واحد �سيكل 

�ساعة واحدة2 �سيكل

�ساعتني5 �سيكل

3 �ساعات )احلد االأق�سى(10 �سيكل

املخالفات للمتجاوزين من خالل طواقم التفتي�ص التابعة للبلدية

  جتاوز الوقت امل�سموح للوقوف )غرامة 25 �سيكال(.
  الوقوف دون دفع )غرامة 50 �سيكال(.

  الوقوف على الر�سيف )غرامة 100 �سيكل(.
  الوقوف يف املواقع املخ�س�سة لذوي االإعاقة )غرامة 150�سيكال(.

امل�سبق  الدفع  لعدادات  التجريبي  الت�سغيل  اهلل  رام  بلدية  بداأت 
ملواقف ال�سيارات، ابتداء من اليوم االأول من ني�سان.

 ودعت البلدية املواطنني اإىل امل�ساهمة معها يف تنظيم حركة ال�سري 
والتخفيف من االأزمة املرورية يف مركز املدينة، با�ستخدام عدادات  
الدفع امل�سبق ملواقف ال�سيارات، من ال�ساعة 9�سباحا وحتى 6م�ساء 

ما عدا اجلمعة.
وي�ستطيع املواطن �سراء بطاقة ال�سحن امل�سبق من بلدية رام اهلل، اأو 

الدفع بالقطع النقدية ال�ستخدام العدادات . 
وا�ستمرت فرتة الت�سغيل التجريبية لـ 15 يوًما مل تطبق فيها الغرامة 
تطبيق  فريق  توزع  ومت  العدادات،  ال�ستخدام  املخالفني  على  املالية 
خا�سة  تعريفية  وبطاقات  بزي  املدينة  مركز  يف  املتواجد  النظام 

ببلدية رام اهلل للتعاون مع املواطنني.  
الثالث )رام  ا�ستكمااًل حلملة تنظيم املدن  العدادات  ت�سغيل  وياأتي 
العمل  ب�سرورة  اهلل  رام  بلدية  من  واإميانًا  بيتونيا(،  البرية،  اهلل، 
على تخفيف اأزمة املرور واأزمة املواقف يف املدينة، ولتوفري الفر�سة 

للمواطنني الإيقاف مركباتهم للت�سوق يف مناطق االزدحام. 
وقامت  البلدية  بتوزيع 38 عداًدا  يف 20 �سارًعا من ال�سوارع التي 
وجود  منطقة  تبني  الفتات  وجود  مع  لالزمة،  رئي�ًسا  تعترب م�سدًرا 
بكيفية  تعريفية  ن�سرات   بتوزيع  قامت  كما  امل�سبق،  الدفع  عدادات 
ا�ستخدام العدادات، اإ�سافة اإىل ن�سر التعليمات اخلا�سة بذلك على 
“ بلدية رام  الفي�سبوك اخلا�سة  موقعها االلكرتوين، وعلى �سفحة 

اهلل”، �سمن حملتها االإعالمية لبدء ت�سغيل النظام.

بلدية رام الله في اللجنة الوطنية الخاصة بإنجاز التحويالت المالية من المواطنين 
للهيئات المحلية عبر االنترنت، والربط بين الحكومة االلكترونية والبلديات االلكترونية 

التحويالت  ب�سوؤون  تعنى  وطنية  جلنة  ت�سكيل  الوزراء  جمل�س  قرر 
بني  والربط  االنرتنت  عرب  املحلية  للهيئات  املواطنني  من  املالية 
رام  بلدية  اختيار  ومت  االلكرتونية،  والبلديات  االلكرتونية  احلكومة 
اهلل للم�ساركة بع�سوية اللجنة اإىل جانب كل من وزارة احلكم املحلي 
وجمل�س  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  ووزارة  العدل  ووزارة 

حماية امل�ستهلك وبلدية نابل�س وبلدية اخلليل. 

املعلومات  لنظم  البلدية  م�ست�سارة  الدويك  �سفاء  د.  انتداب  ومت 
اللجنة  اجتماعات  وح�سور  اللجنة  يف  البلدية  لتمثيل  اجلغرافية 
الت�سريعية  االأدوات  و�سع  على  االأع�ساء  فيها  يركز  التي  ال�سهرية 
للهيئات  الكرتونيا  وال�سرائب  الر�سوم  دفع  عملية  لتنظيم  الالزمة 
والبلدية  املواطنني  بني  القانونية  العالقة  وتنظيم  املحلية، 
االلكرتونية، وذلك ليتم رفع املقرتح الحًقا ملجل�س الوزراء لالعتماد.

 

إداريـــات
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امل�ساركات املحلية يف مدينة رام اهلل 

امل�ساركةامل�سارك

ور�سة عمل االإ�سرتاتيجية الوطنية للتوعية اميان عبيد
والتعليم البيئي.

اولفت �ساهني

دورة يف االت�سال والتوا�سل.
�سقر حنات�سة

عودة بو�سة
نورما عبد اهلل

نرمني با�سا
دورة يف التخمني العقاريخمي�ص زنانريي

دورة يف املطالبات وحل النزاعات. اأ�سامة م�سلح نهى غنيم
تخفيف خماطر الكوارث يف فل�سطني.غ�سان دغل�ص

دورة يف املهارات االإدارية.نورما عبد اهلل الني بابا
 

امل�ساركات الدولية

املكانامل�ساركةامل�سارك

املوؤ�س�سات الثقافية يف خدمة فاتن فرحات
فرن�ساالتطوير احل�سري واملناطقي

اأ�سامة حامدة
االأردنالتخمني العقاري

عي�سى ال�سايغ
د.�سادي 

الغ�سبان
املوؤ�سرات احل�سرية القيا�سية 

االأردنللمدن

دبيدورة على برنامج VMWAREفرح ك�سابري

تطوير قدرات العاملين 

بلدية رام الله 
عضو في هيئة 

مؤشرات المدن العالمية

�سارك ع�سو جمل�س بلدية رام اهلل م. ح�سن اأبو �سلبك، 
ومدير دائرة الهند�سة يف البلدية د.م. �سادي غ�سبان 
الذي  للمدن  القيا�سية  احل�سرية  املوؤ�سرات  ور�سة  يف 
انعقد يف االأردن، ونظمتها هيئة موؤ�سرات مدن العامل، 
بالتعاون مع اأمانة عمان الكربى واملعهد العربي الإمناء 

املدن.  
حالًيا  وتقوم  كع�سو،  للهيئة  اهلل  رام  بلدية  وان�سمت 
احل�سري  املر�سد  وحدة  لتاأ�سي�س  الالزمة  باخلطوات 

يف البلدية.
 يذكر اأن الور�سة �ساركت فيهل كل من االأردن وفل�سطني 
والبحرين  وقطر  وعمان  وال�سعودية  العربية  واالإمارات 
تركيا،  من  ووفد  وال�سودان،  وم�سر  والعراق  واليمن 
اأ�ساليب  وحتديد  وتوحيد  املعايري  حتديد  اإىل  وهدفت 
التعامل  البلديات واملدن يف  القيا�س الإزالة الفجوة بني 
مع البيانات واملوؤ�سرات على كافة امل�ستويات يف املنطقة 

العربي.
ا لتوفري موؤ�سرات ح�سرية قيا�سية  وهدفت الور�سة اأي�سً
الإعداد �سيا�سات التنمية احل�سرية على كافة امل�ستويات، 
املوؤ�سرات  هيئة  �سبكة  ا�ستخدام  على  املعنيني  وتدريب 
القيا�سية العاملية، وحث املدن للم�ساركة يف �سبكة هيئة 

املوؤ�سرات القيا�سية العاملية واال�ستفادة منها.  

تكرمي املراأة يف الثامن اآذار مبنا�سبة يوم املراأة العاملي 
بلدية رام الله تكرم العامالت فيها

الذي  اآذار  من  الثامن  مبنا�سبة  حديد،  مو�سى  م.  البلدية  رئي�س   قام 
ي�سادف يوم املراأة العاملي، بتكرمي جميع العامالت واملوظفات يف بلدية 

رام اهلل، وذلك بتقدمي ورود لهن، تقديرًا جلهودهن. 
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تهاني

تتقدم ا�سرة بلدية رام اهلل  باأحر التهاين للزميالت والزمالء مبنا�سباتهم: 

   تهنئة  للموظفة �سمرية اأبو غزالة باملولودة اجلديدة ب�سمة. 
   تهنئة  للموظف فادي اأبو فرحة باملولودة اجلديدة تولني.

   تهنئة  للموظف حمزة عواودة باملولودة اجلديدة مرينا.
   تهنئة للموظفة نقاء حامد باملولود اجلديد حممد.

   تهنئة للموظفة جمانة وعري بخطوبتها.
   تهنئة للموظف مهند ال�سافعي ل�سفائه وعودته بال�سالمة للعمل.

تعازي

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأحر التعازي للزميالت والزمالء لفقدان اأعزائهم عليهم رحمة اهلل 

   وفاة �سقيق املوظفة رانية احل�سيني.
   وفاة والد املوظف خالد جبارين.

   وفاة �سقيقة املوظف اأحمد خربي.
   وفاة �سقيق ع�سو املجل�ص البلدي في�سل در�ص.
   وفاة والدة ع�سو املجل�ص البلدي عمر ع�ساف.

   وفاة والد املوظف �سعيد اأبو زيد.
   وفاة �سقيق املوظف عبد الكرمي اأبو عيا�ص.

   وفاة والدة املوظف ا�سماعيل البواب.
   وفاة �سقيق املوظف حممد ح�سونة.

مناسبــات
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لالطالع على تجربتها في 
مجال مخيمات العمل التطوعية 

وفد من بلدية رام الله يزور الناصرة

تطوير المكتبة العامة

يحظى تطوير املكتبة العامة للبلدية بدعم كبري من قبل املجل�س 
ملا  اأولوياته  �سلم  يت�سدر  بحيث  اأع�سائه،  بكافة  احلايل  البلدي 
املدينة،   يف  الثقايف  بالقطاع  للنهو�س  ملحة  �سرورة  من  يراه 
يرتكز  فقري  عمود  هي  االأحياء  ومكتبات  العامة  املكتبة  ولكون 

عليه هذا القطاع. 
 فاملكتبة التي تاأ�س�ست يف العام 1957، يرتادها الطلبة واملثقفون 
ولكي  ال�سنني.  مّر  على  املحيطة  والقرى  اهلل  رام  مدينة  من 
ت�ستطيع املكتبة مواكبة التطورات احلديثة التي دخلت على علم 
املكتبات واملعلومات من تكنولوجيا حديثة، ومن م�سادر معلومات 
الثقافية  الدائرة  على  والقائمون  املجل�س   وجد  فقد  الكرتونية، 

واملجتمعية يف البلدية �سرورة تطويرها لكي تواكب الع�سر. 

تطوير مبنى المكتبة

اإعادة  اإىل  البلدي  املجل�س  اأقرها  والتي  التطوير  خطة  تهدف 
تاأهيل املكتبة العامة من حيث ال�سكل وامل�سمون.

ليحتوي  الداخل  تنظيمه من  �سيعاد  الذي  املبنى  بال�سكل  يق�سد 
فراغات خا�سة ت�سمح با�ستيعاب اأق�سام خمتلفة، مثل ق�سم خا�س 
الطابق  يف  للقراءة  جديدة  اأماكن  �سيخلق  اأنه  كما  للحوا�سيب، 
للموظفني  واأق�سام  احلالية،  الطوابق  اإىل  اإ�سافة  بناوؤه  املنوي 
والفهر�سة  كالت�سنيف  الفنية  باالأعمال  القيام  على  ت�ساعدهم 
لالأطفال  الثقافية  والن�ساطات  اخلارجية  للقراءة  وحديقة  اإلخ، 

والكبار يف ال�ساحة اخللفية للمكتبة.
ا اإدخال  تغيري على حمتوياتها من االأثاث.  وتنوي املكتبة اأي�سً

تطوير موارد المكتبة

م�ستوى  حت�سني  على  جاهدة  املكتبة  تعمل  امل�سمون،  ناحية  من 
جمموعاتها  جتديد  طريق  عن  للجمهور  تقدمها  التي  اخلدمات 

من كتب ودوريات وم�سادر معلومات الكرتونية. 
وتعكف املكتبة حالًيا على تقييم حمتواها عن طريق عملية جرد 
اجلديدة  الكتب  باإدخال  ت�سمح  لكي  للكتب  )تع�سيب(  وتنقية 
الإثراء  جديدة  كتب  �سراء  ومن  ت�سنيفها،  يتم  ومل  لديها  التي 
الـ  االنرتنت   خدمة  بتوفري  املكتبة  �ستقوم  احلالية.  جمموعتها 
حوا�سيبهم  عرب  االنرتنيت  ا�ستخدام  من  الرواد  لتمكني   WIFI

ملقاالت  الكرتونية  بيانات  قواعد  يف  واال�سرتاك  ال�سخ�سية 
الدوريات وكتب الكرتونية.

يف  النا�سرة  بلدية  اإىل  بزيارة  اهلل  رام  بلدية  من  وفد  قام 
التعاون  وتعميق  لتعزيز  البلديتني  بني  التعاون  اتفاقية  اإطار 
والثقافية  االجتماعية  البلدية  املجاالت  يف  اخلربات  وتبادل 
ور�سة  ا  اأي�سً الزيارة  وت�سمنت  والهند�سية.  وال�سياحية 
العمل  خميمات  جمال  يف  النا�سرة  بلدية  جتربة  حول  عمل 
اأقيمت يف مدينة النا�سرة من �سنة  التطوعية التاريخية التي 

 .)1976-1991 (

وفد شبابي من الناصرة
يزور البلدية والمدينة 

  
ا�ستقبل رئي�س بلدية رام اهلل م. مو�سى حديد وفًدا �سبابًيا من مدينة 
اإىل  اإ�سافة  هناك،  الوظيفي  الكادر  عن  مندوبني  �سم  النا�سرة، 

�سباب نادي النا�سرة الريا�سي لكرة الطائرة. 
ونظمت بلدية رام اهلل للوفد برناجًما كاماًل مت تعريفهم من خالله 
الوفد والذي رافقه  على مدينة رام اهلل وبلدتها القدمية. كما قام 
الزميل اأ�سعد احل�سري بزيارة �سريح ال�سهيد القائد يا�سر عرفات، 

و�سريح ال�ساعر الراحل حممود دروي�س. 
وتاأتي  واأنديتها،  املدينة  موؤ�س�سات   بع�س  ا  اأي�سً ال�سيف  الوفد  وزار 
ببلدية  اهلل  رام  بلدية  تربط  التي  التعاون  ملذكرة  تفعياًل  الزيارة 

النا�سرة.

وفد من بلدية رام اهلل يزور النا�سرة
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مهرجان نوار نيسان

فعاليات  يف  اهلل  رام  مدينة  اأطفال  من  االآالف  �سارك 
رام  بلدية  نظمته  والذي  ني�سان«  »نوار  الطفل  مهرجان 
الفن  ومركز  املجتمعي  للتعليم  تامر   وموؤ�س�سة  اهلل 
ال�سعبي و�سرية رام اهلل االأوىل يومي اجلمعة وال�سبت 26 

و27 ني�سان. 
ق�س�س  لتحاكي  العام  هذا  املهرجان  فعاليات  وانطلقت 
الفنية،  واللوحات  املو�سيقى  بروح  والفنتازيا،  اخليال 
اأمام �ساحة را�سد  مب�سرية م�سرية لالأطفال وذويهم من 
احلدادين مقابل بلدية رام اهلل اإىل البلدة القدمية التي 
من  حارتها  لتت�سكل  وزوارها،  املدينة  اأطفال  احت�سنت 

جدران احلكايا و�سناديق العجب.
 وتاأتي م�ساركة البلدية كمظلة للمهرجان، يف �سياق خطة 
بلدية رام اهلل الهادفة اإىل تفعيل دور ال�سباب واالأطفال 
يف املدينة، عرب بناء برامج خا�سة بهم، ومرافق ت�ستوعب 

ن�ساطهم الثقايف والريا�سي واالإبداعي.
وعملت املوؤ�س�سات ال�سريكة هذا العام على تو�سيع قاعدة 
يف  واالأندية  الثقافية  من  املراكز  نخبة  لت�سم  ال�سركاء 

مدينة رام اهلل. 
هي:   العام  لهذا  ال�سريكة  املوؤ�س�سات  اأن  اإىل  ي�سار   
املح�سن  عبد  موؤ�س�سة  ال�سعبي،  للمعمار  رواق  مركز 
بلدي  جمل�س  امل�سرح،  وتدريب  الإنتاج  ع�ستار   القطان، 
غوتة،  معهد  الفرن�سي،  الثقايف  املركز  اهلل،  رام  اأطفال 
نادي  اهلل،  رام  �سباب  نادي  اهلل،  رام  واأرثوذك�سي  نادي 
نادي  اجتماعي  الغد، مركز  اهلل، رواد  اإ�سالمي  رام 

�سباب قدورة، جمعية الكمنجاتي للمو�سيقى.

فعاليــات ثقـافيــة
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فعاليات قصر رام الله الثقافي

بلغ عدد الفعاليات املنفذة يف ق�سر رام اهلل الثقايف منذ بداية العام 
2013 ولغاية �سهر ني�سان 46 فعالية ح�سرها ما جمموعه 19 األف 

�سخ�س تقريبًا.
وا�ست�ساف ق�سر رام اهلل الثقايف فعاليات حملية، منها حفل مو�سيقي 
�سعيد  اإدوارد  معهد  تنظيم  من  القد�س  وارك�سرتا  جربان،  للثالثي 
الوطني للمو�سيقى، ومدر�سة ال�سريك، كما وا�ست�ساف الق�سر فرقة 

مو�سيقية من اأملانيا بتنظيم من قبل الكني�سة االجنيلية اللوثرية.
االنطالقة  احتفاالت  مثل  �سيا�سية،  فعاليات  الق�سر  وا�ست�ساف 

للف�سائل املختلفة، وموؤمترات اأدبية و�سيا�سية.

التحضيرات لمهرجان وين ع رام الله 5

اهلل   رام  بلدية  حت�سريات   )2012( املا�سي  العام  نهاية  بداأت 
ملهرجان الف�ساءات العامة »وين ع رام اهلل 5«، وذلك بت�سكيل جلنة 
ا�ست�سارية للمهرجان، ت�سم اأع�ساء اللجنة الثقافية من جمل�س بلدي 
فاتن فرحات،  واملجتمعية  الثقافية  ال�سوؤون  دائرة  رام اهلل ومديرة 
ومن�سقة مهرجان »وين ع رام اهلل« �سايل اأبو بكر، اإ�سافة اإىل نخبة 
العمل  عمود  ي�سكلون  والذين  املدينة،  يف  الثقافيني  الفاعلني  من 
الفني والثقايف يف مدينة رام اهلل، وهم: نادر جالل، خالد قطام�س، 
اإبراهيم  عليان،  خالد  ر�سوان،  اأبو  رمزي  ه�سه�س،  اأبو  حممود 
عطاري، اإميل ع�سراوي، ن�سرين نفاع، عامر �سوملي، منذر جوابرة، 

واإميان حموري.
املهرجان،  لروؤية  العري�سة  اخلطوط  االأ�ست�سارية  اللجنة  وو�سعت 
تواجدوا،  اأينما  الفل�سطينيني  الفنانني  على  بالرتكيز  تتمثل  والتي 
وتقدمي اأنواع خمتلفة من الفنون ت�سمل التقليدية واملعا�سرة، وتوزيع 
الفعاليات على م�ساحات خمتلفة يف املدينة ت�سمن الو�سول الأو�سع 
الفعاليات  بع�س  ت�سمل  اأن  على  التاأكيد  جانب  اإىل  ممكن،  جمهور 

م�ساحات م�سرتكة مع بلديات املدن املجارة.
واأقرت اللجنة حماور املهرجان املختلفة، ومن ثم انبثقت عنها جلنة 
اجتماعات  بعمل  بدورها  قامت  للمهرجان،  مبدئي  برنامج  اإعداد 
مكثفة ولقاءات ع�سف ذهني  نتج عنها تطوير برنامج مبدئي للجنة 
اال�ست�سارية، �سيتم قريًبا بحثه واإقراره نهائًيا، ومن ثم عر�سه على 

املجل�س البلدي للم�سادقة عليه.

أجندة المراكز الثقافية

الفعاليات  اأجندة  اإطالق  على  احلالية  الفرتة  خالل  العمل  يجري 
ع  »وين  عنوان  �ستحمل  والتي  اهلل،  رام  مدينة  يف  والفنية  الثقافية 

رام اهلل«. 
اإىل  االإلكرتونية  االأجندة  تطوير  خالل  من  اهلل  رام  بلدية  هدفت 
تلبية حاجة املدينة يف تنظيم اأجندتها الثقافية  �سواء  للموؤ�س�سات 
كما  بع�س  مع  بع�سها  الفعاليات  هذه  تت�سارب  ال  بحيث  واالأفراد، 
يح�سل منذ فرتة يف ال�سنوات القريبة، ولت�سكل بو�سلة جاهزة لزوار 
املدينة  و�سياحها الذين يتوافدون بكرثة خالل اأ�سهر ال�سيف فيها.

مشروع دراسة مدينة رام الله 
خالل العهد العثماني

رام  بلدية  اأر�سيف  ملواد  ت�ستند  درا�سة  باإعداد  خمت�س  باحث  قام 
تاريخ  حول  درا�سته  الإ�سناد  خارجية  مبراجع  ودعمها  االأولية،  اهلل 
بتقدمي  بدورها  البلدية  وقامت  العثماين،  العهد  رام اهلل يف  مدينة 
مادة البحث ملوؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية يف بريوت، التي قامت 
ثم  ومن  للموؤ�س�سة،  التابعة  االأبحاث  جلنة  خالل  من  املادة  بتقييم 
وافقت على مراجعتها ون�سرها �سمن �سل�سلة املدن الفل�سطينية التي 

ت�سدر عن املوؤ�س�سة.
ت�ستند  مبدئية  درا�سة  م�سودة  اأعد  الباحث   اأن  اإىل  اإ�سافة  هذا 
الربيطاين واحلكم  االنتداب  تغطي فرتة  البلدي  املجل�س  ل�سجالت 
يف  اهلل  رام  مدينة  تاريخ  درا�سة  ا�ستكمال  الحًقا  و�سيتم  االأردين. 

الفرتات التاريخية الالحقة.

مجلس بلدي أطفال رام الله

بادر جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل اإىل حملة »احكيني عربي«، وهي 
اللغة  الإحياء  ت�سعى  االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  �سفحة  خلق 

العربية، وجعل ال�سباب ي�ستخدمون اللغة االأم. 
يف  )الربتغال(  ل�سبونة  مدينة  مدار�س  مع  لقاءات   8 لهم  كان  كما 
التدخني  منها:   موا�سيع  عدة  نقا�س  خاللها  مت  التوا�سل  مقهى 
الو�سع  حول  ونقا�س  البلدتني.  بني  واملقارنة  املدار�س  اأطفال  بني 
عدة  واأمور  اليومية،  وحياتهم  الطلبة  على  وتاأثريه  االقت�سادي 
التجارب  تبادل  على  الطرفني  �ساعد  ما  بينهم،  فيما  وم�سرتكة 

وم�ساركتها يف ما بينهم.
وعمل اأع�ساء املجل�س مع بلدية رام اهلل على تقدمي ن�سخة هذا العام 

من مهرجان الطفل نوار ني�سان.

فعاليــات ثقـافيــة
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ا�ست�سافت بلدية رام اهلل وفًدا من جمموعة من املدن 
تنظم  التي   ) الالمركزي  الت�سامن  وفد   ( الفرن�سية 
حملة اإطالق �سراح االأ�سري الفل�سطيني مروان الربغوثي 
منذ �سنوات. وكان الوفد ا�ستقبل ر�سمًيا يف مقر بلدية 
مو�سى  م.  البلدية  رئي�س  بهم  اجتمع  حيث  اهلل،  رام 
تنظيم  تاله  البلدي،  املجل�س  اأع�ساء  من  وعدد  حديد 
الراحل  ال�ساعر  متحف  يف  م�ساء  بهم  ترحيبية  اأم�سية 

» حممود دروري�س«.
 ت�سمنت االأم�سية كلمات ر�سمية قدمها رئي�س البلدية،  
�سفري  كلمة  ا  واأي�سً املحلي،  احلكم  وزارة  ثم  وكيل 
فل�سطني لدى فرن�سا،  ومن ثم ال�سيدة فدوى الربغوثي 
زوجة االأ�سري، والتي قراأت ر�سالة موؤثرة  منه وبالنيابة 

استضافة وفد التضامن الالمركزي 
وأمسية التضامن مع األسير مروان البرغوثي

عنه، تبعتها كلمة لرئي�س وفد الت�سامن الالمركزي.
ا  عر�سً �سملت  فنية   فقرات  الر�سمية  الكلمات  وتخللت 
لثالث  وقراءة  للمو�سيقى،  الكمنجاتي  لفرقة  مو�سيقًيا 
ماجد  ال�سيد  قدمها  دروي�س  حممود  �سعر  من  ق�سائد 
ا اأخرًيا غنائًيا مو�سيقًيا  بامية باللغة الفرن�سية، وعر�سً

�ساركت فيه جمموعة من الوفد ال�سيف.
اهلل  رام  بلدية  قبل  من  للمجموعة  تكرمًيا  ذلك  ياأتي 
مروان  املنا�سل  اعتقال  ذكرى  يف  لفل�سطني  تاأتي  التي 
الربغوثي، والتي حتمل ر�سالة حمبة لل�سعب الفل�سطيني 
فردي  ب�سكل  تعمل  حيث  املختلفة،  مدنها  اإىل  تنقلها 
بالق�سية  مواطنيها  وعي  م�ستوى  رفع  على   وجماعي 

الفل�سطينية ب�سكل عام وق�سايا االأ�سرى ب�سكل خا�س.

فعاليــات ثقـافيــة

اأم�سية الت�سامن مع االأ�سري مروان برغوثي
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مشروع أرشيف بلدية رام الله

اأر�سيفها  ترتيب  على  العامني  حوايل  ومنذ  اهلل  رام  بلدية  تعمل 
وتنظيمه، وجنحت كمرحلة اأوىل ومن خالل باحث خمت�س بتنظيم 
حالًيا  ويجري  يدوًيا.   البلدي  املجل�س  وحما�سر  البلدية  �سجالت 
التح�سري لتوقيع مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 
االأر�سيف  حفظ  م�سروع  من  املقبلة  املرحلة  تنفيذ  لبدء  متهيًدا 
واإتاحته للجمهور من خالل حتويله الأر�سيف اإلكرتوين ب�سكل مهني، 
الفرتة  باملدينة ودرا�ستها خالل  الباحثني واملهتمني  خدمة جلمهور 

ال�سابقة متهيًدا ال�ست�سراف م�ستقبلها. 
هذه  على  باالإ�سراف  ح�سرًيا  الفل�سطينية  الدرا�سات  موؤ�س�سة  وتقوم 
العملية، وتعقد ور�سة تدريبية للطاقم الذي �سي�سرف على عملية رقمنة 
امل�سروع.  لهذا  دائم  كادر  تاأهيل  ل�سمان  اهلل،  رام  بلدية  الوثائق من 

ومن املتوقع اأن ي�ستمر م�سروع الرقمنة مدة عامني على االأقل. 

مبنى المحكمة العثمانية
اأقر املجل�س البلدي موؤخًرا خطة تطوير مبنى املحكمة العثمانية، بحيث يتحول اإىل مركز جمتمعي لالأطفال يعمل على مدار العام بربنامج 
تنظيم  واالإبداعية،  الفنية  الور�س  لتنظيم  الالزمة  التحتية  البنية  تطوير  املكتبة،  تطوير موجودات  التالية:  العنا�سر  ومعلن �سمن  وا�سح 

الربامج املكتبية لالأطفال والطالب واملدار�س واالأهايل، وتطوير اإدارة املكتبة. 
كما اأجنزت املهند�سة رنا معايعة تطوعًا املخططات الهند�سية الالزمة للم�سروع، مبا ي�سمل تاأهيل املبنى ال�ستخدام  ذوي االحتياجات اخلا�سة.

و�ساركت مكتبة املحكمة العثمانية باأ�سبوع القراءة الوطني، حتت �سعار »اإن قلعوا فكرة، رح نزرع ع�سرة و�سجرة«.
وا�ستمرت زيارات املدار�س ملكتبة املحكمة العثمانية، منها زيارة رو�سة مدار�س الفرندز ومدر�سة ال�سانت جورج، يف اإطار ق�ساء وقت يف 
االأطفال  وقام  الفرن�سي،  االملاين  الثقايف  املركز  مع  بالتعاون  باالأطفال،  خا�سة  اأفالم  عر�س  ومت  باحلديقة.   اال�ستمتاع  ثم  ومن  املكتبة، 

بالت�سويت على االأفالم من ناحية االألوان، ال�سخ�سيات املرحة، واأحلى فيلم.

تشكيل لجنة ماراثونات رام الله

والذي جاء  بنقدر«  »�سوا  الطفل  بناء على جناح جتربة ماراثون 
بلدية رام اهلل هذا  تاأ�سي�سه مببادرة من املجتمع املحلي، �سكلت 
ممثلني  ع�سويتها  يف  ت�سم  اهلل  رام  ملاراثونات  عليا  جلنة  العام 
عن املجتمع املحلي وممثلني عن اأندية املدينة وموؤ�س�سات �سبابية 

وريا�سية، اإ�سافة اإىل �سخ�سيات ريا�سية مهتمة.
من  االأول  الربع  يف  للجنة  عقدا  الذين  االجتماعني  خالل  ومت   
العام، و�سع اجتاهات عامة حول ماراثونات رام اهلل وحتديدها 
االطفال،  مارثوان  وهي:  وتنظيمها،  بها  العمل  اآليات  وحتديد 

ماراثون العائلة، واملاراثون التناف�سي.

فعاليــات ثقـافيــة

احدى الفعاليات يف املحكمة العثمانية
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فعاليات مقهى الحوار 

مع  بالتعاون  العام،  لهذا  فعالياته  اهلل  رام  حوار  مقهى  ا�ستاأنف 
موؤ�س�سات املدينة ومقاهي احلوار املختلفة يف اأنحاء العامل. 

 ويرتبط م�سروع مقاهي التوا�سل يف فل�سطني من خالل مدينة رام اهلل 
بـ 9 عوا�سم من دول العامل ت�ستخدم تكنولوجيا التوا�سل االآين نف�سها. 
�سرائح  بني  واخلربات  املعرفة  وتبادل  نقل  يف  امل�سروع  وي�ساهم 
خمتلفة من املجتمع الفل�سطيني مع نظرائهم يف اخلارج، ما ي�سعر 
املرء اأن ال�سخ�س الذي يكلمه يجل�س اأمامه، من خالل ال�سرعة يف 
تبادل املعلومات. وقد مت عقد �سل�سلة من اللقاءات، منها لقاء فني 
حول  لقاء  ام�سرتدام،  مع  الثقايف  ال�سكاكيني  خليل  مركز  ب�سراكة 
بني  متخ�س�سة  لقاءات  اأمريكا،   – العامة  احلياة  يف  املراأة  دور 
ال�سباب – ل�سبونة، لقاءات طبية متخ�س�سة، لقاءات حول العمارة 
والتي  الفعاليات  ب�سراكة جامعة بريزيت وغريها من  والتكنولوجيا 

ا�ستهدفت القطاعات االجتماعية املختلفة. 
ويجمع امل�سروع �سركاء اأربعة هم: �سركة �سي�سكو العاملية، بلدية رام اهلل، 
منتدى �سيدات االأعمال الفل�سطينيات، �سركة االت�ساالت الفل�سطينية. 
نظام  على  تعتمد  �سبكة  واأول  وفريدة،  رائدة  مبادرة  وامل�سروع 
املحادثة  لتمكني  املنطقة  يف  والوحيد  االأول  وهو  متطور،  اإلكرتوين 
وتبادل االآراء واالأفكار، من خالل التوا�سل وجهًا لوجه، واال�ستفادة 

من خربات االآخرين.  
ي�ستطيع  عمالقة،  �سا�سات  خالل  من  املقهى  م�سروع  ويدار 
االجتماعية  واملنظمات  واجلامعات،  املدار�س  طلبة  ا�ستخدامها 
والثقافية والرتبوية، وم�ستخدمو املراكز الطبية، وروؤ�ساء البلديات، 

لعمل �سبكات منظمة بينهم تركز على اهتمامات وموا�سيع يومية.
هواتف  على  اال�ستف�سار  باالإمكان  احلوار  مقهى  يف  وللم�ساركة 

بلدية رام اهلل 2945555

مناقشة تنظيم مهرجان 
رام الله للتسوق في آب القادم 

عقدت بلدية رام اهلل لقاء يهدف اإىل مناق�سة �سري تنظيم 
بلدية رام  للت�سوق، وذلك بح�سور رئي�س  مهرجان رام اهلل 
اهلل م. مو�سى حديد ورئي�س غرفة جتارة و�سناعة رام اهلل 
والبرية خليل رزق، ومدير عام بلدية رام اهلل اأحمد اأبو لنب، 
ومدير غرفة جتارة و�سناعة رام اهلل والبرية �سالح العودة. 
ومت خالل اللقاء الذي �سارك به عدد من الكادر التنفيذي 
تنظيم  اآلية   نقا�س  التجارية،  والغرفة  اهلل  رام  بلدية  يف 

مهرجان للت�سوق يف مدينة رام اهلل. 
بداية  مع  املهرجان  فعاليات  اإطالق  على  امل�ساركون  واتفق 
فيه  ت�سارك  بحيث  ال�سهر،  مدار  على  لت�ستمر  اآب،  �سهر 
تقدمي  ويتم  واملوا�سالت،  والتجارة  ال�سياحة  قطاعات 
وعلى  واملقاهي  وللمطاعم  الفندقية  لالإقامة  خ�سومات 
فني  برنامج  وتنظيم  االنرتنت،  �سبكة  وتوفري  االت�ساالت، 

م�ساحب للمهرجان. 
ويهدف املهرجان اإىل توفري فر�س ت�سوق خمف�سة للمواطن 
البالد  بها  التي متر  ال�سعبة  االقت�سادية  الظروف  يف ظل 

حالًيا. 
لال�ستثمار،  جاذبة  بيئة  خلق  اإىل  املهرجان  يهدف  كما 
هذا  املدينة،  يف  واالقت�سادية  التجارية  احلركة  واإنعا�س 
و�سيتم تقدمي برنامج ثقايف فني ترفيهي �سامل، على هام�س 
اإطالق  قبل  اإعالمية  حملة  و�ستنظم  الت�سوق،  مهرجان 

فعاليات املهرجان. 

فعاليــات ثقـافيــة

احدى جل�سات مقهى احلوار



36

حملة الخصومات 
التشجيعية والتحصيالت 

االإعالم  و�سائل  خمتلف  يف  ترويجية  حملة  اهلل  رام  بلدية  اطلقت 
الت�سجيعية  اخل�سومات  عن  االإعالن  خاللها  من  مت  واالإعالن، 
عليهم  املرتتبة  ال�سنوية  الر�سوم  لت�سديد  اهلل  رام  مدينة  ل�سكان 
 6 فتح   خاللها   مت  اأ�سهر،  الأربعة  احل�سم  فرتة  وامتدت  للبلدية. 
�سناديق للجباية يف �سهري1+2 ل�سرعة اإجناز الدفع على ال�سناديق 
والتعامل مع امل�ساكل العالقه للمكلفني، ما اأدى اإىل ارتياح عام لدى 

املواطنني،  واأتاح توفرًيا لوقتهم وجهدهم.

املكلفني  اأو�ساع  ت�سويب  على  العمل  اأي�سا  ذاتها  الفرتة  يف  ومت 
وملف  املكلفني  ملفات  لدرا�سة  جديدة  اآلية  خالل  من  وملفاتهم 

االإيجارات. 
كما مت منح اخل�سومات الت�سجيعية ال�سنوية على ر�سوم �سريبة 
املعارف كاملعتاد، �سريطة دفع كامل املبلغ، اإ�سافة اىل خ�سم %100 
على الغرامات لل�سنوات ال�سابقة، وذلك ح�سب تاريخ الدفع، كما 

حققت جلنة �سريبة املعارف اإيرادات كالتايل:

ن�سبة اخل�سمال�سهر
حت�سيالت جلنة �سريبة املعارف )�سيكل(

غرامات  متاأخرات حالية

202،865،193812،10731،228%كانون الثاين

15771،722309،4504،233%�سباط

10113،925135،1961،964%اآذار

3،750،8411،256،75237،426املجموع

تدقيق البيانات المالية ونشرها: 
مت ن�سر ميزانية بلدية رام اهلل لعام 2012، كما مت تدقيق البيانات 
املعارف يف زمن قيا�سي من قبل  للجنة �سريبة  للعام 2012  املالية 

املدقق اخلارجي )�سركة الوفاء لتدقيق احل�سابات(.
ومت الن�سر القوائم املالية املدققة )تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل، 
قائمة املركز املايل، بيان االأن�سطة والتغري يف �سايف االأ�سول، بيان 
التدفقات النقدية( يف ال�سحف املحلية، كما مت ن�سرها على املوقع 

االلكرتوين لبلدية رام اهلل.

مشروع األصول الثابتة

قامت البلدية باإدخال كافة االأ�سول الثابتة لها عن عام 2012، على 
االأ�سول  كافة  اإدخال  حالًيا  ويتم  به،  العمل  بدء  مت  خا�س  برنامج 

خالل 2013. 

الثالثة . 1 االأ�سهر  اإيرادات  اأن  احل�سابات  تقرير  من  يالحظ 
االأوىل من �سنة 2013 قد ارتفعت بن�سبة 10% عن مثيلتها من 
�سنة 2012 التخاذ تدابري خا�سة لراحة املواطن واإعالمه عن 
الر�سوم واخل�سومات، حيث اأن احلملة كانت مو�سعه لالإعالن. 

لوحظ انخفا�س النفقات الت�سغيلية يف الفرتة االأوىل من عام . 2
2013 عن مثيلتها من 2012 بن�سبة 3%، على الرغم من ارتفاع 
التعيينات، وذلك ل�سبط امل�سروفات من خالل تفعيل الرقابة 

على امل�ساريف.
 

شؤون مالية 
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نشاطات متحف محمود درويش » حديقة البروة «
)من كانون الثاني لغاية نيسان 2013(

افتتاح مشروع مبدع في حضرة دوريش
أمسية مع األديب فيصل الحوراني

كانت اأم�سية االأديب في�سل احلوراين اأم�سية االفتتاح، واأدار احلوار 
كتاب  ناق�س  حيث  ب�سي�سو،  ود.اإيهاب  �سبيب،  د.�سميح  من  كل 

ومثقفون ال�سرية االأدبية وال�سيا�سية للكاتب في�سل احلوراين.
الفل�سطينية  الق�سية  تاريخ  اأحداث مهمة يف  وا�ستعر�س احلوراين   
ب�سكل حتليلي، وحتدث عن املراحل الن�سالية وال�سيا�سية املختلفة، 
واأجاب ت�ساوؤالت اجلمهور وتبادل معهم التوقعات. ودار حديث �سيق 
ا  حول ال�سفافية والدقة يف �سرد التاريخ واالهتمام بامل�سادر، واأي�سً

مت التطرق اإىل الكتابة امللتزمة ودورها.

أمسية للشاعر محمود أبو الهيجاء

 اأقام املتحف اأم�سية �سعرية لل�ساعر حممود اأبو الهيجاء ف 2/2/ 
2012، يف قاعة اجلليل، حيث األقى عدة ق�سائد من ديوانه احلديث 

ال�سدور »دَرج الناي«. 
تال القراءة نقا�س اأداره د.اإيهاب ب�سي�سو، وطرح اجلمهور فيه بع�س 
بناء  اأخرى  ق�سيدة  باإلقاء  االأم�سية  الهيجاء  اأبو  اأنهى  ثم  االأ�سئلة. 

على طلب اجلمهور.

أمسية مع الشاعر أحمد دحبور

ندوة ثقافية مع ال�ساعر الفل�سطيني اأحمد دحبور، اأقامها املتحف يف 
ال�ساعر  اإيهاب ب�سيو، حيث قدم  النقا�س فيها د.  واأدار  28 �سباط، 

وحاوره يف عدة نقاط تتعلق ب�سعره وجتربته.
قراأ ال�ساعر قعبور بع�س ق�سائده، وبعدها كان املجال مفتوًحا اأمام 
اأ�سئلة اجلمهور، الذي طلب قراءة املزيد من ال�سعر، فختم ال�ساعر 

االأم�سية بق�سيدة مطولة.

أمسية مع األديب محمود شقير

�سمن  وذلك  �سقري،  حممود  الفل�سطيني  الكاتب  مع  اأدبية  اأم�سية 
م�سروع مبدع يف ح�سرة دروي�س، فكان �سقري �سيف املتحف ل�سهر 
اأعماله  عن  وحتدث  الكاتب  فقدم  ب�سي�سو،  د.اإيهاب  وحاوره  اآذار، 

وجتربته.
وعاي�سوا جتربته،  �سقري  �سهادات ملن عا�سروا  االأم�سية  وقدمت يف 

مثل ب�ّسام ال�ساحلي الذي حتدث عنه ك�سيا�سي، وغريه.
وحتدث �سقري عن جتربته منذ البدايات، حني كتب اأوىل الق�س�س، 
وعندما حاول كتابة الرواية، ثم ف�سل، وعاد منها ووجد يف الق�سة 
الق�سرية جًدا خمرًجا، وحتدث عن جتربته االأدبية وكتابته لالأطفال 

ومتابعته للمواهب ال�سابة واهتمامه بها.
معظم  دار  العائلة” والتي  “فر�س  اجلديدة  روايته  عن  حتدث  ثم 
النقا�س حوالها، حيث تتعمق يف مو�سوع العادات والتقاليد والرتاث.

 واأختتمت الندوة مبداخالت اجلمهور الكثرية والتي كانت معظمها 
اإ�سادة بالكاتب وجتربته، وتخللها بع�س االأ�سئلة التي اأثرت النقا�س.

فعاليــات ثقـافيــة
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أمسية مع األديب 
الفلسطيني سلمان ناطور

م�سروع  �سمن  ا  اأي�سً ناطور،  �سلمان  الفل�سطيني  االأديب  مع  ندوة   
االأدبية  جتربته  عن  �سيًقا  احلديث  وكان  دروي�س،  ح�سرة  يف  مبدع 
عدة  كتب  حيث  الفل�سطينية،  الذاكرة  مو�سوع  يف  واإ�سهاماته 
الداخل  اأجواء  اإىل  بنقلنا  املو�سوع حتديًدا، ومتيز  موؤلفات يف هذا 
عن  �سواء  هناك،  وال�سمود  املقاومة  و�سكل  وحيفا،  الفل�سطيني، 

طريق االأدب اأو املقاومة ال�سعبية اأو اأي �سكل.
وجه  يف  بقاء  معركة  هي  االأ�سا�سية  الداخل  معركة  اأن  على  و�سدد 

الهجوم االإ�سرائيلي على الثقافة الفل�سطينية والوجود الفل�سطيني.
 اأدار احلوار د. اإيهاب ب�سي�سو، واأقيمت الندوة يف قاعة اجلليل يوم 
وقع  بعدها  ومن  اجلمهور،  مداخالت  احلوار  تال   ،4/27 ال�سبت 
من  جملد  عن  عبارة  وهو  ال�سحراء«  »م�سوار  االأخري  كتابه  ناطور 

ثالثة اأجزاء حول الذاكرة الفل�سطينية.

استضافة األديب حنا أبو حنا احتفاء 
بحصوله على جائزة محمود درويش 

يف اليوم الثاين من االإعالن عن الفائزين بجائزة حممود دروي�س، 
نظم املتحف اأم�سية اأدبية مع االأديب حّنا اأبو حّنا الفائز باجلائزة، 
بالرينة  الطويلة، بدًءا من طفولته  االأدبية  حتدث فيها عن جتربته 

انتهاء بكتابه االأخري.
و�سمودهم يف  الـ 48،  فل�سطينيي  اإىل حياة  اأبو حّنا احل�سور  ونقل 
وطرق  وهويتهم،  العربية  ثقافتهم  لطم�س  االحتالل  حماوالت  وجه 

ن�سالهم للمحافظة على لغتهم وتراثهم الثقايف والوطني.
حاور اأبو حنا املخرج واملمثل حممد البكري باأ�سلوبه العفوي الب�سيط 

الذي قّرب الكاتب من احل�سور واأدار االأم�سية ب�سكل ممتع.

ندوة تأبينية لشهداء نيسان األربعة

ندوة  »فتح«  حركة  مع  بالتعاون  دروي�س  حممود  متحف  ا�ست�ساف 
تاأبينية لل�سهداء االأربعة: اأبو جهاد، اأبو يو�سف النجار، كمال نا�سر، 

كمال عدوان.
وكان  »فتح«،  حلركة  الدولية  العالقات  مفو�سية  للندوة  ن�سق 
املتحدثون فيها: انت�سار الوزير )ام جهاد(، وعبا�س زكي، ود. نبيل 
يوم  الندوة  اأقيمت  فتح(،  حلركة  املركزية  اللجنة  )اأع�ساء  �سعث 

الثالثاء 16 ني�سان يف قاعة اجلليل.

إطالق كتاب »من هالعين«

حفل اإطالق كتاب »من هالعني« للم�سور جمال العاروري، وهو كتاب 
ا واأحداًثا وطبيعة. �سور خمتلفة من فل�سطني ت�سم اأماكن واأ�سخا�سً

 كما دار حوار مع د.وليد بطراوي، وكان �سريط ال�سور ُيعَر�س خالل 
النقا�س، تبعه توقيع الكتاب.

ندوة مع الدكتور خالد الحروب

»يف  كتابه  اإطالق  وحفل  احلروب،  خالد  الدكتور  مع  ندوة  عقدت 
مديح الثورة: النهر �سد امل�ستنقع«، يوم 2013/1/20.

مناق�سة  يف  اجلمهور  وتفاعل  ب�سي�سو،  د.اإيهاب  النقا�س  اأدار   
الظواهر واالأحداث املختلفة يف الثورات العربية، واأبدى د.احلروب 

اآراءه ونظرته ملجريات االأحداث.

االأديب حنا اأبو حنا اأثناء االأم�سية االأديب �سلمان ناطور اأثناء االأم�سية

فعاليــات ثقـافيــة






