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اجلنود املجهولون وا�سلوا الليل بالنهار 
يف غرفة عمليات طوارئ العا�سفة اجلوية

كلمة العدد 
اجنازاتها  ابرز  لعر�ض  البلدية  معكم  تتوا�صل  االخبارية  اهلل  رام  بلدية  ر�صالة  من  الرابع  العدد  عرب 

املتعلقة مب�صاريع البنية التحتية والثقافية وتطوير بنائها املوؤ�ص�صي وعالقاتها الدولية. يف هذا العدد تطل 
متميزة  اهلل  رام  مدينة  لتكون  روؤيتها  مع  متا�صيا  نفذت  التي  والفعاليات  االن�صطة  باهم  البلدية  عليكم 

وجميلة و�صديقة للبيئة والعائلة وحا�صنة للثقافة. وكما يف كل عدد تدعوكم البلدية اىل ابداء ارائكم 
وا�صتف�صاراتكم لالرتقاء بدورها يف تنويع وتطوير جودة خدماتها.
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�صعوب  مع  العالقة  تطوير  يف  �صت�صاهم  االتفاقية  اأن  ميخائيل  واأو�صحت 
جتارب  على  االطالع  اإىل  اأخرى  ناحية  من  وتهدف  ناحية،  من  العامل 
املدينة يف احلفاظ على الطابع العمراين واملوروث الثقايف وال�صعبي فيها، 
القدمية  املدن  من  وتعترب  عام،   8000 اإىل  ي�صل  �صور   مدينة  عمر  كون 
وذات املوروث التاريخي والثقايف املميز.وح�صر حفل التوقيع عدد كبري من 
ممثلي املجتمع املحلي يف ديار بكر، ومت بحث تعزيز العالقات والتعاون مع 
مدن ديار بكر اخلم�ض. وقام وفد البلدية بجولة يف املدينة �صملت االأماكن 
التاريخية والثقافية ومرافق املدينة املركزية ونهر دجلة، و�صارك اأي�صا يف 

فعاليات عيد النريوز يف املدينة.
 

بلدية رام اهلل توقع مذكرة تفاهم 
مع بلدية بورتو اليغري البرازيلية

رئي�ض  مع  تفاهم  مذكرة  ميخائيل،  اهلل، جانيت  رام  بلدية  رئي�صة  وقعت 
بلدية بورتو اليغري، جوزيف فورتوناتي، بح�صور كل من ال�صفري الفل�صطيني 
يف الربازيل اإبراهيم الزبن، وم�صاعد وزير اخلارجية ل�صوؤون االأمريكيتني 
ال�صفري د. منجد �صالح. وعرب فورتوناتي عن �صكره لال�صتقبال واحلفاوة 
واملحبة التي حظي بها من جانب البلدية، موؤكدا رغبته يف التعرف على 
فل�صطني، ويف تعزيز اأوا�صر ال�صداقة مع مدينة رام اهلل وبلديتها، مو�صحا 
اأن التعاي�ض الديني والثقايف الذي ي�صم بالده التي ت�صم اأجنا�صا خمتلفة، 
كان املحفز االأ�صا�صي للقدوم اإىل رام اهلل، كواجب وطني من مدينته اجتاه 
والتعبري عن  ال�صالم،  اإىل حتقيق  الدعوة  اإطار  الفل�صطيني، ويف  ال�صعب 
حمبة الربازيل. ويف ال�صياق ذاته، ا�صتقبل اأمني عام الرئا�صة الطيب عبد 
اليغري، وقاموا بو�صع  بلدية بورتو  بلدية رام اهلل ورئي�ض  الرحيم رئي�صة 
اأكاليل الزهور على �صريح الرئي�ض ال�صهيد يا�صر عرفات. يذكر اأن البلدية 
دروي�ض،  حممود  وميدان  و�صرح  املدينة،  مركز  يف  لل�صيف  جولة  نظمت 
وميدان جورج حب�ض، وحديقة يو�صف قدورة، ومركز رام اهلل للمعلومات 

ال�صياحية.

بلدية رام اهلل توقع اتفاقية توأمة 
مع مدينة سور التركية 

وقعت بلدية رام اهلل اتفاقية تواأمة مع بلدية �صور، اإحدى مدن ديار بكر 
الكربى، وذلك خالل زيارة قام بها وفد من بلدية رام اهلل اإىل تركيا. ومت 
توقيع االتفاقية من قبل رئي�صة  بلدية رام اهلل، جانيت ميخائيل، ورئي�ض 
بلدية �صور عبد اهلل دميريبا�ض،  بح�صور رئي�ض ديار بكر الكربى وع�صوي 
يف  داهوك  بلدية  ورئي�ض  بو�صة،  وغطا�ض  جبيل  كامل  البلدي  املجل�ض 
العراق، ورئي�ض بلدية �صانقله الرتكية القريبة من ا�صطنبول، والتي وقعت 

اتفاقية هي االأخرى مع بلدية �صور.

لتمويل الجزء الثاني من مشروع مصارف مياه األمطار 

بلدية رام اهلل توقع اتفاقية مع بلدية تولوز 
 

لبدء املرحلة الثانية من م�صروع م�صارف مياه االأمطار وال�صرف ال�صحي
املوؤ�ص�صة  عرب  الفرن�صية  تولوز  بلدية  مع  اتفاقية  اهلل  رام  بلدية  وقعت 
وتنفيذ،  متويل،  على  تن�ض   )ACAD( »اكاد«  الفرن�صية  اال�صت�صارية 
املرحلة الثانية من م�صروع م�صارف مياه االأمطار وال�صرف ال�صحي يف 

مدينة رام اهلل. 

اتفاقيـات دوليـة 

رئي�سة بلدية رام اهلل  و رئي�س 
بلدية بورتو اليغري، جوزيف 

فورتوناتي

رئي�سة  بلدية رام اهلل تتو�سط  رئي�س بلدية 
�سور الرتكية ورئي�س ديار بكر الكربى

وزير احلكم املحلي يتو�سط رئي�سة 
بلدية رام اهلل وممثل موؤ�س�سة "اأكاد"  
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نيابة  االتفاقية  وقعت  التي  “اكاد”  مبوؤ�ص�صة  جهتها  من  البلدية  ورحبت 
عن بلدية تولوز، ووزارة اخلارجية الفرن�صية، و�صركة املياه الفرن�صية ادور 

جارون، على تقدميهم 105 اآالف يورو لتمويل امل�صروع.

الوفود المشاركة في المؤتمر 
الفرنسي الفلسطيني الالمركزي 

في ضيافة بلدية رام اهلل
 

الالمركزي  الفل�صطيني  الفرن�صي  املوؤمتر  اهلل  رام  بلدية  ا�صت�صافت 
ديوان  رئي�ض  بح�صور  اأعماله،  اختتام  مع  تزامن  ع�صاء  حفل  يف 
واأكدت  عبا�ض.  حممود  الرئي�ض  ممثل  االأعرج  د.ح�صني  الرئا�صة 
ياأتي ثمرة للجهد الكبري الذي بذله منظمو  اأن جناح املوؤمتر  البلدية 
املوؤمتر، وعلى اأن رام اهلل معنية بالتعاون وتبادل اخلربات وال�صداقة 
ترتبط  اأنها  البلدية  وا�صتذكرت  والفرن�صي.  الفل�صطيني  ال�صعبني  بني 
توقيع  اآخرها  فرن�صية،كان  مدن  مع  وتواأمة  تعاون  اتفاقيات  بعدة 
تولوز  مدينة  مع  اتفاقيات  اإىل  اإ�صافة  باري�ض،  بلدية  مع  اتفاقية 
وبوردو وابينيه �صور�صني، والتي تعترب من اأهم االتفاقيات يف جماالت 
تبادل املعارف واخلربات وتنفيذ امل�صاريع يف مدينة رام اهلل. وتخلل 
احلفل عدد من الكلمات الر�صمية، اإىل جانب اإعالن البيان اخلتامي 
للموؤمتر، وفقرة دبكة �صعبية لفرقة دنادي�ض / �صرية رام اهلل االأوىل. 
يذكر ان احلفل اأقيم بتمويل من �صركة اوتو زون الوكيل العام ل�صركة 

بيجو.

بلدية رام اهلل تستقبل 
رئيس بلدية غيزيه الفرنسية

روتريغه،  جيل  الفرن�صية  غيزيه  بلدية  رئي�ض  اهلل،  رام  بلدية  ا�صتقبلت   
الذي  اأبدى ا�صتعداد بلديته للتعاون مع بلدية رام اهلل يف تنفيذ م�صاريع 
م�صرتكة، خا�صة وان رام اهلل ت�صهد تطورًا ملحوظا يف ال�صنوات االأخرية 

يف جماالت الثقافة وال�صياحة. 
واأ�صار ال�صيف خالل اللقاء الذي ح�صره اأي�صًا رئي�ض بلدية العيزرية، اإىل اأن 
مدينة رام اهلل حمظوظة باأهلها وموقعها اجلغرايف، واالنفتاح االيجابي الذي 
اأن  اإىل  االإ�صارة  فيها. جتدر  واالزدهار   والنمو  واال�صتثمار  املواطنني  يخدم 
بلدية رام اهلل تنفذ عددا من امل�صاريع مع بلديات فرن�صية، يذكر منها  مركز  
رام اهلل للمعلومات ال�صياحية مع بلدية بوردو، وم�صروع ت�صريف مياه االأمطار 
�صور�صيه  ابينيه  بلديات  مع  تعاون  باتفاقيات  ترتبط  فيما  تولوز،   بلدية  مع 

وتولوز وبوردو، وقد توجت االتفاقيات بتوقيع اتفاقية مع بلدية باري�ض.

بلدية رام اهلل تستقبل 
وفدا من جنوب إفريقيا

ا�صتقبلت بلدية رام اهلل وفدا من جنوب اأفريقيا ممثال بوكيل وزارة احلكم 
املحلي  احلكم  تطوير  برنامج  ومدير  جوهان�صربغ  بلدية  ورئي�ض  املحلي 
واملجتمع املدين يف موؤ�ص�صة GIZ  اولريي�ض نت�صكة. من جهته قال وكيل وزارة 
احلكم املحلي يف جنوب اإفريقيا يون�ض كرمي اإن بالده معنية بتعزيز العالقات 
مع ال�صعب الفل�صطيني ،موؤكدا على اأن بالده تدعم ب�صكل كامل الفل�صطينيني 

وحقوقهم يف اإقامة دولة م�صتقلة .

في ضيافة البلدية

حفل ختام املوؤمتر الفرن�سي 
الفل�سطيني الالمركزي 

يف رام اهلل

وكيل وزارة احلكم املحلي ورئي�س 
بلدية جوهان�سربغ يف �سيافة 

بلدية رام اهلل
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اأقامته  اأبنائها الزائرين، وذلك خالل حفل اال�صتقبال الذي  الغامرة با�صتقبال  عربت رئي�صة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل، عن �صعادة  رام اهلل 
االأمريكي  رئي�صة االحتاد  لرام اهلل.و�صكرت  االأمريكي   املتحدة، من خالل االحتاد  الواليات  اأهايل رام اهلل يف  البلدية على �صرف ح�صور عدد من 
لرام اهلل، تريي االأحول، بلدية رام اهلل على اال�صتقبال وح�صن ال�صيافة، م�صرية خالل اجتماع عقد يف مقر البلدية، اإىل اأن يف جعبة وفد اأبناء رام 
اإىل  املتحدة   الواليات  رام اهلل يف  اأبناء  لوفد طبي من  املرتقبة  الزيارة  تنفيذها، منها  اإىل  التي يطمح  وامل�صاريع  االأفكار  العام عددا من  اهلل هذا 
فل�صطني بالتن�صيق ما بني االحتاد واحلكومة.وح�صر االجتماع كل من: اأع�صاء املجل�ض البلدي، ورئي�ض جمعية احتاد اأبناء رام اهلل يف املدينة جمال 
دغمان، وممثلة االحتاد يف رام اهلل جنمة غامن، ورئي�ض جمعية احتاد اأبناء رام اهلل يف املدينة �صابقًا العميد وليم ن�صار. وخالل اللقاء مت االتفاق 

على ت�صكيل جلنة م�صرتكة من البلدية واالحتاد، لبحث �صبل تفعيل العالقة بينهما.

خالل زيارة للناصرة، 
بلدية رام اهلل توقع النسخة الثانية
 من اتفاقيتها مع بلدية الناصرة 

زار وفد من بلدية رام اهلل، مدينة النا�صرة، يف اإطار تعزيز دور 
اخلربات  تبادل  خالل  من  املدينتني،  اأهايل  خدمة  يف  البلديتني 
يف �صتى املجاالت وحتديدا يف جمايل ال�صياحة واملوروث الثقايف، 
وزيادة لقاءات اأبناء النا�صرة مع اأبناء رام اهلل وتكثيفها، و�صواًل 
اإىل تعزيز العالقات االجتماعية واالقت�صادية. ومت خالل الزيارة 
التوقيع على اتفاقية التعاون بني بلديتي النا�صرة ورام اهلل يف مكتبة 
اأبو �صلمى العامة يف النا�صرة، بح�صور اأع�صاء املجل�ض البلدي من 
اجلانبني، واالإدارة التنفيذية يف البلديتني.وكان يف ا�صتقبال وفد 
ونواب  جراي�صي،  رامز  م.  النا�صرة  بلدية  رئي�ض  اهلل  رام  بلدية 
رئي�ض البلدية وموظفوها، ورجل االأعمال منيب امل�صري. وقامت 
بلدية النا�صرة بتنظيم جولة لوفد بلدية رام اهلل يف النا�صرة، زار 
القدمية.  والبلدة  والثقافية  والدينية  التاريخية  االأماكن  خاللها 
يذكر اأن التوقيع االأول جرى خالل حفل يف مدينة رام اهلل، حيث 

ا�صت�صافت بلدية رام اهلل وفدا من بلدية النا�صرة. 

بلدية رام اهلل 
تستقبل وفدًا من الدنمرك

ا�صتقبلت بلدية رام اهلل وفدًا من بلدية ارهو�ض الدمنركية، �صم نائب رئي�ض 
بلدية ارهو�ض رابح احمد، وثالثة من اأع�صاء جمل�صها. ورحبت بلدية رام اهلل 
تاريخ مدينة رام اهلل وتطورها  بالوفد ال�صيف، وقدمت عر�صًا موجزًا عن 
وجذبها للفعاليات ال�صيا�صية والثقافية واالقت�صادية، اإ�صافة اإىل ال�صعوبات 
والتحديات التي تواجه قدرتها على تطوير خدماتها املقدمة للمواطنني، خا�صة 

مو�صوع مكب النفايات، واإجراءات االحتالل التي تعيق اإن�صاء مكب جديد. 
اأن  االأ�صل(،  فل�صطيني  )وهو  اأحمد  رابح  ارهو�ض،  بلدية  رئي�ض  نائب  واأكد 
رام اهلل من خالل  بلدية  مع  بتطوير عالقات خا�صة  قرارا  اتخذت  بلديته 
اأكرب  ثاين  تعترب  ارهو�ض  اأن  اإىل  م�صريا   ، تعاون  اتفاقية  توقيع  على  العمل 
اأ�صهر اجلامعات يف العامل، وتتناف�ض على العا�صمة  مدينة دمنركية، وفيها 
الثقافية الأوروبا لعام 2017. واأبدى اأحمد اإعجابه ال�صديد باحلياة الثقافية 
يف مدينة رام اهلل، مو�صحا اأن مدينته مهتمة بتبادل اخلربات مع رام اهلل يف 
هذا االإطار، خا�صة واأن ارهو�ض ت�صم عددًا كبريًا من املهاجرين والالجئني 

الفل�صطينيني، وت�صعى اإىل دجمهم وتن�صيطهم و�صط جمتمع املدينة.

مؤسسات  بين  الوصل  حلقة  اهلل  رام  بلدية 
المدينة ومثيالتها في تولوز الفرنسية 

مدينة  مع  لعالقتها  بالغًا  اهتمامًا  تويل  اأنها  اهلل  رام  بلدية  اأكدت 
تولوز الفرن�صية، الرتباطها معها باتفاقية تعاون منذ العام 2010، 
نفذت مبوجبها العديد من امل�صاريع والربامج امل�صرتكة يف جماالت 
للزيارة  اخلتامي  اللقاء  والثقافية. جاء ذلك خالل  التحتية  البنية 
التي قام بها وفد من بلدية تولوز لرام اهلل، ومتت فيه االإ�صارة اإىل 
وبرامج  م�صاريع  اإىل  ترجمت  تولوز  بلدية  مع  التعاون  اتفاقية  ان 
مدينة  يف  واملراكز  املوؤ�ص�صات  من  العديد  منها  ا�صتفادت  فعلية 
وبلدية  اهلل  رام  بلدية  خالل  من  الت�صبيك  بينها  ومن  اهلل،  رام 
املدينتني،  كال  يف  الواحد  االخت�صا�ض  ذات  املوؤ�ص�صات  بني  تولوز 
وم�صرح  الكمنجاتي،  كل من: جمعية  منه  ا�صتفادت  الذي  كالتعاون 
�صريك  ومدر�صة  للمو�صيقى،  الوطني  �صعيد  ادوارد  ومعهد  ع�صتار، 
اجلميلة،  الفنون  واأكادميية  االأوىل،  اهلل  رام  و�صرية  فل�صطني، 

الق�صبة. و�صينماتك  وم�صرح 

وفد االتحاد األمريكي 
لرام اهلل في ضيافة البلدية 

وفد من بلدية تولوز 
يف �سيافة بلدية رام اهلل

وفد من بلدية ارهو�س الدمنركية 
يف �سيافة بلدية رام اهلل

في ضيافة البلدية
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خالل زيارة للناصرة، 
بلدية رام اهلل توقع النسخة الثانية
 من اتفاقيتها مع بلدية الناصرة 

زار وفد من بلدية رام اهلل، مدينة النا�صرة، يف اإطار تعزيز دور 
اخلربات  تبادل  خالل  من  املدينتني،  اأهايل  خدمة  يف  البلديتني 
يف �صتى املجاالت وحتديدا يف جمايل ال�صياحة واملوروث الثقايف، 
وزيادة لقاءات اأبناء النا�صرة مع اأبناء رام اهلل وتكثيفها، و�صواًل 
اإىل تعزيز العالقات االجتماعية واالقت�صادية. ومت خالل الزيارة 
التوقيع على اتفاقية التعاون بني بلديتي النا�صرة ورام اهلل يف مكتبة 
اأبو �صلمى العامة يف النا�صرة، بح�صور اأع�صاء املجل�ض البلدي من 
اجلانبني، واالإدارة التنفيذية يف البلديتني.وكان يف ا�صتقبال وفد 
ونواب  جراي�صي،  رامز  م.  النا�صرة  بلدية  رئي�ض  اهلل  رام  بلدية 
رئي�ض البلدية وموظفوها، ورجل االأعمال منيب امل�صري. وقامت 
بلدية النا�صرة بتنظيم جولة لوفد بلدية رام اهلل يف النا�صرة، زار 
القدمية.  والبلدة  والثقافية  والدينية  التاريخية  االأماكن  خاللها 
يذكر اأن التوقيع االأول جرى خالل حفل يف مدينة رام اهلل، حيث 

ا�صت�صافت بلدية رام اهلل وفدا من بلدية النا�صرة. 

لتنمية وترويج السياحة في رام اهلل
وزارة السياحة واآلثار وبلدية رام اهلل 

توقعان مذكرة تفاهم 

وبلدية  د. خلود دعيب�ض،   بالوزيرة  واالآثار، ممثلة  ال�صياحة  وزارة  وقعت 
رام اهلل ممثلة برئي�صتها جانيت ميخائيل، مذكرة تفاهم تنطلق من اإميان 
الطرفني باأهمية ال�صياحة امل�صتدامة يف فل�صطني، وباأهمية ال�صراكة ما بني 
القطاع العام واملجتمع املحلي والهيئات املحلية، اإ�صافة اإىل  دور القطاع 

اخلا�ض كم�صتثمر رئي�ض يف قطاع ال�صياحة. 
البلدي  املجل�ض  اأع�صاء  بلدية رام اهلل،  الذي مت يف  التوقيع  وح�صر حفل 
العامة  االإدارة  عام  مدير  احلايف  اإبراهيم  و  للبلدية،  التنفيذية  واالإدارة 
التخطيط  وحدة  عام  مدير  ال�صرطاوي  وعطية  ال�صياحية  للخدمات 
وممثلون عن وزارة ال�صياحة واالآثار، وممثلون عن جمعية الفنادق العربية، 

وممثلون عن املطاعم والفنادق، وعدد من املخت�صني يف هذا املجال. 
بو�صع اخلطوط  معنية  الوزارة  اإن  التوقيع  دعيب�ض يف حفل  د.  وقالت 
لتنظيم  املذكرة  هذه  خالل  من  اهلل  رام  بلدية  مع  للعمل  العري�صة 
اإمكانياتها  بكافة  البلدية  بدعم  الوزارة  ولتقوم  الطرفني،  بني  العمل 
اهلل  رام  مركز  وت�صغيل  الثقايف،  املوروث  على  احلفاظ  اأجل  من 
يتعلق  فيما  البلدية  اإىل  الوزارة  جتارب  ونقل  ال�صياحية،  للمعلومات 
بال�صياحة الداخلية واخلارجية، خا�صة مع  االهتمام برام اهلل كمركز 
اخلا�ض  القطاع  وا�صتثمارات  بلديتها،  وم�صاريع  مبهرجاناتها،  ثقايف، 
ال�صياحية  للمعلومات  اهلل  رام  مركز  دعم  على  املذكرة  فيها.وتن�ض 
الرتويجية  املواد  من  اال�صتفادة  من  اهلل  رام  بلدية  ومتكني  واإ�صناده، 
بتاريخ  تتعلق  والتي  واالآثار،  ال�صياحة  وزارة  لدى  املتوفرة  واالإعالمية 
مدينة رام اهلل ب�صكل خا�ض، وفل�صطني ب�صكل عام، ومعاملها التاريخية 
ال�صياحية  واملعلومات  بالدرا�صات  املركز  الوزارة  وتزويد  وال�صياحية، 
وامل�صورة  الن�صح  تقدمي  املذكرة  وتت�صمن  ن�صرها.  بدوره  ليتوىل 
مر�صدين  كادر  تدريب  على  والعمل  ون�صاطاته،  املركز  عمل  لتطوير 
مواقع  يف  ال�صياح  خدمة  حمطات  اإقامة  وعلى  موؤهلني،  �صياحيني 

خمتلفة من املدينة.

اتفاقيـات محليـة 

وزيرة ال�سياحة ورئي�سة البلدية 
يف حفل توقيع مذكرة تفاهم وفد بلدية رام اهلل يف �سيافة بلدية النا�سرة

وفد بلدية رام اهلل يف �سيافة بلدية النا�سرة
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اتفاقية  توقيع  يرعى  المحلي  الحكم  وزير 
بلدية  بين  المنارة  لمجمع  التمويلي  القرض 

رام اهلل والبنك التجاري الفلسطيني

وقعت بلدية رام اهلل والبنك التجاري الفل�صطيني اتفاقية القر�ض التمويلي 
لبناء جممع املنارة. 

العار�صة،  م�صعود  الفل�صطيني  التجاري  البنك  عام  مدير  االتفاقية  ووقع 
احلكم  وزير  من:  كل  ح�صره  حفل  يف  ميخائيل،  جانيت  البلدية  ورئي�صة 
نوفل،  املغني  عبد  البلديات  �صندوق  رئي�ض  القوا�صمي،  خالد  د.  املحلي 
واأع�صاء جمل�ض بلدية رام اهلل واإدارتها التنفيذية،  ونائب واأع�صاء جمل�ض 

اإدارة البنك التجاري الفل�صطيني واإدارته التنفيذية وو�صائل االإعالم.
قر�صًا  البلدية  الفل�صطيني  التجاري  البنك  منح  على  االتفاقية  وتن�ض 
رئي�صة  اأو�صحت  والذي  املنارة،  جممع  الإقامة  دوالر  ماليني  ثالثة  بقيمة 
البلدية اأن اإن�صاءه يعترب اأحد احللول املدرو�صة والالزمة لالأزمة املرورية 
يف املدينة، متوجهة بال�صكر لكل من وزارة احلكم املحلي، والبنك التجاري 
على امل�صاهمة يف اإجناح  االتفاقية التي �صينجم عنها اإن�صاء جممع يعترب 

م�صلحة وطنية عامة.  
وهناأ وزير احلكم املحلي د. القوا�صمي الطرفني بتوقيع االتفاقية، م�صريًا 
اأهمية االتفاقية تكمن يف كونها  اأن  اإىل  التوقيع  يف حديث له خالل حفل 
متول م�صروعًا حيويًا حتتاج له مدينة رام اهلل، و�صيوفر العديد من املواقف 

لل�صيارات، و�صي�صاهم يف حل اأزمة ال�صري وتن�صيط احلركة التجارية. 
وقال مدير عام البنك التجاري م�صعود العار�صة: اإن البنك يت�صرف بتوقيع 
االتفاقية مع بلدية رام اهلل، وان يكون جزءًا مهمًا من هذا امل�صروع ذي 
اجلدوى االقت�صادية واملنفعة الكبرية واملهمة، ب�صفته م�صروعًا خدماتيًا 
ا�صتكماال  وياأتي  البلدية،  تنفذها  التي  واالجنازات  امل�صاريع  اإىل  ين�صم 
مع  ي�صاهم  الذي  التجاري،  بالبنك  البلدية  تربط  التي  املميزة  للعالقة 
بلدية رام اهلل يف متويل عدد من االأن�صطة والفعاليات الثقافية يف املدينة.

بالقرب  املدينة،  مركز  يف  يقع  ال�صيارات  ملواقف  املنارة  جممع  اأن  يذكر 
من ميدان املنارة، على قطعة اأر�ض م�صاحتها 2،632 مرتًا مربعًا  )اأر�ض 
املحكمة �صابقًا( تعود ملكيتها للبلدية. ويتاألف امل�صروع من 15طابقًا ويت�صع 
لـ 445 موقف �صيارة تقريبًا. و�صيتم ا�صتخدام املجمع كمواقف لل�صيارات، 

اإ�صافة اإىل مكاتب، وحمالت جتارية، ومركز خدمات موحد. ويتم حاليا 
جتهيز املخططات ووثائق العطاء للمرحلة االأوىل والثانية من امل�صروع من 
قبل املكتب اال�صت�صاري، و�صيتم بدء العمل على مرحلتني، االأوىل: مرحلة 
هدم البناء القائم، واإن�صاء الهيكل ملبنى امل�صروع. واملرحلة الثانية: مرحلة 
ت�صطيب البناء واالأعمال اخلارجية. وتقدر التكاليف التقديرية للم�صروع 

مبرحلتيه االأوىل والثانية بثمانية ماليني دوالر اأمريكي تقريبًا.

  بنك القدس وبلدية رام اهلل 
يوقعان اتفاقية تمويل ميدان عزيز شاهين 

�صاهني  عزيز  ميدان  متويل  اتفاقية  اهلل  رام  وبلدية  القد�ض  بنك  وقع 
بلدية  رئي�صة  وا�صتهلت  البلدية.  مبنى  يف  اأقيم  حفل  يف  املا�صيون،  يف 
للمرحوم  الريادي  الدور  عن  باحلديث  احلفل  ميخائيل  جانيت  اهلل  رام 
عزيز �صاهني يف دعم التعليم يف فل�صطني، وخ�صو�صا يف رام اهلل، اإ�صافة 
اإىل دوره يف دعم املدار�ض واملرافق التي م�صت حياة الكثري من املواطنني 
اأكرم  القد�ض  بنك  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  وم�صتقباًل.واأكد  وحا�صرًا  ما�صيًا 
اختالف  على  فل�صطني  يف  اال�صتثمار  اأهمية  على  جراب،  اللطيف  عبد 
الفائدة وتعزيزها. وحتدث مدير عام بنك القد�ض عزام  اأنواعه لتعميم 
ال�صوا، عن دور البنك يف تطوير امليدان، وعالقة ال�صراكة بينه وبني بلدية 
امليدان،  هذا  باأهمية  القد�ض  بنك  اإدارة  اإح�صا�ض  »اأن  موؤكدا  اهلل،  رام 
امل�صاهمة  هذه  وراء  االأ�صا�صي  الدافع  كان  يحمله،  الذي  املرحوم  وا�صم 
املجتمعية،  مب�صوؤوليته  املحلي  للمجتمع  البنك  م�صاركة  باب  من  النابعة 
للجميع«.ويقع  الفائدة  وحتقيق  املجتمع  يف  م�صتدامة  تنمية  خلق  بهدف 
االأمم.   مقابل حديقة  االأنقر،  �صارع جربا  نهاية  �صاهني يف  عزيز  ميدان 
مدينة  يف  والثقافة  للعلم  الرئي�صيني  املمولني  اأحد  �صاهني  عزيز  ويعترب 
العديد من  اىل  اإ�صافة  رام اهلل،  م�صت�صفى  بتاأ�صي�ض  قام  رام اهلل، حيث 
املدار�ض واملراكز التعليمية. روعي يف ت�صميم امليدان الب�صاطة والو�صوح 

واخلطوط امل�صتقيمة، داللة على و�صوح روؤية عزيز �صاهني.

بلدية رام اهلل تكرم 
القاضي محمد إسماعيل 

يف  املبذولة  جلهوده  اإ�صماعيل  حممد  القا�صي  اهلل  رام  بلدية  كرمت 
حمكمة بلدية رام اهلل، حيث �صلمت رئي�صة البلدية جانيت ميخائيل درعًا 
املحكمة  تطوير  يف  املميز  باأدائه  م�صيدة  اإ�صماعيل،  للقا�صي  تقديرية 
وو�صع ال�صوابط واإدارة اجلل�صات على م�صتوى عال، وعلى جهوده املتمثلة 
باالجتماع مع جميع املفت�صني حول كيفية ت�صليم التبليغات بح�صب االأ�صول، 
مما كان له االأثر الكبري على اأداء املفت�صني. بدوره عرب القا�صي اإ�صماعيل 
الدور  اإىل  م�صريًا  اهلل،  رام  بلدية  من  اخلطوة  لهذه  و�صكره  تقديره  عن 
وتوفري  الب�صري،  بالكادر  ورفدها  املحكمة،  دعم  يف  تبذله  الذي  الكبري 

جممل امل�صتلزمات لها. 

اتفاقيـات محليـة 

وزير احلكم املحلي د. خالد القوا�سمي 
يتو�سط رئي�سة البلدية ومدير عام البنك 
التجاري الفل�سطيني م�سعود العار�سة

رئي�سة البلدية تتو�سط 
اأكرم جراب رئي�س جمل�س اإدارة بنك القد�س

ومدير عام بنك القد�س عزام ال�سوا 
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اإ�صافة اإىل مكاتب، وحمالت جتارية، ومركز خدمات موحد. ويتم حاليا 
جتهيز املخططات ووثائق العطاء للمرحلة االأوىل والثانية من امل�صروع من 
قبل املكتب اال�صت�صاري، و�صيتم بدء العمل على مرحلتني، االأوىل: مرحلة 
هدم البناء القائم، واإن�صاء الهيكل ملبنى امل�صروع. واملرحلة الثانية: مرحلة 
ت�صطيب البناء واالأعمال اخلارجية. وتقدر التكاليف التقديرية للم�صروع 

مبرحلتيه االأوىل والثانية بثمانية ماليني دوالر اأمريكي تقريبًا.

  بنك القدس وبلدية رام اهلل 
يوقعان اتفاقية تمويل ميدان عزيز شاهين 

�صاهني  عزيز  ميدان  متويل  اتفاقية  اهلل  رام  وبلدية  القد�ض  بنك  وقع 
بلدية  رئي�صة  وا�صتهلت  البلدية.  مبنى  يف  اأقيم  حفل  يف  املا�صيون،  يف 
للمرحوم  الريادي  الدور  عن  باحلديث  احلفل  ميخائيل  جانيت  اهلل  رام 
عزيز �صاهني يف دعم التعليم يف فل�صطني، وخ�صو�صا يف رام اهلل، اإ�صافة 
اإىل دوره يف دعم املدار�ض واملرافق التي م�صت حياة الكثري من املواطنني 
اأكرم  القد�ض  بنك  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  وم�صتقباًل.واأكد  وحا�صرًا  ما�صيًا 
اختالف  على  فل�صطني  يف  اال�صتثمار  اأهمية  على  جراب،  اللطيف  عبد 
الفائدة وتعزيزها. وحتدث مدير عام بنك القد�ض عزام  اأنواعه لتعميم 
ال�صوا، عن دور البنك يف تطوير امليدان، وعالقة ال�صراكة بينه وبني بلدية 
امليدان،  هذا  باأهمية  القد�ض  بنك  اإدارة  اإح�صا�ض  »اأن  موؤكدا  اهلل،  رام 
امل�صاهمة  هذه  وراء  االأ�صا�صي  الدافع  كان  يحمله،  الذي  املرحوم  وا�صم 
املجتمعية،  مب�صوؤوليته  املحلي  للمجتمع  البنك  م�صاركة  باب  من  النابعة 
للجميع«.ويقع  الفائدة  وحتقيق  املجتمع  يف  م�صتدامة  تنمية  خلق  بهدف 
االأمم.   مقابل حديقة  االأنقر،  �صارع جربا  نهاية  �صاهني يف  عزيز  ميدان 
مدينة  يف  والثقافة  للعلم  الرئي�صيني  املمولني  اأحد  �صاهني  عزيز  ويعترب 
العديد من  اىل  اإ�صافة  رام اهلل،  م�صت�صفى  بتاأ�صي�ض  قام  رام اهلل، حيث 
املدار�ض واملراكز التعليمية. روعي يف ت�صميم امليدان الب�صاطة والو�صوح 

واخلطوط امل�صتقيمة، داللة على و�صوح روؤية عزيز �صاهني.

في سابقة القت تقدير اتحاد المقاولين 
بلدية رام اهلل تكرم 

شركة برذرز للمقاوالت العامة 
إلنهائها مشروعًا قبل الفترة الزمنية المحددة

كرمت بلدية رام اهلل �صركة »برذرز« للمقاوالت العامة، لتميزهم يف اإجناز 
اأقل من الفرتة املحددة �صمن  م�صروع »عبارات �صارع يافا« يف فرتة زمنية 
االتفاق، بح�صور وكيل وزارة احلكم املحلي م. مازن غنيم، ومدير احلكم املحلي 
�صفوان احللبي، ورئي�صة بلدية رام اهلل جانيت ميخائيل، ورئي�ض ال�صركة ب�صري 
حنني، واأع�صاء املجل�ض البلدي، ورئي�ض احتاد املقاولني م. عادل عودة، وعدد 

من العاملني يف ال�صركة واالحتاد ودائرة الهند�صة وامل�صاريع يف البلدية.
وخالل التكرمي الذي مت يف بلدية رام اهلل �صكر م. غنيم البلدية على هذه 
اخلطوة التي و�صفها بالفريدة من نوعها، واملتمثلة بتكرمي �صركة وطنية 
بتكرمي  رام اهلل عن فخرها  بلدية  رئي�صة  بامتياز. وعربت  بعملها  قامت 
رئي�ض  واعترب م.عادل عودة  العامة.  والتعهدات  للمقاوالت  برذرز  �صركة 
احتاد املقاولني هذه اخلطوة الكرمية، داعمًا وم�صجعًا جلميع ال�صركات يف 
االحتاد.و�صلمت رئي�صة البلدية درع التكرمي ملدير �صركة برذرز للمقاوالت 

ال�صيد ب�صار حنني، كما قامت ال�صركة بت�صليم درع �صكر للبلدية.
 

بلدية رام اهلل تكرم 
القاضي محمد إسماعيل 

يف  املبذولة  جلهوده  اإ�صماعيل  حممد  القا�صي  اهلل  رام  بلدية  كرمت 
حمكمة بلدية رام اهلل، حيث �صلمت رئي�صة البلدية جانيت ميخائيل درعًا 
املحكمة  تطوير  يف  املميز  باأدائه  م�صيدة  اإ�صماعيل،  للقا�صي  تقديرية 
وو�صع ال�صوابط واإدارة اجلل�صات على م�صتوى عال، وعلى جهوده املتمثلة 
باالجتماع مع جميع املفت�صني حول كيفية ت�صليم التبليغات بح�صب االأ�صول، 
مما كان له االأثر الكبري على اأداء املفت�صني. بدوره عرب القا�صي اإ�صماعيل 
الدور  اإىل  م�صريًا  اهلل،  رام  بلدية  من  اخلطوة  لهذه  و�صكره  تقديره  عن 
وتوفري  الب�صري،  بالكادر  ورفدها  املحكمة،  دعم  يف  تبذله  الذي  الكبري 

جممل امل�صتلزمات لها. 

شكـر وتقديـر

رئي�س �سركة »برذرز« للمقاوالت العامة يت�سلم درع التميز من رئي�سة البلدية ورئي�س احتاد املقاولني

القا�سي حممد اإ�سماعيل يت�سلم درع التقدير 

ا�سدارات جديدة
كتيبات 
التوعية 
البيئية

التقرير 
ال�سنوي 
2011

روزنامة 
الفعاليات
ال�سهرية
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مركز رام اهلل للمعلومات السياحية 
يعقد جلسة للجنته االستشارية 

عقدت اللجنة اال�صت�صارية ملركز رام اهلل للمعلومات ال�صياحية اجتماعها 
خ�صو�صًا  املدينة،  يف  عام  ب�صكل  ال�صياحة  و�صع  تناولت  حيث  االأول، 
عن  وحتدثت  �صيا�صي،  بثقل  حتظى  اهلل  رام  كون  ال�صيا�صية،  ال�صياحة 
اأهمية الدخل الذي يدره قطاع ال�صياحة يف الدول التي تهتم بهذا القطاع.  
واأكدت البلدية على ل�صان رئي�ض جلنة العالقات العامة د. غازي حنانيا 
على  تطلعها لال�صتفادة من خربات اأع�صاء اللجنة املتنوعة للنهو�ض بهذا 
القطاع يف املدينة، وقدم يف اجلل�صة  عر�ض تعريفي حول املركز، �صمل ملحة 
عن تاأ�صي�صه، وما مت حتقيقه حتى االآن من اإ�صدارات،  والدرا�صة  التي مت 
اجنازها حول واقع ال�صياحة يف املدينة، وتوفري هدايا للبيع يف املركز حتمل 
ا�صم رام اهلل. وحتدثت مديرة العالقات العامة مها �صحادة عن اخلطة 
امل�صتقبلية واالأن�صطة املزمع القيام بها العام احلايل، وعن ال�صوط الكبري 
فر�صة  من  العالقات  هذه  متثله  وما  الدولية،  عالقاتها  يف  قطعته  الذي 
ال�صياحة. وتخلل االجتماع عر�ض  واقع  ا�صتغاللها يف تطوير  مهمة ميكن 
�صامل حول مركز رام اهلل للمعلومات ال�صياحية وم�صودة الالئحة الداخلية 

للجنة التي مت اإقرارها، خالل اجتماع مع احتاد املطورين الفل�صطينيني.

بلدية رام اهلل تشجع على االستثمار 
في المدينة وفق القانون

وفق  لكن  املدينة،  يف  اال�صتثمار  ت�صجع  اأنها  على  اهلل  رام  بلدية  اأكدت 
املطورين  احتاد  مع  البلدية  يف  عقد  اجتماع  خالل  وذلك  القانون، 
االهتمام  ذات  الق�صايا  من  عددًا  فيه  امل�صاركون  ناق�ض  الفل�صطينيني، 
عملية  يف  نوعية  نقلة  ت�صهد  اهلل  رام  اأن  اىل  اللقاء  وخل�ض  امل�صرتك. 
اال�صتثمار والتطوير، االأمر الذي ي�صكل حتديًا للبلدية  ويلقي على عاتقها 
م�صوؤولية كبرية، واأنه على الرغم من االختالفات يف االأمور القانونية، فان 
االختالف حق للجانبني باجتاه تطوير املدينة. وطالبت البلدية بااللتزام 
بالقوانني واملحافظة على جمالية املدينة ونظافتها والبيئة والرتتيب فيها، 
بدورهم،  واالنتهاء منها.  والعقارات  امل�صاريع  تنفيذ  خا�صة خالل عملية 
اأ�صاد امل�صاركون من احتاد املطورين باأداء بلدية رام اهلل واجنازاتها فيما 
مركز  �صهدها  التي  النوعية  والنقلة  للتخطيط،  ق�صم  با�صتحداث  يتعلق 

املدينة و�صهدتها احلدائق وامليادين.

لقاء يناقش سير 
مشروع صرف صحي الطيرة

�صحي  �صرف  م�صروع  �صري  ناق�ض  خا�صًا  لقاء  اهلل  رام  بلدية  عقدت 
الطرية مع مواطنني من منطقة الطرية، بح�صور رئي�صة واأع�صاء جمل�ض 
بلدي رام اهلل، الذين اأكدوا على اأن هذا امل�صروع من اأهم واأكرب امل�صاريع 
التي تعمل بلدية رام اهلل على تنفيذها، نظرًا لكونه ي�صكل اأهمية ق�صوى 
للمواطنني، وللتو�صع العمراين يف الطرية. وتركز النقا�ض بني امل�صاركني 
يف اللقاء، الذي عقد يف قاعة مدار�ض امل�صتقبل، حول �صرورة االإ�صراع 
بتنفيذ املرحلة الثانية من م�صروع �صرف �صحي الطرية.  وتناول اللقاء 
االإجمالية 6,200,000  دوالر،  تكلفته  تبلغ  الذي  امل�صروع  تنفيذ  مراحل 
ال�صرف  �صبكة  بتمديد  منها  االنتهاء  مت  والتي  االأوىل  املرحلة  وي�صم  
اهلل  رام  بلدية  منها  دفعت  دوالر  مليون   3 تكلفتها  وبلغت  ال�صحي، 
املالية 2,100,000 دوالر. فيما �صيتم االنتهاء  900,000 دوالر، ووزارة 
طرح  مت  اأن  بعد    2013 العام  مطلع  يف  للم�صروع  الثانية  املرحلة  من 
عطاء حمطة التنقية الذي بلغ 3,200,000 دوالر. وي�صل عدد الوحدات 
ي�صل  فيما  �صكنية،  وحدة   3,200 اإىل  امل�صروع  من  امل�صتفيدة  ال�صكنية 
اال�صتيعابية  القدرة  وتكفي  مواطن،  األف   15 امل�صتفيدين  ال�صكان  عدد 
املنفذة  ال�صبكة  يبلغ طول  فيما  مواطن،  األف   25 التنقية خلدمة  ملحطة 

19 كم. 

لقــاءات محليـة 



9 اإلخباريــــة  الّلــــه  رام  بلديــــة  رسالــــة 

اأقر جمل�ض بلدية رام اهلل اخلطة االإ�صرتاتيجية لبلدية رام اهلل لالأعوام االأربعة املقبلة 2012- 2015 وذلك خالل جل�صة خا�صة عقدها املجل�ض بهذا 
اخل�صو�ض. وكانت بلدية رام اهلل بذلت يف عملية اإعداد  اخلطة االإ�صرتاتيجية واعتمادها جهودا ًكبرية، َبدءًا بتنظيم ور�صة عمل بح�صور املجل�ض البلدي 
اأيام، مت خاللها اعتماد الهيكل الرئي�صي للخطة، واإعداد امل�صودة االأوىل التي ت�صمنت: الروؤية، الر�صالة،  واالإدارتني العليا والو�صطى،  ا�صتمرت ثالثة 

االأهداف االإ�صرتاتيجية، االأهداف التنموية، اال�صرتاتيجيات، التكلفة التقديرية، وغريها. 
وقد قامت الدوائر املختلفة برتجمة اخلطة االإ�صرتاتيجية مبا ت�صمنته من م�صاريع وبرامج ووفق التكلفة التقديرية وتوزيعها على ال�صنوات االأربع 2012-
2015، ومن ثم قامت الدوائر باإعداد خطة عمل تف�صيلية لعام 2012، وكانت مبثابة ترجمة للخطة االإ�صرتاتيجية عن عام 2012، واجتمعت اللجان 
املنبثقة عن املجل�ض البلدي مع الدوائر املعنية لنقا�ض تف�صيلي حول خطط الدوائر وفق جمال االخت�صا�ض. وكانت اخلطوة االأهم عر�ض م�صودة اخلطة 
االإ�صرتاتيجية على ال�صركاء من االأطراف املجتمعية ذات العالقة للح�صول على التغذية الراجعة، وقد مت ذلك يف اجتماع مو�صع عقد يف التا�صع والع�صرين 
من اآذار املا�صي بح�صور حوايل �صبعني �صخ�صًا ميثلون خمتلف القطاعات، عر�صوا مالحظاتهم على م�صودة اخلطة بكافة مكوناتها، ومت تعديلها بناء 
على تلك املالحظات واإقرارها ر�صميًا من املجل�ض البلدي. وتت�صمن اخلطة االإ�صرتاتيجية خم�صة اأهداف: االأول تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراين 
والتخطيط احل�صري لالإ�صهام يف حتقيق التنمية االقت�صادية، والثاين االإ�صهام يف التنمية الثقافية واملجتمعية، والثالث تعزيز وحت�صني الو�صع ال�صحي 
والبيئي يف مدينة رام اهلل، والرابع تعزيز مكانة رام اهلل حمليًا وعربيا وعامليًا، واالأخري التطوير املوؤ�ص�صي وبناء القدرات لتحقيق التميز الت�صغيلي.  ومن 
املقرر اأن يتم تقدمي اخلطة االإ�صرتاتيجية لوزارة احلكم املحلي للم�صادقة الر�صمية، واإ�صدار كتيب بها باللغتني العربية واالجنليزية، وترويجه حمليًا 

وعامليًا، وت�صويق اخلطة لتجنيد التمويل مل�صاريعها.

مناقشة الخطة اإلستراتيجية2012-2015 مع ممثلين عن المجتمع المحلي 

جانب من احل�سور خالل 
مناق�سة اخلطة اال�سرتاتيجية

مجلس بلدية رام اهلل يقر 
الخطة اإلستراتيجية  2012 - 2015 

لل�صنوات  للبلدية  االإ�صرتاتيجية  اخلطة  اهلل  رام  بلدية  ناق�صت 
2012-2015، وذلك خالل جل�صة نظمتها بقاعة عي�صى زيادة يف ق�صر 
القطاع  عن  املمثلني  من  العديد  اجلل�صة  يف  و�صارك  الثقايف.  اهلل  رام 
واملراكز  واملوؤ�ص�صات  البلديات  ي�صمل  مبا  اخلا�ض،  والقطاع  العام 
واالأندية الثقافية وال�صبابية واجلمعيات وال�صركات والهيئات احلكومية 

واملوؤ�ص�صات االأكادميية واالحتادات والنقابات املهنية. 
م�صتعر�صا  للخطة،  عر�صا  لنب  اأبو  اأحمد  البلدية  عام  مدير  وقدم 
ور�صة  �صبقتها  والتي  اخلطة،  بهذه  اخلروج  خاللها  من  مت  التي  االآلية 
عنها  انبثق  والتي  للبلدية،  التنفيذية  واالإدارة  البلدي  للمجل�ض  عمل 
وحتديد  البلدية،  لدوائر  العامة  واالأهداف  التنموية  االأهداف  تطوير 
الفرعية(  )االأن�صطة  وامل�صاريع  الرئي�صية(  )االأن�صطة  اال�صرتاتيجيات 
با�صتعرا�صه  قام  ما  امل�صاركون  واملادية.وناق�ض  الب�صرية  واالحتياجات 
النقا�ض  يف  الرتكيز  ومت  خ�صر،  �صامي  اخلبري  اجلل�صة  م�صريرّ  اأي�صا 
قام  كما  البلدية.  و�صعتها  التي  اخلم�صة  االإ�صرتاتيجية  االأهداف  على 
اهلل  رام  بلدية  روؤية  حول  اقرتاحاتهم  باإبداء  اجلل�صة  يف  امل�صاركون 
للمدينة، والتي ركزت على اأن االإن�صان هو جوهر التنمية، واأن بلدية رام 
اهلل تطمح يف روؤيتها اإىل اأن تكون مدينة رام اهلل مدينة متميزة وجميلة 
املوروث  على  وحمافظة  لال�صتثمار  وجاذبة  للبيئة  و�صديقة  وخ�صراء 

الطبيعي والثقايف، وتعزيز مكانة رام اهلل حمليًا ودوليًا. 
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بمناسبة يوم الشجرة
بلدية رام اهلل ومديرية الزراعة 

تغرسان األشتال مع طلبة المدارس

مديرية  مدير  مب�صاركة  ميخائيل،  جانيت  اهلل  رام  بلدية  رئي�صة  قامت 
ع�صرات  بزراعة  املدينة،  مدار�ض  من  وطلبة  �صمارة،  �صمري  الزراعة 
االأ�صجار احلرجية، وذلك يف مقربة دار جري�ض يف البلدة القدمية يف رام 
اهلل، اإحياء ملنا�صبة يوم ال�صجرة. وجتمع طالب اللجان التنفيذية لربنامج 
مدار�ض �صحية و�صديقة للبيئة الذي تنفذه بلدية رام اهلل يف اأر�ض مقربة 
موجودة يف »حارة دار جري�ض«، وقاموا مب�صاركة مديرية الزراعة، وطاقم 
عمال ق�صم جتميل املدينة، بزراعة اأ�صتال االأ�صجار التي تربعت بها مديرية 
الزراعة.بدوره اأكد �صمارة على اأن بلدية رام اهلل من اأبرز البلديات التي 
تويل اهتمامًا بالبيئة والت�صجري، م�صيدًا بجهود البلدية يف جتميل مدينة 

رام اهلل اجلميلة باأهلها.

بلدية رام اهلل وشركة جوال 
تغرسان االشتال في حديقة يوسف قدورة

اإحياء  زيتون  اأ�صجار  زراعة  فعالية  جوال  و�صركة  اهلل  رام  بلدية  نظمت 
ق�صم  قام  حيث  الفل�صطيني،  االأر�ض  ليوم  والثالثني  ال�صاد�صة  للذكرى 
عدد  بزراعة  جوال  �صركة  موظفي  من  عدد  مع  بالتعاون  املدينة  جتميل 
من اأ�صجار الزيتون يف حديقة يو�صف قدورة، ويذكر باأن �صركة جوال قد 

تربعت ب 300 �صتلة زيتون لبلدية رام اهلل. 

بلدية رام اهلل تستقبل 
عيد الفصح المجيد

�صنويًا  عرفًا  اأ�صبحت  التي  التح�صريات  اإطار  يف  اهلل،  رام  بلدية  عقدت 
تقوم به ال�صتقبال عيد الف�صح املجيد يف املدينة، لقاء �صم راعي كني�صة 
الكني�صة،  ووكالء  عواد،  اليا�ض  االأب  االأرثودك�ض  للروم  الرب  جتلي  دير 
االأعياد  بتنظيم  االلتزام  على  موؤكدة  اهلل،  رام  �صرية  اإدارة  وجمل�ض 
البلدية  رئي�صة  وعربت  وطني.   كواجب  املدينة  يف  واالإ�صالمية  امل�صيحية 
الف�صح يف  بعيد  القادم  العام  امل�صيحيون  بان يحتفل  اأملها  ميخائيل عن 
وناق�ض  الفل�صطيني.  لل�صعب  عا�صمة  املقد�صة  باملدينة  القيامة  كني�صة 
امل�صاركون يف اللقاء الذي عقد يف بلدية رام اهلل تنظيم االحتفاالت ما بني 
الكنائ�ض والفرق الك�صفية لالحتفال بيوم اأحد ال�صعانني، وا�صتقبال النور 

من كني�صة القيامة يوم �صبت النور.

بلدية رام اهلل تناقش ظاهرة الكالب الضالة 

ال�صحي  القطاع  عن  ممثلني  مع  لها  لقاء  خالل  اهلل  رام  بلدية  اعتربت 
والبيئي يف املدينة، ظاهرة انت�صار الكالب ال�صالة يف املدينة م�صدر خطر 
فرمند  عدنان  البلدي  املجل�ض  ع�صوا  اللقاء  يف  �صارك  املواطنني.    على 
وغطا�ض بو�صة، ودائرة ال�صحة والبيئة يف البلدية، وممثلون عن وزارتي 
اهلل  رام  و�صرطة  وحمافظة  البيئة،  جودة  و�صلطة  والزراعة،  ال�صحة 
والبرية، وبلديتا البرية وبيتونيا، ووحدة التعاون امل�صرتك، وجهاز الدفاع 

املدين، وجمعية الرفق باحليوان. 
وخل�ض اللقاء  اإىل اأن احلل االأقل �صررًا للحد من هذه الظاهرة هو قن�ض 
اهلل  رام  بلدية  بني  ما  بالتن�صيق  لل�صوت،  كامتة  باآليات  ال�صالة  الكالب 
و�صرطة املحافظة، من اأجل حتقيق �صروط ال�صالمة واالأمان للمواطنني، 
وتقوم  الو�صيلة.  هذه  وتكاليف  الكالب  تعقيم  اإمكانية  درا�صة  وكذلك 
البلدية حاليا بقن�ض الكالب ال�صالة فقط يف مناطق جتمعها، مثل  مكبات 
عنها،  التبليغ  ومت  ما  منطقة  يف  لها  جتمع  وجود  حال  يف  اأو  النفايات، 
ومبرافقة دوريات ال�صرطة، كما اأن طواقم البلدية �صتكون على ا�صتعداد 

جلمع الكالب وقن�صها، و�صيتم غ�صل ال�صوارع بعد عمليات القن�ض. 

فعاليــات

العاملون والموظفون في بلدية رام اهلل ينتخبون لجنة للعاملين

فاز يف انتخابات جلنة العاملني يف بلدية رام اهلل كل من: حممد الفروخ، وعودة طبخنا، وريا�ض حماد، و�صعيد 
اأبو زيد، وخالد نعف�ض، و�صقر حنات�صة، وحنان رفيدي، و�صلطان حبوب، وم.ماجد الكيالين. وفتحت اللجنة 
امل�صرفة على االنتخابات باب االقرتاع اأمام الهيئة العامة البالغ عددها 297 ع�صوًا، وبلغ عدد املر�صحني 20 
مر�صحًا بينهم اأربع مر�صحات، و�صارك يف العملية االنتخابية اأكرث من 268 ع�صوًا.اأ�صرفت على االنتخابات 
جلنة �صمت كاًل من: وزارة العمل، واللجنة املنظمة لالنتخابات من البلدية، احتاد نقابات عمال فل�صطني، 
واحتاد نقابات عمال فل�صطني املهنية، واحتاد نقابات العمال امل�صتقلة، ومركز الدميقراطية وحقوق العاملني. 
وا�صتغرقت عملية االقرتاع ثالث �صاعات توافد خاللها العاملون واملوظفون اإىل قاعة االقرتاع يف مبنى بلدية 

رام اهلل، ومن ثم جرت عملية الفرز واإعالن النتائج اأمام احل�صور وامل�صرفني.  

جمل�س بلدي اأطفال رام اهلل واخلليل

انتخابات 
جلنة العاملني

مدير مديرية 
الزراعة �سمري �سمارة 
يقوم بغر�س اأ�ستال يف 
اأر�س مقربة موجودة 

يف حارة دار جري�س
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البلدة  يف  انطلقت  التي  ني�صان  نوار  مهرجان  فعاليات  يف  االإعاقة  ذوي  االأطفال  وموؤ�ص�صات  اهلل  رام  مدينة  مدار�ض  من  طفل   3000 من  اأكرث  �صارك 
القدمية يف رام اهلل. وتوزع االأطفال ح�صب برنامج املهرجان على حارات البلدة القدمية يف كل من: حارة دار جري�ض، وحارة ال�صقرة، وحو�ض دار قندح، 
و�صاحة موؤ�ص�صة تامر، و�صاحة �صرية رام اهلل االأوىل. ودخل االأطفال بوابة املهرجان مارين ب�صوارع البلدة القدمية، وقد علقت على اأ�صوارها مقتطفات 
�صعرية لعدد من ال�صعراء الفل�صطينيني، وو�صعت االأك�صاك لعر�ض املنتوجات واالأ�صغال اليدوية، ومن ثم �صارك االأطفال يف الفعاليات التي نظمتها جلنة 
املهرجان التي ت�صم البلدية وموؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمع و�صرية رام اهلل االأوىل ومركز الفن ال�صعبي، واملوؤ�ص�صات امل�صاركة يف املهرجان: »احلق يف 
اللعب« والكمنجاتي ونادي اإ�صالمي رام اهلل ومركز عند امل�صرحي وجمل�ض بلدي اأطفال رام اهلل وفرقة ع الر�صيف واملركز الثقايف االأملاين الفرن�صي ووزارة 
الرتبية والتعليم. توا�صلت فعاليات املهرجان على مدار ثالثة ايام، حتت عنوان »طاق طاق طاقية«، وتناول مو�صوع املهرجان الفلكلور الفل�صطيني، وعرب 

االأطفال عن اأنف�صهم من خالل ور�ض الر�صم وال�صل�صال وقراءات للق�ص�ض ال�صعبية وعرو�ض لالأغاين والدبكات ال�صعبية ومعر�ض للكتاب. 
وكانت وقعت بلدية رام اهلل مذكرة تفاهم مع كل من موؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي، و�صرية رام اهلل االأوىل، ومركز الفن ال�صعبي، لتنظيم مهرجان 
نوار ني�صان للطفل.  واأ�صادت البلدية خالل التوقيع بهذه املوؤ�ص�صات املهمة والفاعلة يف مدينة رام اهلل، وبدور جميع املوؤ�ص�صات املجتمعية والثقافية 
وال�صبابية يف املدينة، والتي تعمل على رفع م�صتوى اخلدمات املتنوعة للمواطنني. يذكر اأن مهرجان نوار ني�صان قد نظم يف العاميني 1997 و1998 
مببادرة من بلدية رام اهلل، ومت التن�صيق بني جميع ال�صركاء يف هذا املهرجان الإعادة اإطالقه وتفعيله من جديد، متا�صيًا مع خطة الدائرة الثقافية يف 

البلدية الإ�صراك جميع ال�صرائح املجتمعية يف الن�صاط الثقايف.

فعاليــات 
سان

ني�
ّوار 

ن ن
جا

هر
يف م

سة 
ق�

ية 
روا

أكثر من 3000 طفل شاركوا في مهرجان نوار نيسان 

في  ونظيره  اهلل  رام  أطفال  بلدي  مجلس 
الخليل يتشاركان الخبرات 

العمل  تر�صيخ  على  ميخائيل  جانيت  اهلل  رام  بلدية  رئي�صة  اأكدت 
لت�صمل  االأطفال،  بلديات  جمال�ض  خالل  من  فل�صطني  يف  الدميقراطي 
وخالل  الطفولة،  منذ  ولتبداأ  املواطنني،  جميع   الدميقراطية  العملية 
اأعوام الدرا�صة، ل�صمان ان يتم ا�صتخدامها بالطريقة ال�صحيحة.جاءت 
ت�صريحات ميخائيل خالل لقاء مو�صع للهيئة العامة ملجل�ض بلدي اأطفال 
اأطفال  رام اهلل عقد يف حديقة العائلة يف املدينة، بح�صور جمل�ض بلدي 

مدينة اخلليل وعدد من االأ�صاتذة من مدار�ض املدينة. 
من جهته، قال مدير املراكز واالأن�صطة يف بلدية اخلليل: هذا هو التعاون االأول 
بني جمل�صي بلدي اأطفال رام اهلل واخلليل، م�صريًا اإىل اأهمية هذا التوا�صل 
الدميقراطية  مفاهيم  ويعزز  الطلبة،  �صخ�صية  �صقل  يف  ي�صاهم  الذي 
واالنتخابات لديهم. وتقدم بال�صكر  لبلدية رام اهلل على هذه الدعوة لتبادل 
اخلربات بني الطلبة يف املجل�صني. وقام جمل�ض بلدي اأطفال رام اهلل بعر�ض 

عدة  يف  �صاهم  حيث  ق�صري،  بفيلم  املن�صرم  العام  خالل  اجنازاته  اأبرز 
م�صاريع للبلدية، منها ماراثون االأطفال، واملخيم البيئي، ومهرجان وين ع 
التطوع  العثمانية، وخميم  الزيتون، وجدارية املحكمة  رام اهلل، ومهرجان 

الدويل، اإ�صافة اإىل م�صروعه اخلا�ض »عمالة االأطفال«.



افتتح  ا�ض،  عبرّ حممود  الرئي�ض  رعاية  حتت 
ورئي�ض  فيرّا�ض،  �صالم  د.  الوزراء  رئي�ض 
يا�صر عبد ربه، ورئي�صة  موؤ�ص�صة حممود دروي�ض 
الوزراء  من  وعدد  ميخائيل،  جانيت  البلدية 
وزوار  واملواطنني  والوطنية  الر�صمية  وال�صخ�صيات 
دروي�ض.  حممود  ومتحف  الربوة  حديقة  املدينة، 
الوطني  اليوم  االفتتاح يف ذكرى ميالد دروي�ض،  وجاء 
التي  احلديقة  يف  احل�صور  الفل�صطينية. وجتول  للثقافة 
احلر،   املنرب  وزاوية  للمياه،  وبركًا  وا�صعة  م�صاحات  ت�صم 
فيها  مبا  االإلكرتونية،  املكتبة  ي�صمرّ  الذي  املتحف  وافتتحوا 
اأن  �صريحه.يذكر  عن  ال�صتار  واأزاحوا  للراحل،  كتب  من 
و�صورًا  ال�صخ�صية،  دروي�ض  مقتنيات  من  عددًا  ي�صمرّ  املتحف 
على  وكتبت  ال�صخ�صيات.  من  وعديد  اأ�صرته  اأفراد  برفقة  له 
العربية  باللغتني  دروي�ض  حياة  عن  نبذة  املتحف،  مدخل  جدارية 

واالإنكليزية، منذ والدته عام 1943حتى وفاته يف  اآب 2008.

ت�صغيل  بدء  عن  اهلل  رام  بلدية  اأعلنت 
ت�صم  والتي  اجلديدة،  اهلل  رام  مقربة 
مقربة   / م�صيحية  )مقربة  مقربتني 
 ،2012 �صباط  من  اعتبارًا  اإ�صالمية( 
من  االأوىل  املرحلة  اإجناز  بعد  وذلك 
م�صروع اإن�صاء املقربة، فيما  توقف الدفن 
تاريخ  من  اعتبارًا  املا�صيون  مقربة  يف 
الدفن  ذلك  وي�صتثنى من   ،2012/2/23
يف قبور قدمية لذات العائلة.وت�صمل ر�صوم 
حفر  تكلفة  اجلديدة  املقربة  يف  الدفن 
وجتهيز القرب والدفن، اإ�صافة اإىل توفري 
�صيارة نقل اجلثمان. وملزيد من املعلومات، 
باالإمكان االت�صال على هاتف البلدية رقم 

2945555 والرقم الداخلي )461(.

بلدية رام اهلل ومؤسسة 
محمود درويش يفتتحان 
متحف محمود درويش 

»حديقة البروة«  

تشغيل 
مقبرة رام اهلل 
الجديدة

رئي�س الوزراء د. �سالم فيا�س 
يتو�سط رئي�سة البلدية 
ويا�سر عبد ربه رئي�س 
موؤ�س�سة حممود دروي�س
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ع�صفت  التي  الثلجية  للعا�صفة  حت�صبا  عمليات  غرفة  اهلل  رام  بلدية  �صكلت 
بالبالد يف نهاية �صباط بداية اآذار املا�صي، مما كان له االأثر الكبري يف تفادي 

ومعاجلة االأزمات التي مرت بها املدينة واإنحائها خالل العا�صفة.

ويف تقرير اأعدته البلدية بهذا اخل�صو�ض، اأ�صارت اإىل اأن اأكرث من 40 عامال 
وموظفا وعدد من املتطوعني من اأبناء املدينة، بذلوا اجلهود الكبرية ووا�صلو 

جميع  �صملت  موقعا   50 من  اأكرث  يف  وعملوا   العا�صفة،  خالل  بالنهار  الليل 
اأنحاء املدينة باالإ�صافة اإىل التدخالت وامل�صاعدة خارج حدود املدينة يف كل 

من مدينتي البريه وبتونيا و�صردا .

االأ�صا�صي  العمل  وكان  حالة،   100 من  اأكرث  يف  العقبات  لتذليل  التدخل  ومت 
ووجود  اأ�صوار  وجود  عدم  نتيجة  املنازل  اإىل  املياه  دخول  معاجلة  يف  ين�صب 

االحتياطات  اتخاذ  دون  ال�صوارع،  من�صوب  من  اأخف�ض  من�صوب  يف  البناء 
الالزمة من املالكني، اأو دخول املياه من االأرا�صي اجلانبية للمنازل.

واأبدت طواقم البلدية التجاوب ال�صريع والفعال يف التعامل يف ظل الظروف 
ال�صعبة، كما اأن املجل�ض البلدي واإدارة البلدية قدمتا الدعم الالزم حلاجات 

مما  اأنواعها  مبختلف  واللوازم  املعدات  توفري  على  والعمل  الطوارئ  غرفة 
�صاعد يف القدرة على التدخل يف خم�ض اإىل �صت مواقع يف نف�ض الوقت. 

الوديان  وقرب  املنخف�صة  املناطق  يف  القاطنني  املواطنني  البلدية  وتو�صي 
ب�صرورة اإن�صاء اجلدران و االأر�صفة، واتخاذ االحتياطات من قبل اأ�صحابها 

وخا�صًة املباين املنخف�صة قبل مو�صم ال�صتاء القادم.

بلدية رام اهلل في العاصفة الثلجية 
الجنود المجهولون واصلوا الليل بالنهار 

في غرفة عمليات الطوارئ 

اجراءات ال�سالمة يف 
13الظروف اجلوية العا�سفة
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موسم جديد 
في حدائق البلدية

رام  لبلدية  التابعة  للحدائق  الن�صاط  عاد  ال�صيفي،  املو�صم  بداية  مع 
والزوار،  وخا�صة  العائالت  با�صتقبال  اهلل، حيث بداأت هذه احلدائق 
بداأت  البلدية  اأن  الطرية.يذكر  ودرج  واالأمم،  قدورة،  يو�صف  حدائق 
م�صروع تاأهيل حدائق مرافق البلدية، والذي �صمل تركيب األعاب جديدة 
واأثاث جديد حلوايل 11 موقعا. كما من املتوقع اأن يتم افتتاح حديقة 

باطن الهواء قريبا.
 

تطوير 
مشتل بلدية رام اهلل

املهند�ض  خالل  ومن  اهلل،  رام  بلدية  يف  املدينة  جتميل  ق�صم  قام   
الزراعي، بعملية تطوير �صاملة مل�صتل البلدية، يف خطوة نحو مزيد من 
زراعة الزهور واالأ�صتال املو�صمية يف املدينة.  ومت خالل االأ�صهر الثالثة 
االأوىل من هذا العام اإنتاج 24104 �صتالت متنوعة، توزعت بني الورود 
الدائمة واملو�صمية واالأ�صجار وال�صجريات املختلفة.  ومتت زراعة 129 
�صتلة يف املدار�ض، و 748 �صتلة يف احلدائق العامة،  و 2519 �صتلة يف 

املقربة اجلديدة، و962 �صتلة يف اجلزر وامليادين وال�صوارع.

بلدية رام اهلل توقع اتفاقية مع شركة »جرين سيتي« 
لترحيل النفايات الصلبة إلى مكب زهرة الفنجان في جنين 

�صمن م�صاعيها لوقف ا�صتخدام مكب النفايات الكائن  يف املنطقة ال�صناعية، والذي يفتقر لل�صروط ال�صحية، �صرعت بلدية رام اهلل باإن�صاء حمطة 
لرتحيل النفايات. يذكر  اأن مكب النفايات احلايل، والذي بو�صر با�صتخدامه منذ 35 عامًا، مكب غري �صحي، اآيل لالنهيار، ويفتقر الأي من املقومات التي 

حتد من تلويث البيئة املحيطة به. 
ويف �صوء هذه املعطيات، تعاقدت البلدية مع �صركة Green City  الإن�صاء حمطة لرتحيل النفايات من مدينة رام اهلل، اإذ �صتتوىل ال�صركة اأي�صًا مهام 
حتميل النفايات ونقلها يف �صاحنات خا�صة اىل مكب زهرة الفنجان يف جنني. ويتوقع االنتهاء من تنفيذ اإن�صاء املحطة وبدء ت�صغيلها مع بداية اأيار املقبل. 
وبهدف التخفي�ض من كميات النفايات التي �صيتم ترحيلها يوميًا والتي تبلغ 70 طنًا، فان البلدية ب�صدد البدء بفرز الكرتون ليتم اإعادة تدويره، اإ�صافة 

اإىل النفايات االأخرى كالبال�صتيك واملعادن والزجاج التي �صتقوم ال�صركة بفرزها وف�صلها يف املحطة ليتم اإعادة تدويرها.
وياأتي هذا احلل املتمثل بنقل النفايات كحل موؤقت، اإىل حني توفر حل جذري للتخل�ض من نفايات مدينة رام اهلل، كنقل النفايات اإىل  املكب االإقليمي 
النفايات، وحتويل  معاجلة  املتخ�ص�صة يف  ال�صركات  اإحدى  مع  التعاقد  اأو  عام 2015،  منت�صف  به يف  العمل  بدء  واملتوقع  والبرية،  اهلل  رام  ملحافظة 

النفايات اىل زيت وقود وكربون اأ�صود.

صحـة وبيئـة

حديقة يو�سف قدورة

م�ستل بلدية رام اهلل
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تدشين ميدان 
ياسر عرفات.. قريبًا

وقد  يا�صر عرفات،   العمل يف ميدان  يتوا�صل 
يذكر  نهايته.  على  امليدان  يف  العمل  �صارف 
فل�صطينيًا  �صباًل  ميثل  الذي  الفني  العمل  اأن 
ترجمة  تركيبه،  مت  قد  الوطني  العلم  يغر�ض 
ملقولة ال�صهيد القائد: »اإىل اأن يرفع طفل من 
اأو زهرة من زهراتنا، علم فل�صطني  اأطفالنا، 

على ماآذن القد�ض، وعلى كنائ�ض القد�ض«.

ميادين قيد التنفيذ

ميدان 
عزيز شاهين

ميدان 
كريم خلف

صرح 
شهداء رام اهلل

ميدان   يف  التنفيذ  اأعمال  تتوا�سل 
يف  طوكيو  �سارع  يف  خلف  كرمي 

منطقة عني منجد

�سرح  يف  التنفيذ  اأعمال  تتوا�سل 
البلدة  يف  اهلل  رام  مدينة  �سهداء 

القدمية

ميدان  يف  التنفيذ  اأعمال  تتوا�سل 
عزيز �ساهني يف منطقة املا�سيون
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عطاء تاأهيل �سارع يافا: يتم العمل على طرح العطاء، بحيث ي�صمل 
اإعادة تاأهيل للبنية التحتية واالإنارة والطرق واالأر�صفة، بتمويل م�صرتك 
ال�صارع 1600 مرت،  ويبلغ طول  والبلدية.  البلديات  من �صندوق تطوير 
وعر�صه 20 مرتًا، يبداأ من ميدان فل�صطني اإىل حمطة عطاري وعليان، 
ميدان  من  تبداأ  االأوىل  املرحلة  مرحلتني:  على  التنفيذ  يكون  بحيث 
فل�صطني اإىل تقاطع ال�صنابل، املرحلة الثانية: تبداأ من تقاطع ال�صنابل  
تكلفته  تبلغ  الذي  امل�صروع  متويل  وعليان.�صيتم  عطاري  حمطة  اإىل 
التقديرية  534،420 يورو من �صندوق تطوير البلديات مببلغ 327،759 
يورو، واجلزء الباقي بتمويل من �صندوق بلدية رام اهلل مببلغ 206،661 
يورو. ومن املتوقع البدء بتنفيذ امل�صروع بعد اأخذ املوافقات من املمولني.

عطاء تاأهيل �سوارع داخلية 
يف املنطقة ال�سناعية/ رام اهلل:

وذلك  ال�صناعية،  املنطقة  يف  داخلية  �صوارع  لتاأهيل  عطاء  طرح  مت 
�صمن خطة البلدية لتاأهيل �صوارع املنطقة ال�صناعية، بتمويل من وزارة 
تاأهيل  اإعادة  على  العطاء  وا�صتمل  املحلي.  احلكم  وزارة  عرب  املالية 

�صاملة  لل�صوارع التالية: 
- �سارع ا�سبيلية: بطول 250 مرتًا  وعر�ض 14 مرتًا ، و �سارع الفلوجة:  
بطول 425 مرتًا وعر�ض 16 مرتًا، و�صارع برونو كراي�صيكي: بطول 150 

مرتًا وعر�ض 12 مرتًا.

عطاء تاأهيل �سارع امل�ست�سفى االأهلي: 
ت�صمل  االأهلي،  امل�صت�صفى  ل�صارع  �صامل  تاأهيل   الإعادة  عطاء  طرح  مت 

اإعادة تعبيد ال�صارع، وتاأهيل �صبكة البنية التحتية من اأعمال ال�صرف 
ال�صحي ومياه االأمطار، اإ�صافة اإىل حتديث �صبكة االإنارة. ويبلغ طول 

ال�صارع 520 مرتًا بعر�ض 10-12 مرتًا.

عطاء �سيانة مدار�ش رام اهلل احلكومية: مت طرح عطاء �صيانة 
املدار�ض لعام 2012، حيث ا�صتمل العطاء على اأعمال ال�صيانة الالزمة 
على  ال�صيانة  اأعمال  وا�صتملت  احلكومية.  اهلل  رام  مدار�ض  من  ل�صت 
كل ما يلزم املدار�ض من االأعمال املدنية وال�صحية، واأعمال ال�صاحات 
االأ�صخا�ض  ال�صتخدام  املدار�ض  تاأهيل  اأعمال  اإىل  اإ�صافة  اخلارجية، 

ذوي االحتياجات اخلا�صة.

 عطاء تقدمي خدمات هند�سية )درا�سات وت�سميم واإعداد 
وثائق عطاء( مل�سروع تاأهيل مبنى بلدية رام اهلل، املرحلة 
الثانية: مت توقيع اتفاقية، متت مبا�صرة اأعمال، م�صروع تاأهيل مبنى 
االتفاقية  وفق  العمل  وي�صمل  اال�صت�صاري.  قبل  من  اهلل  رام  بلدية 
الدرا�صات  اإعداد  تت�صمن  والتي  الالزمة  الهند�صية  اخلدمات  تقدمي 
من  العطاء  ووثائق  والتف�صيلية  الت�صميمية  واملخططات  والت�صاميم 
والعامة.  اخلا�صة  وال�صروط  الكميات  وجداول  الفنية  املوا�صفات 
البناء  فوق  اإ�صافة طابق  اهلل  رام  بلدية  مبنى  تاأهيل  م�صروع  وي�صمل 
القائم، وتو�صعة طابق الت�صوية والطوابق االأخرى، اإ�صافة اإىل اأعمال 
املدخل اخلارجي ملبنى البلدية وامل�صرح البلدي. يذكر اأن امل�صروع يف 

املراحل النهائية من حت�صري املخططات ووثائق العطاء.

مشاريــع هندسيــة

مشاريع شق الطرق وتعبيدها

	  	   	  	   	  

رام  �صهداء  �صرح  اإن�صاء  باأعمال  البدء  ومت  الن�صال.  و�صارع  ميخائيل،  ا�صحق  و�صارع  زيادة،   عي�صى  �صارع  بتعبيد  اهلل  رام  بلدية  قامت 
اأمام م�صجد ال�صحابة،  اأعمال تاأهيل ال�صارع  اهلل قرب املحكمة العثمانية،  والبدء باأعمال تنفيذ ميدان كرمي خلف، فيما نفذت البلدية  
تاأهيل  تاأهيل خطوط ال�صرف ال�صحي يف �صارع النزهة، واأعمال  البلدية، واأعمال  اأكتاف طرق ل�صارع الن�صال من خالل طواقم  واأعمال 

�صارع اأحمد ال�صقريي.

تعبيد �سارع ا�سحق ميخائيل تاأهيل اأمام 
م�سجد ال�سحابة

تاأهيل خطوط ال�سرف تعبيد �سارع الن�سالتعبيد �سارع املنتزه
ال�سحي �سارع النزهة
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لقد مت العمل على عدة م�صاريع تخطيط ح�صري منذ بداية �صنة 2012، منها م�صاريع جديدة واأخرى ا�صتكمااًل للم�صاريع التي مت بدء العمل عليها يف 
ال�صنوات ال�صابقة، حيث قامت البلدية با�صتكمال اجراءات ت�صديقها للتنفيذ، وهذه امل�صاريع ب�صكل عام، هي:

ب�صاأنها، ومن ثم رفعها  واتخاذ قرار  وانتهت فرتة اعرتا�صاتها، وحاليًا �صتدخل جل�صة حملية ملناق�صة االعرتا�صات  م�صاريع مت اعالنها لالعرتا�صات 
للحكم املحلي، وبعد ذلك ا�صتكمال اجراءات ت�صديقها للتنفيذ، وهذه امل�صاريع هي: 

م�صروع تف�صيلي رقم 2009/14 ، يخ�ض اجلزء ال�صفلي من �صارع يافا، بدءًا من م�صنع رباح ولغاية حمطة الوقود يف اأرا�صي بيتونيا �صمن حدود 	 
وتنظيم بلدية رام اهلل.

م�صروع تف�صيلي 2008/10 ، يقع يف حي 30 دار جري�ض، وي�صمل تغيري اأحكام بع�ض القطع يف هذا احلي.	 
م�صروع هيكلي تنظيمي 2011/27 ، يقع يف حو�ض 9 �صعب ال�صماقة وحو�ض 8 العقدة ) علما اأن حو�ض 8 العقدة خارج حدود وتنظيم بلدية رام اهلل(، 	 

وامل�صروع عبارة عن اقرتاح �صارع بعر�ض 12 مرتًا، وا�صتكمال ل�صارع افرازي بعر�ض 10 مرت. 
م�صروع تف�صيلي رقم 2011/6، ي�صمل حو�ض 11 الطرية، وحو�ض 16 باطن الهوى، وهو عبارة عن م�صروع ف�صالت القطع غري ال�صاحلة للبناء، 	 

واقرتاح حتويلها اإىل �صاحات �صمن الطريق. 

اإذا  اأعلى، وتنتظر البلدية الرد عليها لعمل التعديالت الالزمة  اأما امل�ساريع التي مت االنتهاء من درا�سة اعرتا�ساتها، ورفعت اإىل جمل�س تنظيم 
ا�ستدعى االأمر، ومن ثم ت�سديقها للتنفيذ، فهي:

2010/9  م�صروع  تف�صيلي - حو�ض 15 اجلدول وحو�ض 10 خلة العد�ض القرتاح �صارع بعر�ض 10 مرت، وتعديل م�صارات اأخرى، واإلغاء طريق ت�صوية. 	 
2010/4  م�صروع  تف�صيلي - حي 5 االأمرية عالية، لتغيري �صفة ا�صتعمال من �صكن )اأ،ب( اإىل جتاري حملي ومكاتب باأحكام خا�صة، وتو�صعة طريق 	 

من 3 م اإىل 6 م وتعديل م�صار �صوارع اأخرى.
 2009/21 م�صروع  تف�صيلي – �صارع باطن الهوى – حي 1 دار ابراهيم+ 10 الق�صطل+ 11 باطن الهوى، لتغيري �صفة ا�صتعمال من �صكن )ب،ج( اإىل 	 

جتاري حملي، وتو�صعة بع�ض ال�صوارع.
2008/12 م�صروع  تف�صيلي - يف حو�ض 15 اجلدول، تو�صعة طريق من 8 مرت اإىل 10 مرت. 	 
2006/12 م�صروع تف�صيلي - وهو م�صروع م�صرتك مع بلدية البرية، وي�صمل جزءًا من حي 6 امل�صايف من اأرا�صي مدينة رام اهلل، وهو عبارة عن 	 

تو�صعة �صوارع من 10 مرت اإىل 12 و 16 مرتًا.

هناك م�ساريع مت الرد ب�ساأنها من قبل جمل�س التنظيم االأعلى، ومت عمل التعديالت الالزمة ورفعها مرة اأخرى لت�سديقها للتنفيذ، وهذه امل�ساريع هي:
9 / 2009 تف�صيلي -  تو�صعة طريق من 3-6م خلط جماري – حو�ض 10 خلة العد�ض، وحو�ض 5 خربة البد.	 
2007/2 م�صروع تف�صيلي - حو�ض 15 اجلدول لتو�صعة وتنظيم �صارع بعر�ض 8 مرت .	 
4 / 2007 تف�صيلي -  حو�ض 11 الطرية، تو�صعة طريق من 3 مرت اإىل 10 مرت.	 

وهناك م�ساريع مت اأخذ قرار من اللجنة املحلية اأو االقليمية با�ستكمال اجراءات ت�سديقها، والبلدية ب�سدد ا�ستكمال العمل على اجراءات ت�سديقها وهي:
7 / 2012 تف�صيلي - م�صروع الفلل – تعديل اأحكام مناطق �صكن الفلل الواقعة يف حو�ض 9 �صعب ال�صماقة.	 
28 / 2011  تف�صيلي -  �صارع املقربة – حو�ض 14 وادي الدير/ وهو م�صروع يقرتح اإلغاء ال�صارع من و�صط اأر�ض املقربة واقرتاح �صوارع وتو�صعة اأخرى.	 
10 / 2010  تف�صيلي - م�صروع حو�ض 17 حي 27 املريجمة – تغيري ا�صتعماالت وتو�صعة �صارع من 3 مرت اإىل 10 مرت. 	 
7 / 2003 تف�صيلي -  7 عني ترفيديا، تعديل م�صار �صارع بعر�ض 20 مرتًا، واقرتاح �صوارع اأخرى.	 
1 / 2011 تف�صيلي - م�صروع الزراعي– تعديل اأحكام ال�صكن الزراعي جلميع املناطق الزراعية الواقعة يف اأرا�صي مدينة رام اهلل.	 
8 / 2012 تف�صيلي - حو�ض 18 املا�صيون وحي 22، اإلغاء �صارع 8 م / واقرتاح اآخر 6 مرت باجتاه واحد.	 
/2012 تف�صيلي - م�صروع حو�ض 7 عني ترفيديا حي 4، تعديل م�صار �صارع 8 مرت.	 
م�صروع مبنى بلدية رام اهلل )امل�صرح(، البلدية ب�صدد ت�صديق ن�صخ املخطط من الدوائر املختلفة، حيث متت املوافقة على اإعالن امل�صروع لالعرتا�صات.	 

مشاريــع تخطيــط

مشاريع التخطيط الحضري 
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كما اأن هناك م�ساريع مت ا�ستكمال اإجراءات تعديلها وتنفيذها فقط يف هذا العام، ومت ت�سديقها للتنفيذ، وهذه امل�ساريع هي:
م�صروع تعديل تنظيمي رقم 2007/19 لتو�صعة عدة �صوارع ومنحنيات حو�ض 19 املدينة، حي 4 الكرمل، وحي 6 امل�صايف، وحي 5 االأمرية عالية، حيث 	 

مت ن�صر اإعالن التنفيذ بتاريخ 2012/2/1 .
م�صروع تعديل تنظيمي رقم 2009/2، لتو�صعة عدة �صوارع من 3م اإىل 6 م، واقرتاح �صارع بعر�ض 8 مرت، وتنظيم مدورين يف نهاية �صارعي حو�ض 16 	 

باطن الهوى،  وقد مت ن�صر اإعالن التنفيذ بتاريخ 2012/1/31.
م�صروع تعديل تنظيمي رقم 0102/4، لتغيري �صفة اال�صتعمال من �صكن ب اإىل جتاري حملي، وتو�صيع منحنى �صارع يف حي 5 االأمرية عالية، حو�ض 91 	 

املدينة واخلا�ض بالقطعة 34. حيث مت ن�صر اإعالن التنفيذ اخلا�ض بامل�صروع املذكور بتاريخ 2102/2/91.
م�صروع تعديل تنظيمي رقم 13 /2009، لتغيري �صفة اال�صتعمال من �صاحات عامة اإىل منطقة �صياحية )مركز جمتمعي( باأحكام خا�صة، ومن �صاحات 

عامة اإىل �صكن فلل يف �صعب ال�صماقة - م�صروع تل ال�صفا، وقد مت ن�صر اإعالن التنفيذ بتاريخ 2012/3/28.

   وهناك الكثري من طلبات املواطنني املختلفة، التي مت اإدخالها جل�صة حملية، واتخاذ قرار ب�صاأنها والرد على اأ�صحابها.

المشروع الهيكلي اإلضافي لقطع األراضي ضمن حدود بلدية رام اهلل

متت امل�صادقة عل امل�صروع الهيكلي االإ�صايف لقطع االأرا�صي �صمن حدود بلدية رام اهلل يف منطقة حو�ض 5 خربة البد، وحو�ض 6 اجلهري، وحو�ض 12 
الكرينعة، مبوجب قرار جمل�ض تنظيم اأعلى رقم 66 باجلل�صة رقم 2011/6. ومت اإجراء جميع التعديالت على املخططات ح�صب درا�صة االعرتا�صات 
والقرارات اخلا�صة، و�صمن امل�صروع امل�صدق مت اأي�صا اعتماد امل�صادقة على اإعادة تق�صيم قطع االأرا�صي، وحاليًا املرحلة االأخرى للم�صروع، وهي عملية 
تنفيذ م�صروع اإعادة التق�صيم، حيث مت ت�صكيل جلنة من البلدية و�صلطة االأرا�صي ممثلة بدائرة امل�صاحة واالأرا�صي، ت�صمل اأي�صًا ممثاًل من احلكم املحلي.
ومت االتفاق على ان تتم بع�ض االجراءات قبل تنزيل عطاء امل�صاحة، حيث مت االإعالن عن نية البلدية البدء مب�صروع اإعادة التق�صيم، وعلى املالكني مبوجب 
الوكاالت الدورية البدء بتنفيذ الوكاالت يف دائرة االأرا�صي قبل تنفيذ امل�صروع، وحاليًا جاري التح�صري ل�صروط املرجعية للعطاء لتتم درا�صتها من قبل 
اللجنة قبل اإعالن العطاء، علما اأن هذه التجربة الوحيدة يف ال�صفة مل�صاريع هيكلية بهذه ال�صورة، والتي ت�صهل عمليات االإفراز والبناء م�صتقباًل، وحت�صن 

جميع اأ�صكال قطع االأرا�صي بحيث تكون �صاحلة للبناء.

مشاريــع تخطيــط
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قسم نظم المعلومات الجغرافية ُيعد برنامجًا لمشروع الترقيم الداخلي

اأعد ق�صم نظم املعلومات اجلغرافية برناجمًا كاماًل لوحدة الت�صمية والرتقيم، مل�صاعدتها يف م�صروع الرتقيم الداخلي الذي �صتبا�صر به البلدية قريبًا. 
للعمال،  م�صارات عمل  �صيحتاجونها، وحتديد  التي  املواد  وكمية  �صرتقم،  التي  املباين  تفا�صيل  على  التعرف  الوحدة من  الربنامج موظفي  ن هذا  ميكرّ
وطباعة خرائط مبعلومات تف�صيلية عن كل منطقة ترقيم. و�صي�صمن ذلك ت�صهيل العمل امليداين، واخت�صار الوقت، و�صمان اكتمال الرتقيم الداخلي 

لكافة املباين التي ت�صم اأكرث من م�صكن اأو من�صاأة.
 

بلدية نابلس تطلع على تجربة نظيرتها رام اهلل في مجال نظم المعلومات الجغرافية

وعلى  اجلغرافية  املعلومات  نظم  جمال  يف  اهلل  رام  بلدية  جتربة  على  نابل�ض  بلدية  من  وفد  اطلع  ومنهجيتها  التجربة  من  اال�صتفادة  بهدف 
الق�صم  قام  التي  الرقمية  االأدوات  بع�ض  عليهم  ُعر�صت  كما  املن�صرم.  العام  خالل  حتقيقها  مت  التي  االإجنازات  واأبرز  النظام،  تبني  منهجية 
الق�صم. قبل  من  املدخالت  حتليل  اأو  البيانات  وحتديث  تعديل  اأو  متغري،  اأي  تفا�صيل  عن  واال�صتعالم  للبحث  البلدية  ملوظفي  ون�صرها   ببنائها 
وت�صم االأدوات الرقمية: املت�صفح البلدي خلرائط املدينة، ونظام املالحة الربية، ورا�صد االإ�صارات التي ت�صتند جميعها يف العمل على طبقات معلوماتية 
متعددة قام الق�صم باإعدادها، كحدود كامل االأرا�صي يف املخطط الهيكلي واال�صتخدام املخ�ص�ض لكل قطعة اأر�ض، وحدود االأحوا�ض واالأحياء واملباين 
و�صورها وموا�صفاتها وعناوينها، و�صبكتي ال�صوارع واملجاري يف املدينة، واإ�صارات املرور، واالإ�صارات التوجيهية، وحاويات النفايات، واالأ�صجار، ومعامل 

املدينة.

خطوات نحو بلدية الكترونية

اجتمعت بلدية رام اهلل، يف �صبيل حتقيق روؤيتها الطموحة لالنتقال الناجح من بلدية تقليدية اإىل بلدية الكرتونية، مع ممثلي الوكالة االأملانية للتعاون 
الفني GIZ ملناق�صة �صبل جت�صيد هذه الروؤية.

 ومت كخطوة اأوىل االتفاق على توفري م�صت�صار فني من قبل الـ GIZ يقوم بتزويد البلدية بعنا�صر ثالثة:
1. تعريف املفهوم العام للبلدية االلكرتونية خللق اإجماع حوله وفهم م�صرتك له، مع التحديد الدقيق للمتطلبات االأ�صا�صية والق�صايا ذات ال�صلة بن�صق 

البلدية االلكرتونية وطبيعتها.
2. تقييم مدى جاهزية نظم معلومات البلدية وبراجمها، ومدى الوفاق الداخلي لبيانات الدوائر املختلفة، لتبني البلدية االلكرتونية وتطبيقها، مع حتديد 

العقبات واقرتاح ما يلزم لتخطيها.
3. و�صع خطة عمل لتطبيق نظام عمل خدماتي اإلكرتوين  فعال، يوؤدي اإىل اإجناز عمل البلدية وخدماتها اإلكرتونيًا.

 

تكنولوجيا المعلومات

   مت تركيب نظام حماية جديد لل�صبكة الداخلية واأجهزة احلا�صوب وال�صريفرات Hardware Firewall. وتطوير االنظمة الداخلية للحا�صوب.
من  املواطن  التي متكن  الربامج  بع�ض  لرتكيب  وتهيئته  البلدية،  مبنى  اال�صتقبال يف  منطقة  على حائط   )Touch Screen( مل�ض  �صا�صة  تركيب     

اال�صتعالم وطباعة الفواتري اخلا�صة به بنف�صه، دون الرجوع اإىل املوظف املخت�ض.
.VOIP االنتهاء من تفعيل نظام مق�صم الهاتف اجلديد على تكنولوجيا   

 

G I S
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تحسين مستوى رضا الجمهور

درا�سة ر�سا اجلمهور:
   مت عمل منوذج خا�ض لر�صا املواطن لعام 2012 عن اداء مركز خدمات اجلمهور ، وزع على املواطنني املراجعني يف مبنى البلدية، ومت حتليله، وكانت 

النتائج كالتايل :

جيد ممتازة1. تقييم املوظفني داخل املركز:
�سيئة �سيئةال راأيجيدا

النتيجةجدا

ممتازة0.0%0.0%3.7%29.6%66.7%طريقة التعامل مع اجلمهور )اللباقة بالتعامل(

ممتازة0.0%3.7%11.1%18.5%66.7%متكن املوظفني من املعلومات

ممتازة0.0%3.7%11.1%18.5%66.7%قدرة املوظف على تفهم احتياجاتك وتقدمي احللول املنا�صبة

ممتازة7.4%0.0%0.0%33.3%59.3%املظهر العام والنظافة والرتتيب

ممتازة1.9%1.9%6.5%25.0%64.8%جمموع الق�سم االأول: تقييم املوظفني داخل املركز

منا�سبة 2. تقييم الفرتة الزمنية للح�سول على اخلدمة:
غري ال راأيمنا�سبةجدا

منا�سبة

غري 
منا�سبة 

جدا
النتيجة

منا�صبة0.0%3.7%0.0%70.4%25.9%ما راأيك بوقت دوام املركز

منا�صبة0.0%7.4%7.4%59.3%25.9%املدة التي تنتظرها يف املركز حتى يلبى طلبك

منا�صبة0.0%3.7%11.1%59.3%25.9%عدد املوظفني يف املركز

منا�سبة0.0%4.9%6.2%63.0%25.9%جمموع الق�سم الثاين: تقييم الفرتة الزمنية للح�سول على اخلدمة

تطوير مراكز خدمات اجلمهور:
   التعاون مع �صركة االت�صاالت اخللوية الفل�صطينية – جوال باالطالع على جتربتهم يف جمال خدمات اجلمهور، بغر�ض متكني موظفي مركز خدمات 

اجلمهور تقدمي اأف�صل اخلدمات املمكنة للمواطنني. 

اخلدمات املقدمة للمواطنني:
   بلغ عدد الطلبات املقدمة للبلدية من تاريخ 2012/1/1 ولغاية تاريخ 2012/3/31 = 2423 طلبًا. 

   بلغ عدد الكتب الواردة للبلدية من تاريخ 2012/1/1 ولغاية تاريخ 2012/3/31= 1162 كتابًا. 
   بلغ عدد الكتب ال�صادرة من البلدية من تاريخ 2012/1/1 ولغاية تاريخ 2012/3/31 = 2460 كتابًا. 

لفتات 
   مبنا�صبة يوم املراأة العاملي، وعيد االأم،  قامت البلدية بتكرمي الن�صاء العامالت يف البلدية بتوزيع الورود عليهن، ونظمت جلنة العاملني والدائرة 

االإدارية للموظفات رحلة ترفيهية اإىل البحر امليت، كما وزعت حركة فتح الورود على موظفات بلدية رام اهلل بهذه املنا�صبة.
   وبهذه املنا�صبة اأي�صًا قام ال�صيد خالد فار�ض عن �صركته، م�صكورًا، بتكرمي موظفات البلدية بتقدمي �صلة حلويات لهن .

خدمات الجمهور
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تطوير قدرات العاملني 

امل�ساركات الداخلية 

اال�سماءاملوؤ�س�سةاملو�سوعنوع امل�ساركة

دورة
اإدارة وتنظيم االأعمال ملدراء املكاتب وال�صكرتاريا 

اأكادميية هيدويالتنفيذية 

جمانة وعري
 منى اأبو �صريحة

اولفت �صاهني
حنان �صنارة
حنان رفيدي
اميان فرح

رنا ا�صطيفان

�صالح عازراملوؤ�ص�صة االأوروبية العطاءاتدورة

جنان عناينوزارة احلكم املحليم�صروع النظام املايل للهيئات املحليةور�سة عمل 
ماهر الناطور

مدير عام البلدية احمد ابو بني ديوان املوظفني العاممدونة ال�صلوك واأخالقيات الوظيفة يوم عمل

اللجنة الفرن�صية الفل�صطينيةالتعاون الالمركزي الفرن�صي الفل�صطيني الثالثموؤمتر 

رئي�صة البلدية جانيت ميخائيل
مها رنتي�صي

ملفينا اجلمل
�صقر حنان�صة
     خالد غزال

فادي علياناملوؤ�ص�صة االأوروبية اإدارة �صبط املخازندورة

�صحر ا�صتيهاملوؤ�ص�صة االأوروبية اإدارة امللف ال�صريبيدورة

م. ملفينا اجلملوزارة ال�صحةاإعداد ا�صرتاتيجية �صحة البيئةور�سة عمل 

موؤ�ص�صة كونراد اديناور – رام اهلل والبيت االملاين اال�صتثمار يف الطاقة املتجددةموؤمتر
م. خالد غزالللتعاون االمنائي

فرح ك�صربي، اأمينة ابو الربجامعة بيز يتاحلكومة االلكرتونيةدورة

ور�سة عمل 
م�صودة ال�صيا�صات اخلا�صة مب�صادر التزويد 

م. خالد غزال �صلطة املياهباملياه

م. نهى غنيم، م. مي�صر �صكوكايننقابة املهند�صنيالتحكيم، العقود، املطالبات، العطاءاتور�سة عمل

حممد فالحاجلهاز املركزي لالإح�صاءنظام املراقبة االح�صائي الوطنيور�سة عمل

جنان عناينجمعية املراأة العاملةمناق�صة الد�صتور الفل�صطينيموؤمتر

امل�ساركات اخلارجية

ور�سة عمل – 
�صند�ض الدنارواق – االأردناملوروث الثقايف لقاء حت�سريي

ت�صميم اخللطات اال�صفلتية بطريقة دورة
م. ا�صامة م�صلحجامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية �صوبربيف

م. نهى غنيموزارة ال�صوؤون اخلارجية - اندوني�صيام�صاريع البنية التحتيةدورة

م. خالد غزالبلدية تولوز – فرن�صام�صروع حمطة التنقيةموؤمتر

مشاركــات
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أنظمة موارد  
بشرية شاملة

اأنظمة  بناء  الب�صرية، بغر�ض  املوارد  بلدية رام اهلل مع خبري يف  تعاقدت 
بحيث  العالقة،  ذات  ال�صيا�صات  جميع  ت�صمل  الب�صرية،  للموارد  �صاملة 
املوظفني  بجميع  اخلا�صة  العمل  الإجراءات  ناظمة  ال�صيا�صات  هذه  تكون 
لتحقيق  الدائم  البلدية  �صعي  اإطار  يف  اخلطوة  هذه  وتاأتي  والعاملني. 
املوؤ�ص�صي  العمل  ثقافة  وبناء  العمل،  املتمثل مباأ�ص�صة  اأهدافها،  اأبرز  اأحد 
وتعزيزها، ولتحقيق واإجناز االأنظمة. و مت تنظيم العديد من ور�ض العمل 
�صمل  حيث  واأهدافها،  عملها  وكيفية  االأنظمة  هذه  ملناق�صة  الداخلية 
احل�صور العديد من املوظفني من م�صتويات اإدارية خمتلفة، ومت الو�صول 
اإىل العديد من االأفكار واملخرجات واالقرتاحات واملالحظات التي اأثرت 
االأنظمة. ومت من جهة اأخرى اعتماد كل االأنظمة ب�صيغة امل�صودات االأوىل، 

وهي يف اإطار االعتماد النهائي واالإ�صدار.
 

إقرار نظام التقييم 

الب�صرية  املوارد  اأنظمة  اإطار  اإجنازها يف  التي عملت على  االأنظمة  واحلوافز، �صمن  االأداء  تقييم  نظام  رام اهلل  بلدية  اأجنزت 
التو�صيات  من  بالعديد  اخلروج  مت  حيث  مبناق�صته،  البلدية  يف  خمتلفة  اإدارية  م�صتويات  مب�صاركة  النظام  اإجناز  ومت  ال�صاملة. 
اأن عملية تقييم االأداء هي فر�صة حقيقية للم�صوؤول  واملخرجات التي مت االأخذ بها يف النظام يف قراءته االأوىل. ون�صري هنا اإىل 
واملوظف اإذا متت اال�صتفادة منها كما يجب، حيث تعطي الطرفني فر�صة لالت�صال يف مو�صوع االأداء وحتقيق تغذية راجعة لكال 

الطرفني، ما ينعك�ض ايجابيًا على جو العمل يف الدائرة، وعلى العالقة ما بني االأطراف املعنية.
 

إداريــات

مركز خدمات جمهور بلدية رام اهلل
في خدمتك

2945555   0569671111   0599671000
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تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأحر التهاين للزميالت والزمالء يف منا�سباتهم ال�سعيدة:

   رزق الزميل �صمري الب�ض، من دائرة الهند�صة، مبولود جديد ا�صماه طارق. 
   رزق الزميل جري�ض فوا�صله، من الدائرة املالية، مبولود جديد ا�صماه فرح. 

   رزق الزميل �صامي عليان، من ق�صم املكتبة يف الدائرة الثقافية، مبولود جديد ا�صماه حممد. 
   رزق الزميل ن�صال نادر، من ق�صم جتميل املدينة / دائرة ال�صحة والبيئة، مبولود جديد ا�صماه عي�صى. 

   ح�صلت الزميلة �صفاء دويك، رئي�صة ق�صم تكنولوجيا املعلومات واأنظمة املعلومات اجلغرافية على �صهادة الدكتوراه.

ت سبــا منا

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأحر التعازي للزميالت والزمالء لفقدان اعزائهم:

   وفاة والد الزميل جمال عفنو�ض، من دائرة الهند�صة.
   وفاة �صقيقة الزميل علي ناجي دار عا�صي، من دائرة ال�صحة والبيئة.

   وفاة والد الزميل عبد الرحمن يا�صني، من الدائرة االدارية/ ق�صم اخلدمات امل�صاندة. 
   الزميل عزيز العطاري يف ذمة اهلل

تنعى اأ�صرة بلدية رام اهلل مبزيد من احلزن واالأ�صى الزميل الفقيد املرحوم عزيز العطاري"اأبو اإبراهيم".

التحق املرحوم عزيز العطاري بالبلدية يف �صهر اأيلول عام 1965، وقد عمل بوظيفة ر�صام معماري يف دائرة الهند�صة. اأحيل العطاري للتقاعد 

بتاريخ 1996/1/1 حيث دامت فرتة خدمة املرحوم عزيز العطاري 30عامًا، وكان طوال فرتة خدمته، مثااًل للموظف النزيه الذي يحرتم 

اجلميع ويحرتمه اجلميع، وكان متفانيًا وخمل�صًا ومتعاونا مع جميع زمالئه يف العمل. رحم اهلل الفقيد واألهم اأهله ال�صرب وال�صلوان.

تهنئة

تعزية
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