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بتغطيته  االخبارية  للر�سالة  الثامن  العدد  يتميز 
احلايل  البلدي  املجل�س  لت�سلم  االول  ال�سيف  ملو�سم 
نهاية  حتي  ايار  مطلع  من  الفرتة  وتغطي  ملهماته، 
للربامج  ا�سافة  والفعاليات،  الن�ساطات  جممل  اب 
زالت قيد  التي ال  التي مت اجنازها وتلك  وامل�ساريع 

االجناز.

امل�سي  نوكد  ر�سالتها عند اطالقها، فنحن  كانت  كما 
قدما يف ر�سالة بلدية رام اهلل االخبارية الدورية، 
املجتمع  مع  توا�سلنا  حمطات  من  واحدة  لتكون 
يف  �سركائنا  باعتبارهم  ومواطنني  موؤ�س�سات  املحلي 
الك�سف  ولت�سكل  اهلل،  رام  ملدينة  ال�ساملة  التنمية 
ي�سكلون  الذين  املدينة  موطني  مع  للح�ساب  الدوري 

الهيئة العامة ملوؤ�س�سة بلدية رام اهلل.

نعتز  ونحن  ر�سالتنا  من  الثامن  العدد  نقدم 
باالجنازات التي حتققت، ونعدكم مبوا�سلة امل�سوار 
عمليا  اال�سرتاتيجية  وتوجهاتنا  خطتنا  لرتجمة 

علي االر�س. 

الثمني  وقتكم  من  جزء  لتخ�سي�س  ن�سكركم 
لكم  ونقدر  االخبارية،  ر�سالتنا  علي  لالطالع 
ومب�سمونها،  ب�سكلها  حولها  االنتقادية  مالحظاتكم 
احلقيقية  املدخالت  �ست�سكل  التي  املالحظات  وهي 
لتطوير ر�سالتنا االخبارية لتكون مب�ستوي التوقعات 

والطموحات.

نحييكم من قلب رام اهلل الناب�س، وندعوكم لزيارة 
باتت  والتي  املتنوعة،  املدينة  مبرافق  واال�ستمتاع 
علي  لفل�سطني  حيويا  مركزا  واالعتزاز  الفخر  بكل 
طريق االتتقال للقد�س ال�سريف عا�سمتنا االبدية.

م. مو�سي حديد
رئي�س بلدية رام اهلل

كلمة العدد
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تطوير البنية التحتية
�ضمن خطتها لتطوير �لبنية �لتحتية يف مدينة ر�م �هلل، قامت �لبلدية خالل  �لأربعة �أ�ضهر �ملا�ضية ب�ضق عدد من �لطرق و�إن�ضاء �ضو�رع وتعبيد �أخرى، �إ�ضافة 
�إىل �إجناز م�ضاريع خدماتية تتوزع على �ل�ضرف �ل�ضحي و�لإنارة و�لهند�ضة، نفتتح بها ر�ضالتنا �لدورية لنفتح  للمو�طنني نافذة يطل عربها مبا يتيح له 

مر�قبة �لإجناز�ت و�لطالع على �خلطط:

ُبنيــة تحتيــة 

م�سروع تاأهيل طرق داخلية لعام 2013

 مت البدء باأعمال تاأهيل طرق داخلية “عطاء رقم  ب ر م  2013/14« �شق وتعبيد 
ماليني   2.6 قدرها   اإجمالية  بقيمة  بـ  قائمة،  �شوارع  وتاأهيل  جديدة  �شوارع 
 16 ي�شتمل  م�شروع  �شمن  اهلل،  رام  بلدية  �شندوق  من  ممولة  تقريبا،  �شيكل 
�شارعا، هي: �شارع �شرحبيل بن ح�شنة، �شارع نيودلهي، �شارع امل�شتقبل، �شارع 
الإجنيلية، �شارع اجلاحظ، �شارع هافانا، �شارع مو�شى العلمي، �شارع الكرمل، 
�شارع ال�شوبك، �شارع ماجد اأبو �شرار، �شارع اأم الزينات، �شارع �شاتيال، �شارع 

القاهرة، وجمموعة من ال�شوارع املتفرقة.
ويبلغ طول هذه ال�شوارع  3520 مرتا ، وت�شتمل الأعمال على �شق �شوارع جديدة 

وتاأهيل اأخرى قائمة وتو�شعة �شوارع لزيادة م�شتوى الأمان عليها.

م�ساريع االإنارة

جديدة  اإنارة  اأعمدة  تركيب  على  املا�شية  الفرتة  خالل  الإنارة  اأعمال  �شملت 
يف  اإنارة  ومتديد  ردانا،  وحر�ش  ال�شعبي  اهلل  رام  �شوق  منها  يذكر  مواقع،  يف 
�شارع مو�شكو، وتاأ�شي�ش بنية حتتية لالإنارة يف �شارع ال�شقرة واللد ومليدان امللك 

عبداهلل.
اأما اأعمال ال�شيانة فا�شتملت على �شيانة 150 وحدة اإنارة يف املدينة، كما متت 
�شيانة �شبكات الإنارة واإعادة �شحب كوابل بطول 500  مرت، و�شيانة  40 وحدة 

اإنارة من النوع اخلا�ش املركب يف مركز املدينة واأعمدتها.

تزيني املدينة خالل �سهر رم�سان املبارك وعيد الفطر ال�سعيد 
البلدية  قامت  الدينية،  الأعياد  بالتزيني خالل  املتعلقة  ال�شنوية  �شمن خطتها 
بعد  اأ�شبوعني  ولغاية  رم�شان  �شهر  بداية  الإعالن عن  ليلة  املدينة من  بتزيني 
عيد الفطر ال�شعيد، وا�شتمل التزيني مناطق اأمام امل�شاجد وال�شوارع وامليادين 

الرئي�شة ومرافق البلدية ومركز املدينة والبلدة  القدمية. 

م�سروع اأدراج عامة يف املدينة

مت النتهاء من جتهيز املخططات ووثائق العطاء مل�شروع تنفيذ اأدراج عامة  يف  
املدينة، وي�شمل امل�شروع �شارع �شيدون بعر�ش 12م وطول 35م، و�شارع ميعار 

بعر�ش 8م وطول 60م.

�ن�ضاء �ضارع هافانا�ن�ضاء �ضارع ماجد �أبو �ضر�ر

تنفيذ �أدر�ج يف عني منجد

تنفيذ �أدر�ج يف �ضارع 
�ضيدون
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ُبنيــة تحتيــة 

ميدان اأ�سرى احلرية
يقع امليدان بالقرب من فندق املوفنبيك، 
اخلارجية  الأعمال  من  النتهاء  ومت 
اإن�شاء  الأعمال  و�شملت  امليدان،  لإن�شاء 
امليدان واجلزر وتو�شعة الأر�شفة، وزراعة 

�شجرة زيتون وت�شجري امليدان بالأزهار.
تغيري  اأي�شا  مت  اأنه  بالذكر  ويجدر 
امليدان   يف  املركبات  حركة  اجتاهات 
للتخفيف من اأزمة ال�شري يف تلك املنطقة.

تنظيم حركة السير وتجميل المدينة
م�ساريع اإن�ساء امليادين وتاأهيلها

تعمل بلدية رام اهلل و�شمن خطتها املرورية والتجميلية يف املدينة، على ان�شاء واإعادة تاأهيل امليادين مبا يخدم ت�شهيل حركة املرور، والأمان على الطرقات، وكذلك 
العمل على جتميل املدينة من خالل الأعمال الفنية والت�شجري الذي ت�شمه هذه امليادين.

 وعملت �لبلدية خالل �لفرتة �ملا�ضية على �إن�ضاء وتاأهيل �مليادين �لتالية: 

ميدان حيدر عبد ال�سايف
املياه،   م�شلحة  مبنى  مقابل  امليدان  يقع 
اخلارجية  الأعمال  من  النتهاء  مت  وقد 
ميدان  اإن�شاء  �شملت  حيث  للميدان 
علما  جزر،  واإن�شاء  اأمتار،   9  بقطر 
تقليل  اأ�شا�ش  على  جاء  التاأهيل  اأن 
التي  املنطقة  تلك  يف  ال�شري  حوادث 
�شمي  وقد  املروري.  بالزدحام  متتاز 
جلنة  و�شعتها  معايري  وفق  امليدان 
الت�شمية والرتقيم التي هدفت اإىل تكرمي 
ال�شخ�شيات الفل�شطينية باإن�شاء ميادين 

باأ�شمائهم. 

ميد�ن �أ�ضرى �حلرية

ميد�ن حيدر عبد�ل�ضايف
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تأهيل المرافق العامة
م�سروع �سيانة املدار�س احلكومية يف املدينة

ُبنيــة تحتيــة 

ي�شمل هذا العطاء ال�شنوي اأعمال �شيانة املدار�ش احلكومية يف املدينة للمحافظة 
وتبلغ  التعليمية،  وللعملية  للطالب  منا�شبة  يوفر ظروفا  واآمن  و�شع جيد  عليها يف 
يتم جبايتها من  التي  املعارف  �شيكل من موازنة �شريبة  األف  الأعمال 700  تكلفة 

املواطنني، لإن�شاء املدار�ش و�شيانتها. 
 وت�شمل الأعمال املدار�ش املدرجة �شمن امل�شروع: مدر�شة عزيز �شاهني، مدر�شة 
بنات رام اهلل الثانوية، مدر�شة هواري اأبو مدين، مدر�شة ذكور رام اهلل الثانوية، 
اأعمال  اأعمال ال�شيانة  مدر�شة في�شل احل�شيني، ومدر�شة عني م�شباح.  وت�شمل 
طالء واأعمال هدم، واإن�شاء وحدة �شحية،  واأعمال تركيب �شبابيك املنيوم، و�شب 

ممرات،  اإ�شافة اإىل اأعمال متفرقة اأخرى. 

م�سروع تطوير البنية التحتية 
يف منطقة التو�سعة اجلديدة للمدينة:

لقد تنوعت م�شاريع البلدية لتخدم عدة جمالت خمتلفة، وذلك بهدف تطوير البنية 
البيئة اجلاذبة  اإىل تطوير  اإ�شافة  التحتية وحت�شني ال�شالمة املرورية على الطرق، 

لال�شتثمار يف املدينة، ومن اأهم امل�شاريع التي متت متابعتها امل�شاريع التالية:
التو�شعة  منطقة  يف  التحتية  البنية  تطوير  مل�شروع  املرجعية  ال�شروط  جتهيز  مت 
اأحوا�ش  لـ 3  اجلديدة للمدينة، وذلك لت�شميم �شبكة الطرق وال�شرف ال�شحي  
متت اإ�شافتها حديثا للمدينة، وهي: حو�ش 5 خربة البد، حو�ش 6 اجلهري، وحو�ش 
العد�ش  10خلة  اأحوا�ش  يف  ال�شوارع  �شبكة  من  اأجزاء  اإىل  اإ�شافة  الكرينعة،   12
و14 الكرينعة و15 اجلدول.علما اأن امل�شروع يحتوي على 128 �شارعا بطول 55كم 

تقريبا، وبعرو�ش تنظيمية خمتلفة ترتاوح بني 4-22م.

ميدان امللك عبد اهلل  الثاين
الواقع يف �شارع  الثاين  اإن�شاء ميدان امللك عبد اهلل  باأعمال  البدء  مت 
طوكيو قرب ق�شر رام اهلل الثقايف، حيث ت�شمل الأعمال اإن�شاء امليدان، 

واإعادة تعبيد ال�شوارع املحيطة به وتو�شعة الأر�شفة.
تقريبا،   مرتا   13 بارتفاع  حجري  عمود  اإن�شاء  العمل  فكرة  وت�شمل   
ينتهي مبج�شم لطائر ال�شقر الذي يرمز اإىل »�شقر قري�ش«، وحتيط 

باملج�شم م�شاحات مبلطة باحلجر ومزروعة بالورود.
وي�شم امل�شروع تاأهيل تقاطعات جميع ال�شوارع املوؤدية اإىل امليدان الذي 
يقع على تقاطع كل من �شوارع طوكيو و�شاتيال واجلزائر. وتبلغ التكلفة 
التقديرية لالأعمال 700 األف �شيكل، ومن املتوقع النتهاء منها يف نهاية 
�شهر اآب القادم. من اجلدير ذكره اأن رئي�ش بلدية رام اهلل م. مو�شى 
حديد، وخالل ا�شتقبال الرئي�ش حممود عبا�ش للملك عبد اهلل الثاين 
يف مقر الرئي�ش يف رام اهلل، قد �شلم امللك عبد اهلل قرار املجل�ش البلدي 
القا�شي بت�شمية ميدان با�شمه وفقا لتوجيهات الرئي�ش عبا�ش، وذلك 
تعبريا عن التقدير الكبري لدعم ال�شعب الأردين للدولة الفل�شطينية بعد 

العرتاف بها يف الأمم املتحدة كدولة مراقب غري ع�شو

ميد�ن �مللك عبد �هلل

�أعمال �ضيانة يف مدر�ضة ذكور ر�م �هلل �لثانوية
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مشاريع الصرف الصحي

م�سروع حمطة تنقية �سرف �سحي الطرية
بالأعمال  البدء  مت  ثم  ومن  املحطة،  يف  املدنية  الأعمال  من  املا�شية  القريبة  الفرتة  خالل  البلدية  انتهت 
امليكانيكية، ومت توريد معظم املعدات امليكانيكية والكهربائية للمحطة بن�شبة و�شلت اإىل حوايل 80% ، كما مت 
و�شع خطة مدرو�شة للربط بال�شبكة العامة لل�شرف ال�شحي بالطريقة الفنية املثلى. وقد �شارف امل�شروع على 
النتهاء، خالل وقت عمل قيا�شي منذ حلظة البدء باأعمال املحطة، والتي تعترب فرتة زمنية ق�شرية لإن�شاء مثل 

هذه املحطة بالتقنية العالية.   
وتعترب هذه املحطة الأوىل من نوعها يف فل�شطني والدول املجاورة والتي �شتعمل على تنقية املياه العادمة مبعدل 

)2000( مرت مكعب يوميا، وميكن ا�شتخدام املياه الناجتة عنها لكافة اأنواع الزراعة والري.
ومن اجلدير ذكره اأن بلدية رام اهلل كانت وقعت اتفاقية مع �شركة »دوراكم« املتاآلفة مع �شركة ايجيل الإمارات، 
 membrane( الأغ�شية  تكنولوجيا  با�شتخدام  التنقية  بناء حمطات  ومتخ�ش�شة يف  �شركة معروفة  وهي 
technology( لتنفيذ حمطة تنقية �شرف �شحي الطرية بتكلفة 16 مليون �شيكل، بتمويل ذاتي من �شندوق 

بلدية رام اهلل، وبقدرة ا�شتيعابية 2000لرت مكعب يوميا.

ُبنيــة تحتيــة 

تاأهيل �سبكة ال�سرف ال�سحي 
لإعادة  توجهها  �شمن  البلدية،  طرحت 
للعام  العائدة  القدمية  ال�شبكة  تاأهيل 
ال�شرف  خطوط  تاأهيل  عطاء   ،1973
وعبد  مو�شى  خليل  �شارعي  يف  ال�شحي 
ال�شناعية(  )املنطقة  �شومان  احلميد 
اهلل  رام  بلدية  بني  م�شرتك  بتمويل 
واملمثلية البولندية. من جهة اأخرى، قامت 
ال�شرف  خطوط  بتاأهيل  البلدية  طواقم 
قامت  كما  الريموك،  �شارع  يف  ال�شحي 
بتاأهيل خطوط ال�شرف وحت�شني الأر�شية 

وتبليطها يف �شارع ال�شقرة. 

حمطة تنقية �ضرف �ضحي �لطرية
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شؤون إدارية
الهيكلية التنظيمية اجلديدة لبلدية رام اهلل 

�شمن  روؤية البلدية وتلبية لحتياجات العمل يف البلدية، وبعد  قرار املجل�ش البلدي تعديل الهيكلية الوظيفية يف البلدية، اأ�شبحت ت�شتمل على  
ثماين دوائر،  وهي :

إداريــات

دائرة 
ال�سوؤون االإدارية دائرة امل�ساريع

دائرة 
العالقات العامة

دائرة ال�سوؤون 
الثقافية 

واملجتمعية

دائرة 
ال�سوؤون املالية

دائرة 
ال�سحة والبيئية

دائرة 
نظم املعلومات 

اجلغرافية 
وتكنولوجيا املعلومات

دائرة االأبنية
والتخطيط احل�سري

تعديل �ساعات الدوام
مركز البلدة القدمية  خلدمات اجلمهور

اعتبارًا من تاريخ 2013/9/1  ي�شتقبل مركز البلدة القدمية خلدمات اجلمهور،   املراجعني الكرام من ال�شاعة 9:00 �شباحا  ولغاية ال�شاعة 
4:00 ع�شرا .

املقاعد املخ�س�سة لبلدية رام اهلل يف كليات الوكالة 

�شمن التفاق القائم بني بلدية رام اهلل ووكالة الأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني بتخ�شي�ش ع�شرة مقاعد للبلدية للطالب 
ممن ل يحملون بطاقة لجئ للدرا�شة يف  كلية العلوم الرتبوية، وع�شرة مقاعد يف كلية جمتمع املراأة - الطرية، ا�شتقبلت البلدية طلبات من 
خريجي الثانوية العامة 2013، وبح�شب املعايري املحددة التي و�شعتها جلنة خمت�شة من املجل�ش البلدي لهذه املقاعد، مت اختيار الطالب 

املقبولني، والإعالن عن اأ�شمائهم يف ال�شحف املحلية.
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امل�ساركات املحلية يف رام اهلل 

نوع �مل�ضاركة�مل�ضارك
فعاليات مهرجان �مل�ضاح �لأول يف طارق قو�ريق

فل�ضطني ماأمون ق�ضاروة
جو�د �إبر�هيم

ور�ضة عمل �ملر�أة وقطاع �لبنية �لتحتية�ضنا بركة

مر�م طوطح
ور�ضة عمل �ل�ضتخد�م �لأمثل 
ل�ضبكات �لتو��ضل �لجتماعي 

ور�ضة �إد�رة قو�عد �لبيانات �أمينة �أبو �لرب
ور�ضة عمل �مل�ضاركة �ملجتمعية د.�ضادي �لغ�ضبان

و�لتخطيط �حل�ضري �ضمرية �أبو غز�لة
ور�ضة عمل  �حلكومة �للكرتونية د. �ضفاء �لدويك

خارطة �لطريق �أمينة �أبو �لرب
ور�ضة عمل ملناق�ضة م�ضودة دليل ماهر �لناطور

�لتدقيق �لد�خلي/ �أريحا  �ضليمان غنيم
�أ�ضامة م�ضلح

مها �ضحادة 
�لتو��ضل �ل�ضرت�تيجي

حمزة د�لية

امل�ساركات الدولية

�ملدينة/�لدولة�مل�ضاركة�مل�ضارك
فرن�ضا / مر�ضيلياور�ضة عمل �ملكتبات يف فل�ضطنيهالة كيلة

�لربتغالموؤمتر لن�ضر �لأفكار وم�ضاركتهازينة �ضعودي مارلني خليل

كوريا �جلنوبية�لتعرف على �ملر�كز �لثقافية يف كوريا �جلنوبيةفاتن فرحات

بمناسبة شهر 
رمضان الفضيل 

حفل اإلفطار 
السنوي للعاملين 

اأقامت بلدية رام اهلل اإفطارا جماعيا 
البلدية،  يف  العاملني  �شرف  على 
جممع  مقابل  ردانا  حر�ش  يف  وذلك 
العاملون  �شارك  الرتويحي،  اهلل  رام 
واملتقاعدون واأع�شاء املجل�ش البلدي، 
م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�ش  بح�شور 
جلميع  توجه  الذي  حديد  مو�شى 
باأحر  اهلل  رام  بلدية  يف  العاملني 
التهاين حللول ال�شهر الف�شيل، داعيا 
على  ال�شعيد  الفطر  عيد  يحل  اأن 
واليمن  باخلري  الفل�شطيني  ال�شعب 

والربكات

إداريــات

ور�سة عمل » م�سروع » الرتاث من اجل التطوير اال�ستثمار 
يف املوارد الب�سرية من اجل تطوير مراكز املدن التاريخية وادارتها«

اجل  من  الب�شرية  املوارد  يف  ال�شتثمار  التطوير  اجل  من  الرتاث   « م�شروع  فعاليات  �شمن 
تطوير مراكز املدن التاريخية وادارتها« مت عقد ور�شة عمل يف مدينة عمان يف الفرتة بني 24-
2013/6/26، بح�شور ممثلني عن املجموعات الثالث )رام اهلل وبيت حلم وال�شلط( وبا�شراف 
ممثل من موؤ�ش�شة ريهابيميد ال�شبانية، حيث �شارك وفد من بلدية رام اهلل �شم ع�شو املجل�ش 
البلدي حربي الفروخ وم. اياد عي�شى مدير امل�شروع وم. �شميحة خليل مهند�شة امل�شروع وم. دعد 

�شرييف من�شقة امل�شروع.
مت خالل الور�شة تقييم جمريات امل�شروع احلايل يف املدن الثالث )رام اهلل وبيت حلم وال�شلط( 
احلماية  دليل  لعنا�شر  م�شودة  و�شع  على  العمل  جرى  حيث  القادمة،  للفعاليات  التخطيط  ومت 
املقرتح للمنطقة التاريخية، كما اطلع فريق العمل على النظام املقرتح للبلدة القدمية يف مدينة 
بيت حلم، ومتت زيارة مدينة ال�شلط والطالع على جتربتها بهذا اخل�شو�ش. و�شيجري العمل 
خالل الفرتة املقبلة من امل�شروع على بلورة اخلطة ال�شرتاتيجية حلماية املوروث الثقايف وتطوير 

البلدة القدمية يف مدينة رام اهلل.

جانبان من حفل �فطار �لعاملني

بهدف تطوير قدرات العاملني يف دوائر بلدية رام اهلل يبني اجلدول التايل امل�شاركات املحلية والدولية للعاملني يف ور�ش العمل واملوؤمترات كل ح�شب تخ�ش�شه.

تطوير قدرات العاملين 
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ت�سغيل عدادات مواقف ال�سيارات:
املرور  اأزمة  تخفيف  و  املدينة  تنظيم  حلملة  ا�شتكماًل  العدادات  ت�شغيل  ياأتي 
الزدحام.  مناطق  يف  للت�شوق  مركباتهم  لإيقاف  للمواطنني  الفر�شة  ولتوفري 
تعترب  التي  ال�شوارع  من  �شارعا  يف20  عدادا    38 بتوزيع  البلدية  قامت  حيث 
الدفع  عدادات  وجود  منطقة  تبني  لفتات  وجود  مع  لالزمة  رئي�شا  م�شدرًا 
امل�شبق، كما قامت بتوزيع ن�شرات تعريفية بكيفية ا�شتخدام العدادات بالإ�شافة 

اإىل ن�شر التعليمات اخلا�شة بذلك على موقعها اللكرتوين 
اهلل”،  رام  بلدية   “ اخلا�شة  الفي�شبوك  �شفحة  وعلى 

�شمن حملتها الإعالمية لبدء ت�شغيل النظام.

تعمل العدادات ح�سب التوقيت ال�ستوي من 
ال�ساعة الـ 9:00 �سباحا حتى الـ 6:00 م�ساء.

ولت�ضهيل ��ضتخد�م �لعد�د�ت، مت �إجر�ء �لتايل:
• و�شع مل�شق اإر�شادي للمواطنني، ومت اإل�شاقه على 	

املواطنني  لتوجيه  امل�شبق  بالدفع  الوقوف  اإ�شارات 
اإىل مكان العداد.

• اإ�شدار بطاقة وقوف خا�شة بال�شكان القاطنني يف 	
منطقة العدادات لت�شهيل عملية اإيقاف مركباتهم 

يف منطقة �شكناهم خالل �شاعات النهار.
• ا�شتخدام 	 يف  الراغبني  للمواطنني  �شيكال   30 بر�شيد  �شحن  بطاقة  توفري 

نظام العدادات دون احلاجة ل�شتخدام القطع النقدية.
• العدادات 	 فوق  �شتثبت  ووا�شحة  مرتفعة  اإر�شادية  لوحات  وتوفري  ت�شميم 

لتمكني املواطنني من روؤيتها وحتديد مكانها بو�شوح.
• نظام 	 وحتديث  تطوير  على  اهلل  رام  بلدية  وتعمل 

العدادات، وهذا ي�شمل:
• )البطاقة 	 للمواطنني  جديدة  خيارات  توفري  درا�شة 

.)SMS الذكية والر�شائل الق�شرية
• �شوارع 	 اإىل  العدادات  نظام  منطقة  تو�شعة  درا�شة 

اإيقاف مركباتهم  للمواطنني فر�شة  يوفر  ما  جديدة، 
ب�شهولة ويف اأي وقت يف مناطق الزدحام والت�شوق.

• ت�شدرها 	 التي  الوقوف  تذكرة  ت�شميم  حتديث 
العدادات.

• كامل 	 لتغطية  امليداين  العمل  فريق  اأفراد  زيادة عدد 
منطقة العدادات وتوفري امل�شاعدة والإر�شاد الالزمني 

للمواطنني.

إداريــات

ت�سغيل عمالة باملو�سم ال�سيفي
قامت البلدية بت�شغيل 55 عامال بعقود خا�شة، تلبية حلاجة عدد من دوائرها 
فرتة  يف  املدينة  اإىل  الوافدين  اأعداد  لتزايد  نظرا  العاملة،  الأيدي  من  ملزيد 
العطلة ال�شيفية، الأمر الذي يزيد احلاجة اإىل تكثيف العمل فيما يخ�ش عدة 
وم�شروع  ال�شيارات،  عدادات  وم�شروع  ال�شلبة،  النفايات  جمع  مثل  اأعمال، 
املكتبات، وحتديث البيانات، والتع�شيب والتقليم والنظافة وم�شاريع الطرق، اإىل 

جانب العمل يف �شوق رام اهلل.
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ا�شت�شافت بلدية رام اهلل يف الن�شخة اخلام�شة  ملهرجان وين ع رام اهلل )8/30-22( 
والذي اتخذ عبارة »منا وفينا« ثيمة له، فرقا فل�شطينية من دول العامل املختلفة، 
وذلك لرتكيزها هذا العام على ا�شت�شافة الفنانني الفل�شطينيني يف املهرجان اأينما 
كانوا، �شواء من يعي�ش منهم يف فل�شطني التاريخية، اأو يف املنايف واملهاجر، وذلك يف 
خطوة جديدة لتطوير املهرجان وربط اجلمهور الفل�شطيني باإبداعات فنانيه، حيث 
مل ت�شنح الفر�شة للغالبية العظمى من اجلمهور ملعرفة جزء كبري من اإنتاج هوؤلء 

املبدعني، على الرغم من ح�شورهم العاملي و�شهرتهم الوا�شعة. 
وتفاعل جمهور مهرجان »وين ع رام اهلل« ليلة الفتتاح مع فرقة دوزان واأوتار 
من الأردن، ومع الفنانة الفل�شطينية �شابرين كمال. اأما اليوم الثاين للمهرجان 
وفل�شطيني  املحافظات  خمتلف  من  وال�شباب  والأطفال  العائلة  فيه  فاجتمعت 
ال�شهب  فرقة  مع  وامل�شرحية  القتالية  الفنون  بعرو�ش  لال�شتمتاع  الداخل 
الفل�شطينية ومدر�شة �شريك فل�شطني وفرقة التايكوندو التي قدمت خ�شي�شا 

للم�شاركة يف املهرجان من كوريا.
 وكانت الفعالية ال�شبابية الثانية مع الفنان الفل�شطيني تامر اأبو غزالة القادم 
من م�شر، والذي قدم اأغنيات من تاأليفه ملو�شيقى معا�شرة ير�شم فيها عبارات 
الفنان  مع  فعالية  جانب  اإىل  الأمن،  وانعدام  واحلب  والتحدي  الأمل  جتمع 
احلياة  هموم  متناول  الراب  اأغاين  قدم  الذي  كويك   اأبو  طارق  الفل�شطيني 

اليومية للنا�ش. 
خمتلفة  بعرو�ش  احلدادين  را�شد  �شاحة  يف  املهرجان  فعاليات  وتوا�شلت 
القد�ش يف  مقامات  وفرقة  اجلليل  رباعي  فرقة  مع  ا�شتقطبت جمهورا مميزا 
اليوم الثالث للمهرجان، ويف اليوم الرابع فرقة ايقاعات البلد كانت يف مركز 

للمو�شيقي  عر�شا  قدمت  التي  نوى  وجمموعة  للمارة،  عر�شها  تقدم  املدينة 
العربي الفل�شطيني  روحي اخلما�ش . 

الذي  اأرواح �شهدائنا  اليوم اخلام�ش حدادا على  املهرجان عرو�شه يف  واأوقف 
ارتقوا على اأر�ش خميم قلنديا، ولي�شتاأنف الفعاليات مع فئة الأطفال يف اليوم 
ال�شاد�ش بعر�ش مل�شرحية لالأطفال يف مركز خليل ال�شكاكيني، و�شعر ومو�شيقى 

لطارق حمدان، وعر�ش للفنان جميل ال�شايح.
مع  غنام  فكتور  للفل�شطيني  مو�شيقي  عر�ش  مع  فعالياته  املهرجان  وا�شتكمل   
الهولندي جاكو مولر، والفنانة  كاميليا جربان من فرن�شا، يف متحف حممود 

دروي�ش.
الفعاليات  ا�شتكملت   واختتم املهرجان بعر�ش لفرقة حنني من فل�شطني، كما 

التي تاأجلت  جلوقة ني�شان لالأطفال، وكذا اأم�شية مع ال�شاعر اأحمد دحبور. 

يذكر اأن البلدية وجهت الدعوة جلميع املواطنني حل�شور املهرجان الذي يقدم 
عرو�شه جمانا، وتوجهت بال�شكر لأع�شاء اللجنة الثقافية يف املهرجان، وهم:  
اإبراهيم العطاري، اإميل ع�شراوي، اإميان حموري، خالد عليان، خالد قطام�ش، 
رمزي اأبو ر�شوان، طارق العربي، حممود اأبو ه�شه�ش، نادر جالل، ن�شرين نفاع. 
و�شكرت البلدية رعاة املهرجان ال�شركاء ال�شرتاتيجيني يف امل�شوؤولية املجتمعية: بنك 
فل�شطني راع رئي�شي، والوطنية موبايل وفندق جراند بارك راع ف�شي، بالتعاون مع:  
مركز الفن ال�شعبي، موؤ�ش�شة با�شم ومنى ح�شمة، احتاد اأبناء رام اهلل يف اأمريكا، 
وبدعم من موؤ�ش�شة عبد املح�شن القطان، وبرعاية اإعالمية من: تلفزيون وف�شائية 

فل�شطني، �شبكة راية اإف اإم، �شبكة معا الإخبارية، �شبكة فل�شطني 24.

�سيف حافل بالفعاليات يف رام اهلل..

مهرجان وين ع رام الله 5
جماهري حا�ضدة تلتقي مع �لفنانني �لفل�ضطينيني من دول �لعامل 

فعاليات ثقافية ومجتمعية 
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مهرجان رام الله للتسوق 2013
حماولة لتوجيه �حلركة �ل�ضر�ئية لل�ضوق �لفل�ضطينية

اأطلقت بلدية رام اهلل وغرفة جتارة و�شناعة حمافظة رام اهلل والبرية فعاليات 
مهرجان رام اهلل للت�شوق 2013، وذلك خالل موؤمتر �شحايف عقدته يف الغرفة 
التجارية، بح�شور وزير القت�شاد د. جواد ناجي، وحمافظة رام اهلل والبرية 
اخلا�ش  القطاع  عن  وممثلني  اهلل  رام  بلدية  جمل�ش  واأع�شاء  غنام،  ليلى  د. 

وموؤ�ش�شات املدينة وو�شائل الإعالم. 
وانطلق املهرجان الذي يقام للمرة الأوىل يف مدينة رام اهلل، ويهدف اإىل توفري 
الظروف  ظل  يف  للمواطنني  كبرية  وعرو�ش  منخف�شة  باأ�شعار  ت�شوق  فر�ش 
القت�شادية ال�شعبة، واإىل اإنعا�ش احلركة التجارية والقت�شادية يف مدينة رام 

اهلل )من تاريخ8/31-1(.
 واأكدت ر�شالة املهرجان على اأن ال�شوق الفل�شطينية يجب اأن تكون وجهة لكل 

الفل�شطينيني، بدل من ال�شوق الإ�شرائيلية يف هذه الفرتة من العام. 
املهرجان  خيمة  منها  متنوعة،  فعاليات  على  فرتته  طوال  املهرجان  وا�شتمل 
وامل�شانع  لل�شركات  عر�شا  �شمت  التي  املدينة  مبركز  جبيل  بنت  �شارع  يف 

الفل�شطينية، والرتويج للمنتج املحلي، وعر�ش جمموعة منتدى �شيدات الأعمال 
راعي  فل�شطني  لبنك  اأيام  وثالثة  اليدوية،  والأ�شغال  واملالب�ش  املطرزات  من 
الذي  ال�شيافة  واأ�شبوع  لالأطفال،  وهدايا  فنيا  برناجما  قدم  الذي  املهرجان 
هدف اإىل ترويج املطاعم والفنادق ودور ال�شيافة يف املحافظة من خالل منح 
خ�شومات غري م�شبوقة، واأ�شبوع املو�شة )رام اهلل فا�شن ديز، وخ�شومات على 
املالب�ش الأحذية ....الخ(، واأ�شبوع العودة للمدار�ش )القرطا�شية وكل ما يلزم 
للعودة للمدار�ش ت�شاحبه فعاليات فنية وثقافية(، وقد �شارك يف املهرجان اأكرث 

من 300 حمل ومطعم ومرفق يف املدينة. 
وغرفة  البلدية  قبل  من  نظم  للت�شوق  اهلل  رام  مهرجان  اأن  ذكره  اجلدير  من 
بنك  وبرعاية  الأملانية،  الوكالة  من  بدعم  والبرية،  اهلل  رام  و�شناعة  جتارة 
فل�شطني، وبالتعاون مع احتاد الغرف التجارية ال�شناعية الزراعية الفل�شطينية 
اأجيال  �شبكة  وبرعاية  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  امل�شتهلك-  حماية  وجمعية 

الإذاعية الراعي الإعالمي الإذاعي، وزمن بر�ش.  

فعاليات ثقافية ومجتمعية 

�فتتاح خيمة مهرجان �لت�ضوق يف مركز �ملدينة
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مخيم رام الله الدولي 
للعمل التطوعي الثالث

اطلقت بلدية رام هلل  اأعمال خميم رام اهلل الدويل الثالث للعمل 
رام  مدينة  من  املحليني  املتطوعني  من  عدد  مب�شاركة  التطوعي، 
اهلل واملدن الفل�شطينية، ومن مدن اأوروبية، اإ�شافة اإىل امل�شاركة 
ال�شنوية املميزة من الدول العربية.  وقام امل�شاركون �شمن برنامج 
باأعمال  ال�شباب،  للمتطوعني  املخيم  اأعدته  جلنة  �شامل  تطوعي 
من  عدد  يف  وتنظيف  وتع�شيب  لالأر�شفة،  دهان  من  تطوعية، 
ثقافية  بفعاليات  امل�شاركة   جانب  اإىل  املدينة،  و�شاحات  �شوارع 

وفنية  وجولت ميدانية.
توا�شلت من 14- زيارات ورحالت متنوعة  الفعاليات  وت�شمنت   

واخلليل  نابل�ش  حمافظات  اإىل  رحالت  على  وا�شتملت   8/22
الذي يعي�شه  الواقع  اإطالعهم على  وبيت حلم والأغوار، حيث مت 
الأثرية  الأماكن  زيارة  متت  كما  الحتالل،  حتت  الفل�شطينيون 
خالل  من  الفل�شطيني  بالواقع  املتطوعني  تعريف  ومت  والدينية، 
الباحث �شميح  ندوات ثقافية ملخت�شني يف الأر�شيف والتاأريخ مع 
اللجنة  للمتطوعني مع ع�شو  لقاء خا�ش  تنظيم   حمودة. كما مت 

التنفيذية ملنظمة التحرير د. حنان ع�شراوي.

مب�ضاركة متطوعني من �لدول �لعربية و�لأوروبية

منح مورغانتيني مواطنة 
الشرف لمدينة رام الله 

على هام�ش فعاليات خميم رام اهلل الدويل للعمل التطوعي، منحت 
البلدية ممثلة برئي�شها م. مو�شى حديد، املنا�شلة الإيطالية، نائب 
مواطنة  مورغانتيني،  لويزا  ال�شابقة،  الأوروبي  الربملان  رئي�ش 

ال�شرف، تكرميا لها عن دورها يف دعم الق�شية الفل�شطينية.
حفل  يف  مورغانتيني  للمنا�شلة  ال�شرف  مواطنة  حديد  وقدم   
عن  مورغانتيني  اأعربت  حيث  املخيم،  اأقيم  حيث  ردانا  بحر�ش 
تتطور  اأن  متمنية  املواطنة،  هذه  ل�شتحقاقها  وفخرها  �شعادتها 

العالقات بني مدينة رام اهلل واملدن الإيطالية. 
املدن  اأهم  من  تعترب  اهلل  رام  مدينة  اأن  مورغانتيني  واأكدت 
الفل�شطينية التي اأثرت كثريا يف حياتها، كما اأثرت كثريا يف حياة 
املتطوعني الإيطاليني وغريهم. م�شرية اإىل اأن ال�شعب الفل�شطيني 
معنى  النا�ش  يعلم  من  وال�شريفة،  الكرمية  احلياة  �شاحب  هو 
الكرامة وال�شمود، من خالل اأولئك املواطنني الذين يعي�شون يف 

القرى املحاطة مب�شتوطنات الحتالل. 

فعاليات ثقافية ومجتمعية 

جانب من �أعمال خميم 
ر�م �هلل �لدويل للعمل 

�لتطوعي �لثالث

رئي�س بلدية ر�م �هلل م. مو�ضى حديد 
مينح مورغنتيني مو�طنة �ل�ضرف
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جدارية  »بالفرشاة واأللوان نرسم عودتنا«

نر�شم  والألوان  »بالفر�شاة  بعنوان  جدارية  وبيتونيا  والبرية  اهلل  رام  لبلديات  امل�شرتك  التعاون  وحدة  اأطلقت 
عودتنا«، وذلك �شمن عمل الوحدة يف  تعزيز التعاون بني البلديات الثالث على امل�شتوى الثقايف والفني.

 وتعرب جدارية »بالفر�شاة والألوان نر�شم عودتنا« عن النكبة الفل�شطينية يف الذكرى اخلام�شة وال�شتني لوقوعها.
الوطنية من جهة،  بالق�شايا  الطلبة  وعي  م�شتوى  رفع  اإىل  ويهدف  للوحدة،  الأول  الثقايف  امل�شروع  ويعترب هذا   

وتعزيز م�شاركتهم يف احلياة العامة، وفتح املجال اأمامهم للتعبري الإبداعي من جهة اأخرى.  
و�شارك يف تنفيذ اجلدارية طلبة مدار�ش من ال�شف  ال�شابع الأ�شا�شي وحتى ال�شف التا�شع الأ�شا�شي يف املدن 
الثالث، وقام الطالب بر�شم اجلدارية من ال�شاعة التا�شعة �شباحا ولغاية الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء 14 ايار 

2013، لتعلق مع نهاية النهار يف و�شط مدينة رام اهلل. 

مشروع األمل »أبناء رام الله في المهجر«
�شارك اأكرث من ع�شرين �شابة و�شابا من اأبناء املدينة الذي جاوؤوا من الوليات املتحدة الأمريكية يف اأعمال بناء 

وجتهيز حر�ش ردانا الذي افتتحته بلدية رام اهلل . 
اأبناء رام اهلل يف املهجر من خالل الحتاد  وجاءت م�شاركة ال�شباب �شمن »م�شروع الأمل«، الذي ي�شرف عليه 

الأمريكي لرام اهلل، �شمن خطوة �شنوية يقوم بها املنظمون. 
وخالل فرتة الأعمال يف حر�ش ردانا الواقع بالقرب من جممع رام الرتويحي، جتمع امل�شاركون مع طواقم بلدية 

رام اهلل العاملة يف املوقع، لي�شاهموا يف تبليط املكان وتنظيفه وبناء ال�شال�شل احلجرية وغريها من الأعمال.
الت�شهيالت والدعم الالزمني لإجناح امل�شروع الذي ي�شكل فر�شة لزيارة رام اهلل وباقي املدن  البلدية   وقدمت 
الفل�شطينية والتعرف على الق�شية الفل�شطينية عن قرب، حيث قامت البلدية وبالتن�شيق مع القائمني على امل�شروع 
لإعداد برنامج كامل ي�شمل الأعمال التطوعية والرحالت املحلية لكل من القد�ش وبيت حلم، والطالع على واقع 
الفل�شطينيني على احلواجز الإ�شرائيلية، اإ�شافة اإىل تن�شيق لقاءات مع �شخ�شيات فل�شطينية، مثل ع�شو منظمة 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية حنان ع�شراوي، ومع رئي�ش واأع�شاء جمل�ش بلدية رام اهلل.
ي�شار اإىل اأن بلدية رام اهلل عملت مع املتطوعني يف هذا امل�شروع يف الأعوام ال�شابقة على تاأهيل كل من عني مزراب 

وعني ترفيديا، وهي من العيون التاريخية يف املدينة. 

توقيع مذكرة تفاهم مع موؤ�ض�ضة �لدر��ضات �لفل�ضطينية
مشروع األرشيف وطباعة ونشر كتاب رام الله العثمانية ضمن سلسلة مدن فلسطينية 

وقعت بلدية رام اهلل وموؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية عقدا لن�شر وطباعة كتاب 
�شمن  العثمانية«  اهلل  »رام  ا�شم  حتت  العثماين  العهد  يف  اهلل  رام  مدينة  عن 
عليها  عمل  التي  للدرا�شة  خال�شة  التعاون  هذا  ياأتي  فل�شطينية.  مدن  �شل�شلة 
الباحث �شميح حمودة لدرا�شة تاريخ رام اهلل عرب املراحل التاريخية املختلفة. 

ملكانة  نظرا  اهلل،  رام   مدينة  اأر�شيف  حول  تفاهم  مذكرة  املوؤ�ش�شتان  ووقعت 
موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية كموؤ�ش�شة رائدة يف البحث والدرا�شات والأر�شفة، 

ولديها اخلربة والتجربة والدراية بعمليات الأر�شفة املادية والإلكرتونية.
توفري  كامال، من  امل�شروع  على  بالإ�شراف  الفل�شطينية  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  تتكّفل   

الطاقم العامل وال�شت�شارة واملتابعة، على اأن يقوم بهذا العمل طاقم املوؤ�ش�شة العامل 
يف ق�شم الأر�شيف، واأي من الباحثني والفنيني الذين ي�شتدعي العمل خرباتهم. 

من  يلزم  ما  وتوفري  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  فريق  عمل  بت�شيري  البلدية  تتعهد  كما 
املرونة والدعم اللوج�شتي واملادي لإجناز املهام التي تو�شي بها اللجنة.

 يذكر  اأّن بلدية رام اهلل، وبعد مرور ما يزيد على مئة عام على تاأ�شي�شها، متتلك 
اإرًثا كبرًيا من الأوراق وامل�شتندات واملواد ذات القيمة الأر�شيفية املتفاوتة. ومبا اأّن 
البلدية حتتفظ بهذه املواد يف اأروقتها ومكاتبها وخمازنها بحيث تواجه خطر التلف 

وال�شياع، فهي ترغب يف احلفاظ عليها و�شيانتها، واإتاحته للباحثني واملهتمني بها.

فعاليات ثقافية ومجتمعية 

طالب مد�ر�س �ملدينة ير�ضمون جد�رية �لنكبة

م�ضروع �لأمل ي�ضاهم يف جتهيز حر�س رد�نا
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مكتبة رام الله العامة
قامت مكتبة رام اهلل العامة، �شمن برناجمها التطويري، بعقد دورة للموظفني 
يف كيفية ا�شتخدام ت�شنيف ديوي الع�شري، وهو النظام الذي تتبعه املكتبة يف 

ت�شنيف حمتوياتها من الكتب، حيث قدمت الدورة الدكتورة فاطمة بدوان.
املوظفني  لتدريب  نور�شوفت  ل�شركة  عمل  ور�شة  عقد  مت  ذاته  ال�شعيد  على   

اجلدد والقدامى على ا�شتخدام برنامج LYBSIS الذي ت�شتخدمه املكتبة.
اأعمال فنية خمتلفة لإعادة تنظيم حمتواها، منها عملية جرد  وتابعت املكتبة 
كامل للكتب املعارة وللمراجع، وعمل قوائم مبا هو مفقود منها وما هو متاأخر 
بدمج  ت�شمح  لكي  الأطفال،  كتب  ت�شنيف  باإعادة  املكتبة  وتقوم  القراء.  لدى 
قاعدة بيانات كتب الأطفال مع قاعدة بيانات الكتب اخلا�شة باليافعني والكبار 

يف قاعدة واحدة لكي ت�شهل عملية ال�شتعارة. 
املجموعة  من  )تع�شيبها(  مت  التي  بالكتب  قوائم  بعمل  اأي�شا  املكتبة  قامت 
واإهدائها اإىل اجلهات التي توجهت للمكتبة بطلب تربعات للكتب منها : مركز 
ثقايف خربثة بني حارث، املتحف ال�شامري، مدر�شة عني عريك و�شرية رام اهلل. 
ملكتبات  مكرر  هو  ما  وتخ�شي�ش  الأطفال  لكتب  جرد  بعملية  املكتبة  وتقوم 

احلدائق التي يجري العمل على تطويرها اأي�شا.
امل�شوؤولية  وبيانات  املوؤلفني  باأ�شماء  اخلا�ش   Cutter نظام   املكتبة  واأدخلت   
اإىل نظام ديوي الع�شري من اأجل ت�شنيف حمتوياتها ،الأمر الذي يتطلب اإعادة 
اإعادة طباعة  يقت�شي  ما  الأطفال،  فيها  املكتبة مبا  كاملة ملجموعات  ت�شنيف 

الال�شقات اخلا�شة بطلب الكتاب. 
ومت عقد اجتماع يف 15 متوز لأع�شاء من املجل�ش ال�شت�شاري الذي �شكلته البلدية 

لكي يتابع مع اإدارة املكتبة تطورها لكي تتالءم واحتياجات املجتمع املحلي.
 ويتم العمل مع مكتب لال�شت�شارات الهند�شية لو�شع ت�شور لتطوير مبنى املكتبة 
احلالية لكي تتالءم وذوي الحتياجات اخلا�شة ب�شكل خا�ش واملجتمع املحلي 

ب�شكل عام. 

متحف العلوم التفاعلي
لإجراء  تفاهم  مذكرة  القطان  املح�شن  عبد  وموؤ�ش�شة  اهلل  رام  بلدية  وّقعت 
درا�شة �شاملة بهدف اإن�شاء مركز علوم تفاعلي يف مدينة رام اهلل، يكون مالذًا 
واملمار�شات  املفاهيم  يقّدم  تفاعلي  جٍوّ  يف  العلمي،  النقدي  التفكري  لتحفيز 

العلمية جلميع الفئات العمرية، وبخا�شة الأطفال، يف �شياقات غري ر�شمية. 
وتهدف هذه الدرا�شة، التي �شيقوم بها« م�شروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث 
اإىل بحث طبيعة  العلوم« يف مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي،  والتعليم يف 
املتحف ، وتوجهاته، وجمالت ن�شاطاته وارتباطاته باملدينة وتاريخها وجغرافيتها 
تكلفة  وتقدير  والف�شاءات  امل�شاحات  حتديد  اإىل  اإ�شافًة  املجتمعية،  وحتولتها 
الإن�شاء والت�شغيل، بحيث تكون هذه الدرا�شة قابلة للتطبيق لإقامة املتحف وت�شغيله.
و�شتقوم البلدية بتوفري جميع اخلربات، وامل�شادر، واملوارد، واملعلومات املتوّفرة 
التواأمة  عالقات  من  ال�شتفادة  خالل  من  وذلك  الدرا�شة،  لتحقيق  لديها، 
متاحف  فيها  تتواجد  التي  تلك  وبخا�شة  اأخرى،  بلديات  مع  للبلدية  والتعاون 
ومراكز علمية، عن طريق تي�شري الت�شالت معها، وت�شهيل الزيارات للمتاحف 
الدرا�شة،  هذه  اإجراء  تكلفة  يف  �شت�شاهم  كما  املدن،  تلك  يف  العلمية  واملراكز 

و�شتعمل على توفري قطعة اأر�ش منا�شبة لإقامة املتحف. 
بال�شتعانة  الدرا�شة  باإجراء  القطان  �شتقوم موؤ�ش�شة عبد املح�شن  من جهتها، 
الدرا�شة  و�شرتاعي  والفنون،  العلوم  وتعليم  العلوم  يف  وباحثني  ني  مبخت�شّ
يف  عاملية  جتارب  على  الباحثون  �شيّطلع  حيث  والفل�شطيني،  العاملي  ال�شياقني 
جمال اإن�شاء مراكز العلوم، ودورها يف دعم الثقافة العلمية يف بلدان منتقاة يف 
اأمريكا واأوروبا واأفريقيا والوطن العربي، يوازي ذلك م�شح للف�شاءات التفاعلية 

العلمية املحلية القائمة. 
والأهايل،  واملعلمني  الطلبة  وبخا�شة  املحّلي،  املجتمع  من  �شرائح  اإ�شراك  و�شيتّم   
وا�شتق�شاء اآرائهم يف اإجراء الدرا�شة ل�شمان تالوؤم املركز واحتياجاتهم وتطّلعاتهم. 
كما �شتقوم املوؤ�ش�شة باإجراء درا�شات ميدانية م�شّغرة �شمن الدرا�شة ال�شاملة، 
املناهج  يف  املطروحة  العلمية  والدرا�شات  لالأفكار  وم�شحًا  مراجعًة  تت�شّمن 
درا�شة  اإىل  اإ�شافة  الفل�شطينية،  اليومية  باحلياة  املرتبطة  وتلك  الفل�شطينية، 
م�شغرة حول العلوم املحلية الأ�شيلة املتجذرة يف الثقافة والتاريخ الفل�شطينيني.  

و�شتقدم املوؤ�ش�شة من خالل الدرا�شة ت�شورًا للبنية والهيكلية الإدارية والت�شغيلية 
وموارد  الت�شغيلية  للتكاليف  وتقدير  كفوؤة،  لإدارة  املطلوبة  واملوؤهالت  للمركز، 

الدعم املحتملة.

المحكمة العثمانية
تالم�ش  جمتمعية  ان�شطة  تنظم  التي  املرافق  اهم  من  العثمانية  املحكمة  تعرب 
الفرتة  يف  ف�شهدت  املحلي،  واملجتمع  املواطنني  من  خمتلفة  و�شرائح  فئات 
ال�شيفية حركة ن�شطة لربامج الطفال وال�شبابا واملوؤ�ش�شات املختلفة ومن بينها: 

• الأ�شا�شيني 	 وال�شاد�ش  اخلام�ش  ال�شّفني  لطالب  فني  معر�ش  تنظيم 
بالتعاون مع مدينة  ثيمة »مدينتي«،  من  مدار�ش مدينة رام اهلل، يحمل 
ما�شكاتني، حيث اأقيم املعر�ش يف حديقة الأمم، و�شيتم نقله اإىل مدينة 

ما�شكاتني يف الوليات املتحدة. 
• على 	 “احلفاظ  م�شروع  �شمن  اإبداعية  وكتابة  ر�شومات  معر�ش  اقامة 

املجتمعي،  للتعليم  تامر  ملوؤ�ش�شة  البدوي عرب احلكايا”  ال�شعبي  املوروث 
وفنانني اإيطاليني، و�شم املعر�ش ر�شومات لفنانني فل�شطينيني اأي�شا.

• والفاكهة 	 للخ�شراوات  بلدي”  “اأكلي  الأ�شبوعي  �شراكة  �شوق  اإقامة 

واملنتجات املو�شمية والبلدية الفل�شطينية من املزارع  للم�شتهلك مبا�شرة 
ال�شاعة  ال�شبت من  اأيام  العثمانية، وذلك  للمحكمة  الأمامية  ال�شاحة  يف 

الواحدة ظهرا حتى اخلام�شة، على اأن ي�شتمر لنهاية �شهر اأيلول.
وقد كانت فرحة الأطفال امل�شرتكني يف الربامج والور�شات ال�شيفية للمحكمة 
واأبدع  اختاره  الذي  الن�شاط  يف  هوايته  ح�شب  طفل  كل  ا�شرتك  حيث  كبرية، 
فيه،  و�شملت الفعاليات الرق�ش التعبريي للفئة امل�شتهدفة )4-6( و )10-7(، 
الر�شم احلّر للفئة امل�شتهدفة )4-6(، وم�شروع ال�شحايف البيئي ال�شغري، حيث 
تدرب الأطفال على كتابة الق�شة ال�شحافية يف جمال البيئة، والفئة امل�شتهدفة 
كانت من عمر )11-15(. واأخريا دورة حتدي القراءة باللغة النكليزية بدعم 
من املجل�ش الثقايف الربيطاين، وت�شتهدف الفئة العمرية )7-10( و )14-11(.

فعاليات ثقافية ومجتمعية 

فعالية �لر�ضم يف �ملحكمة �لعثمانية
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أمسية 
رمضان 
المركزية

يف  اأقيمت  مركزية  رم�شانية  اأم�شية  اهلل  رام  بلدية  نظمت 
ميدان يا�شر عرفات اأحيتها جمموعة الإن�شاد املقد�شي للن�شيد 
اأم�شية  يف  وفرقته  عزام  وعالء  النبوية،  واملدائح  الإ�شالمي 
بعنوان ) من الطرب اجلميل ( بح�شور كل من �شماحة ال�شيخ 
عكرمة �شربي رئي�ش الهيئة الإ�شالمية العليا، ووزير الأوقاف 
د. حممود الهبا�ش، وحمافظ حمافظة رام اهلل والبريه د. ليلى 

غنام واملئات من �شكان املدينة.  
التي تكمن  وتاأتي الأم�شية تعزيزا خل�شو�شية مدينة رام اهلل 
بها،  متتاز  التي  وال�شيا�شية  والدينية  الثقافية  التعددية  يف 
الوطنية  اأعيادهم  املدينة  �شكان  البلدية  مل�شاركة  وموا�شلة 
والدينية )امل�شيحية والإ�شالمية( عرب تر�شيخ تقاليد احتفالية 

جتمع �شكان املدينة لالحتفال ب�شكل مركزي.

فعاليات حديقة العائلة
كما   اهلل،  رام  منطقة  من  لالأطفال  ميالد  عيد   16 العائلة  حديقة  ا�شت�شافت 
ا�شت�شافت ح�شانات وخميمات �شيفية لال�شتمتاع باحلديقة اخلارجية والألعاب 

الداخلية، اإىل جانب يوم احتفايل خا�ش اأقامه مركز جبل النجمة للتاأهيل. 
ومت لل�شنة اخلام�شة على التوايل الرتتيب لإقامة املخيم البيئي اخلا�ش بدائرة 
ال�شحة والبيئة، حيث اأقاموا ور�شة تدريب خا�شة باملتطوعني يومني قبل البدء 

باملخيم، الذي بداأ ن�شاطاته يف 6/15، وحمل �شعار »فكر، كل، وفر«، . 
والتي  بغريك«،  »فكر  حلملة  رئي�ًشا   موقعا  موقعها،  بحكم  احلديقة،  وكانت 
هدفت اإىل جمع تربعات عينية ل�شالح الأ�شر املحتاجة خالل �شهر رم�شان يف 

حمافظتي القد�ش ورام اهلل والبرية. 
وبالطبع، مل تتوقف فرق الدبكة عن التدرب يف قاعة احلديقة.

جمموعة �لإن�ضاد �ملقد�ضي للن�ضيد 
�لإ�ضالمي و�ملد�ئح �لنبوية حتيي 

�أم�ضية رم�ضان يف مركز �ملدينة
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افتتحت بلدية رام اهلل جممع رام اهلل الرتويحي، بح�شور عدد من ال�شخ�شيات 
الر�شمية والريا�شية، ورئي�ش واأع�شاء جمل�ش بلدية رام اهلل اجلديد وال�شابق، 
جانب  اإىل  املواطنني،  من  وح�شد  بيتونيا،  وبلدية  بلديةالبريه  رئي�ش  من  وكل 
الأجنبية  واملمثليات  والريا�شية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  والأندية  امل�شاركة  الفرق 

واملوؤ�ش�شات الدولية يف املدينة.
اللواء  والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  للمجل�ش  العام  الأمني  الفتتاح   وح�شر حفل 
وزوارها  والبرية  حمافظة رام اهلل  يف   املقيمني  هناأ  حيث  الرجوب،  جربيل 
على هذا الإجناز، م�شريا اإىل جهود ومثابرة بلدية رام اهلل مبجل�شيها ال�شابق 
واحلايل، موؤكًدا على اأن املجل�ش الأعلى �شي�شاهم يف  اإجناز مركز ريا�شة ذوي 

الإعاقة، اأحد مرافق املجمع.
ال�شعبي،  والرق�ش  للفلكلور  فنونيات  فرقة  قدمت  الفتتاح،  حفل  وخالل 
لوحات فنية، كما قدمت فرق ال�شهب للفنون القتالية عر�شا فنيا، و�شارك يف 
اأ�شبال  فريق  لعب  اخلتام  ويف  علقم،  الرحمن  عبد  الفل�شطيني  الفنان  احلفل 
الفل�شطيني  لل�شباب  الريا�شة  برنامج  وفريق من لعبي  �شرية رام اهلل الأوىل  

لعبة كرة قدم ودية.
دومن   )7.5( م�شاحتها  اأر�ش  قطعة  على  يقع  اأن املجمع  ذكره  اجلدير   من 
الرئي�شية  املوا�شالت  بال�شوارع وخطوط  وتت�شل  لبلدية رام اهلل،  تعود ملكيتها 

واملواقع اخلدماتية واملجتمعية العامة يف املدينة. 
  و�شع حجر الأ�شا�ش ملجمع رام اهلل الرتويحي عام 2009 ليتم تنفيذه على خم�ش 
مراحل، وهي:  املرحلة الأوىل: مركز اب�شا الريا�شي وي�شم �شالة ريا�شية مغلقة 
حتتوي على ملعب متعدد الأغرا�ش مب�شاحة 1010 اأمتار مربعة، م�شممة وفق 
ال�شلة، كرة  الريا�شية مثل: كرة  الألعاب  العاملية خلدمة جمموعة من  املعايري 

الطائرة، كرة اليد، كرة القدم، األعاب اللياقة البدنية واألعاب ريا�شية اأخرى. 
وت�شم ال�شالة اأي�شا مدرجا للجمهور يت�شع حلوايل 400 متفرج.

)الهند  اب�شا  ومنتدى  بلدية رام اهلل  بني  ما  ال�شراكة  ثمرة  املركز  ويعترب 
 .UNDP والربازيل وجنوب افريقيا( الذي مول هذا املركز ونفذته الـ

متعدد  خارجيا  ملعبا  وت�شم  اخلارجية،  وال�شاحات  املالعب  الثانية:  املرحلة 
الريا�شية  الألعاب  من  جمموعة  خلدمة  مربعا،  مرتا   540 مب�شاحة  الأغرا�ش 
اخلارجية مثل: كرة ال�شلة، كرة الطائرة، كرة اليد، التن�ش، اإ�شافة اإىل مدرج 
للجمهور يت�شع حلوايل 200 متفرج. و�شي�شخر هذا امللعب ب�شكل خا�ش للهواة 
و�شاحات  اخلارجية،  ال�شاحات  جتهيز  املرحلة  هذه  ت�شمل  كما  والعائالت. 

خ�شراء تتخللها اأماكن للجلو�ش والتنزه. 
 املرحلة الثالثة: املركز الباراملبي وهو مركز يهدف دمج ريا�شة الأ�شخا�ش ذوي 
الإعاقة يف املجمع، وقد مت اإجناز املرحلة الأوىل منه من قبل اللجنة الباراملبية، 
يف  وت�شغيله  لفتتاحه  متهيدا  له  الداخلية  الأعمال  تنفيذ  على  العمل  و�شيتم 

الأ�شهر القليلة القادمة.
بناء طابق  العام، ف�شت�شمل  نهاية  ا�شتكمالها مع  واملتوقع  �لر�بعة  �ملرحلة  اأما   
بدعم  ال�شغار  الفنانني  رام اهلل، ومنتدى  �شباب  نادي  من:  مقار  لكل  يحوي 
من الـ UNDP، اإ�شافة اإىل بناء طابق يحوي قاعات متعددة الأغرا�ش تخدم 

موؤ�ش�شات املدينة وحتت�شن �شكان احلي بفعالياتهم املختلفة. 
الواقع  احلر�ش  يف  خارجية  حديقة  بناء  فهي  والأخرية  اخلام�شة  املرحلة   اأما 

خلف املركز الباراملبي.

افتتاح مجمع رام الله الترويحي

افتتاحــات جديدة

جانب من فعاليات �فتتاح جممع ر�م �هلل �لرتويحي
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افتتاحــات جديدة

�شارع  يف  ال�شعبي  اهلل  رام  �شوق  هلل  رام  بلدية  افتتحت 
�شمن  وذلك  عرفات،  يا�شر  ميدان  من  بالقرب  املعاهد 
من  التعديات  اإزالة  عرب  املدينة،  مركز  لتنظيم  توجهها 
الأمر  والأر�شفة،  ال�شوارع  على  الب�شطات  اأ�شحاب  قبل 
�شريهم  حركة  ويعيق  للمواطنني،  باإزعاج  يت�شبب  الذي 

على الأر�شفة، وي�شوه املنظر العام للمدينة.
مت الفتتاح بح�شور رئي�ش الوزراء اآنذاك د. �شالم فيا�ش،  
وحمافظة  ناجي،  جواد  د.  الوطني  القت�شاد  ووزير 
رام اهلل والبرية د. ليلى غنام، ووكيل وزارة احلكم املحلي 
م. مازن غنيم، ورئي�ش بلدية بيتونيا ربحي دولة، و�شرطة 
من  وعدد  اهلل،  رام  بلدي  جمل�ش  واأع�شاء  املحافظة 

املواطنني و�شكان املدينة .
�شركة  �شكلت  الذي  ال�شعبي-   اهلل  رام  �شوق  يقوم 
فر�شة  بتوفري  له-  اإ�شافيا  داعما  الوطنية  امل�شروبات 
كرامة  ي�شمن  ومبا  املهم�شة،  للفئات  دخل  وم�شدر  عمل 
راحة  وي�شمن  جهة،  من  الب�شطات  اأ�شحاب  واحرتام 

املت�شوقني وزبائن الب�شطات من جهة اأخرى. 
توزيع  عملية  يف  حمددة  معايري  البلدية  اعتمدت  وقد   
الإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�ش  الأولوية  فمنحت  الب�شطات، 
اإ�شافة  الن�شاء،  ال�شهداء،  اأبناء  املحررين،  والأ�شرى 

للعاملني يف جمال الب�شطات منذ �شنوات.
وتوجهت البلدية بحملة اإعالمية وترويجية لدعم اأ�شحاب 
التوجه  بت�شجيع  ال�شعبي  اهلل  رام  �شوق  يف  الب�شطات 
ذوي  من  �شعبنا  اأبناء  يخدم  الذي  ال�شوق  من  لل�شراء 
يف  للم�شاهمة  النتفا�شة،  وجرحى  وال�شهداء  الأ�شرى 
واإزالة  النظام  واحلفاظ على  دعم �شمودهم من جانب، 
من  اهلل  رام  مدينة  يف  والأر�شفة  ال�شوارع  عن  التعديات 

جانب اآخر. 

�حلديقة �لأكرب 
حتى �لآن يف ر�م �هلل

حزيران  يف  اهلل  رام  بلدية  افتتحت 
الرئا�شة  عام  اأمني  وبح�شور  املن�شرم، 
الرئي�ش  عن  نيابة  الرحيم  عبد  الطيب 
ردانا   حديقة  حر�ش  عبا�ش،  حممود 
الواقع على الأر�ش املقابلة ملجمع رام اهلل 

الرتويحي مبدينة رام اهلل.
وح�شر حفل الفتتاح كل من ع�شو اللجنة 
زهدي  حممد  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
غ�شان  نابل�ش  بلدية  ورئي�ش  الن�شا�شيبي، 
ال�شكعة، ورئي�ش بلدية البرية فوزي عابد، 
ونائب  دولة،  ربحي  بيتونيا  بلدية  ورئي�ش 
رئي�ش بلدية اأريحا، واأع�شاء جمل�ش بلدي 
احلكم  وزارة  م�شاعد  ووكيل  اهلل،  رام 
املحلي د. توفيق البديري، ونائب حمافظ 
الربغوثي،  حمدان  والبرية  اهلل  رام 
وم�شروع  اهلل،  رام  اأبناء  احتاد  وجمعية 
الأمل لالحتاد الأمريكي لرام اهلل، وعدد 

من املواطنني و�شكان املدينة. 
البلدية  تهدف  الذي  ردانا،  حر�ش  يعترب 
من خالله اإىل زيادة امل�شاحات اخل�شراء 
اأح�شان  يف  للتنزه  عائلية  مرافق  وتوفري 
عن  تزيد  م�شاحة  �شمن  الطبيعة 
تقام  اأكرب حديقة عامة  يعترب  7دومنات، 

حتى الآن يف مدينة رام اهلل . 
  مت تنفيذ احلر�ش على مرحلتني، ا�شتملت 
وكذلك  ال�شال�شل،  وبناء  ترميم  الأوىل 
الأ�شجار  وزراعة  املوقع  وت�شوية  الأدراج، 
امل�شجرة،  غري  امل�شاحات  يف  احلرجية 

وجتهيز املقاعد اخل�شبية.
وحدات  بناء  الثانية  املرحلة  و�شملت   
للحرا�شة،  وغرفة  وكفيترييا  �شحية 
ومواقف لل�شيارات، كما مت جتهيز اأماكن 
�شحية واآمنة لل�شواء، وتخ�شي�ش م�شاحة 
�شمن  لالأطفال  األعاب  حديقة  لبناء 

احلر�ش. 
ما  املواطنني  ي�شتقبل  احلر�ش  اأن  يذكر 
بني ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحا وحتى 

الثانية ع�شرة ليال.

افتتاح حرش ردانا ..  افتتاح سوق 
رام الله الشعبي

�أمني عام �لرئا�ضة �لطيب عبد �لرحيم يفتتح حر�س رد�نا

جانب من ح�ضور 
�فتتاح حر�س رد�نا

ق�س �ضريط �فتتاح �ضوق ر�م �هلل �ل�ضعبي
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البيئية للعام الدراسي 2012-2013 الله للتوعية  اختتام مشاريع بلدية رام 

احتفلت بلدية رام اهلل باختتام م�شاريع التوعية البيئية مع طلبة املدار�ش للعام الدرا�شي 2012-2013، يف ق�شر رام اهلل الثقايف، وذلك بح�شور كل من م. مو�شى 
حديد رئي�ش البلدية ، وال�شيد فوؤاد اأبو ثابت نائب  مدير مديرية الرتبية والتعليم يف املحافظة، وممثلني عن اجلهات الداعمة للم�شاريع املختلفة، واملتمثلة بكل من: 

�شركة امل�شروبات الوطنية، وجمموعة الت�شالت الفل�شطينية، وموؤ�ش�شة جذور 
واأع�شاء  واملعلمني  املدار�ش  مدراء  اإىل  اإ�شافة  والجتماعي،  ال�شحي  لالإمناء 

اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية لربنامج مدار�ش �شحية و�شديقة للبيئة.
وت�شمن احلفل اإ�شافة اإىل الكلمات الر�شمية عر�شا لتقرير عن اأبرز الفعاليات 

والأن�شطة التي قامت بها البلدية يف مدار�ش املدينة امل�شاركة يف امل�شروع. 
املدار�ش  بها  التي متيزت  البيئية  الن�شاطات  اأبرز  فيلم ق�شري عن  ومت عر�ش 
امل�شاركة، كما قدم طالب وطالبات مدر�شة كل من في�شل احل�شيني والإجنيلية 
مو�شوع  تناولت  متنوعة،  بيئية  م�شرحيات  جورج،  و�شانت  العربية  الأ�شقفية 
تفاعال  لقت   والتي  البيئة،  على  وم�شارها  اأ�شبابها،  النفايات؛  حرق  ظاهرة 

مع ح�شور احلفل.
وفقا   2013-2012 لعام  البيئية  التوعية  مب�شاريع  الفائزين  اأ�شماء  وجاءت 
البيئية  امل�شرحية  مب�شابقة  امل�شاركة  للمدار�ش  التقييمية  اللجنة  تقييم  لنتائج 
واللجنة التوجيهية للمدار�ش امل�شاركة بربنامج مدار�ش �شحية و�شديقة للبيئة 
على النحو التايل: برنامج مدار�ش �شحية و�شديقة للبيئة، حيث فازت باملرتبة 
الأوىل مدر�شة الفرندز للبنات عن املرحلة الأ�شا�شية الدنيا منا�شفة مع بنات 
رام اهلل الأ�شا�شية )الوكالة( عن املرحلة الأ�شا�شية العليا واملرحلة الثانوية. هذا 
وكانت هنالك جمموعة من املدار�ش التي متيزت يف جمالت خمتلفة للربنامج، 
وهي مدر�شة ذكور عني م�شباح، مدر�شة بنات رام اهلل الثانوية، مدر�شة في�شل 

الوكالة،  الأ�شا�شية  اهلل  رام  ذكور  ومدر�شة  املختلطة،  الأ�شا�شية  احل�شيني 
ومدر�شة راهبات مار يو�شف الثانوية، ومدر�شة هواري بو مدين.

في�شل  مدر�شة  الأوىل  باملرتبة  ففازت  البيئية،  امل�شرحية  م�شابقة  يف  اأما 
الإجنيلية  املدر�شة  الثانية   باملرتبة  وفازت  املختلطة،  الأ�شا�شية  احل�شيني 

الأ�شقفية العربية، ويف املرتبة الثالثة مدر�شة �شانت جورج.
 وارتاأت اللجنة التقييمية مل�شابقة امل�شرحية البيئية تكرمي بع�ش الطلبة واملدربني 
املتميزين يف م�شابقة امل�شرحية البيئية، ففاز بدرع اأف�شل متثيل عن فئة الطالب: 
الطالب �شمري طنو�ش/ املدر�شة الإجنيلية الأ�شقفية العربية، ودرع اأف�شل متثيل 
عن فئة الطالبات: الطالبة حال القا�شي/ مدر�شة في�شل احل�شيني الأ�شا�شية 
املختلطة منا�شفة مع الطالبة ليلى �شليمان/ مدر�شة بنات رام اهلل الأ�شا�شية 
الوكالة، ودرع اأف�شل اإخراج للمدرب فرا�ش اأبو �شباح، ودرع اأف�شل ن�ش للمعلمة 
مع  منا�شفة  املختلطة  الأ�شا�شية  احل�شيني  في�شل  مدر�شة  عواد/  اأبو  اإميان 

املعلمة �شريين عبد ال�شالم/ مدر�شة �شانت جورج.
كما فاز  كل من: عبد الرحمن �شالح، دارين عيا�ش، خالد من�شور اأبو رحمة، 
وجون  اللوثرية  الإجنيلية  الرجاء  مدر�شة  من  جيطان  يحيى  دويكات،  كرمي 
برغوت من مدر�شة الإجنيلية الأ�شقفية العربية، لنا ذوقان وحنني �شالمة و�شما 
الوكالة مب�شابقة  الأ�شا�شية  رام اهلل  بنات  ربايعية من مدر�شة  الوحيدي وحال 
الرابع  ال�شف  لطلبة  ال�شلبة  النفايات  حرق  ظاهرة  م�شار  عن  ر�شمة  اأف�شل 

الأ�شا�شي.

بلدية رام الله تشارك في نشاطات لجنة الصحة والسالمة العامة
مبحافظة  العامة  وال�شالمة  ال�شحة  جلنة  بن�شاطات  اهلل  رام  بلدية  �شاركت 
للقيام  ت�شكيلها  مت  التي  املتخ�ش�شة  الأربع  اللجان  �شمن  والبرية  اهلل  رام 
املواد  �شالحية  مدى  من  للتاأكد  املحافظة،  وقرى  مدن  يف  ميدانية  بجولت 

الغذائية لال�شتهالك الب�شري، و�شبط واإتالف غري ال�شالح منها.
والع�شائر  واحللويات  املخلالت  بيع  ملراكز  اللجان  تفتي�ش  عمل  تكثيف  ومت   
وامل�شانع  واملخابز  واملطاعم  واملجمدات  اللحوم  بيع  الغذائية وحمالت  واملواد 
وال�شالمة  العامة  والنظافة  الأ�شعار  اأو�شاع  على  الطمئنان  بهدف  الغذائية، 

الغذائية والتاأكد من �شروط ال�شحة وال�شالمة العامة .
وبداأ عمل اللجان قبل اأ�شبوعني من �شهر رم�شان وا�شتمر خالله.

وت�شارك يف هذه اللجان اإ�شافة اإىل بلدية رام اهلل، حمافظة رام اهلل والبريه، 
ووزارة ال�شحة ووزارة الزراعة ووزارة القت�شاد الوطني وال�شابطة اجلمركية، 
اإ�شافة اإىل بلديتي البرية وبيتونيا، وتوزع اللجان على اأ�شا�ش جولتني داخل املدن 

الثالث وجولتني للقرى.
ومت اإتالف كميات كبريه من املواد الغذائية املختلفة خالل احلملة.

مشاريع صحة وبيئة

حفل �ختتام م�ضاريع �لتوعية �لبيئية 2012 - 2013

�مل�ضرحية �لفائزة مب�ضاريع �لتوعية �لبيئية
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المخيم البيئي الخامس

مشاريع صحة وبيئة

بيئية  م�شرية  وانطلقت  امل�شاركة،  واملوؤ�ش�شات  الداعمني  تكرمي  اخلتام  يف  ومت 
من حديقة العائلة اإىل دوار املنارة مب�شاركة القائمني على تنفيذ املخيم البيئي 
اخلام�ش، وطلبة وقادة املخيم، واملتطوعني يف املخيم، اإ�شافة اإىل ممثلني عن 

عدد من املوؤ�ش�شات البيئية.
 وحمل الطلبة يافطات وبالونات كتبت عليها �شعارات حتث على املحافظة على 
�شعار  بتطبيق  املحلي  املجتمع  امل�شاركون مطالبني  تلويثها، وهتف  البيئة وعدم 

يوم البيئة العاملي “فكر ثم كل ووفر”. 
وتوجه طلبة املخيم يف نهاية امل�شرية اإىل زراعة ورود و�شجريات بقرب دوار املنارة.

اختتمت بلدية رام اهلل ومركز التعليم البيئي - بيت جال اأعمال املخيم 
باملدينة، بح�شور كل من م.  العائلة  البيئي اخلام�ش، وذلك يف حديقة 
عو�ش  و�شيمون  اهلل،  رام  بلدية  رئي�ش  باأعمال  القائم  �شلبك  اأبو  ح�شن 
جودة  م�شوؤول  يو�شف  وعنان  جال،  بيت  البيئي-  التعليم  مركز  مدير 
اخلدمة والعناية بالعمالء- بنك القاهرة عمان الذي تربع بتغطية جزء 
من نفقات املخيم، اإ�شافة اإىل رئي�ش جلنة ال�شحة والبيئة حربي الفروخ، 

وممثلني عن عدد من املوؤ�ش�شات البيئية والوزارات ذات العالقة.  
قدم طلبة املخيم البيئي عر�شا مو�شيقيا �شمل على اأغنية بيئية وعر�ش 
م�شرحي، عربوا من خالله عن عدد من الت�شرفات واملعتقدات البيئية 
وال�شحية اخلاطئة حتت عنوان )فكر. كل. وفر(، كما قدموا عرو�شا 

اأخرى للدبكة. 
خم�شة  مدار  على  واإدارته  املخيم  وقادة  واملتطوعون  الطالب  و�شارك 
ل�شعار  وتعزيزا  البيئة،  للحفاظ على  توعوية  فعاليات  بعدة  يوما  ع�شر 

يوم البيئة العاملي لعام 2013 )فكر. كل. وفر(.
 ومت تنفيذ املخيم  بالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات التي ا�شتملت على 
موؤ�ش�شة  الفل�شطينيني،  الهيدرولوجيني  جمموعة  البيئة،  �شوؤون  وزارة 
احلق يف اللعب، احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال، مديرية �شحة رام 
اهلل، وزارة القت�شاد الوطني، م�شلحة مياه القد�ش ملحافظة رام اهلل 
والبرية، املركز البيئي لأبحاث الطاقة والبيئة، مركز الإعالم البيئي، 
جمل�ش اخلدمات امل�شرتك لإدارة النفايات ال�شلبة للهيئات املحلية يف 
حمافظة رام اهلل والبرية، �شرية رام اهلل الأوىل، مركز معا التنموي، 
مديرية زراعة رام اهلل والبرية، منتدى الفنانني ال�شغار، فرقة اأ�شايل، 

وم�شرح الق�شبة، وجهاز الدفاع املدين. 

م�ضرية بيئية يف ختام �ملخيم �لبيئي �خلام�س

فعالية بيئية خالل �أعمال �ملخيم �لبيئي �خلام�س
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مشروع التعشيب والتقليم

با�شرت بلدية رام اهلل، �شمن جهودها امل�شتمرة للنهو�ش بالواقع اجلمايل للمدينة، 
وال�شجريات،  الأ�شجار  وتقليم  والأر�شفة  اجلزر  لتع�شيب  ال�شنوية  خطتها  و�شمن 
حتى  العمل  لي�شتمر  حزيران  �شهر  بداية  مع  العام  لهذا  والتقليم  التع�شيب  مب�شروع 

نهاية �شهر اأيلول.
يقوم على امل�شروع 20 عامال يتوزعون �شمن خطة على خمتلف مناطق املدينة، ومن 

املتوقع اأن ي�شمل امل�شروع معظم ال�شوارع والأحياء.

إنشاء بيت بالستيكي جديد 
في مشتل بلدية رام الله

مت يف �شوء خطة البلدية لتطوير م�شتلها، اإن�شاء بيت بال�شتيكي جديد مب�شاحة 240 
م2 يهدف اإىل احل�شول على انتاجية ونوعية اأف�شل لالأ�شتال، حيث �شيتم ا�شتخدام 
البيت من اأجل اإنتاج العقل والأ�شتال الكبرية، بينما �شيتم تخ�شي�ش امل�شتل القائم 

لإنتاج الورود مبختلف اأنواعها مبا ي�شمن اإنتاج اأعداد اأكرب ونوعيات اأف�شل.
يزيد عن 80 -90 % من  ما  تغطية  التطوير اجلديد يف  ي�شاهم هذا  اأن  املتوقع  من 
اأن ي�شل الإنتاج للعام  املطلوب �شنويا من حاجة البلدية لالأ�شتال، حيث من املتوقع 

القادم حوايل 100000 �شتلة و�شجرة خمتلفة.

إنشاء حديقة جديدة في الجدول

تقوم بلدية رام اهلل، و�شمن خطتها لإن�شاء حديقة يف كل حي، باإن�شاء حديقة اجلدول 
وم�شاحتها 550 مرتا مربعا.

وحتتوي  للمنطقة،  الطبغرايف  الطابع  ومراعاة  بالب�شاطة  احلديقة  ت�شميم  يتميز   
على منطقة األعاب لالأطفال، وكذلك على منطقة جلو�ش مطلة على منطقة الألعاب، 

واأدراج حجرية للربط بني املنطقتني.
�شيتم تعفي�ش احلديقة باملقاعد اخل�شبية ودربزين احلماية وعدد متنوع من الألعاب.

اجلدير بالذكر اأن كادر بلدية رام اهلل �شيتوىل ت�شميم احلديقة وتنفيذها.

زراعة في مدرسة عين منجد

اإزالة  تت�شمن  التي  منجد  عني  مدر�شة  حديقة  يف  الأعمال  من  العديد  اإجناز  مت 
مربع،  مرت   1500 بحوايل  م�شاحتها  تقدر  التي  الأحوا�ش  وتنظيف  ونك�ش  الأع�شاب 
مرت   500 بطول  التنقيط  �شبكة  وتركيب  والأو�شاخ،  احلجارة  من  الأحوا�ش  وتعزيل 
لالأ�شتال، وزراعة اأ�شتال واأ�شجار متعددة، وذلك خللق م�شطح اأخ�شر يخدم الطلبة.

اأ�شتال  جانب  اإىل  هذا  احلديقة،  يف  �شجرة   150 زراعة  �شتتم  اأنه  بالذكر  اجلدير 
الورود وال�شجريات.

مشاريع صحة وبيئة
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افتتحت بلدية رام اهلل وبلدية م�شكاتني معر�ش »مدينتي« لر�شومات الأطفال من 
ا�شتوحاها  ر�شومات  و�شم  الأمريكية،  م�شكاتني  ومدينة  اهلل  رام  مدينة  مدار�ش 

الأطفال من نظرتهم ملدنهم.
 وقال م. ح�شن اأبو �شلبك القائم باأعمال رئي�ش بلدية رام اهلل اإن البلدية اختارت 
الر�شومات، كون هذه احلديقة متد  لعر�ش  الأن�شب  املكان  لتكون  الأمم  حديقة 
املدن  من  للعديد  فيها  املوجودة  الفنية  الأعمال  خالل  من  الأمم  بني  اجل�شور 

ال�شديقة.
 واأكد ابو �شلبك على اأن بلدية رام اهلل �شتعمل على م�شاريع ا�شتثمارية وثقافية 

مع بلدية م�شكاتني الأمريكية التي تعترب من اإحدي املدن ال�شناعية.
اأنه �شعيد  اأبدى جوين �شبيط رئي�ش موؤ�ش�شة التاآخي ملدينة م�شكاتني   بدوره 
وفخور مع الوفد املرافق له بزيارة مدينة رام اهلل وافتتاح معر�ش الر�شومات 
لت�شارك  م�شكاتني  مدار�ش  من  الوفد  اأح�شرها  ر�شومات  اأي�شا  �شم  الذي 
اأطفال رام اهلل يف معر�شهم«مدينتي«، م�شريا اإىل اأنه �شينقل هذه الر�شومات 

اإىل م�شكاتني لعمل معر�ش م�شابه هناك. 

لقاء مع وفد من مسكاتين

وكانت البلدية عقدت لقاء مع وفد م�شكاتني الأمريكية، متهيدا  لتطوير  
العمل مع بلديتها التي وقعت اتفاقية تواأمة مع بلدية رام اهلل  قبل عامني. 
ومن اجلدير ذكره اأن بلدية رام اهلل نظمت للوفد ال�شيف جولة  للقاء 
الفل�شطينية  القرى  اإىل جولة على  اإ�شافة  عدد من موؤ�ش�شات املدينة، 
املهددة بجدار ال�شم والتو�شع العن�شري، ولعدد من الأماكن الدينية 

يف بيت حلم وبيت �شاحور واملخيمات.

بلديتا رام الله ومسكاتين: فعاليات مشتركة

معرض مشترك لرسومات 
األطفال بعنوان »مدينتي«

في ضيافة البلدية

جانب من معر�س مدينتي 
يف حديقة �لأمم

وفد بلدية م�ضكاتني �إىل ر�م �هلل

وفد من البلديات األلمانية 

بلديات كولون وجينا ومانهامي  الأملانية، �شم كال من  البلديات  بلدية رام اهلل وفدا من  ا�شتقبلت 
وبون، بح�شور مدير برامج احلكم املحلي يف GIZ اولريكنيت�شكه واأع�شاء جمل�ش بلدية رام اهلل، 
وذلك يف اإطار العمل على تطوير العالقة معها، يف جوانب تتعلق بالنواحي الثقافية والقت�شادية 

والأكادميية. 
واأكدت بلدية رام اهلل على �شعيها اإىل تطوير عالقاتها الدولية،  والعمل على بناء عالقات جديدة 

مع مدن اأملانية م�شابهة لرام اهلل.  
من جهته قال رئي�ش الوفد رئي�ش بلدية جينا الملانية البريت �شرتت�شر اإن زيارتهم اإىل فل�شطني هي 
اأولويات التعاون مع البلديات الفل�شطينية،  لدعم للفل�شطينيني والت�شامن معهم، وكذلك لتحديد 
م�شريا اإىل اأهمية التعاي�ش ال�شلمي واإقامة الدولة الفل�شطينية، داعيا بلدية رام اهلل اإىل امل�شاركة يف 

موؤمتر البلديات املنعقد يف كولون.
 يذكر اأن هذا اللقاء من خالل موؤ�ش�شة التعاون الفني الأملاين GIZ، يهدف اإىل تطوير �شبل التعاون 

مع البلديات الأملانية.
هذا وت�شتكمل بلدية رام اهلل عددا من اللقاءات مع بلدية بون الملانية لتطوير العالقة و�شول اإىل 

توقيع اتفاقية تعاون بني املدينتني. 

وفد من �لبلديات �لأملانية يف �ضيافة �لبلدية
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تولوز وايبينيه سور سين وبوردو  لـ 3 أعوام
وباريس تلتزم بتعاون للعام القادم

اأثمرت الزيارة التي قام بها وفد من بلدية رام اهلل برئا�شة م. مو�شى حديد، وع�شوي املجل�ش البلدي كمال دعيب�ش وماهر حنانيا، ومديرة العالقات العامة 
مها �شحادة، اإىل فرن�شا، بتوقيع ثالث خطط عمل مع كل من بلديات تولوز وايبينيه �شور �شني وبوردو الفرن�شية. 

بوردو- رام اهلل 
اتفاقية  �شمن  وذلك  عمل،  خطة  جوبيه  الآن  الفرن�شية  بوردو  بلدية  رئي�ش  نظريه  مع  حديد  مو�شى  م.  وقع  حيث 
التعاون املوقعة بني البلديتني يف العام 2007. و�شتعمل اخلطة على دعم اأن�شطة التعاون يف جمالت اخت�شا�ش كل 
بالتنمية  تتعلق  املدينتني، مب�شاريع  واجلمعيات يف كال  املوؤ�ش�شات  من  ال�شركاء  اإ�شراك  ومن خالل  البلديتني،  من 

احل�شرية وتنمية ال�شياحة، و- تبادل اخلربات يف جمال ت�شميم واإن�شاء الأماكن العامة.
البلدة  وتطوير  وم�شروع  بوردو  »RE-CENTER« يف مدينة  التاريخي )م�شروع  املركز  تطوير  اإعادة  وتت�شمن اخلطة   
القدمية يف مدينة رام اهلل(،  وامل�شاعدة يف ترميم مبنى قدمي يهدف اإىل فتح مركز ثقايف يف رام اهلل، والتدريب 
ملراكز  امل�شتقبليني  وللموظفني  بوردو،  مدينة  يف  اهلل  رام  ملدينة  ال�شياحية  ال�شتعالمات  مركز  مل�شوؤول  امل�شتمر 
ال�شياحية، والنتاج امل�شرتك لفيلم للرتويج ملدينة رام اهلل من قبل املتخ�ش�شني من كل من مدينة  ال�شتعالمات 

بوردو ومدينة رام اهلل.

تولوز– رام اهلل 
اأما بلدية تولوز فوقعت معها البلدية على اتفاقية بقيمة 180األف يورو لإن�شاء �شبكة ملياه الأمطار يف املدينة للعام 
احلايل 2013-2014، واإعادة تاأهيل �شبكات لل�شرف ال�شحي، و�شينفذ امل�شروع بتمويل من �شندوق بلدية رام اهلل 
وبلدية تولوز مع م�شلحة مياه تولوز )ادور غارون(، �شمن خطة عمل ت�شعى اإىل حتقيق �شراكة ترتكز اإىل خطوات 

عملية حمددة تنطلق من اللتزام بالفرتة الزمنية والأهداف التي �شت�شهد منوا.
 ومن �شمن الأهداف التي �شيتم العمل على حتقيقها للفرتة 2013 – 2015 الرتكيز على التعاون امل�شرتك يف حماور 
تعزيز التبادل الثقايف، ويتم ذلك من خالل متابعة جمموعة من الفعاليات الفنية مثل الفن الت�شكيلي و الب�شري، 
فنون ال�شريك، املو�شيقى، الرق�ش اأو امل�شرح، مع الرتكيز على اأهمية تبادل زيارات الفنانني واإقاماتهم يف املدينتني، 
و�شيتم اإخ�شاع م�شاريع جديدة للبحث وذلك يف جمالت الفنون الب�شرية /ال�شمعية، ال�شينما وفيما يتعلق باملتاحف.
 و�شيتم العمل على حمور تعميق اأوا�شر التعاون يف جمال التبادل بني اجلامعات، بهدف دعم حركة تنقل الطالب 
من خالل متابعة �شفر وا�شتقبال طالب رام اهلل، و دعم تنقالت طالب تولوز يف فل�شطني ، اإىل جانب  الرتكيز على 
اإطار اللقاءات وزيارات الريا�شيني املتبادلة، والهتمام مب�شاريع التطوير العمراين امل�شتدام،  �شريحة ال�شباب يف 
وتطوير قدرة البلدية يف جمال اإدارة املوارد املائية واملياه العادمة، وتفعيل دور املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات ال�شريكة.

ايبينيه �سور �سني-رام اهلل
اخلطة التي وقعتها بلدية رام اهلل مع ايبينيه �شور �شني �شيتم العمل فيها على م�شروع يتعلق بالبيئة وجمالية املدينة، 
ويخت�ش بعمل درا�شة عن حدائق اخليال خالل عام واحد، �شيتم بعدها التوقيع على خطة عمل لثالث �شنوات لإن�شاء 

حديقة مماثلة للموجودة يف مدينة ايبينيه �شور �شني الفرن�شية.
 و�شت�شمل اخلطة الت�شبيك ما بني املوؤ�ش�شات الثقافية يف املدينتني، والتعاون يف جمالت الفن واملو�شيقى. 

باري�س – رام اهلل
مت التفاق على تعميق العمل بعدد من املوا�شيع التي ناق�شها وفد البلدية مع نائب رئي�ش بلدية باري�ش عن ملف العالقات اخلارجية بيري �شابريا، حيث �شيرتكز العمل 
يف م�شاريع تتعلق بالأر�شيف واملكتبات، وتبادل خربات يف جمال الربوتوكول والت�شالت، ويف جمال التقنيات احلديثة يف التوا�شل مع اجلمهور، وكذلك يف م�شاريع 

تتعلق با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية واملياه وال�شرف ال�شحي. 
يذكر اأن وفد البلدية ح�شر خالل زيارته اإىل املدن الفرن�شية ور�شات عمل ولقاءات مع روؤ�شاء البلديات واأع�شاء املجال�ش البلدية، وقام بزيارات للمتاحف ومل�شاريع 

البنية التحتية والأر�شيف يف تلك املدن. 

بلدية رام الله توقع 3 خطط        عمل مع البلديات الفرنسية

توقيع خطة عمل مع بوردو �لفرن�ضية

توقيع خطة عمل مع تولوز

توقيع خطة عمل مع �يبينيه �ضور �ضني
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ويزيالن الستار عن لوحة درويش في متحفه 

رئيس بلدية رام الله يسلم نظيره الباريسي مفتاح المدينة

�شلم رئي�ش بلدية رام اهلل  م. مو�شى حديد مفتاح مدينة رام اهلل لرئي�ش بلدية 
باري�ش بيرتاند يالنوي وذلك خالل جولة قام بها ديالنوي يف متحف حممود 

دروي�ش وحديقة الربوة وكانت خامتة زيارته اإىل الأرا�شي الفل�شطينية. 
ومت ت�شليم ديالنوي املفتاح ان�شجاما مع تكرمي  الرئي�ش حممود عبا�ش لرئي�ش 
لرام  البلدي  املجل�ش  فقرر  الفل�شطينية،  ال�شرف  مواطنة  باري�ش مبنحه  بلدية 
اإر�شاء وتطوير العالقة بني  اهلل منح ديالنوي مفتاح  املدينة تقديرا لدوره يف 
ال�شعبني  والتعاون بني  ال�شداقة  تعزيز عالقات  وباري�ش، ويف  رام اهلل  بلديتي 

الفل�شطيني والفرن�شي،  وتقديرا  ملوقف بلدية باري�ش  يف اإطالق ا�شم ال�شاعر 
رئي�ش  وخطوة  اجلميلة،  باري�ش  مدينة  �شاحات  اإحدى  على  دروي�ش  حممود 
يف  دروي�ش  حممود  �شاحة  يف  املوجودة  لتلك  م�شابهة  لفتة  و�شع  يف  بلديتها 
باري�ش،  يف متحف حممود دروي�ش برام اهلل، و قام رئي�شا البلديتني بفتح �شتار 

الالفتة التي كتب عليها ا�شم حممود دروي�ش. 
ويف ال�شياق ذاته، كان رئي�ش بلدية باري�ش و�شع ب�شحبة رئي�ش بلدية رام اهلل   

اإكليال من الزهور على �شريح الرئي�ش ال�شهيد يا�شر عرفات.

بلدية رام الله توقع 3 خطط        عمل مع البلديات الفرنسية

رئي�س بلدية ر�م �هلل ير�فق رئي�س بلدية باري�س لو�ضع �كليل �لزهور على �ضريح "�أبو عمار" ويقدم له مفتاح مدينة ر�م �هلل
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لقاءات عامة 
ترجمة لتوجه المجلس البلدي بعقد لقاءات جماهيرية

انعقاد اللقاء الجماهيري األول في مخيم قدورة

عقد  جمل�ش بلدية رام اهلل اجتماعا جماهرييا يف خميم قدورة، وذلك ترجمة لتوجهه بعقد 
�شل�شلة اجتماعات مع املجتمع املحلي خارج البلدية. وياأتي هذا الجتماع تنفيذا لقرار املجل�ش 
البلدي يف ذكرى النكبة »بعقد لقاء يف خميم قدورة تاأكيدا على حقوق الالجئني يف العودة اإىل 

اأرا�شيهم ومدنهم التي هجروا منها، ودعما لأهالينا يف املخيمات الفل�شطينية«. 
ومت اللقاء يف مقر اللجنة ال�شعبية ملخيم قدورة برئا�شة رئي�ش بلدية رام اهلل م. مو�شى حديد واأع�شاء 
املجل�ش البلدي، كما ح�شر اللقاء نائب حمافظ حمافظة رام اهلل والبرية حمدان الربغوثي وخليل 
فلنة من املحافظة، ونائب مدير �شرطة املحافظة الرائد ب�شار الربغوثي، ورئي�ش اللجنة ال�شعبية ملخيم 

قدورة اأحمد �شفران، واأع�شاء اللجنة وفعاليات خميم قدورة وعدد من اأهاليه.  
ومت خالله مناق�شة عدد من الق�شايا مع اللجنة ال�شعبية للمخيم، حيث ا�شتمعت بلدية رام اهلل 

لهموم واقرتاحات اأبناء املخيم. 
و قام احل�شور يف ختام اللقاء بجولة يف املخيم لالطالع عن كثب على اأهم الإ�شكاليات التي تواجه 
املواطنني، من ثم  بزيارة ملركز �شباب خميم قدورة، مت خاللها الطالع على اأن�شطة املركز، 

وكيفية العمل على تن�شيط العالقة مع بلدية رام اهلل من خالل الفعاليات والأن�شطة املختلفة. 

في ضيافة البلدية

�ل�ضفري �مل�ضري يف �ضافة �لبلدية

جانب من �للقاء �جلماهريي 
�لأول يف خميم قدورة

وفد من اتحاد البلديات التركية واتحادالمدن 
والهيئات المحلية بالشرق األوسط وغرب آسيا

لل�شرق  املحلية  والهيئات  املدن  احتاد  من  تركيا  وفدا  اهلل  رام  بلدية  ا�شتقبلت 
املدن  مع  العالقة  تطوير  ملناق�شة  وذلك  الرتكية،  البلديات  واحتاد  الأو�شط 

والهيئات املحلية يف تركيا. 
لالحتاد  العام  الأمني  برئا�شة  الرتكي  بالوفد  اهلل  رام  بلدية  رئي�ش  ورحب 
حممد دومان، وب�شحبة الرئي�ش التنفيذي لحتاد الهيئات املحلية الفل�شطينية 
ع�شام عقل، م�شريا اإىل اأن اللقاء خطوة على طريق تعميق العالقة بني املدن 
على  لرتكيا  بال�شكر  وتوجه  خا�شة،  والرتكية  جهة  من  والعاملية  الفل�شطينية 
الأدوار التي قامت بها دعما للق�شية الفل�شطينية ورفع احل�شار عن قطاع غزة 

والبعثات الرتكية اإىل فل�شطني. 
بدوره �شكر دومان بلدية رام اهلل على ال�شتقبال، وقال«اإننا �شعيدون بوجودنا 
يف فل�شطني ويف رام اهلل، وكل التقدير ملن يدعم الق�شية الفل�شطينية، والرحمة 

ل�شهداء فل�شطني، وال�شهيد يا�شر عرفات«.
وقدم دومان �شرحا عن احتاد املدن والهيئات املحلية لل�شرق الأو�شط، والأعمال 
والربامج التي يقوم بها مع الحتادات والهيئات املحلية يف العامل، وحتدث عن 
هيكلية الحتاد والفعاليات والربامج امل�شتقبلية له. كما اأ�شار الوفد اإىل نية احتاد 

البلديات الرتكية تاأ�شي�ش عالقات تواأمة ما بني البلديات الفل�شطينية والرتكية.
ونظمت البلدية جولة ميدانية تعريفية للوفد �شملت �شريح الرئي�ش ال�شهيد يا�شر 
الرتويحي،  اهلل  رام  وجممع  ردانا،  وحر�ش  دروي�ش،  حممود  ومتحف  عرفات، 

وق�شر رام اهلل الثقايف، وحديقة الأمم.

وفد �حتاد �لبلديات �لرتكية يف �ضيافة �لبلدية

في ضيافة البلدية 
السفير المصري والقنصل البريطاني 

ا�شتقبل رئي�ش البلدية م. مو�شى حديد كال من ال�شفري امل�شري يا�شر عثمان، 
والقن�شل  الربيطاين العام فين�شنت فني.

امل�شرية  ال�شفارة  بني  التعاون  اآلية  عثمان  مع  لقائه  يف  حديد  م.  وناق�ش   
وبلدية رام اهلل يف ظل الو�شع الراهن، يف جمالت تتعلق مبنح درا�شية لطالب 
يف  لها  فنية  زاوية  اإ�شافة  يف  م�شر  م�شاركة  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  فل�شطينيني، 

حديقة الأمم. 
ويف لقائه مع القن�شل الربيطاين اّطلع م. حديد على عمل ال�شفارة الربيطانية 
واملركز  الربيطانية  الدولية  التنمية  وموؤ�ش�شة  القن�شلية  فل�شطني من خالل  يف 
الثقايف الربيطاين، واأ�شار »فني«اإىل ا�شتعداد القن�شلية لتطوير العالقة القائمة 
بني بلدية رام اهلل وبلدية هاون�شلو الربيطانية والتي وقعت يف العام 1988، اإ�شافة 
اإىل اإقامة عالقات اأخرى مع مدن بريطانية ومدينة رام اهلل، والعمل يف املجالت 

الأكادميية بني املدار�ش واجلامعات الفل�شطينية ومثيالتها يف بريطانيا. 
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لقاء جماهيري مع جمعية 
إسكان جامعة بيرزيت 

في الطيرة

عقدت بلدية رام اهلل لقاء مع جمعية اإ�شكان جامعة بريزيت ملناق�شة عدد من 
الق�شايا امل�شرتكة، حيث اأكدت على التزامها وا�شتعدادها للتعاون مع اأهايل 
ال�شكان وتلبية املتطلبات ال�شرورية مبا يخدم تكاملية التنظيم يف املدينة، 

مع �شرورة ت�شكيل جلنة من احلي لنقل م�شاكلها اإىل املجل�ش البلدي. 
طرحتها  التي  امل�شاكل  من  عدد  مبناق�شة  اللقاء  خالل  البلدية  رئي�ش  وقام 
والإزعاجات  املرورية،  الإ�شارات  بينها  ومن  �شابق،  لقاء  يف  الإ�شكان  اإدارة 
توجه  الو�شطية، كما  ب�شياراتهم، واجلرز  �شباب متهور  التي ميار�شها  الليلة 
احل�شور من اإ�شكان جامعة بريزيت بالأ�شئلة واملالحظات بخ�شو�ش امل�شاكل 

التي يواجهونها يف احلي.  
وتوجهت اجلمعية بال�شكر لبلدية رام اهلل على عقد اللقاء، وجتاوبها مع عدد 

من الق�شايا التي طرحت �شابقا.

في ضيافة البلدية

بلديتا رام الله والظاهرية 
توقعان اتفاقية تعاون

وقع رئي�ش بلدية رام اهلل مو�شى حديد ورئي�ش بلدية الظاهرية اأكرم حمزة 
ابو عالن ، اتفاقية تعاون تن�ش على عدد من البنود يف جمالت خمتلفة، 
مبا ي�شمن تقدمي خدمات اأف�شل للمواطنني.  وتاأتي التفاقية تعزيزا ملفهوم 
احلكم املحلي يف تطوير العمل امل�شرتك بني الهيئات املحلية ومتكينها من 
امتالك قدرات وخربات. وتت�شمن التفاقية تقدمي  بلدية رام اهلل خرباتها 
يف جمالت متعددة، منها يف جمال العالقات الدولية والت�شبيك اخلارجي، 

ويف املجالت الفنية. 

بلدية رام الله توقع اتفاقية مع 
الممثلية البولندية لتمويل 

مشروع للصرف الصحي

لتمويل  فل�شطني،  يف  البولندية  املمثلية  مع  اتفاقية  اهلل  رام  بلدية  وقعت 
ال�شناعية،  املنطقة  يف  مو�شى  خليل  �شارع  يف  ال�شحي  لل�شرف  م�شروع 

وت�شل التكلفة التقديرية للم�شروع ما يقارب 36 األف يورو.
خبرية  نينو  با�شا  بح�شور  التفاقية  البلدية  رئي�ش  حديد  مو�شى  م.  ووقع   
تطوير ال�شيا�شات يف املمثلية البولندية التفاقية، وذلك يف اإطار جهود بلدية 

رام اهلل يف البحث عن متويل لدعم م�شاريع ال�شرف ال�شحي يف املدينة.

توقيع �تفاقية مع �ملمثلية �لبولندية
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احتفلت بلدية رام اهلل، ووزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات باإطالق الرمز 
الربيدي الفل�شطيني – رام اهلل منوذجا.

جاء ذلك خالل حفل اأقيم يف مقر بلدية رام اهلل، مب�شاركة وزيرة الت�شالت 
الهيئات  عن  وممثلني  حديد،  مو�شى  م.  البلدية  ورئي�ش  الدين،  نا�شر  �شفاء 

احلكومية املدنية والأمنية.
 و�شكر حديد  وزارة الت�شالت على التعاون والثقة التي اأولتها لبلدية رام اهلل  
الوزارة  �شتقوم  والذي  ومن�شاأة،  م�شكن  لكل  بريديًا  رمزًا  تبلور  منهجية  بو�شع 
كل  منح  يف  املحوري  لدوره  الوطن  حمافظات  جميع  على  وتعميمه  بتطبيقه 

مواطن عنوانا كامال خا�شا به يتوافق ومعايري العنونة الدولية.
وقال ‘اإن م�شروع الرمز الربيدي الفل�شطيني هو م�شروع وطني يعد اأ�شا�شيا لعمل 
الربيد، ويعد من اأهم عنا�شر المدن احلديثة، حيث اأن توفري الرمز الربيدي 
املوؤ�ش�شات  توا�شل  لتي�شري  احلايل،  ع�شرنا  يف  ومهما  حيويا  متطلبا  اأ�شبح 
الأخرى،  واملوؤ�ش�شات  املواطنني  مع  وتوا�شلها  بينها،  فيما  واخلا�شة  احلكومية 
و�شمان اإي�شال الربيد لكل مواطن، وت�شهيل تبادل الربيد والطرود مع العامل، 

وغري ذلك من الفوائد‹ .
فل�شطيني  وطني  نظام  بتطوير  قامت  الت�شالت  وزارة  ‘اأن   حديد  واأ�شاف 
ترميز  منطقة   900 اإىل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يق�شم  املناطقي  للرتميز 
بريدي، خ�ش�ش منها 10 مناطق ملدينة رام اهلل، وبنينا نحن  على هذا الرتميز 
بعد تهيئة �شوارع مدينتنا ومبانيها عرب م�شروع الت�شمية والرتقيم لي�شبح لكل 

م�شكٍن ومن�شاأة يف رام اهلل رمزها الربيدي اخلا�ش بها‹.
واأ�شار اإىل اأن البلدية ا�شتفادت من نظم املعلومات اجلغرافية الـGIS  لتطوير 
تطبيق تفاعلي ا�شتعالماتي ن�شر على موقعي الوزارة والبلدية، حيث يخدم هذا 
عنوان  اأي  بحثهم عن  املختلفة يف  والهيئات  واملطورين  املدينة  �شكان  التطبيق 
وا�شتعالمهم عن تفا�شيل خدمات حمددة، مو�شحا اأن البلدية قامت بت�شوير 

املواطنني.  على  ال�شتدلل  لت�شهيل  الربيدية  رموزها  مع  وربطها  املباين  كافة 
اأن  التطبيق يوفر خدمات املالحة الربية التي ت�شاعد يف الو�شول  وبني حديد 
التي  املف�شلة،  اإر�شادات الجتاهات  اأو خدمة حمددة عن طريق  لعنوان معني 
باأق�شر  وجهته  اإىل  الو�شول  مل�شار  تو�شيحية  خرائط  مع  للم�شتخدم  يزودها 

الطرق اأو باأ�شرعها. 
بدورها، اعتربت نا�شر الدين،  انتهاء بلدية رام اهلل من ترميز وعنونة املدينة 
ح�شب اأحدث املعايري الدولية، اإجناز حقيقي على كافة امل�شتويات، على �شعيد 
وتطوير  لتحديث  ت�شعى  دائما  كونها  وم�شوارها،  واأدائها  بعملها  البلدية  متيز 

خدماتها فيما ي�شب يف م�شلحة املواطن. 
وقالت ‘اإنه اإجناز ي�شجل وي�شب يف خدمة الربيد الفل�شطيني الذي يعد رمزا 
مواطن  ولكل  فل�شطني  يف  مكان  لكل  ي�شبح  الإجناز  وبهذا  دولتنا،  ل�شيادة 
عنوان ر�شمي ي�شهل حتديده، وهذا ينعك�ش على فعالية عمل الربيد احلكومي 
‘اإنه  واأ�شافت  الر�شمية والربيد والهيئات املختلفة‹،  الوزارات واملوؤ�ش�شات  بني 
اإجناز ملبادرة احلكومة اللكرتونية التي تقودها وزارة الت�شالت حيث ي�شمن 
النظام توحيد العنونة بني جميع املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية والتي تعاين من 

عدم توافق بيانات العنونة عند تبادلها الكرتونيا.
واأ�شارت نا�شر الدين اإىل اأن الوزارة عملت مع البلدية لدعم توجهها يف اإجناز 
فل�شطيني  عناوين  خلادم  الأ�شا�شية  القواعد  اإعداد  خالل  من  العنونة؛  نظام 
موؤمتت، ت�شمن الرتميز الربيدي والت�شميات املعيارية للتجمعات الفل�شطينية، 
مو�شحة اأن البلدية ا�شتفادت من هذا النظام الذي يق�شم ال�شفة وقطاع غزة 
املناطق اخلا�شعة  القد�ش يف  اإىل 900 منطقة ترميز بريدي، مبا فيها مدينة 

لل�شيطرة الفل�شطينية. 
واملباين  ال�شوارع  وترقيم  ترميز  عاتقها  على  يقع  التي  البلديات  كافة  ودعت 

ال�شتفادة من هذا النظام وتطبيقه على التجمعات ال�شكنية لديها.

وزارة االتصاالت وبلدية رام الله تطلقان
الرمز البريدي لمدينة رام الله
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تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
من اأهم التطبيقات التي مت اإجنازها، وهي الآن  يف مرحلة التجربة قبل ن�شرها على �شبكة الإنرتنت لال�شتخدام العام وملوظفي البلدية:

  نظام �ملالحة �لربية )Navigation System( الذي ي�شاعد موظفي البلدية واملواطنني يف التنقل يف املدينة والو�شول اإىل عناوين معينة اأو خدمات حمددة 
مع تزويدهم بخرائط واإر�شادات تف�شيلية بكيفية الو�شول اإليها باأ�شرع وقت اأو ب�شلوك اأق�شر طريق، اآخذا قوانني ال�شري وطبوغرافية ال�شوارع يف عني العتبار.

G I S

 Cultural Festival( �لثقافية  للفعاليات  تفاعلي  تطبيق  �إعد�د   
الفعاليات  مواقع  بتحديد  الثقافية  للدائرة  لي�شمح  �شمم   )application

واملهرجانات، مع تغذية كافة املعلومات ذات العالقة كالوقت والتاريخ، الخ.
ال�شعبي  ال�شوق  لأك�شاك  و�لبيئة  �ل�ضحة  لد�ئرة  تفاعلي  تطبيق  �إعد�د    
اأماكن كافة الأك�شاك ويربطها باملعلومات الو�شفية املتوفرة يف  الذي يوثق 
البلدية عنها، كحالة الك�شك )موؤجر، حمجوز، متاح لالإيجار(، ف�شال عن 
املعلومات الأخرى ذات ال�شلة، كا�شم امل�شتاأجر الكامل ومعلومات التوا�شل 

معه ون�شخة عن عقد الإيجار وتاريخ انتهاء الرخ�شة وغريه.
كل  مواقع  لتوثيق  والبيئة  ال�شحة  لدائرة  اآخر  تطبيق  اإعداد  حاليا  يتم    
الدائرة من  �شيمكن  كما  املدينة،  العامة يف  الأماكن  املزروعة يف  الأ�شجار 

التخطيط لزرع اأ�شجار يف مواقع جديدة.

          الترقيم الداخلي 

ويف ال�شياق ذاته، توا�شل طواقم البلدية عملية الرتقيم الداخلي للمن�شاآت وامل�شاكن بهدف توفري عنوان حمدد لكل 
من�شاأة اأو م�شكن، حيث تعدت ن�شبة الرتقيم الـ 70% من جممل الوحدات ال�شكنية واملن�شاآت يف املدينة. وقد توجهت 
لهم  تتيح  التي  الداخلي  الرتقيم  لوحات  �شالمة  على  احلفاظ  اإىل  تدعوهم  توعوية  بر�شائل  املواطنني  اإىل  البلدية 

احل�شول على عناوين حمددة وفق املعايري الدولية.
كما قدمت مديرة دائرة نظم املعلومات اجلغرافية د. �شفاء الكركي دويك ور�شة عمل لعدد من اأع�شاء جمل�ش بلدي 
والرتقيم  الت�شمية  اأهمية  فيها  مو�شحة  والرتقيم،  الت�شمية  حول  املدينة  اأعيان  من  وعدد  وموظفيها  بيتونيا  بلدية 

وعنا�شره واملنهجية الناجحة التي تعمل بها بلدية رام اهلل لتحقيق ذلك.

وفق  اخلرائط  مت�شفح  تطبيق  لتحديث  الهند�شة  دائرة  مع  التعاون  يتم    
تق�شيمات التو�شعة اجلديدة وا�شتخدامات الأرا�شي يف الأحوا�ش 5 و 6 و 12.
املعلومات  طبقات  من  العديد  اإعداد  التطبيقات  هذه  تطوير  مع  مت 
اجلغرافية  الطبقات  وتطوير  حتديث  مت  كما  اجلديدة.  اجلغرافية 
على  العمل  حاليا  ويتم  وا�شتخداماتها.  الأرا�شي  بحدود  اخلا�شة 
نظم  تطبيقات  يف  كخلفية  امل�شتخدمة  املرجعية  تطويراخلريطة 

التفاعلية. اجلغرافية  املعلومات 
اىل  التطبيق  هذا  خالل  من  وت�شعى  ال�شياحية:   اخلارطة  برنامج    
الكرتونية  با�شتخدام خارطة  وال�شياح  والزوار  املواطنني  على  الت�شهيل 
عرب موقع البلدية ونظم املعلومات اجلغرافية يربز مرافق املدينة واهم 

املواقع ال�شياحية واملطاعم والفنادق والبنوك وغريها.
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مشروع البلدية االلكترونية

اللكرتونية،  البلدية  م�شروع  عمل  خطة  بتطبيق  اهلل  رام  بلدية  �شرعت 
خدماتي  عمل  نظام  تطبيق  يف  روؤيتها  اإىل  حتقيق  خالله  من  ت�شعى  والذي 
على  ت�شهيال  اإلكرتونيا  البلدية  وخدمات  عمل  اإجناز  ي�شمن  اإلكرتوين  فعال 

املواطنني واملطورين واملوؤ�ش�شات ال�شريكة. 
لتكنولوجيا  دائرة  با�شتحداث  وقامت  النظر يف هيكليتها،  البلدية  اأعادت  وقد 
الداخلية  �شبكتها  البلدية  حدثت  امل�شروع.  كما  ومتابعة  لالإ�شراف  املعلومات 
تقدمي  لبدء  بنظام Web based Workflow كتهيئة  العمل  وبا�شرت 

اخلدمات اإلكرتونيًا. 
ومت بالتعاون  مع موؤ�ش�شة الـ GIZ للتعاون الدويل، تعيني مدير للم�شروع، و�شراء 
املعدات اخلا�شة باإعداد وجتهيز البنية التحتية اخلا�شة باإطالقه. كذلك قامت 
الـGIZبتغطية اإعداد ال�شيا�شات اخلا�شة بالبلدية اللكرتونية، والتي يتم العمل 

عليها حاليا. 
ودعت وزارة الت�شالت بلدية رام اهلل حل�شور ور�شة عمل حول خارطة الطريق 
من  فريق  باإدارة  يومني،  ا�شتمرت  املفتوحة  واحلكومة  اللكرتونية  للحكومة 
موؤ�ش�شة التعاون والتنمية الدولية OECD وبح�شور وزيرة الت�شالت وتكنولوجيا 

املعلومات، وم�شاركة ممثلني عن كافة وزارات الوطن.

تحديث بيانات المواطنين

ومن�شاآت  مل�شاكن  ميدانية  بزيارات  البلدية  طواقم  تقوم 
بيانات  قاعدة  لعمل  فيها  ال�شاكنني  بيانات  لتحديث  املدينة 
عالية الدقة للتوا�شل مع املواطنني وامل�شتفيدين من خدمات 

البلدية. 
من   %50 الـ  يقارب  ما  بيانات  جمع  من  العمل  فريق  ومتكن 

املكلفني، متت حو�شبة 30% من هذه املعلومات. 
املباين  بت�شوير  بامليدان  تواجده  اأثناء  نف�شه  الفريق  يقوم  كما 

لتحديث قاعدة بيانات البلدية اجلغرافية. 

G I S

مشروع التسمية والترقيم

متت اإعادة ت�شكيل جلنة ت�شمية وترقيم �شوارع املدينة ومبانيها وذلك ل�شتكمال 
العمل يف مناطق التو�شع يف مدينة رام اهلل. 

رئي�ش  نائب  املجيد  عبد  �شامح  البلدي  املجل�ش  اأع�شاء  من  كال  اللجنة  وت�شم 
للجنة وجنمة غامن وفي�شل  اأبو �شلبك رئي�شًا  اأبو عني، وح�شن  البلدية، وعالء 
ليزا  املدينة كال من:  العامة يف  ال�شخ�شيات  در�ش وعمر ع�شاف.  وت�شم من 
وحممد  ح�شمة  و�شمري  حليلة  و�شمرية  فرمند  وعدنان  �شحادة  وعي�شى  تراكي 
املطور وغ�شان عبد اهلل ونائلة رباح ويو�شف فرحات، ومن وزارة احلكم املحلي 

حنان ام�شيح. 
وقد قام اأع�شاء اللجنة بجولة ميدانية يف �شاحية الريحان واحلي الدبلوما�شي 

يف مدينة رام اهلل لالطالع على التو�شع العمراين.
 وجاءت اجلولة امليدانية هذه تنفيذا لقرار اللجنة يف اجتماعها الأول من اأجل 

ا�شتكمال اأعمال الت�شمية والرتقيم.

جلنة ت�ضمية وترقيم �ضو�رع �ملدينة

�لزيار�ت �مليد�نية وحتديث �لبيانات 
خالل �لفرتة 2013/8/31-5/1 

حافظ على لوحات التسمية والترقيميتوافق ومعايير العنونة الدوليةعلى عنوان كامل خاص بك كن شريكًا في حصولك 

www.ramallah.ps     info@ramallah.ps

هاتف: 5555 294 2 970+

1800-101-101

www.ramallah.ps     info@ramallah.ps+970 2 294 5555 :101-1800هاتف
-101

مشروع التسمية والترقيم 

شكرًا لتعاونكم في تحديث البيانات 

الخدمات  لتحسين  بكم  الخاصة 

اهلل رام  بلدية  من  لكم  المقدمة 
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مشروع المدينة الذكية

تو�شيحية ملقرتحاتها  الذكية عرو�شا  املدينة  املعنية مب�شروع  ال�شركات  قدمت 
الفنية واملالية اأمام اللجنة التوجيهية التي ت�شم اأع�شاء من وزارة الت�شالت 

وجامعة بريزيت وخرباء من املجتمع املحلي وعدد من موظفي البلدية. 
يهدف  امل�شروع اإىل ربط كافة اأرجاء املدينة بخدمة النرتنت وذلك من خالل 
باقة نفاذ متكن زائري و�شاكني املدينة من احل�شول على اإنرتنت ل�شلكي عرب 
اأي مكان داخل مدينة رام اهلل،  اأي وقت ومن  ) Wi-Fi( يف  الوايفاي  خدمات 
املتفرعة  ال�شفحات  وكافة  اللكرتونية  البلدية  ل�شفحة  النفاذ  يكون  اأن  على 

عنها جمانيًا. 
و�شتقوم اللجنة قريبا بالجتماع لتقييم العرو�ش وتقدمي تو�شياتها النهائية.

وزارة االتصاالت وبلدية رام الله 
تتفقان على تطوير المدينة تقنيًا

مع  الدين،  نا�شر  �شفاء  د.  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت  وزيرة  اتفقت 
املجالت  يف  والتن�شيق  التعاون  على  حديد،  مو�شى  م.  اهلل  رام  بلدية  رئي�ش 
التقنية التي تتعلق بامل�شاريع التطويرية للمدينة يف جمال اخلدمات الإلكرتونية، 
والبنية التحتية، واملدينة الذكية، والبلدية الإلكرتونية، وتطوير خدمات الربيد، 
اجتماع عقد يف  وجاء ذلك خالل  العاملي،  ›جوجل‹  ملت�شفح  املدينة  وت�شوير 
مقر البلدية، مت خالله اأي�شا مناق�شة م�شروع البلدية الإلكرتونية لتكون البلدية 
مع  البلدية  ربط  خالل  من  للمواطن  املقدمة  الإلكرتونية  للخدمة  منوذجًا 
احلكومة، الأمر الذي يحتاج عددًا من اخلطوات، ل �شيما توفري البنية التحتية 
م�شروع  حول  التباحث  ومت  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  مع  البيني  والتبادل  الالزمة 
موؤقت  بديل  الال�شلكي كحل  الت�شال  �شبكة  وربطها من خالل  الذكية  املدينة 
عن تقنية اجليل الثالث والتي يحرمنا الحتالل منها، واتفق على بناء ال�شبكة 
�شوق  العادلة يف  املناف�شة  ي�شمن  املدينة، مبا  اأنحاء  كافة  النرتنت يف  وتوفري 

الت�شالت الفل�شطيني بالت�شاور مع الوزارة.

إطالع بلديتي دورا وقباطية على إنجازات 
البلدية في نظم المعلومات الجغرافية

 اطلع وفد من بلديتي دورا وقباطية على جتربة بلدية رام اهلل يف جمال نظم املعلومات 
اجلغرافية، وذلك بتن�شيق من موؤ�ش�شة الـ GIZ للتعاون الدويل، وبح�شور م�شت�شاريها 
 يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية بهدف ال�شتفادة من التجربة ومنهجيتها.

ورحب رئي�ش بلدية رام اهلل املهند�ش مو�شى حديد يف بداية اللقاء بالوفد، معربًا 
عن اأمله باأن تتوج زيارتهم بالفائدة، مبديا ا�شتعداد بلدية رام اهلل الدائم لنقل 

خرباتها للبلديات الأخرى، وتقدمي اأية معونة قد حتتاجها بهذا ال�شياق. 

واأ�شاد مدير عام البلدية اأحمد اأبو لنب بنتائج التجربة الفتية يف البلدية، ودور 
نظام  وربطها يف  املتباينة  البيانات  مع  التعامل  املعلومات اجلغرافية يف  نظام 

واحد ومتكامل.

بدوره، اأو�شح وزير الت�شالت ال�شابق د. م�شهور اأبو دقة اأهمية دور البلديات 
على  ومن�شاأة  م�شكن  لكل  بريدي  رمز  لبلورة  الفل�شطيني  الربيد  هيئة  دعم  يف 
ومعايري  يتوافق  به  خا�شا  كامال  عنوانا  مواطن  كل  مينح  ما  الوطن،  م�شتوى 

العنونة الدولية. 

وت�شمية  اجلغرافية  املعلومات  نظم  من  لكل  املحوري  الدور  على  دقة  اأبو  واأكد 
 ال�شوارع وترقيم املباين يف ذلك، واأ�شاد بريادية بلدية رام اهلل يف هذا املجال.

ومعاملها  اهلل  لرام  الثقايف  الوجه  يربز  وثائقي  لفيلم  عر�ش  اللقاء  وتخلل 
وخ�شو�شيتها وتاريخها. 

بلدية  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  اجلغرافية  املعلومات  نظم  م�شت�شار  وقدمت 
رام اهلل د. �شفاء الكركي دويك عر�شا مف�شال ملنهجية تبني نظم املعلومات 
يف  الربنامج  كفاءة  مو�شحة  حتقيقها،  مت  التي  الإجنازات  واأبرز  اجلغرافية 
اللكرتونية.   اخلدمات  بع�ش  تقدمي  ويف  الهند�شية،  البلدية  بيئة  مع  التعامل 
ببنائها  الق�شم  التي قام  الرقمية  الأدوات  وعر�شت دويك على احل�شور بع�ش 
تعديل  اأو  متغري،  اأي  تفا�شيل  عن  وال�شتعالم  للبحث  البلدية  ملوظفي  ون�شرها 
مف�شل،  فني  نقا�ش  تاله  التخطيط؛  اأو  املدخالت  اأو حتليل  البيانات  وحتديث 

وتو�شيح لأهم املعيقات، وعر�ش خلطة البلدية للمرحلة املقبلة.

G I S

لقاء مع �ل�ضركات �ملعنية مب�ضروع �ملدينة �لذكية

وزيرة �لت�ضالت تناق�س عدد� من �ملجالت �لتقنية
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أمسية مع فيرناندو رامبريز الكوليا
اأقام املتحف اأم�شية لأ�شتاذ الأدب والفل�شفة الإ�شباين  فريناندو رامربيز الكوليا، 
عملية  يف  املقاوم  الأدب  ودور  واملقاومة  الأدب  بني  العالقة  عن  حتدث  حيث 
االتحرر الوطني، بداأت الندوة مبحا�شرة األقاها الكوليا مع ترجمة للعربية ومن 

ثم دار النقا�ش بني احل�شور، وتوجيه الأ�شئلة بخ�شو�ش املحا�شرة. 

حفلة فنية إلدوين بيوجر
يف  عزف   ، بيوجر  اإدوين  اليوغو�شاليف  الأكورديون  لعازف  فنية  حفلة  نظمت 
بلده  من  وبع�شها  �شرقية  مبقطوعات  احلفل  واأنهى  غربية  مقطوعات  البداية 
يوغو�شالفيا بناء على طلب اجلمهور، اأما املقطوعة الأخرية فكانت على حلن 

عربي »مويل الهوى«، وتفاعل معه احل�شور بالغناء .

الذكرى الخامسة لرحيل درويش
يف 8/13 اأحيى متحف حممود دروي�ش ذكرى رحيل ال�شاعر، باأم�شية ت�شمنت 

كلمات لأ�شدقائه وفقرة مو�شيقية من اأ�شعاره املغناة، وقراءات لأ�شعاره.

فعاليات متحف محمود درويش »حديقة البروة« 
من �ضهر �أيار لغاية �ضهر �آب 

فعاليات متحف محمود درويش

محاضرة عن تاريخ مالطا وفلسطين 
تحت عنوان »نقش في حجر«

مت  القد�ش،  جامعة  القد�ش-  درا�شات  مركز  و  املالطية  املمثلية  مع  بالتن�شيق 
حجر«   يف  نق�ش   « عنوان  حتت  وفل�شطني  مالطا  تاريخ  عن  حما�شرة  تنظيم 
القاها الربوفي�شور اليك�ش توربيانو الذي يعمل يف كلية العمارة جامعة مالطا، 
معر�ش  نال  وقد  ميكالف.   كري�ش  املالطي  واملهند�ش  للم�شور  �شور  ومعر�ش 
املعلومات  من  اجلمهور  وا�شتفاد  الزائرين،  من  وا�شتح�شانا  رواجا  ال�شور 
يف  البنايات  وبع�ش  القد�ش  بني  املعماري  الت�شابه  حول  املحا�شرة  يف  القيمة 

مالطا.

مسابقة »غنيها وبصوتك حليها«
ال�شوات  �شدحت  حليها«حيث  وب�شوتك  »غنيها  م�شابقة  املتحف  ا�شت�شاف 

ال�شابة اجلميلة من بني عمر »16-22« يف امل�شرح اخلرجي للمتحف. 

حفل اطالق كتاب لـ »رشا التوام«
مت تنظيم حفل لإطالق كتاب » دبلوما�شية التحرر الوطني: التجربة الفل�شطينية« 
الكاتبة د. عبد الرحمن احلاج،  اأدار احلوار مع  التوام.  والباحثة ر�شا  للكاتبة 
ال�شفري  التعقيب  دور  واأخذ  بريزيت.  ال�شيا�شية يف جامعة  العلوم  دائرة  رئي�ش 
اأ�شتاذ  اأبو كو�ش، �شفري فل�شطني ال�شابق يف جنيف. و د. عمر الرحال،  حممد 

العلوم ال�شيا�شية يف جامعة القد�ش املفتوحة. 
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عرض موسيقى مميز لفرقة الى القدس
يف  القد�ش«  »اإىل  لفرقة  مميزا  مو�شيقيا  عر�شا  دروي�ش  حممود  متحف  نظم 

امل�شرح املفتوح بدعوة عامة. 

معرض فوتوغرافي 
»الحياة اليومية في مناطق ج«

والتوا�شل  الت�شال  حملة  �شمن  التقاطها  مت  ل�شور  فوتوغرايف  معر�ش  اأقيم 
الطوعية  املجموعة  عليه  ت�شرف  الذي  ج«  مناطق  يف  اليومية  »احلياة  بعنوان 

 . )GVC( املدنية

Isegoria حفلة موسيقية لفرقتي الكمنجاتي و
نظم متحف حممود دروي�ش حفلة مو�شيقية لفرقتي Isegoria و الكمنجاتي يف 

امل�شرح املفتوح.

ندوة مع الفريق عبد الرزاق اليحيى
�شمن م�شروع »«من ذاكرة الثورة الفل�شطينية« مت ا�شت�شافة الفريق عيد الرزاق 
اليحيى الذي فتح ذاكرته ليحدثنا عن جتربته يف جي�ش النقاذ واجلي�ش ال�شوري 
وجي�ش التحرير الفل�شطيني يف اأم�شية اأدارها الكاتب والروائي في�شل حوراين. 

فعاليات متحف محمود درويش

ندوة مع األديب إبراهيم نصر الله
م�شروع مبدع يف ح�شرة دروي�ش، مت ا�شت�شافة املبدع ال�شاعر والروائي الكبري 
�شقري  حممود  الكبري  والروائي  الق�ش�شي  احلوار  واأدار  اهلل،  ن�شر  اإبراهيم 

ود. ايهاب ب�شي�شو. 

 ندوة مع االديب  واسيني األعرج
�شمن م�شروع مبدع يف ح�شرة دروي�ش مت ا�شت�شافة الأديب اجلزائري الكبري 
اأ�شتاذ  الأم�شية  واأدار  الربوة،  حلديقة  اخلارجي  امل�شرح  يف  الأعرج  وا�شيني 
الإعالم يف جامعة بريزيت د. اإيهاب ب�شي�شو. وقد متيز احل�شور بالعدد الكبري 
وبخا�شة من فئة ال�شباب وتفاعلهم مع الأم�شية الرثية بالتحليالت والإ�شاءات 

على اأعمال الأديب املتنوعة.

حفلة موسيقية لعازفة الكمان الهنجارية ادوا زادوري
يف امل�شرح اخلارجي ا�شت�شاف املتحف عازفة الكمان الهنجارية ادوا زادوري، 

وقدمت العازفة مقطوعات جلوهان �شيب�شتيان باخ، و يوهانا دوديرار.
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حلقة نقاش لكتاب »حلم رام الله«
رحلة اإىل قلب ال�شراب الفل�شطيني« : اأقام املتحف حلقة نقا�ش بح�شور الكاتب 
الفرن�شي بنجامني بارت �شاحب كتاب »حلم رام اهلل: رحلة اإىل قلب ال�شراب 
متحف  اجلليل  قاعة  يف  وذلك  العكر،  ممدوح  الدكتور  حاوره  الفل�شطيني«، 

حممود دروي�ش بح�شور جمهور كبري، ناق�ش الكاتب يف كتابه وروؤيته.

عرض فيلم: »ألن الجذور ال تموت«
الفل�شطينية،  للمراأة  العام  الحتاد  مع  بالتعاون  دروي�ش  عر�َش متحف حممود 
اإحياًء لذكرى جمزرة تل  وموؤ�ش�شة �شا�شات فيلم »لأن اجلذور ل متوت« وذلك 

الزعرت، وثق املجزرة ب�شهادات اأهايل تل الزعرت و�شهود املذبحة. 

عرض فرقة سبيل
»اأحمد اخلطيب ويو�شف حبي�ش  ا�شت�شاف متحف حممود دروي�ش فرقة �شبيل 
الوطني  للمعهد  العازفني  من  دعما  العر�ش  وكان  دوبونت«،  هوبارت  مبرافقة 

للمو�شيقى.

ندوة مع الكاتبة سحر خليفة
�شمن م�شروع مبدع يف ح�شرة دروي�ش نظمت ندوة مع الكاتبة الفل�شطينية �شحر 
ابراهيم،  رزان  د.  الناقدة  وحاورتها  وكتاباتها،  جتربتها  عن  للحديث  خليفة، 
وجهتها  اأ�شئلة  ثم  ومن  الن�شوي،  الأدب  حول  ابراهيم  مبداخلة  الندوة  وبداأت 
للكاتبة �شحر خليفة حول حمطات خمتلفة يف جتربتها، ويف اجلزء الأخري من 

الندوة كان املجال مفتوحا ملداخالت اجلمهور واأ�شئلتهم. 

أمسية موسيقية مع خيام الالمي
نظم املتحف اأم�شية مو�شيقية لعازف العود العراقي خّيام الالمي، وذلك يف قاعة 
اجلليل، حيث قدم الالمي مقطوعات األبومه اجلديد »رنني اأقل« وعرب يف الأم�شية 
 عن فرحه بزيارة فل�شطني وتقدمي األبومه يف متحف حممود دروي�ش خ�شو�شا.

فعاليات متحف محمود درويش

معرض »حين يتعانق اللون مع الذاكرة«
نو�شتاجليا« نظم متحف حممود دروي�ش معر�شا فنيا للفانة الت�شكيلية لنا قادري 
بعنوان »حني يتعانق اللون مع الذاكرة: نو�شتاجليا« وتخلل افتتاح املعر�ش عزف 

مو�شيقى كال�شيكية، ا�شتمر املعر�ش ملدة اأربعة اأيام متتالية.

ندوة مع محمد البكري
الفل�شطيني  الفنان  ا�شت�شاف املتحف  �شمن م�شروع مبدع يف ح�شرة دروي�ش، 

حممد البكري، يف ندوة ت�شمنت احلديث عن جتربته واأعماله
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تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل  باأحر التهاين للزمالء والزميالت مبنا�سبة جناح اأبنائهم 
يف �سهادة الثانوية العامة 2013، متمنية لهم التوفيق والتقدم امل�ستمر.

ا�سم االبن/ابنة��ضم �ملوظف
رند الني يعقوب ب�شارة �شابا

نادر حرب و اولفت �شاهني
منار نادر داوود منيع ابو عجاج

مرمي ريا�ش علي منر حماد
�سناء عثمان عبد املعطي عثمان لدادوة

هبه احمد حممود مو�شى جودة
با�سل �شحر وا�شف �شريف ا�شتية

�سارة حممود ابراهيم احمد ابو عادي
مرييام عالن عمران عالن قرعان

رزان �شالح �شامل حممد ال�شوبكي

عماد حممد خمي�ش حرفو�ش
�سابرين 
ن�سرين 

ا�سماعيل عودة عبد الفتاح حممد منا�شرة 
هاين ن�شاأت فايز ابراهيم عابد

تعزية\

تتقدم اأ�سرة بلدية رام اهلل باأحر التعازي للزمالء التالية اأ�سماوؤهم، 
لفقدان اأعزائهم عليهم رحمة اهلل:

وفاة �أخ ع�ضو �ملجل�س �لبلدي جانيت نقول حنا ميخائيل 
وفاة و�لد �ملوظف حمدي باج�س م�ضطفى �بو دية

وفاة و�لد �ملوظف حمد�ن �يوب حمد�ن عابد 
وفاة و�لد �ملوظف �ن�س عبد �لرحيم عبد �لفتاح �لقب 

وفاة و�لد �ملوظف عبد �ملنعم حممد م�ضطفى نادي 
وفاة �أخ  �ملوظف م�ضهور عارف عبد �هلل عي�ضة 

وفاة و�لد �ملوظف �حمود فائز �بر�هيم تركمان

تهنئة

مناسبات
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بيانات مالية 

حرف وصناعات

بلدية رام اهلل بفرز جلان  املدينة قامت  بهدف تنظيم عمل بع�ش احلرف يف 
خا�شة لبع�ش احلرف، وب�شياغة �شروط مرجعية لتنظيم عمل كل قطاع على 
مواقف  الأفراح،  قاعات  واملقاهي،  املطاعم  الفنادق،  البنوك،  وت�شمل:  حدة، 

ال�شيارات ومغا�شل ال�شيارات. 
وكان املجل�ش البلدي و�شمن توجهاته احلالية بدرا�شة و�شع تنظيم عام ملطاعم 
املدينة، قام ب�شياغة واقرتاح م�شودة ل�شروط مرجعية، وعمل على مناق�شتها مع 
اأ�شحاب املطاعم، اإ�شافة اإىل الجتماع مع الأطراف ذات العالقة، ومت عر�شها 

من خالل التفاق على �شروط مرجعية تتفق وامل�شلحة العامة.
وتركزت ال�شروط على جمموعة من املحاور التي مت اعتمادها من قبل املجل�ش 
وا�شتملت  املدينة.  يف  الأو�شاع  وت�شويب  تطبيقها،  على  العمل  وبدء  البلدي، 
وخمالفة  البناء،  )خمالفة  التنظيمية  الناحية  على  املثال  �شبيل  على  املحاور 
ال�شتعمال التنظيمي( من توفري مواقف ال�شيارات وال�شروط ال�شحية والبيئية، 

وال�شوابط والأحكام العامة، وامل�شافة مع املوؤ�ش�شات الدينية والرتبوية.

 كما مت اعتماد عدد من ال�شوابط والأحكام العامة، التي ا�شتملت على مواعيد 
على  احل�شول  يجب  بحيث  الكحولية  امل�شروبات  وتقدمي  املطاعم،  اإغالق 
رخ�شة تقدمي م�شروبات كحولية من البلدية، ومينع تقدمي امل�شروبات الكحولية 
والأراجيل ملن تقل اأعمارهم عن 21 عامًا، ويقع على عاتق اإدارة املطعم/ املقهى 
التاأكد من الأعمار عرب طلب هوية ال�شخ�ش القريب من هذا العمر قبل تقدمي 

امل�شروب اأو الرنجيلة.
مرجعية  �شروط  اإعداد  لدرا�شة  الدويل  البنك  مع  العمل  مت  الإطار  ذات  ويف 
لبع�ش احلرف مثل املطاعم والفنادق لأهميتها يف مدينة رام اهلل ،وقد عقدت 
البلدية اجتماعا مع ممثل البنك الدويل يحيها الد�شدار ومت التفاق على اإعداد 
هذه الدرا�شة بحيث يتم ت�شبيك جميع املوئ�شات التي لها عالقة باإ�شدار هذه 
ت�شتغرقها  التي  الزمنية  للفرتة  اخت�شارا  وفعالية  كفائه  اأكرث  ب�شكل  الرخ�شة 

اإ�شدار الرخ�شة.

ديوان الرقابة وبلدية رام الله يناقشان مواضيع مشتركة

بلدية رام الله توقع على مذكرة تفاهم حول تبسيط تسجيل الشركات المساهمة الخصوصية

والإدارية  املالية  الرقابة  البلدية م. مو�شى حديد، رئي�ش ديوان  ا�شتقبل رئي�ش 
م.  ورحب  م�شرتكة.  موا�شيع  ملناق�شة  البلدية  زار  الذي   ، زنيد،  اأبو  �شمري  د. 
حديد بالوفد ال�شيف الذي �شم اأي�شا مدير عام ديوان الرقابة جمال اأبو بكر، 
م�شلح  �شالح  من  وكال  عثمان،  في�شل  والإدارية  املالية  ال�شوؤون  عام  ومدير 
وامل�شت�شارة  الديوان،  من  ذياب  وع�شام  �شنب  اأبو  وحممود  دودين  وغ�شان 
القانونية جميلة القبج. وتطرق اللقاء  اإىل الو�شع املايل لبلدية رام اهلل، واحلالة 
البلدية على جتنيد الدعم  القت�شادية ال�شعبة العامة يف املنطقة، واىل عمل 
والتمويل مل�شاريعها، و تو�شيع قاعدة عالقاتها املحلية والعربية والدولية بهدف 

ذلك. 

من جهته قال د. اأبو زنيد اإن الديوان على ا�شتعداد لتقدمي امل�شاعدة على �شعيد 
لهيئات  بالن�شبة  كنموذج  تعامل  اهلل  رام  بلدية  اأن  اإىل  م�شريا  املوؤ�ش�شة،  بناء 
اهلل  رام  بلدية  تبقى  اأن  يف  �شي�شاهم  الديوان  اأن  على  موؤكدا  املحلي،  احلكم 
حمافظة على ا�شتقالليتها.  يذكر اأن ديوان الرقابة يقوم وفق خطة �شنوية من 
على  رقابية  جولت  باإجراء  املحلي،  احلكم  على  للرقابة  العامة  الإدارة  خالل 

كافة البلديات يف ال�شفة الغربية.

ال�شركات  ت�شجيل  عملية  تب�شيط  حول  تفاهم  مذكرة  اهلل  رام  بلدية   وقعت 
امل�شاهمة اخل�شو�شية، وذلك يف اإطار اإ�شالح وحت�شني البيئة املواتية لالأعمال، 
اخل�شو�شية  امل�شاهمة  ال�شركات  تاأ�شي�ش  اإجراءات  تخفيف  على  والعمل 

وت�شريعها. 
 ووقع على املذكرة يف وزارة القت�شاد الوطني كل من :وزير القت�شاد الوطني 
غرفة  ورئي�ش  حديد،  مو�شى  املهند�ش  اهلل  رام  بلدية  ورئي�ش  ناجي،  جواد  د. 
ها�شم،  اأحمد  نابل�ش  جتارة  غرفة  ورئي�ش  رزق،  خليل  والبرية  اهلل  رام  جتارة 

واملمثل املقيم ملوؤ�ش�شة التمويل الدولية يو�شف حب�ش.

 و قال م. حديد اإن التوقيع على هذه املذكرة �شيخدم ت�شجيع ال�شتثمار وتطوير  
على حتليل  تركز  املذكرة  اأن   اإىل  م�شريا  الأعمال،  لرجال  ال�شتثمارية  البيئة 
واأدوار  ونابل�ش  اهلل  رام  من  كل  يف  احلايل  الت�شجيل  نظام  وتقييم  ودرا�شة 
اجلهات  والهيئات امل�شاركة يف ذلك، وتقدمي املقرتحات الالزمة لتخفي�ش عدد 
العمليات واملدة الزمنية، اإ�شافة اإىل و�شع اخلطة والآليات املطلوبة لتنفيذ تلك 

املقرتحات والرتويج لعملية الت�شجيل اجلديدة.
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بيانات مالية 

تجديد ومنح رخص حرف 

خمالفة لعدم �لرتخي�س و�للتز�م بال�ضروططلب ترخي�س حلرف جديدةترخي�سجتديد ترخي�س

)445( خمالفة)270( طلب)140( حرفة جديدة)1000( حرفة

ضريبة المعارف 

التح�سيالت
مت زيادة قيمة التح�شيالت ل�شريبة املعارف من ايار حتى اب 2013 بن�شبة )19%( مقارنة بنف�ش الفرتة من العام 2012 على النحو التايل:

عام 2013
حت�شيالت جلنة �شريبة املعارف )�شيكل(

عام 2012
التغري حت�شيالت جلنة �شريبة املعارف )�شيكل(

يف ن�شبة 
التح�شيل املجموعغرامات  متاأخرات حاليةاملجموعغرامات  متاأخرات حالية

14%97،28889،5835،096191،967ايار91،398118،3898،883218،670�يار

33%51،94895،6534،818152،419حزيران76،830114،03812،283203،151حزير�ن

454%14،27121،1201،95137،342متوز63،439128،04515،524207،008متوز

-60%54،595166،7543،871225،220اآب11،05571،9657،46290،482�آب

19%218،102373،11015،736606،948املجموع242،722432،43744،152719،311�ملجموع

تحديث بيانات المباني واألراضي للمكلفين

مت بالتعاون مع �شريبة المالك – وزارة املالية حتديث مبالغ التخمني لالأرا�شي واملباين، ليتم احت�شاب �شريبة املعارف ح�شب املعايري الدولية املعتمدة والواردة من 
�شريبة الأمالك، وبناًء عليه تتم اإ�شافة وتعديل قيمة �شريبة املعارف مبا يتنا�شب هذه املعايري.

 مت التعاقد مع ا�شت�شاري خا�ش ملراجعة النظام املايل للبلدية واقرتاح نظام مايل جديد يتجاوب مع التطورات التي حدثت يف البلدية، والهدف منه اختزال 	
الإجراءات املالية مع املحافظة على �شالمتها، وهدف الدرا�شة هو زيادة ر�شى املكلفني، املوردين، املقاولني، وجاٍر العمل على التعاقد مع ا�شت�شاريني لحت�شاب 

تكلفة اخلدمات للبلدية للعمل بها ب�شكل اأكرث كفاءة. 
 يجري العمل على متابعة امل�شتاأجرين يف اأمالك البلدية، حيث مت عر�ش حملني لالإيجار، كما ومت فرز جلنة خمت�شة من املجل�ش البلدي ملتابعة اأمالك البلدية 	

املوؤجرة واجتمعت وناق�شت اأو�شاع الأمالك وو�شعت خطة م�شتقبلة لال�شتخدام الأمثل لها. 
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اإح�سائيات تراخي�س االأبنية، وجوالت التفتي�س 

مت خالل الفرتة التي تغطيها هذه الن�شرة فتح 25 ملفا لبناء جديد على اأر�ش خالية، وترخي�ش م�شاحات مبجموع 238343م2 منها 205588م2 بناء جديد على اأر�ش 
خالية بن�شبة %86 .

تقرير ق�سم االأبنية والرتخي�س 
من تاريخ 2013/5/1 – 2013/8/31

عدد �لقر�ر�ت 
�ل�ضادرة

عدد �جتماعات جلنة 
�لتنظيم

عدد معامالت �إفر�ز 
�ل�ضقق

عدد �ملعامالت 
�جلديدة �مل�ضتلمة

عدد �ملعامالت غري 
�ملنجزة عدد �ملعامالت �لكلي �ل�ضهر

79 3 1 3 1 26 اأيار
25 1 3 7 4 26 حزيران
80 3 6 60 5 30 متوز
86 3 2 5 3 3 اآب

قائمة رخ�س البناء من تاريخ 2013/5/1 –2013/8/31

�لن�ضبة م�ضاحة بناء تعديلي �لن�ضبة م�ضاحة بناء جديد جمموع �مل�ضاحات 
�ملرخ�ضة م2 

عدد �لرخ�س 
�ل�ضادرة �ل�ضهر

%30.6 9161 %69.4 20801 29962 17 اأيار
%12 10846 %88 78555 89401 21 حزيران

%14.6 3977 %85.4 23223 27200 19 متوز
%22.6 4521 %77.4 15499 20020 16 اآب

--- 28505 --- 138078 166583 73 املجموع

املتابعة والتفتي�س

قامت طواقم البلدية مبتابعة تاأهيل املداخل لذوي الإعاقة يف الأبنية التي مت اإفرازها، كما مت العمل على تاأهيل اأر�شفة مركز املدينة وبع�ش الأبنية القائمة، وذلك 
وفق روؤية البلدية يف هذا املجال

تقرير عام لق�سم التفتي�س من تاريخ 2013/5/1 –2013/8/31

ق�شايا 
مف�شولة

ق�شايا يف 
املحكمة �شكاوى حرف 

و�شناعات
عدم 

املمانعة
املحاكم 
املحولة املخالفات براءات 

الذمم مذكرات اإخطارات عدد 
املعامالت ال�شهر

4 7 8 18 64 14 13 131 7 26 307 اأيار
5 8 4 24 92 7 11 142 10 27 300 حزيران
3 10 7 14 66 11 9 181 6 15 303 متوز

عطلة 
حماكم

عطلة 
حماكم 6 7 62 13 8 107 3 76 321 اآب

بيانات عامة 
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بيانات خدمات اجلمهور من تاريخ 2013/5/1  ولغاية2013/8/31

1465�لكتب �لو�ردة

3339�لكتب �ل�ضادرة

عدد �لطلبات  
طلب عدم ممانعة بر�ءة ذمة للطابو�لإجمايل 

خلدمات عامة

طلب خدمات �نارة 
وخدمات �ل�ضو�رع 

و�لطرق  
طلبات هند�ضية خمطط موقع

متفرقة

14245612845019085

بيانات حمكمة البلديات

ق�ضية مف�ضولة حرف ق�ضية مدورةق�ضية مف�ضولةق�ضية و�ردة
و�ضناعات

ق�ضايا مف�ضولة عو�ئق 
ومكاره �ضحية

ق�ضايا مف�ضولة تنظيم 
�أبنية

170 150 20 130 1010 

مالحظة: يوجد عطلة ق�ضائية �بتد�ء من تاريخ 2013/07/16 �إىل 2013/09/04

فعاليات ق�سر رام اهلل الثقايف

)ل  فعالية   38 املا�شية  الفرتة  خالل  الثقايف  اهلل  رام  ق�شر  مرافق  احت�شنت 
والرتبوية  وال�شيا�شية  والثقافية  الفنية  الفعاليات  منها  التدريبات(،  ت�شمل 

والأكادميية.
اأبرزها  من  وكان  �شخ�شا،   27090 يقارب  ما  الفعاليات  ح�شور  عدد  بلغ   
ا�شت�شافة مهرجان فل�شطني الدويل 2013 مب�شاركة فرق من بريطانيا واإ�شبانيا 
الدبكة  عرو�ش  اإىل  اإ�شافة  احلرية،  واأبريت  فل�شطني،  و�شمفونية  واملغرب، 
تخرج  وحفالت  والثقافية  الغنائية  والعرو�ش  املعا�شر  والرق�ش  الفل�شطينية 

اجلامعات واملدار�ش.

بيانات عامة 



38

م�ساريع التخطيط احل�سري
مل�شاريع  ا�شتكمال  واأخرى  جديدة  م�شاريع  منها  م�شاريع،  عدة  على  العمل  مت 
وهذه   ،2013/8/1 ولغاية   2013/4/15 تاريخ  من  الفرتة  وت�شمل  �شابقة، 

امل�شاريع هي:

م�ضاريع مت �لت�ضديق عليها للتنفيذ:
• تغيري 	  –  )2( اجلزء  يافا  ل�شارع  تنظيمي  تعديل  م�شروع   :2009/14

ال�شوارع  بع�ش  وتو�شعة  ال�شتعمال،  متعدد  اإىل  ب  �شكن  من  ا�شتعمال 
واملفرتقات. 

• اإىل 	 ب  �شكن  من  ا�شتعمال  لتغيري  تنظيمي  تعديل  م�شروع    :2010/12
جتاري حملي ومكاتب باأحكام خا�شة، وتو�شعة �شارع من 8 اإىل 10 اأمتار- 

حو�ش 19 املدينة حي 17 قدورة.
• )�شارع 	 مرتا   20 �شارع  م�شار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  م�شروع   :2012/3

القاهرة(.
• 2011/6: م�شروع تعديل تنظيمي لف�شالت القطع  )حو�ش 11 الطرية + 	

16 باطن الهوى( .
• 2011/12: م�شروع تعديل تنظيمي لقرتاح �شارع 12 مرتا يف حو�ش 13 	

ردانا. 
• 2012/21: م�شروع تعديل تنظيمي لتو�شعة �شارع من 3 اأمتار و6 اأمتار اإىل 	

10 اأمتار يف حو�ش 11 الطرية.
• 	 10 اإىل  اأمتار   3 من  �شارع  لتو�شعة  تنظيمي  تعديل  م�شروع    :2010 /10

اأمتار- حو�ش 17 خلة طعيمة وحي 27 املريجمة.

م�ضاريع رفعت �إىل جمل�س �لتنظيم �لأعلى يف �نتظار قر�رهم لعمل �لتعديالت 
�لالزمة �إذ� ��ضتدعى �لأمر، ومن ثم ت�ضديقها للتنفيذ، وهي:

• مرتا 	  20 بعر�ش  �شارع  م�شار  لتعديل  تنظيمي  تعديل  م�شروع   :2003  /7
واقرتاح �شوارع اأخرى - يف حو�ش 7 عني ترفيديا/ �شيتم تعديل املطلوب 

ح�شب قرار جمل�ش التنظيم الأعلى.
• 2012/23: م�شروع تعديل تنظيمي لتو�شعة �شارع من 3 اأمتار اإىل 6 اأمتار 	

- حو�ش 19 املدينة حي 15 احل�شني.
• يف 	 اأمتار   6 واآخر  مرتا   12 �شارع  لقرتاح  تف�شيلي  م�شروع   :2012/25

حو�ش 14 الكرزم، وعمل اإعادة توحيد واإفراز لبع�ش القطع.    
• 	 4 اإىل  لتو�شعة طريق من 2 مرت  تنظيمي  تعديل  18ح/2013/4: م�شروع 

اأمتار- حي 10 الق�شطل.           
• يف 	 قطع  عدة  واإفراز  توحيد  لإعادة  تنظيمي  تعديل  م�شروع   :2012/18

م   14 من  درج  عر�ش  وتقلي�ش  احل�شا�شنة،   29 حي  املدينة    19 حو�ش 
اإىل 8 م.

• 18ح / 5 / 2013: م�شروع تف�شيلي لقرتاح �شارع بعر�ش 6 اأمتار- حو�ش 	
15 اجلدول. 

• م�شروع ال�شالة الريا�شية  	

م�ضاريع رفعت �إىل �للجنة �لقليمية للتنظيم و�لبناء، ومت �تخاذ قر�ر ك�ضف 
ب�ضاأنها:
• اأحكام 	 تعديل  الزراعي-  ال�شكن  م�شروع  تف�شيلي-  م�شروع   :2011  /  1

رام  اأرا�شي مدينة  الواقعة يف  الزراعية  املناطق  الزراعي جلميع  ال�شكن 
اهلل/ طالبت اللجنة الفنية بعمل جولة، ومن ثم اتخاذ قرار ب�شاأن امل�شروع.

�نتظار قر�ر  �للجنة �لقليمية للتنظيم و�لبناء، وهي يف  �إىل  م�ضاريع رفعت 
�للجنة ل�ضتكمال �لعمل عليها: 

• لبع�ش 	 ال�شتعمال  �شفة  لتغيري  تنظيمي  تعديل  م�شروع  18ح/2013/6: 
القطع يف حي 18 بور �شعيد من �شكن اأ اإىل �شكن ب .

• م�شروع تغيري ا�شتعمال للقطع ) 25+102+105+106( حو�ش 19 املدينة 	
- حي 5 الأمرية عالية من �شكن اأ اإىل مكاتب باأحكام خا�شة.

م�ضاريع معلقة لالعرت��ضات:
• 18ح/ 3/ 2013: م�شروع تعديل تنظيمي لإعادة توحيد واإفراز عدة قطع 	

يف حو�ش 10 خلة العد�ش.
• اآخر 	 وتو�شعة  �شارع 8 م  لإلغاء  تنظيمي  تعديل   18ح/ 8/ 2012 م�شروع 

من 3 م اإىل 6 م واإنهائه مبدور حو�ش 18 املا�شيون وحي 22 دار يو�شف.   
•  م�شروع تعديل تنظيمي يف حو�ش 18 املا�شيون لتغيري ال�شتعمال من �شكن 	

اإىل مكاتب- مت اتخاذ قرار بتحويل جميع القطع التي تقع على �شارع 14م 
فما فوق اإىل مكاتب.

قطع �لأر��ضي �لتي مت حتويلها �إىل مر�فق عامة:
• ت�شجيل عدة ح�ش�ش من 	 الدير - حيث مت  وادي  قطعة 157 حو�ش 14 

الأر�ش با�شم البلدية ل�شالح اأر�ش املقربة.
• اعرتا�ش 	 فك  مت  حيث   -  4 حي  ال�شرقي  البطن   11 حو�ش   161 قطعة 

القطعة وحتويلها اإىل مرافق عامة.
• قطعة 389 حو�ش 18 املا�شيون - حيث مت حتويلها اإىل مرافق عامة.	

بيانات عامة 



وتحرمكم الحصول على براءة الذمة، شكرا لتعاونكمالحقوق الخاصة والعامةمخالفات البناء تعدي على 
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دفع فواتير االتصاالت والمياه والكهرباء وخدمات الصراف اآللي 

وفروا جهدكم والتأخير.. 

وادفعوا فاتورتكم بكير 

لشتاء آمن: لنستبق الخطر،
ولُنعلم البلدية عن أية حادثة تعرضنا 
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