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ر�سالة بلدية رام اهلل الإخبارية
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فخامة الرئي�س حممود عبا�س ورئي�سة بلدية رام اهلل خالل ا�ستقبال وفد منتدى اإب�سا 

)الهند، الربازيل، جنوب افريقيا( بعد افتتاح ال�سالة الريا�سية

دولة رئي�س الوزراء د. �سالم فيا�س خالل جولة  يف مركز مدينة رام اهلل بعد حفل تد�سينها ويف ال�سورة وزير 

احلكم املحلي ووزير التخطيط وامني عام جمل�س الوزراء.

رئي�س بلدية النا�سرة رامز جراي�سه ورئي�سة بلدية رام اهلل خالل حفل توقيع اإتفاقية التعاون بح�سور حمافظ 

رام اهلل والبريه ووكيل وزارة احلكم املحلي. رئي�س بلدية باري�س بريتراند ديال نويه ورئي�سة بلدية رام اهلل خالل حفل توقيع 

اإتفاقية التعاون يف رام اهلل.

• افتتاح ال�ضالة الريا�ضية )مركز اب�ضا الريا�ضي(	

• تد�شني م�شروع ت�أهيل مركز مدينة رام اهلل	

• توقيع اتف�قية تع�ون مع بلدية الن��شرة	

• توقيع اتف�قية تع�ون مع بلدية ب�ري�س	

• تد�شني ميدان حممود دروي�س	

• تد�شني ميدان جورج حب�س	

• حفل ا�ش�ءة �شجرة امليالد	

• افتت�ح مركز رام اهلل للمعلوم�ت ال�شي�حية	

• تد�شني جدارية �شجرة املدينة 	

• مهرج�ن الزيتون الرابع	

• اطالق م�شروع مق�هي احلوار )التوا�شل(	

• ارتق�ء ت�شنيف بلدية رام اهلل اإىل B لدى �شندوق البلدي�ت 	

• درا�شة خطة مرورية �ش�ملة ملدن رام اهلل البريه بيتوني�	

• خطوات عملية حلل جذري ملكب النف�ي�ت	

• اإعداد اخلطة الإ�شرتاتيجية 2015-2012	

• برن�مج مدار�س �شحية و�شديقة للبيئة 	

• �شري اجن�ز م�شروع جم�ري �شرف �شحي الطرية	

• ت�شغيل مقربة رام اهلل اجلديدة مطلع 2012	

• خطة تزيني املدينة ب�لأعي�د الدينية	
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كلمة العدد

اأعزائي القراء

ب�إ�شدارن� للعدد الث�لث من الر�ش�لة الإخب�رية لبلدية رام اهلل، نختتم اإ�شداراتن� لع�م 2011، الذي متيز ب�لجن�زات اجل�ش�م على خمتلف ال�شعد، ويف هذا العدد نقدم ملواطني  

وزائري واأ�شدق�ء وحمبي مدينة رام اهلل ثمرة الأعم�ل  والجن�زات للثلث الأخري من ع�م 2011. 

لقد �شهد الثلث الأخري من الع�م املن�شرم اجن�ز العديد من امل�ش�ريع اله�مة و توجت بتد�شني  وافتت�ح رزمة كبرية منه� والتي متيزت كم� ونوع� واأ�شهمت بتعزيز مك�نة رام اهلل يف هذا 

املوقع الري�دي املتقدم. ويف ال�شفح�ت التي ن�شعه� بني اأيديكم اإيج�زا �شريع� ملواكبة امل�ش�ريع و�شري اجن�زه�، لنبقيكم على اطالع على اآخر الفع�لي�ت والأعم�ل التي يتم تنفيذه� يف 

مدينتكم رام اهلل.

كلن� اأمل اأن تقراأوا هذا العدد من الر�ش�لة الإخب�رية التي نتوا�شل فيه� معكم، ونرحب ب�ل�شتم�ع  اإىل اأرائكم ومالحظ�تكم القيمة حول العدد اأو م�ش�مينه. 

ولن� لق�ء قريب معكم يف العدد الرابع 

مع كل احلب والتقدير

ج�نيت ميخ�ئيل 

رئي�شة بلدية رام اهلل

بلدية رام اهلل تدشن رزمة من مشاريعها .. أضخمها تأهيل مركز المدينة

د�شنت بلدية رام اهلل رزمة من م�ش�ريعه� يف املدينة، 

اهلل،  رام  مدينة  مركز  ت�أهيل  م�شروع  اأبرزه�  وك�ن 

وميدان  ال�شي�حية،  للمعلوم�ت  اهلل  رام  ومركز 

فل�شطني، و�ش�رعي دم�شق وعني اجلوز.

بلدية  ورئي�شة  في��س،   �شالم  د.  الوزراء  رئي�س  وق�م 

القوا�شمي،  د.خ�لد  املحلي  احلكم  ووزير  اهلل،  رام 

ال�شي�حة  ووزيرة  اجلرب�وي،  د.علي  التخطيط  ووزير 

د.خلود دعيب�س، واأمني ع�م جمل�س الوزراء د. نعيم اأبو 

احلم�س، والقن�شل الفرن�شي فريدريك ديزانيو ون�ئب 

ون�ئب  الفرن�شية �شوني� لفريوف،  بوردو  بلدية  رئي�س 

جمل�س  واأع�ش�ء  الربغوثي،  حمدان  اهلل  رام  حم�فظ 

بتد�شني  فيه�،  والع�ملون  واإدارته�  اهلل  رام  بلدية 

عني  و�ش�رعي  ال�شي�حية،  للمعلوم�ت  اهلل  رام  مركز 

اجلوز ودم�شق، وميدان فل�شطني الوا�شل بني رام اهلل 

وبيتوني�.

وك�نت املحطة الأخرية يف  تد�شني امل�ش�ريع مركز مدينة 

�شهدته  الذي  الأكرب  الت�أهيل  م�شروع  حيث  اهلل،  رام 

املدينة منذ اأكرث من خم�شني ع�مً�، ومت فيه تطوير �ش�مل 

للبنية التحتية من �شرف �شحي، وت�شريف ملي�ه الأمط�ر، 

و�شبك�ت للكهرب�ء والت�ش�لت، وبن�ء لالأر�شفة، واإن�ش�ء 

والإن�رة.  والت�شجري  التعبيد  واإع�دة  الو�شطية،  اجلزر 

كلم�ت  ثالث  ت�شمن  غداء  حفل  امل�ش�ريع  تد�شني  وتلى 

لرئي�س الوزراء ورئي�شة بلدية رام اهلل ون�ئب رئي�س بلدية 

بوردو الفرن�شية.

رئي�س الوزراء والقن�سل الفرن�سي العام يف 

مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية

دولة رئي�س الوزراء د. �سالم فيا�س ورئي�سة بلدية رام اهلل  خالل تد�سني امل�ساريع  ويظهر يف 

ال�سورة وزيرة ال�سياحة د. خلود دعيب�س
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يشكل الجزء االول من مجمع رام اهلل الترويحي
 بلدية رام اهلل تفتتح مع شركائها مركز إبسا الرياضي

افتتحت بلدية رام اهلل، بح�شور د. ح�شني الأعرج رئي�س ديوان الرئ��شة ممثاًل عن فخ�فة الرئي�س 

حممود عب��س، ووزير الدولة  ال�شيد اإي اأحمد من  الهند و ال�شفري ب�ولو كورديريو دي اندريد بينتو  وكيل 

ع�م لأفريقي� وال�شرق الأو�شط وزارة ال�شوؤون اخل�رجية- الربازيل، وم�ريو�س  فرانزم�ن  وكيل  وزارة 

العالق�ت اخل�رجية والتع�ون – جنوب اأفريقي�، وي��شمني �شريف املبعوث اخل��س  املمثل لالإدارة برن�مج 

الأمم املتحدة الإمن�ئي، مركز اإب�ش� الري��شي، الذي مولته كل من الهند والربازيل وجنوب اإفريقي�.

ويعترب املركز اأحد مرافق جممع رام اهلل الرتويحي يف منطقة عني الكرزم يف املدينة.

ويعترب املركز، امل�شروع الأول لتجمع اإب�ش� يف ال�شرق الأو�شط، وهو مب�درة رائدة لتعزيز التع�ون بني 

البلدان الن�مية، الأمر الذي يتم��شى مع رغبة وروؤية بلدية رام اهلل التي حتدثت عنه� رئي�شة البلدية 

يف كلمته� بحفل الفتت�ح، واأكدت فيه� على اأن مركز اإب�ش� الري��شي ميثل رغبة بلدية رام اهلل يف توفري 

املك�ن املالئم والق�در على ا�شتيع�ب الن�ش�ط الري��شي املحلي والوافد، �شمن جممع رام اهلل الرتويحي، 

ب�لإ�ش�فة اإىل مرافق املجمع الأخرى التي ت�شم مركز ري��شة ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة، واملالعب، 

وال�ش�ح�ت اخل�رجية.

 ويف احلفل مت اإزالة ال�شت�رة عن لوحة الفتت�ح وال�شتم�ع اىل كلم�ت الر�شميني  ومن ثم نظمت مب�راة 

كرة قدم بني املنتخب  الن�شوي الرديف لكرة القدم مع  فريق برن�مج الري��شة لل�شب�ب الفل�شطيني.

 ويتكون املركز من ق�عة متعددة ال�شتخدام �شممت وفقً� للمع�يري الدولية، وت�شم ملعبً� لكرة ال�شلة، 

وكرة الط�ئرة، وكرة القدم، والتن�س، وكرة اليد، كم� ميكن ا�شتخدامه� للجمب�ز ون�ش�ط�ت ري��شية 

اأخرى، ب�لإ�ش�فة اإىل مدرج يت�شع لـ400 �شخ�س، و�شيقدم املركز الفر�شة لالأطف�ل وال�شب�ب ل�شتخدام 

خدم�ته املختلفة لتطوير قدراتهم والنهو�س مبه�راتهم الري��شية.

من جهة اأخرى ب��شرت بلدية رام اهلل بتنفيذ املرحلة الث�نية من جممع رام اهلل الرتويحي بتمويل ذاتي، والتي 

ت�شمل العم�ل اخل�رجية للمجمع .

بلديتا رام اهلل والناصرة توقعان اتفاقية تعاون
بلدية  اأبرمته�  التي  التف�قي�ت  اأهم  تعد واحدة من  تع�ون  اتف�قية  والن��شرة  بلديت� رام اهلل  وقعت 

رام اهلل.  وح�شر حفل التوقيع حم�فظ رام اهلل والبرية د. ليلى غن�م، ووكيل وزارة احلكم املحلي 

املهند�س م�زن غنيم، ورئي�ش� بلديتي الن��شرة ورام اهلل، واأع�ش�ء املجل�س البلدي والدارة التنفيذية 

يف البلديتني، وتن�س التف�قية على تب�دل اخلربات بني البلديتني، وتفعيل وتن�شيط احلركة ال�شي�حية 

بتنظيم  ق�مت  اهلل  رام  بلدية  اأن  يذكر  املدينتني.  بني  والجتم�عية  الثق�فية  والفع�لي�ت  والأن�شطة 

جولة خ��شة لوفد بلدية الن��شرة يف مدينة رام اهلل بعد حفل التوقيع  �شملت  �شريح الرئي�س الراحل 

ي��شر عرف�ت، و�شريح ال�ش�عر الكبري حممود دروي�س، وحديقتي الأمم ويو�شف قدورة، وجولة اإىل 

الوزراء  الرئ��شة ويف مقر رئ��شة  الرحيم امني ع�م  الطيب عبد  الوفد  ا�شتقبل  الرئ��شة حيث  مقر 

ا�شتقبلهم رئي�س الوزراء د. �شالم في��س ومن ثم ق�م الوفد بجولة يف مركز املدينة وميدان ي��شر 

عرف�ت وبزي�رة مبنى بلدية رام اهلل ومركز رام اهلل للمعلوم�ت ال�شي�حية واملحكمة العثم�نية  وق�م 

بجولة يف حي الطرية ) ميدان ب�شري الربغوثي – ميدان جورج حب�س( من جهته� تزور بلدية رام اهلل 

مبجل�شه� البلدي واإدارته� التنفيذية بلدية الن��شرة يف نه�ية �شهر ك�نون ث�ين 2012.

فخامة الرئي�س حممود عبا�س خالل ا�ستقبال  وفد منتدى اإب�سا ) الهند، الربازيل، جنوب 

افريقيا( بعد افتتاح ال�سالة الريا�سية

رئي�س ديوان الرئا�سة د. ح�سني الأعرج وال�سخ�سيات الر�سمية  خالل حفل افتتاح ال�سالة الريا�سية

توقيع اتفاقية التعاون بني بلدية رام اهلل والنا�سرة

وفد بلدية النا�سرة يف زيارة ل�سريح الرئي�س ال�سهيد يا�سر عرفات وفد بلدية النا�سرة يف زيارة ل�سريح ال�ساعر الكبري حممود دروي�س
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بلدية رام اهلل تدشن ميدان جورج حبش
د�شنت بلدية رام اهلل ميدان جورج حب�س يف منطقة الطرية و�شط اأجواء وطنية امتزج فيه� الر�شمي وال�شعبي.  و�ش�رك يف حفل التد�شني ن�ئب الأمني الع�م للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني وع�شو اللجنة 

التنفيذية عبد الرحيم ملوح الذي األقى كلمة اجلبهة ال�شعبية، والأمني الع�م حلزب ال�شعب الفل�شطيني ب�ش�م ال�ش�حلي الذي األقى كلمة منظمة التحرير الفل�شطينية، وحم�فظ رام اهلل والبرية د. ليلى 

غن�م، وعدد من الوزراء والأمن�ء الع�مني للف�ش�ئل والأحزاب الوطنية واأع�ش�ء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية، وعدد كبري من اأحبة ورف�ق واأ�شدق�ء احلكيم جورج حب�س.  وتخلل حفل 

التد�شني اأي�شً� كلمة رئي�شة بلدية رام اهلل وكلمة م�شجلة لل�شيدة مل� حب�س ابنة املن��شل جورج حب�س ممثلة عن الع�ئلة، تقدمت فيه� ب�ل�شكر من بلدية رام اهلل على هذه اخلطوة املهمة يف تكرمي والده�، 

وتكرمي كل ال�شعب الفل�شطيني، بتقدير جهد ون�ش�ل من��شليه ومفكريه.

يذكر اأن ميدان جورج حب�س، الذي مولته بلدية رام اهلل، ميثل م�شرية املن��شل جورج حب�س ونق�ءه، ح�شبم� ق�ل مكتب حب�س الهند�شي الذي �شمم امليدان، وا�شتخدم يف ت�شميمه امل�ء، والتعرج�ت احلجرية، 

ونب�ت ال�شرب، مب� له� من دللت على م�شرية املن��شل جورج حب�س.

تدشين ميدان محمود درويش

د�شنت بلدية رام اهلل ميدان حممود دروي�س يف منطقة امل��شيون برام اهلل، بح�شور رئي�س الوزراء د. �شالم في��س الذي اأكد على اأن هذا املعلم �شيكون من اأهم مع�مل مدينة رام اهلل التي ت�شبه روحه� روح 

ال�ش�عر حممود دروي�س. وح�شر حفل تد�شني ميدان حممود دروي�س عددًا من ال�شخ�شي�ت الر�شمية والأدب�ء وال�شعراء واملثقفني وحمبي دروي�س وال�شح�فيني.

وخالل احلفل، األقى الك�تب حممود اأبو الهيج�ء كلم�ت عن دروي�س، فيم� ك�نت الكلم�ت الر�شمية لكل من رئي�س الوزراء، واأمني �شر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير رئي�س موؤ�ش�شة حممود دروي�س ي��شر عبد ربه، 

ورئي�شة بلدية رام اهلل، وعم�ر العكر الرئي�س التنفيذي ملجموعة الت�ش�لت الفل�شطينية التي �ش�همت يف متويل جزء من امليدان، فيم� �ش�همت وزارة امل�لية عرب وزارة احلكم املحلي ب�جلزء الأكرب من متويله.

يذكر اأن ت�شميم هذا امليدان الذي حظيت رام اهلل ب�شرف احت�ش�نه، ود�شن دون اأن يراه الراحل حممود دروي�س الذي خطفه املوت من حمبيه، هو الذي اخت�ره ال�ش�عر دروي�س بعد اإعالن نت�ئج امل�ش�بقة 

التي نظمت خ�شي�شً� لختي�ر ت�شميم يليق مبك�نة ال�ش�عر قبل وف�ته.  وك�ن الراحل دروي�س قد اخت�ر لوح�ت ال�شعر وامل�ء والرخ�م، وكله� دللت ترمز اإىل ال�شف�ء والعط�ء.

ميدان جورج حب�س

ميدان حممود دروي�س

ال�سخ�سيات امل�ساركة يف حفل تد�سني ميدان جورج حب�س

تد�سني ميدان حممود دروي�س
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بلدية رام اهلل تضيء شجرة الميالد المجيد

أقدمهم أمضى 33 عامًا في خدمة المدينة

بلدية رام اهلل تكرم أربعة من موظفيها المتقاعدين

اأ�ش�ءت بلدية رام اهلل �شجرة امليالد املجيد يف �ش�حته� - ميدان را�شد احلدادين، بح�شور رئي�س الوزراء د. �شالم في��س، وي��شر عبد ربه امني �شر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني، 

الأعي�د  وهذه  والنفت�ح،  والتعددية  واملحبة  وال�شالم  للتع�ي�س  رمزًا  �شتبقى  اهلل  رام  اأن  كلمته�،  يف  ميخ�ئيل  ج�نيت  اهلل  رام  بلدية  رئي�شة  وزواره�.واأكدت  املدينة  واأه�يل  والوطنية  الدينية  وال�شخ�شي�ت 

د.ليلى  والبرية  اهلل  رام  حم�فظ  وق�لت  امليالد،  �شجرة  اإن�رة  حفل  يف  اهلل،  رام  اأه�يل  مب�ش�ركة  �شع�دته  عن  في��س،  �شالم  الدكتور  الوزراء  رئي�س  وعرب  معينة،  ط�ئفة  على  تقت�شر  ول  �شك�نه�  لكل 

التي  ترونده�مي،  مدينة  وتري�ت  اورك�شرتا  اأحيت  املن��شبة،  وبهذه  اليون�شكو،  يف  الفل�شطيني  العلم  برفع  مهم،  ت�ريخي  حدث  ب�ري�س  �شهدت  فيم�  امليالد،  �شجرة  اإ�ش�ءة  مت  ال�ش�حة  هذه  غن�م:«يف 

اجلمهور. تف�عل  اأث�ر  ميالديً�  عر�شً�  ج�ل،  – بيت  الرع�ة  فرقة  قدمت  كم�  اهلل،  ورام  والقد�س،  حلم،  بيت  يف  امليالد  حفالت  من  �شل�شلة   ،2005 الع�م  منذ  تواأمة  عالقة  اهلل  رام  ومدينة  تربطه� 

كرمت بلدية رام اهلل اأربعة من اأقدم موظفيه� املتق�عدين هم: ج�د قندح مدير دائرة ال�شحة والبيئة ، اأنطون ميالين م�شرف وحدة الأر�شيف، غ�ش�ن زي�دة رئي�س ق�شم املكتب�ت، ن�در ح�شمة م�شرف وحدة 

امل�شتودع�ت، وذلك خالل حفل تكرمي اأقيم يف مقر البلدية بح�شور املجل�س البلدي والإدارة التنفيذية وجلنة الع�ملني وعدد كبري من الع�ملني يف البلدية. وا�ش�رت اإىل اأن الجن�زات التي حققته� البلدية هي 

تراكم للجهود التي بذلت من طواقم البلدية وجم�ل�شه� املتع�قبة منذ الع�م 1908.  و�شكرت رئي�شة البلدية ، املوظفني املتق�عدين على عملهم وتف�نيهم الذي ك�ن له ب�شمة مميزة على مدار ال�شنوات الطويلة 

التي ق�شوه� يف خدمة مدينة رام اهلل من خالل مواقعهم يف البلدية.  واأثنت ميخ�ئيل على دور جميع الع�ملني واملوظفني القدامى واحل�ليني، م�شيدة بدورهم يف خدمة جمتمعهم ومدينتهم. بدوره�، اأكدت 

جلنة الع�ملني يف البلدية يف كلمته� التي الق�ه� الزميل جم�ل عنفو�س، تقدير جميع الع�ملني فيه� لكل واحد من املوظفني املتق�عدين، م�شرية اإىل اأن اجلميع يعتز ويفتخر ب�أنهم عملوا معهم يف كل الظروف، 

من جهته، عرب ج�د قندح، الذي عمل يف البلدية ثالثة وثالثني ع�مً�، عن �شعوره اجت�ه بلدية رام اهلل، ق�ئاًل »بن�ش�ط وهمة كبريين التحقت ب�لعمل يف بلدية رام اهلل، ووا�شلت العمل على هذا املنوال حتى 

اآخر يوم، ف�لعمل يف البلدية له اأجواء مريحة، واآمل اأن ي�شتمر املوظفون ب�لنهج ذاته خلدمة مدينتهم واأه�ليه�«. وثمن غ�ش�ن زي�دة، الذي عمل يف البلدية ت�شعة وع�شرين ع�مً�، خطوة التكرمي للمتق�عدين، 

ق�ئاًل »يعز علين� الفراق عن بلدية رام اهلل«. اأم� اأنطون ميالين، الذي خدم 32 ع�مً�، فق�ل، اإنه يعترب بلدية رام اهلل بيته الث�ين الذي خدم فيه �شنوات طويلة بنف�س اجلهد والعط�ء، فيم� �شكر ن�در ح�شمة، 

الذي عمل خم�شة وع�شرين ع�مً�، املجل�س البلدي، وجلنة الع�ملني، واملوظفني، على خطوة التكرمي.

توقيع اتفاقية تعاون بين بلديتي رام اهلل وباريس
وقعت بلدية رام اهلل ممثلة برئي�شته� ج�نيت ميخ�ئيل وبلدية ب�ري�س ممثلة برئي�شه� بريتراند ديال 

اهلل.  ورام  ب�ري�س  مدينتي  بني  م�  املتميزة  العالقة  على  بن�ء  وذلك  وتع�ون،  �شداقة  اتف�قية  نويه، 

وح�شر حفل توقيع التف�قية، �شفري فل�شطني يف فرن�ش� ه�يل الف�هوم، والقن�شل الفرن�شي الع�م يف 

فل�شطني، ون�ئب ال�شوؤون الدولية، واأع�ش�ء جمل�س بلدية رام اهلل.

يذكر اأن اتف�قية ال�شداقة والتع�ون ت�أتي من اأجل تعزيز التب�دل بني املواطنني اأو املمثلني املنتخبني اأو 

املوؤ�ش�ش�ت الثق�فية واخلدم�ت البلدية الت�بعة له�تني املدينتني.ويلتزم الطرف�ن، مبوجبه�، ب�لرتكيز 

والثق�فة،  وال�شب�ب،  والبيئة،  والنقل،  احل�شري،  التخطيط  جم�لت  يف  التب�دلت  قط�ع�ت  على 

واملوروث الثق�يف، والتب�دلت ال�شي�حية.

جانب من احل�سور - اإ�ساءة �سجرة امليالد

توقيع اتفاقية تعاون بني بلديتي رام اهلل وباري�س

قندح،  جاد  ح�سمة،  نادر  زيادة،  غ�سان  املتقاعدين  الزمالء 

انطون ميالن مع رئي�سة بلدية رام اهلل

املوظفون املكرمون مع رئي�سة واع�ساء املجل�س البلدي
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لقاء يناقش نتائج دراسة حول واقع وآفاق السياحة في رام اهلل

نظمت بلدية رام اهلل لق�ًء متخ�ش�شً� مع الفع�لي�ت ال�شي�حية يف 

مدينة رام اهلل، وذلك ملن�ق�شة نت�ئج درا�شة بعنوان »واقع واآف�ق 

ك�در متخ�ش�س  مع  البلدية  اأجرته�  ك�نت  رام اهلل«  ال�شي�حة يف 

بهذا ال�ش�أن.  وح�شر اللق�ء عدد من ممثلي الفع�لي�ت ال�شي�حية يف 

املدينة من فن�دق ومط�عم ومراكز خمتلفة، وال�شرطة ال�شي�حية، 

تعريفهم على  اإىل  اإ�ش�فة  الدرا�شة،  نت�ئج  اإطالعهم على  بهدف 

اخلدم�ت التي يقدمه� مركز رام اهلل للمعلوم�ت ال�شي�حية الذي 

افتتحته بلدية رام اهلل موؤخرًا.وخل�شت الدرا�شة اإىل نت�ئج عدة، 

من اأبرزه� ازدي�د وترية ال�شي�حة واحلراك ال�شي�حي يف رام اهلل 

وب�شكل منتظم. كم� تطرقت اإىل عدد من الإجراءات التي تخدم 

التحتية  البنية  املدينة، ومنه� حت�شني  ال�شي�حي يف  الواقع  تطوير 

يف  ال�شي�حية  ب�ملن�طق  اأكرث  والزوار  ال�شي�ح  وتعريف  ال�شي�حية، 

رام اهلل، وعدم اقت�ش�ره� على و�شط املدينة، وتوجه احل�شور بعد 

الور�شة لزي�رة مركز رام اهلل للمعلوم�ت ال�شي�حية

بلدية رام اهلل تعد مسودة الخطة اإلستراتيجية لألعوام 2015-2012
-2012 الق�دمة  اأي�م متت�لية ن�ق�شت خالله� اخلطة الإ�شرتاتيجية لالأعوام الأربعة   3 نظمت بلدية رام اهلل ور�شة عمل ا�شتمرت 

2015، وخرجت يف نه�يته� مب�شودة اخلطة ال�شنوية للع�م 2012. و�ش�رك يف الور�شة كل من رئي�شة واأع�ش�ء املجل�س البلدي واملدير 

الع�م ومديري الدوائر وعدد من روؤ�ش�ء الأق�ش�م يف البلدية. ويف اليوم الأول للور�شة، قدم مي�شر الور�شة اخلبري �ش�مي خ�شر الت�شور 

الع�م مل� �شتت�شمنه الور�شة وبرن�جمه� لالأي�م الثالثة التي �شي�شفر عنه� الت�شور الع�م للخطة، كم� قدم مدير ع�م البلدية، عر�شً� 

امل�يل  املدير  ق�م  للبلدية.من جهته،  وتطوير خطة جديدة  تقييمه�  بهدف  ال�ش�بقة  املرحلة  امل�شتف�دة من  والعرب  الدرو�س  ت�شمن 

بعر�س الو�شع امل�يل للبلدية للع�م 2011، وقدم مدير الرق�بة الداخلية املالحظ�ت التقييمية حول الأداء امل�يل والإداري للبلدية.

بدورهم، قدم مدراء الدوائر )الهند�شة وامل�لية، وال�شحة، والإدارية، والثق�فية والعالق�ت الع�مة( عر�شً� تقييميً� لعمل واإجن�زات 

البيئة اخل�رجية  املو�شوعة، كم� مت حتليل  امل�ش�ركون على جمموع�ت عمل لإعداد م�شودات اخلطط  وتوزع   .2011 للع�م  الدوائر 

والداخلية للبلدية، وحتديد الفر�س والتهديدات اخل�رجية.

يف اليوم الث�ين، ق�م امل�ش�ركون ب�شي�غة روؤية ور�ش�لة واأهداف بلدية رام اهلل الع�مة لالأعوام 2012-2015، كم� مت تطوير الأهداف 

التنموية لدوائر البلدية. ويف اليوم الث�لث، حدد امل�ش�ركون  ال�شرتاتيجي�ت )الن�شطة الرئي�شية( وامل�ش�ريع )الن�شطة الفرعية(

والحتي�ج�ت الب�شرية وامل�دية.  ب�لإ�ش�فة اإىل م�شودة خطة الع�م 2012. يذكر اأن بلدية رام اهلل تقوم للمرة الث�نية ب�إعداد خطته� 

تنظم  2008-2011، كم�  لالأعوام  الإ�شرتاتيجية  ن�ق�شت اخلطة  ور�شة مم�ثلة   2008 الع�م  ك�نت عقدت يف  الإ�شرتاتيجية، حيث 

ب�شكل �شنوي ور�شة لإعداد اخلطة ال�شنوية.

بلدية رام اهلل تشرع بـتأهيل مرافقها 
المرافق  مالءمة  دراســة  ــداد  وإع
اإلعاقة ذوي  الستخدامات  العامة 

تويل بلدية رام اهلل اهتم�م� خ��ش� بفئ�ت الأ�شخ��س من  ذوي 

الإع�قة، حيث ب��شرت البلدية موؤخرا ب�إجراء درا�شة تقييمية 

الع�مة والأر�شفة يف مدينة    املرافق  البلدية وعدد من  ملرافق 

الإع�قة  ذوي  ل�شتخدام  مواءمته�  مدى  لقي��س  اهلل  رام 

املع�قني  دمج  يف  ت�ش�هم  مدينة  اهلل  رام  مدينة  جعل  بهدف 

وق�مت  وفع�لي�ته�.  خدم�ته�  جميع  يف  واأ�شهل  اأكرب  ب�شكل 

البلدية بتعيني موظف من ذوي الإع�قة لإعداد هذه الدرا�شة 

ملرافق  ميدانية  زي�رات  على  اإعداده�  خطوات  ا�شتملت  التي 

البلدية، وذلك �شمن املرحلة الأوىل من الدرا�شة التي ت�شتمر 

ثالثة اأ�شهر، وت�شمل زي�رات ميدانية لعدد من املرافق الع�مة، 

على  الت�شهيل  وبهدف  املدينة.  مركز  وال�شوارع يف  والأر�شفة 

و�شع  الدرا�شة  خت�م  يف  �شيتم  الإع�قة،  ذوي  من  الأ�شخ��س 

التو�شي�ت الالزمة، ورفعه� اإىل جمل�س بلدية رام اهلل لتخ�ذ 

القرارات املن��شبة فيم� يتعلق بتح�شني واقع هذه املرافق لتلبي 

احتي�ج�ت فئة املواطنني من ذوي الإع�قة.

جانب من احل�سور يف مركز رام اهلل للمعلومات ال�سياحية

تاأهيل مدخل مبنى بلدية رام اهلل ل�ستخدام ذوي العاقةامل�ساركون يف ور�سة التخطيط ال�سرتاتيجي لالعوام 2012 - 2015
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بلدية رام اهلل تستقبل رئيسة وأعضاء 
مجلس بلدية تروندهايم النرويجية

التقنيـة و«فلسـطين  اهلل  رام  بلديـة 
المشـترك التعـاون  تبحثـان  للبنـات« 

بلدية رام اهلل تكرم »أرثوذكسي رام اهلل« بطل الدورة الـ31 لبطولة الشهداء السلوية

تكريم بلدية رام اهلل على دعمها لمركز خليل أبو ريا للتأهيل

بلدية رام اهلل تشيد بجهود الشرطة في ضمان األمن والسالمة للمواطنين

بلدية رام اهلل تبحث مع وزارة االتصاالت مشـروع قاعـدة معلومات جغرافية 
لعناوين الوطن

ا�شتقبلت بلدية رام اهلل وفدًا نرويجيً� �شم رئي�شة واأع�ش�ء جمل�س 

بلدي ترونده�مي، وعمدة كني�شة ترونده�مي. واأطلعت رئي�شة بلدية 

رام اهلل،  الع�مة يف مدينة  الأو�ش�ع  ال�شيف على  الوفد  رام اهلل 

وعلى ال�شعوب�ت التي تعي�شه� ب�شبب الحتالل الإ�شرائيلي، م�شرية 

وتطويره�  ب�ملدينة  للنهو�س  تعمل جهده�  رام اهلل  بلدية  اأن  اإىل 

حول  فيلم  بعر�س  البلدية  ق�مت  كم�  الأ�شعدة.  خمتلف  على 

م�ش�ريع البلدية، وتنظيم جولة للوفد يف اأرج�ء املدينة، لتعريفهم 

اأبرز املع�مل واملي�دين واحلدائق. ومن جهته� �شكرت رئي�شة  على 

اىل  م�شريًة  ال�شت�ش�فة  على  اهلل  رام  بلدية  ترونده�مي  بلدية 

التقدم والتطور الكبري يف البنية التحتية وجتميل املدينة

التقنية  فل�شطني  كلية  من  وفدًا  اهلل  رام  بلدية  رئي�شة  ا�شتقبلت 

للبن�ت �شم د. دمية الن�ظر عميدة الكلية، ود.نداء فرهود ن�ئب 

الع�مة  العالق�ت  ق�شم  ورئي�س  وامل�لية،  الإدارية  لل�شوؤون  العميد 

ني�ز �شيف اهلل، واأ�شت�ذة الفنون اجلميلة خريية حم�دنة.  وت�أتي 

جم�لت  يف  امل�شرتك  التع�ون  �شبل  بحث  بهدف  الزي�رة  هذه 

خمتلف  من  واخلريج�ت  الط�لب�ت  وتدريب  التطوعي،  العمل 

الثق�فية  الن�ش�ط�ت  يف  الكلية  ط�لب�ت  واإ�شراك  التخ�ش�ش�ت، 

واملجتمعية التي تنفذه� البلدية.

كّرمت بلدية رام اهلل فريق اأرثوذك�شي رام اهلل بكرة ال�شلة لفوزه 

من  املنظمة  والثالثني  احل�دية  ال�شلوية  ال�شهداء  بطولة  بلقب 

قبل �شرية رام اهلل الأوىل.  وجرى حفل التكرمي، بح�شور رئي�شة 

ه�ين  ود.  البلدية،  وط�قم  البلدي،  املجل�س  واأع�ش�ء  البلدية، 

احل�شري رئي�س ن�دي اأرثوذك�شي رام اهلل، واإدارة الن�دي ولعبي 

ال�شركة  »جوال«-  �شركة  ممثل  ال�شلح  املكرم.وب�ش�ر  الفريق 

الراعية للن�دي الأرثوذك�شي و�شكر د. احل�شري البلدية على هذه 

اللفتة التي تعترب دعمً� للحركة الري��شية يف املدينة.

للت�أهيل،  ري�  اأبو  خليل  مركز  املري�س-  اأ�شدق�ء  جمعية  كرمت 

بلدية رام اهلل على دوره� يف دعم املركز، وذلك خالل حفل تكرمي 

�ش�ركت فيه حم�فظ رام اهلل والبرية د. ليلى غن�م، وممثلون عن 

جه�ز ال�شرطة، وعدد من ال�شرك�ت، والأ�شخ��س الذين �ش�هموا 

يف دعم وتطوير املركز.

التكرمي،  هذا  على  املركز  اهلل  رام  بلدية  �شكرت  جهته�،  من 

املدينة،  يف  واملجتمعية  ال�شحية  املراكز  وتطور  تقدم  معتربة 

املواطنني،  خدمة  �شبيل  يف  واملدينة،  اهلل  رام  لبلدية  تقدمً� 

وبخ��شة ذوي الإع�قة.

مدير  اهلل  اللواء ح�زم عط�  بزي�رة  اهلل  رام  بلدية  رئي�شة  ق�مت 

واأكدت  احلج.   من  بعودته  للمب�ركة  الفل�شطينية،  ال�شرطة  ع�م 

تقدمه  الــذي  الكبري  الـــدور  اأهمية  ــ�رة،  ــزي ال خــالل  ميخ�ئيل، 

ال�شرطة يف املدينة، وبخ��شة خالل الفع�لي�ت واملن��شب�ت الوطنية 

والثق�فية واملجتمعية. 

الفل�شطينية  ال�شرطة  به�  تقوم  التي  اخلدم�ت  على  اأثنت  كم� 

ل�شم�ن الأمن وال�شالمة للمواطنني.

�شليم�ن  الت�ش�لت  وزارة  وكيل  مع  لق�ًء  اهلل  رام  بلدية  عقدت 

ق�عدة  م�شروع  يف  وال�شراكة  التع�ون  �شبل  لبحث  الزهريي، 

معلوم�ت جغرافية لعن�وين الوطن.  واأكدت البلدية ج�هزية ق�شم 

امل�ش�كن  عن�وين  لك�فة  دقيق  لتزويد  اجلغرافية  املعلوم�ت  نظم 

الإدارية.من جهته  رام اهلل  بلدية  الواقعة �شمن حدود  واملن�ش�آت 

اكد الزهريي على ال�شراكة احلقيقية بني البلدية والوزارة لجن�ح 

نظ�م  توحيد  يف  ال�شرك�ء  احد  البلدية  كون  اله�م  امل�شروع  هذا 

العنونة بني جميع املوؤ�ش�ش�ت  والهيئ�ت احلكومية. 

رئي�سة بلدية رام اهلل واللواء حازم عطا اهلل

وكيل وزارة الت�سالت �سليمان الزهري يف �سيافة بلدية رام اهلل

حمافظ رام اهلل والبرية ورئي�سة بلدية رام اهلل يف مركز خليل ابو ريا

تكرمي فريق ارثودوك�سي رام اهلل لكرة ال�سلة 

كلية فل�سطني التقنية للبنات يف �سيافة بلدية رام اهلل

وفد بلدية تروندهامي يف �سيافة بلدية رام اهلل

أثناء خوضهم معركة األمعاء الخاوية
أسرة بلدية رام اهلل تنظم فعالية تضامنية مع أسرى الحرية

نظمت بلدية رام اهلل م�شرية ت�ش�منية مع الأ�شرى امل�شربني عن الطع�م، و�ش�رك فيه� رئي�شة واأع�ش�ء املجل�س البلدي، والإدارة التنفيذية 

ونق�بة الع�ملني وك�فة الع�ملني يف بلدية رام اهلل، وتوجهت امل�شرية �شوب خيمة العت�ش�م يف ميدان ي��شر عرف�ت. كم� واأعلنت البلدية 

الإ�شراب عن الطع�م ملدة يوم واحد يف مبنى البلدية تعبريا عن الت�ش�من مع ا�شري احلرية الذين يخو�شون اإ�شراب� عن الطع�م .
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افتتاح جدارية »�سجرة املدينة حلقوق الإن�سان«

مهرجون يف مركز مدينة رام اهلل

الحتفال املركزي لفعاليات ا�ستحقاق ايلول - ميدان يا�سر عرفات

على الواجهة الخارجية للمسرح البلدي 
تدشين جدارية »شجرة المدينة لحقوق اإلنسان«

مهرجان »فست كالون« ألول مرة في فلسطين

د�شـــنت بلدية رام اهلل م�شـــروع »�شـــجرة املدينة حلقوق الإن�ش�ن«، بح�شـــور رئي�شة البلدية، 

والقن�شـــل البلجيكـــي العـــ�م، وامللحـــق الثقـــ�يف الفرن�شـــي، وط�قـــم الع�ملـــني يف البلدية، 

وامل�ش�ركني يف تنفيذ اجلدارية، وعدد كبري من اجلمهور.

ميدان  بج�نب  البلدي  للم�شرح  كخلفية  يقع  الذي  املجتمعي،  الفني  العمل  هذا  ويعترب 

را�شد احلدادين، نت�ج جمموعة من ور�س العمل التي نفذته� الفن�نة البلجيكية فران�شواز 

�شني �ش�حبة فكرة امل�شروع مع جمموعة من طالب الأك�دميية الدولية للفنون املع��شرة، 

اأخرى من ط�لب�ت  الهند�شة املعم�رية يف ج�معة بريزيت، وجمموعة  وجمموعة من طلبة 

كلية فل�شطني التقنية.وي�أتي هذا امل�شروع �شمن �شل�شلة اأعم�ل فران�شواز �شني يف مدن ع�ملية 

بنود  تنفيذ  على  تقوم  ب�أنه�  اأعم�له�  تتميز  حيث  ب�ولو،  و�ش�ن  وبرلني،  كب�ري�س،  خمتلفة 

حقوق الإن�ش�ن الع�ملية من خالل الر�شم على ال�شرياميك من قبل ال�شك�ن املحليني يف املدن 

التي تعمل به�، وتو�شع الأعم�ل النه�ئية املنتجة يف الأم�كن الأكرث �شعبية يف املدن واأكرثه� 

حركة، لتوقف كل ع�بر �شبيل حلظة لأن يفكر يف حقوق الإن�ش�ن ومدى تطبيقه� يف مدينته.

املدينة  لفن�ين  دعوة  الع�م،  الف�ش�ء  يف  فني  كعمل  الإن�ش�ن«  حلقوق  املدينة  »�شجرة  وميثل 

به�،  الن��س  ارتب�ط  الع�مة، ومدى  الف�ش�ءات  تو�شع يف  التي  الأعم�ل  الدائم حول  للتح�ور 

ومدى مالءمته� للبيئة.

فل�شطني«  الأول »ف�شت كالون  الع�ملي  ال�شريك  لأول مرة، مهرج�ن  املدينة،  بلدية رام اهلل يف  نظمت 

مع  ب�ل�شراكة  فل�شطني،  �شريك  مدر�شة  اأطلقته�  مب�درة  اإط�ر  يف  وذلك  ب�ل�شحك.  والعالج  للتهريج 

بلدية رام اهلل، وجمموعة »مهرجون ثوريون«. واختتمت فع�لي�ت املهرج�ن بندوة بعنوان »الفن مق�ومة« 

�شريك  فرق  واأع�ش�ء يف  الع�ملني يف هذا احلقل،  الثق�يف، ح�شره� جمموعة من  رام اهلل  يف ق�شر 

ع�ملية. و�ش�ركت يف املهرج�ن فرق من اإ�شب�ني�، والربتغ�ل، والأرجنتني، والولي�ت املتحدة، وفل�شطني، 

بلدية رام اهلل تستنفر للوقوف مع شعبنا وقيادته في معركة »فلسطين الدولة 194«

خالل زيارتها للوطن 
بلدية رام اهلل تكرم فرقة العاشقين

مع اإعالن فخ�مة الرئي�س خلطوته اجلريئة ب�لتوجه ملجل�س 

الأمن مقدم� طلب احل�شول على الع�شوية الك�ملة لفل�شطني 

يف هيئ�ت الأمم املتحدة، وقفت بلدية رام اهلل وبكل اإمك�ن�ته� 

كم� بقية املوؤ�ش�ش�ت الر�شمية والأهلية لإ�شن�د هذا التوجه، 

حيث ق�مت وعرب ع�شويته� يف اللجنة التح�شريية لفع�لي�ت 

وتوفري  وامل�يل  اللوج�شتي  الدعم  بتقدمي  اأيلول  ا�شتحق�ق 

احت�شنه�  التي  اجلم�هريية  الفع�لي�ت  هذه  متطلب�ت  ك�فة 

ميدان ي��شر عرف�ت.

اأيلول  ا�شتحق�ق  فع�لي�ت  اأحيت  التي  الع��شقني  لفرقة  اهلل  رام  بلدية  اأق�مته  ا�شتقب�ل  حفل  خالل 

ال�شعور  على  اأكدت  وال�شي�فة،   ال�شتقب�ل  هذا  على  البلدية  الفرقة  �شكرت  اهلل،  رام  مدينة  يف 

رئي�شة  ق�لت  جهته�  من  اهلل.  رام  مدينة  يف  وغن�ئهم  زي�رتهم  يف  الأع�ش�ء  به  �شعر  الذي  اخل��س 

هذه  يف  املواطنني  جميع  وم�ش�ركته�  الوطن  ار�س  على  الفرقة  بوجود  تفتخر  اإنه�  اهلل  رام  بلدية 

الفع�لي�ت الوطنية اله�مة.وقد وجهت الدعوة لفرقة الع��شقني لفتت�ح مهرج�ن وين ع رام اهلل 2012

فرقة العا�سقني يف �سيافة بلدية رام اهلل

املق�ومة  يف  ال�ش�رع  فن  اأهمية  جميعه�  اأكدت 

ال�شي��شية وتقدمي البهجة للن��س. يذكر اأن فرق 

وحتمل  �شي��شي،  منطلقه�  امل�ش�ركة  ال�شريك 

ر�ش�لة اإن�ش�نية متنح الن��س يف من�طق ال�شراع 

مل�ش�ت من الفرح. وقد تنوعت اأم�كن العرو�س 

ال�ش�ح�ت،  لت�شمل  الع�مة  الف�ش�ءات  يف 

الفل�شطينية،  واملخيم�ت  واملدار�س،  واملي�دين، 

كم�  الثق�يف،  اهلل  رام  وق�شر  وامل�شت�شفي�ت، 

ا�شتهدفت العرو�س الكب�ر وال�شغ�ر.
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رئي�ستي بلديتي رام اهلل و تروندهامي والفنان العاملي خالل تد�سني 

الزاوية الرنويجية
رئي�سي بلديتي رام اهلل وباري�س خالل تد�سني الزاوية الفرن�سية

البلدية  ورئي�سة  والبريه  اهلل  رام  حمافظ  ونائب  �سرييالنكا  ممثل 

خالل تد�سني الزاوية ال�سريلنكية.

تدشين زوايا فنية جديدة في حديقة األمم

في ضيافة بلدية رام اهلل

تدشين زاوية »العزلة« النرويجية
الزاوية الرنويجية يف حديقة الأمم، بح�شور  بلدية رام اهلل  د�شنت 

رئي�شة وع�شوي جمل�س بلدية ترونده�مي، والفن�ن الرنويجي الع�ملي 

التد�شني   وخالل  الرنويج.   وتري�ت  واأورك�شرتا  غولف�غ،  ه�كون 

العمل  الرنويجي غولف�غ على  الفن�ن  رام اهلل،  بلدية  رئي�شة  �شكرت 

الفني الذي ق�م به، وهو بعنوان »العزلة«، والذي تكمن دللته يف اأنه 

ميكن روؤية الع�مل من خلف الزن�زين.

تدشين »معبد باغود للسالم«تدشين زاوية فرنسا
لل�شالم«  ب�غود  »معبد  ال�شرييالنكية  الزاوية  اهلل  رام  بلدية  د�شنت 

املمثل  بح�شور   الأو�شط،  ال�شرق  يف  الأول  وهو  الأمم،  حديقة  يف 

ال�شرييالنكي ال د. ت. ج�ي� �شينغة، ون�ئب حم�فظ رام اهلل والبرية 

واملمثلي�ت الجنبية  ال�شف�رات  حمدان الربغوثي، وعدد من ممثلي 

الـ2600  الذكرى  يف  ي�أتي  املعبد  هذا  افتت�ح  اأن  يذكر  اهلل.  رام  يف 

على بن�ئه على يد �ش�مبوداتف�، وهو املبنى الديني الذي مت�ر�س فيه 

املعم�رية  احل�ش�رة  عن  يعرب  لحقً�  وب�ت  البوذية،  الدي�نة  طقو�س 

ملنطقة �شرق اآ�شي�.

اإط�ر  يف  وذلك  فرن�شيً�،  ت�ش�منيً�  وفدًا  اهلل  رام  بلدية  ا�شتقبلت 

البلدية  واأكدت  الفل�شطينية.   الأرا�شي  يف  الت�ش�منية  جولته 

الق�شية  دعم  �شبيل  يف  الكثري  تعني  التي  الزي�رة  لهذه  تقديره� 

الفل�شطينية وحقوق ال�شعب الفل�شطيني الع�دلة.  ومت خالل اللق�ء 

من�ق�شة العديد من املوا�شيع التي تن�ول فيه� امل�ش�ركون احلديث 

والثق�فية  الع�مة  واحلي�ة  اهلل،  رام  ملدينة  التحتية  البنية  عن 

وال�شي��شية فيه�، وكذلك عن عالق�ت التع�ون والتواأمة التي تربط 

وب�ري�س،  وبوردو،  تولوز،  الفرن�شية  البلدي�ت  مع  اهلل  رام  بلدية 

وايبينيه، و�شور�شي الفرن�شية، والربامج امل�شرتكة بينهم.

م�ر�شيل  الكونغو  �شفري  ي�شم  وفدًا  اهلل  رام  بلدية  رئي�شة  التقت 

اإط�ر تطوير العالق�ت مع مدن  م�كيمبوكو وم�شت�ش�ريه، وذلك يف 

بني  العالق�ت  تطوير  اأهمية  البلدية  رئي�شة  واأكدت  اإفريقي�.  دول 

ال�شعب  دعم  بهدف  اإفريقي�؛  يف  ومثيالته�  الفل�شطينية  املدن 

الدولة  واإق�مة  ال�شتقالل  اإىل  للو�شول  وق�شيته  الفل�شطيني 

الفل�شطينية وع��شمته� القد�س. كم� اأثنت على زي�رة الوفد، داعية 

اإىل العمل على فتح ممثلية للكونغو يف رام اهلل، وعلى تكثيف دعم 

الدول الإفريقية للق�شية الفل�شطينية. من جهته ق�ل �شفري الكونغو 

ق�ل اإنه� الزي�رة الأوىل له يف مدينة رام اهلل، وهي البداية للتعرف 

على املدينة واأهله� بهدف تعزيز العالقة يف امل�شتقبل بني البلدين 

على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي. واأكد على اأهمية مدينة رام اهلل 

يف ظل هذا ال�شراع التي ت�شهده الأرا�شي الفل�شطينية.

بلدية رام اهلل تستقبل وفدا 
فرنسيًا تضامنيًا

بلدية رام اهلل تستقبل 
سفير الكونغو

 بلدية رام اهلل تستضيف وفدًا 
نسائيًا برلمانيًا وسياسيًا أوروبيًا

ا�شتقبلت بلدية رام اهلل وفدًا من مدينة غراتز النم�ش�وية، واأكدت 

البلدية اأهمية هذه الزي�رات من اأجل التوا�شل مع �شعوب الع�مل، 

وتب�دل اخلربات معهم؛ كون اجلزء الأكرب من العالق�ت اخل�رجية 

الثق�يف مع �شعوب الع�مل. بدوره، �شكر  التب�دل  للبلدية ترتكز يف 

الوفد النم�ش�وي بلدية رام اهلل على ال�شتقب�ل، م�شريًا اإىل اأن هذه 

الزي�رة ت�أتي يف اإط�ر العمل على حتقيق �شراك�ت وم�ش�ريع تتعلق 

بقط�عي التعليم والثق�فة يف املدينة.

بلدية رام اهلل تستقبل وفدًا نمساويًا

الربمل�نيني  من  امل�شتوى  رفيع  وفدًا  اهلل  رام  بلدية  رئي�شة  اأطلعت 

الأوروبيني وال�شي��شيني على اأهم الإجن�زات التي ق�مت به� بلدية 

للمدينة،  التحتية  البنية  لتطوير  املج�لت  خمتلف  يف  اهلل  رام 

والعمل على تطوير مرافقه� القت�ش�دية والثق�فية، وذلك خالل 

الزي�رة التي ق�م به� الوفد، الذي �شم 14 �شخ�شً�، اإىل البلدية. 

املدن  كب�قي  تواجه،  اهلل  رام  مدينة  اأن  اإىل  ميخ�ئيل  واأ�ش�رت 

الفل�شطينية، حتدي�ت كبرية جراء معيق�ت الحتالل، التي يرتتب 

عليه� عدم قدرة املدينة على التو�شع، وعدم القدرة على ا�شتخدام 

املن�طق املحيطة لتو�شعه�، وكذلك م�شكلته� يف اإن�ش�ء مكب نف�ي�ت 

خ�رج حدود املدينة، الأمر الذي ي�شكل حتديً� لبلدية رام اهلل لنقله 

اإىل مك�ن اآخر. وعلى ه�م�س اللق�ء، ا�شت�ش�فت البلدية الوفد على 

ع�ش�ء عمل ح�شره عدد من ع�شوات املجل�س الت�شريعي، وعدد من 

الن�ش�ء القي�دي�ت يف مواقعهن، ملن�ق�شة واقع الن�ش�ء الفل�شطيني�ت 

والتحدي�ت التي تواجههن.

�سفري الكونغو يف �سيافة بلدية رام اهللوفد فرن�سي ت�سامني يف �سيافة بلدية رام اهلل

والقن�شل  ب�ري�س  وبلدية  ورئي�س  اهلل  رام  بلدية  رئي�شة  د�شنت 

الفرن�شي الع�م و�شفري فل�شطني يف ب�ري�س الزاوية الفنية يف حديقة 

المم وذلك عقب توقيع  اتف�قية التع�ون بني رام اهلل وب�ري�س، حيث 

اأنطوان  اإميل  الفن�ن  اأعم�ل  الربونز من  قدمت الخرية  متث�ًل من 

بوردل )1861-1929( وهو اأحد مقتني�ت املتحف الفرن�شي، ليكون 

اإىل  ولين�شم  الفل�شطيني،  ال�شعب  اإىل  الفرن�شي  ال�شعب  من  هدية 

جمموعة الأعم�ل الفنية التي متثل دول الع�مل ال�شديقة مع ال�شعب 

الفل�شطيني عرب بلدية رام اهلل يف حديقة الأمم.
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بناء برنامج تبادل خبرات 
وإقامات مع دول خارج فلسطين

بحضور الرئيس البرتغالي السابق

 إطالق مشروع مقاهي الحوار

ندوة سياسية حول الثورات العربية 
وارتباطها بالقضية الفلسطينية

إطالق ماراثون لذوي االحتياجات الخاصة

مسيرة لدعم ذوي االحتياجات الخاصة

رام  مدينة  يف  نظمت  – فرن�ش�،  تولوز  وبلدية  اهلل  رام  بلدية  جتمع  التي  التع�ون  عالقة  �شمن 

اهلل، ور�شة متخ�ش�شة يف جم�ل ال�شريك املع��شر مب�ش�ركة طالب من مدر�شة �شريك فل�شطني 

 – احلرجة  �ش�حة  يف  اأقيم  خ��س  بعر�س  الور�شة  واختتمت  )الليدو(.   تولوز  �شريك  ومدر�شة 

الفنون  اأك�دميية  يف  اأي�شً�  نظم  كم�  الث�لث.   اهلل«  رام  َع  »وين  فع�لي�ت  �شمن  القدمية  البلدة 

من  كل  فيه  �ش�رك  اهلل«،  ورام  غزة  »من  بعنوان  الب�شرية  للفنون  معر�س  تولوز   – اجلميلة 

رمي�  من�شور،  �شليم�ن  جرار،  خ�لد  عي�شى،  رائد  حوراين،  خ�لد  احلميد،  عبد  جمد  الفن�نني: 

طويل. من ن�حية اأخرى، عمل ممثلون عن املعهد الع�يل للمو�شيقى – تولوز مع بلدية رام اهلل، 

طالب  اختي�ر  على  للمو�شيقى،  الكمنج�تي  وموؤ�ش�شة  للمو�شيقى،  الوطني  �شعيد  اإدوارد  ومعهد 

للمو�شيقى  الع�يل  املعهد  الع�م يف  2011 هذا  ابتداء من خريف  مو�شيقى لالنت�ش�ب ملدة ع�مني 

امل�شرحي، وعرب عر�س »مونولوج�ت  والتدريب  لالإنت�ج  �ش�رك ع�شت�ر  تولوز.  وقد  لبلدية  الت�بع 

امل��شي. �شهر حزيران  – تولوز يف  ال�شنوي«  ال�شب�ب  غزة«، يف مهرج�ن »م�شرح 

ويف ال�شي�ق ذاته، �شم معر�س »وم�ش�ت مدن« الذي اأقيم على ه�م�س مهرج�ن »وين َع رام اهلل« 

 - تولوز  وهي:  اهلل،  رام  مدينة  مع  وتع�ون  تواأمة  عالق�ت  تربطه�  مدن  من  م�ش�رك�ت  الث�لث، 

– بولندا. لوبلن  الربازيل،  الرنويج، ك�مبو غراندي -  ترونده�مي -  اأبينيه - فرن�ش�،  فرن�ش�، 

م�شروع  لإطالق  اتف�قية  اهلل  رام  بلدية  وقعت 

حفل  خالل  وذلك  للحوار،  اهلل  رام  مقهى 

الرئي�س  بح�شور  العثم�نية،  املحكمة  يف  اأقيم 

املتحدة  الأمم  مفو�س  ال�ش�بق،  الربتغ�يل 

لتح�لف احل�ش�رات، جورج �ش�مب�يو، والرئي�س 

العكر،  عم�ر  الت�ش�لت  ملجموعة  التنفيذي 

الأعم�ل  �شيدات  منتدى  اإدارة  جمل�س  ورئي�شة 

الرئي�س  م�شت�ش�ر  وبح�شور  املغربي،  اأمل 

التقني  والتعليم  ل�شوؤون الت�ش�لت واملعلوم�تية 

مق�هي  م�شروع  ويرتبط  �شيدم.  د.�شربي 

اهلل  رام  مدينة  خالل  من  فل�شطني  يف  احلوار 

بعدة عوا�شم من دول الع�مل ت�شتخدم تكنولوجي� 

التوا�شل الآين نف�شه�.  وي�ش�هم امل�شروع يف نقل 

خمتلفة  �شرائح  بني  واخلربات  املعرفة  وتب�دل 

من املجتمع الفل�شطيني مع نظرائهم ب�خل�رج، 

يكلمه يجل�س  الذي  ال�شخ�س  اأن  املرء  ي�شعر  م� 

�شي��شية  ندوة  العثم�نية  املحكمة  ق�عة  يف  الأدبي  املقهى  نظم  اهلل،  رام  مكتبة  فع�لي�ت  �شمن 

ال�شيدة  من  كل  مب�ش�ركة  الفل�شطينية«،  ب�لق�شية  اجلديل  وارتب�طه�  العربية  »الثورات  بعنوان 

اأ�شت�ذ  العزة  و عالء  الجتم�ع  علم  اأ�شت�ذ  ال�شق�  اأب�هر  د.  و  اإن�ش�ن  ن��شطة حقوق  عوي�شة  �ش�م� 

القت�ش�د ال�شي��شي يف ج�معة بريزيت، واأدار احلوار ال�شيدة زهرية كم�ل. ومتيز اللق�ء بح�شور 

متميز من املثقفني واملعنيني.

�شمن دعوة للم�ش�ركة وجهته� جلميع �شرائح املجتمع، �ش�ركت بلدية رام اهلل، ب�لتع�ون مع �شركة 

هيونداي موتورز الع�ملية، م�راثونً� يف مدينة رام اهلل حتت �شع�ر »�ش�رك يف �شب�ق اخلري لأجلهم«، 

�ش�رك فيه العديد من الأ�شخ��س من �شمنهم عدد من ذوي الحتي�ج�ت اخل��شة.  

املع�قني،  وبرن�مج  رام اهلل،  بلدية  وب�شراكة  رام اهلل،  الجتم�عية يف  ال�شوؤون  بدعوة من مديرية 

مت التف�ق على توحيد فع�لي�ت يوم املع�ق الع�ملي هذا الع�م عرب م�شرية مركزية نظمت يف مدينة 

رام اهلل، �ش�رك فيه� حم�فظة رام اهلل والبرية، ورئي�شة بلدية رام اهلل.

رام  �شوارع  وج�بت  املن�رة،  دوار  من  الإع�قة  ذوي  من  اأ�شخ��س  تقدمه�  التي  امل�شرية  وانطلقت 

اهلل، ومن ثم توجهت اإىل مبنى رئ��شة الوزراء، حيث مت ت�شليم بي�ن م�شرتك يدعو اإىل الهتم�م 

ب�ملع�قني ومت�بعة ق�ش�ي�هم والعمل على تنفيذ قرار ق�نون املع�قني رقم 4 ل�شنة 1999 الذي ين�س 

على دمج ذوي الإع�قة ب�ملجتمع، وعلى حقهم ب�لتعليم وجميع من�حي احلي�ة.

ت�شم:  التي  اللوائية  وامل�ش�ندة  الدعم  امل�شرية هم جلنة  تلك  على  الق�ئمني  اأن  اإىل  البي�ن  واأ�ش�ر 

جبل  مركز  اهلل،  برام  الجتم�عية  ال�شوؤون  مديرية  اهلل،  رام  بلدية  والبرية،  اهلل  رام  حم�فظة 

الإغ�ثة الطبية. للمكفوفني، جمعية  القب�س  الن�ش�ئية، جمعية  النه�شة  النجمة، جمعية 

اأم�مه، من خالل ال�شرعة يف تب�دل املعلوم�ت.

�شركة  هم:  اأربعة  �شرك�ء  امل�شروع  ويجمع 

�شي�شكو الع�ملية، بلدية رام اهلل، منتدى �شيدات 

الت�ش�لت  جمموعة  الفل�شطيني�ت،  الأعم�ل 

وفريدة،  رائدة  مب�درة  وامل�شروع  الفل�شطينية.  

اإلكرتوين متطور،  واأول �شبكة تعتمد على نظ�م 

وهو الأول والوحيد يف املنطقة لتمكني املح�دثة 

التوا�شل  خالل  من  والأفك�ر،  الآراء  وتب�دل 

الآخرين.   خربات  من  وال�شتف�دة  لوجه،  وجهً� 

�ش��ش�ت  خالل  من  املقهى  م�شروع  ويدار 

املدار�س  طلبة  ا�شتخدامه�  وي�شتطيع  عمالقة، 

والثق�فية  الجتم�عية  واملنظم�ت  واجل�مع�ت، 

والرتبوية، وم�شتخدمو املراكز الطبية، وروؤ�ش�ء 

تركز  بينهم  منظمة  �شبك�ت  لعمل  البلدي�ت، 

على اهتم�م�ت وموا�شيع يومية.

الرئي�س الربتغايل ال�سابق جورج �سامبايو يتو�سط م�ست�سار الرئي�س ل�سوؤون املعلوماتية ورئي�سة بلدية رام اهلل.

رئي�سة بلدية رام اهلل وجانب من امل�ساركني يف ماراثون لذوي الحتياجات اخلا�سة
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بلدية رام اهلل تنظم مهرجان الزيتون الرابع

مجلس بلدي أطفال رام اهلل ينفذ مشروعًا حول عمالة األطفال
بداأ اأع�ش�ء جمل�س بلدي اأطف�ل رام اهلل الث�ين، ب�لعمل على م�شروعهم الذي يتمحور حول »عم�لة الأطف�ل«.ويهدف امل�شروع، الذي اختري من قبل الأطف�ل، اإىل احلد من م�شكلة عم�لة الأطف�ل قبل 

اأن ت�شبح ظ�هرة منت�شرة يف فل�شطني.وق�م اأع�ش�ء املجل�س بتلقي دورة تدريبية حول العمل اجلم�عي، وكيفية التع�مل مع الفريق، وخلق كوادر قي�دية �ش�بة، واتخ�ذ القرارات. وق�م املجل�س ب�عداد  

اإىل  واحللول  القرتاح�ت  وتقدمي  وحتليله�،  تفريغه�  ثم  ومن  منه�،  املعلوم�ت  ل�شتق�ء  الجتم�عية  ال�شوؤون  مديرية  اىل  وتوجهوا  اهلل،  رام  �شوارع  يف  الطف�ل  عم�لة  ح�لت  بع�س  لدرا�شة  ا�شتبي�ن 

اجله�ت املخت�شة للحد من هذه الظ�هرة.

اهلل  رام  بلدية  ورئي�س  الربغوثي،  �شه�م  الثق�فة  وزيرة  بح�شور 

املجل�س  اأع�ش�ء  من  وعدد  اهلل،  عبد  حممود  املهند�س  ب�لإن�بة 

ملهرج�ن  الر�شمية  الفع�لي�ت  اهلل  رام  بلدية  افتتحت  البلدي، 

الزيتون ال�شنوي الذي تنظمه للع�م الرابع على التوايل.  وتوافد اإىل 

املهرج�ن الذي اأقيم يف �شوق احلرجة/البلدة القدمية يف رام اهلل، 

العديد من املواطنني وال�شي�ح للم�ش�ركة يف فع�لي�ت املهرج�ن.

الت�شوق  اأك�ش�ك  ب�فتت�ح  انطلقت  قد  املهرج�ن  فع�لي�ت  وك�نت 

فيه�  �ش�ركت  غن�ئية  فنية  وبعرو�س  واحلرفي�ت،  والزيتون  للزيت 

امل�شتقبل،  ومدار�س  يو�شف،  م�ر  راهب�ت  مدر�شة  فرقة  من  كل 

مدرا�س  اأطف�ل  �ش�هم  كم�  اللوثرية.   الإجنيلية  الرج�ء  ومدر�شة 

املدينة ب�أعم�ل يدوية خ��شة مبو�شم الزيتون.  وقدم م�شرح احل�رة 

املهرج�ن،  يف  امل�ش�ركون  الأطف�ل  معه  تف�عل  م�شرحيً�  عر�شً� 

وقدمت فرقة بلعني عر�شً� للدبكة ال�شعبية.

لالأثواب  عر�شً�  ال�شق�  مه�  الفن�نة  قدمت  املهرج�ن،  خت�م  ويف 

فل�شطيني�ت،  فتي�ت  مب�ش�ركة  املن�طق  خمتلف  من  الفل�شطينية 

ارتدت كل منهن ثوبً� ميثل منطقة خمتلفة من فل�شطني.

من جهته، ق�م مركز بي�ش�ن للبحوث والإمن�ء، كم�ش�رك رئي�شي 

التع�وني�ت  من  لعدد  منتج�ت  بعر�س  املهرج�ن،  فع�لي�ت  يف 

الزراعية. 

بي�ش�ن  مركز  مع  ب�لتع�ون  اأقيم  الزيتون  مهرج�ن  اأن  اإىل  ي�ش�ر 

البلدية  مع  يعمل  الذي  البيئي  التعليم  ومركز  والإمن�ء،  للبحوث 

البنك  وبرع�ية  املهرج�ن،  تنظيم هذا  على  وبداأب  �شنوات  منذ 

الدويل  اهلل  رام  خميم  اأي�شً�  دعم  الذي  الفل�شطيني  التج�ري 

الأول للعمل التطوعي، وب�شراكة موؤ�ش�شة نيكود، واحت�د مع��شر 

الزيتون، وجمعية منتجي الزيت الع�شوي.

نبارك لكم أفراحكم

أحمد  الزمالء  والتبريك من  بالتهنئة  رام اهلل  بلدية  اسرة  تتقدم 

وصالح  وتيماء،  باسل  التوأم  بمولوديه  العام  المدير  لبن  أبو 

وطارق  ميرنا،  الجديدة  بمولودته  المشتريات  قسم  رئيس  عازر 

قواريق رئيس قسم المساحة بمولودته الجديدة لمى، وخضر 

رضا،  الجديد  بمولوده  والبيئة  الصحة  دائرة  سائق/   - عرموش 

ومحمد توفيق نعفش من دائرة الهندسة بمولوده الجديد طه، 

الجديدة  بمولودتها  المالية  الدائرة  سكرتيرة  شاهين  ونانسي 

تالين، وخميس زنانيري من دائرة الهندسة بمولوده الجديد منير 

تتقدم اسرة بلدية رام اهلل بأحر التعازي والمواساة ... ألف مبروك للجميع.

من الزمالء عدي الهندي، القائم بأعمال مدير دائرة 

من  حمودة  محمود  ومروان  والدته،  بوفاة  الهندسة 

الصحة  دائرة  من  الصبار  وهاني  والدته  بوفاة  الصحة،  دائرة 

بوفاة زوجته رحمهم اهلل جميعًا وطيَّب ثراهم.

جانب من الك�ساك امل�ساركة يف مهرجان الزيتون الرابع 
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بهدف ايجاد حل جذري واستراتيجي 
بلدية رام اهلل تنظم ورشة عمل لدراسة اآلليات العصرية للتخلص  من النفايات 

نظمت بلدية رام اهلل ور�شة عمل ت�شمنت عر�شً� مقدمً� من �شركة 

كندية تعنى بتقدمي طرق حديثة ملع�جلة النف�ي�ت ال�شلبة، التي 

يتم من خالله� حتويل النف�ي�ت اإىل زيت تدفئة وحبيب�ت كربون 

دون اإحداث اأي اإ�شرار ب�لبيئة وب�شحة املواطنني. 

تتويجًا لبرنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة 
بلدية رام اهلل تحتفل برفع علم مدرسة صحية  وصديقة للبيئة في مدرسة عزيز شاهين الثانوية

ومدير  ميخ�ئيل،  ج�نيت  برئي�شته�  ممثلة  اهلل  رام  بلدية  رفعت 

امل�شوؤولية  ومدير  علي�ن،  اأيوب  اهلل  رام  يف  والتعليم  الرتبية 

الجتم�عية يف جمموعة الت�ش�لت الفل�شطينية رائد عواد، ومديرة 

و�شديقة  �شحية  مدر�شة  علم  م�ش�رقة،  مرمي  �ش�هني  عزيز  مدر�شة 

موؤ�ش�ش�ت  وممثلي  املدار�س،  مديري  من  كل  بح�شور  وذلك  للبيئة، 

للع�م  للبيئة  و�شديقة  �شحية  مدر�شة  لربن�مج  التوجيهية  اللجنة 

.2011-2010 الدرا�شي 

مدر�شة  علم  برفع  ب�لحتف�ل  �شع�دته�  عن  ميخ�ئيل  وعربت   

التي  الث�نوية،  �ش�هني  عزيز  مدر�شة  يف  للبيئة  و�شديقة  �شحية 

مدار�س  برن�مج  الأوىل يف  املرتبة  الف�ئت  الع�م  تبواأت  قد  ك�نت 

.2011-2010 �شحية و�شديقة للبيئة لع�م 

يف  للربن�مج  التنفيذية  اللجنة  قي�م  بعد  املدر�شة  فوز  وي�أتي 

ن�ش�ط�ت  بتنفيذ  اأحمد  �شهى  املعلمة  تراأ�شته�  التي  املدر�شة، 

البيئية  وال�شلوكي�ت  القيم  �شقل  �ش�أنه�  من  ك�ن  جدًا،  متميزة 

وال�شحية لدى الط�لب�ت، من تر�شيد ا�شتهالك الكهرب�ء واملي�ه، 

اإىل اإع�دة ا�شتخدام النف�ي�ت ال�شلبة، وتطوير حديقة املدر�شة، 

ن�هيك عن حث الط�لب�ت على تعزيز الغذاء ال�شحي، وامل�ش�ركة 

يف ن�ش�ط�ت من �ش�أنه� تعزيز �شحتهن.

يذكر اأن م� مييز هذا الربن�مج اأنه يجمع جهود قط�ع�ت عدة من 

من  الكرمي  ب�لدعم  متثل  الذي  اخل��س  ب�لقط�ع  بدءًا  املجتمع، 

جمموعة الت�ش�لت الفل�شطينية يف الع�م الف�ئت، ب�لإ�ش�فة اإىل 

جهود موؤ�ش�ش�ت التنمية الدولية املتمثلة مبنظمة ال�شحة الع�ملية 

تع�ون  الفل�شطيني )GIZ(، ف�شاًل عن  الأمل�ين  الإمن�ئي  والتع�ون 

اللجنة  التي ت�شكل  املوؤ�ش�ش�ت الوطنية احلكومية وغري احلكومية 

للربن�مج. التوجيهية 

اختتام اعمال الدورة التدريبية 
لمعلمي مدارس مدينة رام اهلل

مدار�س  ملعلمي  التدريبية  الدورة  اعم�ل  اهلل  رام  بلدية  اختتمت 

الأ�شقفية  الإجنيلية  فيه� )مدر�شة  �ش�رك  والتي  اهلل   رام  مدينة 

العربية، بن�ت رام اهلل الأ�ش��شية، ذكور رام اهلل الأ�ش��شية، ذكور 

عني م�شب�ح، �ش�نت جورج، في�شل احل�شيني، وامل�شتقبل( امل�ش�ركة 

يف م�ش�بقة امل�شرحية البيئية للع�م الدرا�شي 2011-2012. والتي 

ت�أتي �شمن اإط�ر م�ش�ريع التوعية البيئية التي تنفذه� البلدية على 

مدار الع�م، اإذ تهدف امل�ش�بقة اإىل حتفيز املدار�س على ا�شتخدام 

اأدوات الدرام� امل�شرحية يف رفع الوعي البيئي لدى الطلبة .ولقد 

وتنفيذ  ب�إعداد  امل�شرح   وتدريب  لإنت�ج  ع�شت�ر  موؤ�ش�شة  ق�مت 

التدريب والذي ا�شتمل على التدريب العملي املبني على التم�رين 

والألع�ب امل�شرحية، التقني�ت امل�شرحية )�شوت، اإ�ش�ءة، مالب�س، 

وديكور(، و كت�بة الن�شو�س او تطوير فكرة اىل ن�س م�شرحي. 
اكد وزير احلكم املحلي الدكتور خ�لد القوا�شمي على اهمية م�ش�ريع التع�ون امل�شرتك لبلدي�ت رام اهلل البرية بيتوني� والتي 

متثل اهم خمرج�ت التنمية ال�شرتاتيجية امل�شرتكة للبلدي�ت الثالث وهي م�شروع الطريق الدائري والتخطيط املروري يف  رفع 

م�شتوى التع�ون امل�شرتك وتر�شيخ البعد الق�نوين له. ج�ء ذلك خالل جل�شة خ��شة مب�شروعي الطريق الدائري لبلدي�ت رام 

اهلل البرية بيتوني� والتخطيط املروري عقدت يف ق�شر رام اهلل الثق�يف وح�شره� د. علي اجلرب�وي وزير التخطيط والتنمية 

الدارية الذي اكد على اهمية ان يتم مراع�ة خمتلف البع�د املحلية والقليمية لتوفري الدعم الوطني الالزم ملثل هذه امل�ش�ريع.

اجلل�شة التي �ش�رك فيه� اي�شً� م. ف�ئق الديك وكيل وزارة ال�شغ�ل وكل من بلدي�ت رام اهلل البرية بيتوني� ممثلة بروؤ�ش�ئه� 

واع�ش�ء جم�ل�شه� وادارته�، ب�ل�ش�فة اىل ممثلني عن الوزارات ممثلة بوكالئه� واملدراء الع�مني اي�ش�  قدم فيه� الدكتور 

�شمري ابو عي�شة مدير م�شروع الطريق الدائري وا�شت�ش�ري اخلطة املرورية التي مولت بنوده� املرجعية الوك�لة المل�نية للتع�ون 

الفني عر�ش� عن امل�شروعني املذكورين . الور�شة ا�شتعر�شت �شري عمل م�شروع الطريق الدائري والتخطيط املروري للبلدي�ت 

لل�شلطة  اإداريً�  مركزا  ا�شحت  التي  امل�شرتكة  اجلغرافية  املنطقة  و�شع  تقت�شيه�  �شرورة  من  امل�شروعني  لهذين  مل�  الثالث 

الدائري قد و�شل اىل مرحلة مت فيه� جتهيز حزمة ك�ملة من خمطط�ت  . يذكر ان م�شروع الطريق  الفل�شطينية  الوطنية 

ج�هزة للتنفيذ، ب�ل�ش�فة اىل التخطيط لق�مة ج�شر يف منطقة تق�طع الطريق الدائري مع �ش�رع البرية بريزيت والتخطيط 

لتنفيذ نفق يف منطقة عني ترفيدي� بني رام اهلل وبيتوني�. وتبلغ التكلفة التقديرية ال�ش�ملة مل�شروع الطريق الدائري حوايل 

حوايل 40 مليون دولر امريكي، وفيم� يتعلق ب�خلطة املرورية فقد مت جتهيز البنود املرجعية لعداد تخطيط مروري على املدى 

الق�شري املتو�شط وعلى املدى البعيد حيث من املفرت�س ان يتم طرح عط�ء درا�شة اخلطة املرورية على مك�تب هند�شية ع�ملية .

للبيئة يف مدر�سة  رفع علم مدر�سة �سحية و�سديقة 

عزيز �ساهني الثانوية

جانب من امل�ساركني يف الور�سة 

امل�ساركون يف الدورة التدريبية ملعلمي مدار�س املدينة

رام اهلل والبريه وبيتونيا خالل  املحلي والتخطيط وروؤ�ساء بلديات  وزيري احلكم 

اجلل�سة 

وحدة التعاون المشترك لبلديات رام اهلل البيرة بيتونيا تنظم جلسة 
خاصة لعرض مشروعي الطريق الدائري والتخطيط المروري للمدن الثالث

وت�أتي الور�شة �شمن م�ش�عي بلدية رام اهلل لإيج�د حلول حديثة 

من  النه�ئي  للتخل�س  بيئية  اأ�شرار  اأي  ودون  و�شليمة  �شحية 

النف�ي�ت ال�شلبة يف املدينة، التي تقدر بـ 70 طنً� يوميً�. 

وق�مت املوؤ�ش�ش�ت املتخ�ش�شة امل�ش�ركة يف الور�شة، والتي �شمت: 

القت�ش�د  وزارة  البيئة،  جودة  �شلطة  املحلي،  احلكم  وزارة 

الوطني، �شلطة الط�قة، هيئة البرتول، التع�ون الإمن�ئي الأمل�ين 

والبرية  اهلل  رام  لبلدي�ت  امل�شرتك  التع�ون  وحدة   ،)GIZ(

ال�شلبة يف  النف�ي�ت  لإدارة  امل�شرتك  وبيتوني�، جمل�س اخلدم�ت 

جمل�س  البرية،  بلدية  بيتوني�،  بلدية  والبرية،  اهلل  رام  حم�فظة 

ال�شلبة يف  النف�ي�ت  لإدارة  امل�شرتك  برينب�ل، جمل�س اخلدم�ت 

حم�فظة اخلليل، بطرح جمموعة من ال�شتف�ش�رات واملداخالت 

هذا  بدرا�شة  البلدية  و�شتقوم  هذا  التكنولوجي�.  هذه  حول 

هذا  يف  اخلرباء  مع  وتك�ليفه  وحيثي�ته  جوانبه  بك�فة  امل�شروع 

املج�ل، والطالع على جت�رب مم�ثلة يف دول اأخرى، لتتمكن من 

اتخ�ذ القرار املن��شب بهذا ال�ش�أن.
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للعام الثالث على التوالي

بلدية رام اهلل تطلق برنامج مدارس صحية وصديقة للبيئة 2012

إطالق نشاطات خطة التوعية البيئية
 للصف األول والثاني والثالث األساسي

بداأت بلدية رام اهلل بتنفيذ برن�مج مدار�س �شحية و�شديقة للبيئة 

مع مدار�س مدينة رم اهلل التي �شمت: املدر�شة الإجنيلية الأ�شقفية 

العربية، مدر�شة راهب�ت م�ر يو�شف الث�نوية، مدر�شة الكلية الأهلية، 

رام  بن�ت  )الوك�لة(،  الأ�ش��شية  اهلل  رام  ذكور  امل�شتقبل،  مدار�س 

الأ�ش��شية،  م�شب�ح  عني  ذكور  مدر�شة  )الوك�لة(،  الأ�ش��شية  اهلل 

مدر�شة رام اهلل الث�نوية للبنني، مدار�س الفرندز للبن�ت، مدر�شة 

�ش�نت جورج، مدر�شة بن�ت عزيز �ش�هني الث�نوية، مدر�شة في�شل 

احل�شيني الأ�ش��شية املختلطة، مدر�شة بن�ت رام اهلل الث�نوية. ومت 

من�ق�شة  للربن�مج، حيث متت  التنفيذية  اللج�ن  بروؤ�ش�ء  الجتم�ع 

الأهداف  وتو�شيح  تنفيذه  اآلية  على  طراأت  التي  امل�شتجدات  اأبرز 

املرجو حتقيقه� لهذا الع�م.  كم� ق�م اأع�ش�ء اللج�ن التنفيذية من 

الع�م  خالل  بتنفيذه�  ق�موا  التي  الن�ش�ط�ت  اأبرز  بعر�س  الطلبة 

ال�ش�بق، وعر�س اخلطة التنفيذية للع�م 2012، ا�شتعدادًا للبدء يف 

تنفيذ ن�ش�ط�ت الربن�مج للع�م 2011-2012.ويف خطوة �ش�بقة، مت 

عقد اجتم�ع�ت عدة مع اللجنة التوجيهية للربن�مج، واملكونة من 

لل�شف  البيئية  التوعية  خطة  ن�ش�ط�ت  اهلل  رام  بلدية  اأطلقت 

التوعية  خطة  حتتوي  حيث  الأ�ش��شي  والث�لث  والث�ين  الأول 

واإحداث  البيئي  الوعي  لرفع  تهدف  ن�ش�ط�ت  عدة  على  البيئية 

تغيري يف املم�ر�ش�ت اليومية جت�ه البيئة ومب� يتم��شى مع املنه�ج 

اأعم�رهم م� بني  1980 ط�لب ترتاوح  التعليمي الفل�شطيني لدى 

واإن�ث( من عدة مدار�س خمتلفة يف املدينة  اأعوام )ذكور   9-6

مب� فيه� مدار�س حكومية ووك�لة وخ��شة. ومن اأبرز الن�ش�ط�ت 

عقد  هي  الأ�ش��شي  الأول  ال�شف  طلبة  مع  تنفيذه�  يتم  التي 

النف�ي�ت  اإدارة  مب�دئ  حول  الأول  ال�شف  طلبة  مع  نق��س 

ا�شتعم�ل،  اإع�دة  تقليل،  اأ�ش�ليب  حول  وعيهم  ورفع  ال�شلبة، 

وتدوير النف�ي�ت . تعليم الطلبة كيفية تدوير النف�ي�ت الع�شوية 

ال�شلبة  ب�لنف�ي�ت  اإح�ش�ئية  جداول  ال�شم�د،اإعداد  واإنت�ج 

اأكي��س  ا�شتخدام  عن  نظ�فة،التوقف  حملة  تنفيذ  املنزلية، 

ن�يلون وقوارير املي�ه البال�شتيكية وا�شتبداله� بح�فظ�ت الطع�م 

واملي�ه البال�شتيكية الدائمة، زي�رة مكب مدينة رام اهلل.

مديرية الرتبية والتعليم يف رام اهلل، ووزارة ال�شحة، وحم�فظة 

الفل�شطيني  واملركز  البيئة،  جودة  و�شلطة  والبرية،  اهلل  رام 

لأبح�ث الط�قة والبيئة/�شلطة الط�قة، ومنظمة ال�شحة الع�ملية، 

وم�شلحة مي�ه حم�فظة القد�س ملنطقة رام اهلل والبرية، ومعهد 

ال�شحة الع�مة واملجتمعية/ج�معة بريزيت، ومديرية �شحة رام اهلل، 

ومركز العمل التنموي معً�، والإغ�ثة الزراعية الفل�شطينية، وجمل�س 

يف  املحلية  للهيئ�ت  ال�شلبة  النف�ي�ت  لإدارة  امل�شرتك  اخلدم�ت 

والدف�ع  البيئية،  املنظم�ت  و�شبكة  والبرية،  اهلل  رام  حم�فظة 

املدين الفل�شطيني، ووزارة القت�ش�د الوطني، واحت�د ال�شن�ع�ت 

الغذائية الفل�شطينية، حيث مت تقييم جتربة الربن�مج يف ال�شنوات 

اجلديد.  الدرا�شي  للع�م  جديدة  بتو�شي�ت  واخلروج  ال�ش�بقة، 

امل�ش�ركة  على  الطلبة  الأهداف: حتفيز  ت�شمل  اأن  على  اتفق  وقد 

مع  املدر�شة،  نط�ق  وخ�رج  داخل  وبيئية  �شحية  توعوية  بحمالت 

الن�ش�ط�ت؛  هذه  يف  املحلي  واملجتمع  الأهل  م�ش�ركة  اإمك�نية 

التوا�شل  و�ش�ئل  طريق  عن  التوعوية  للحمالت  والتوعية  الرتويج 

الجتم�عي مثل في�شبوك والر�ش�ئل اللكرتونية؛ تفعيل دور الطلبة 

يف عمل خطة الربن�مج وتطبيق ن�ش�ط�ته والعمل على ا�شتمرارية 

الربن�مج وا�شتدامته.

بلدية رام اهلل تعقد ورشة العمل السنوية لمدارس رام اهلل
ور�شة  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  ب�لتع�ون  اهلل  رام  بلدية  عقدت 

املوؤ�ش�ش�ت  اإىل  ب�لإ�ش�فة  اهلل  رام  مدينة  مدار�س  مدراء  مع  عمل 

البلدية. رئي�شة  بح�شور  الثق�يف  اهلل  رام  ق�شر  يف  العالقة  ذات 

حيث ن�ق�س مدراء املدار�س عدة موا�شيع ه�مة تتعلق بعالقتهم مع 

البلدية  بني  م�  العمل  عالقة  بتنظيم  يخت�س  فيم�  اهلل  رام  بلدية 

امل�ش�ركون  املدينة.وتطرق  مبدار�س  متمثال  التعليمي  والقط�ع 

مل�أ�ش�شة  اهلل  رام  بلدية  روؤية  اأبرزه�  كثرية  حم�ور  اإىل  الور�شة  يف 

والربامج  وامل�ش�ريع  واملرافق  هلل،  رام  مدينة  مدار�س  مع  التع�ون 

التحتية  البنية  وم�ش�ريع  املدار�س  ت�شتهدف  التي  والثق�فية  البيئية 

مفهوم  اإىل  ب�لإ�ش�فة  للمدار�س  البلدية  به�  تقوم  التي  وال�شي�نة 

وموازنة �شريبة املع�رف.من ج�نبه� ا�شتهلت رئي�شة بلدية رام اهلل  

الور�شة ب�حلديث عن الدور ال�شن�دي الذي تلعبه البلدية يف تطوير 

يف  ق�مت  البلدية  اأن  اإىل  م�شرية  املدينة،  ملدار�س  التحتية  البنية 

والطالبية  ال�شب�بية  التنمية  جت�ه  دوره�  بتطوير  امل��شية  الأعوام 

التي  والربامج  والفع�لي�ت  امل�ش�ريع  �شل�شلة من  وتنفيذ  تنظيم  عرب 

والثق�فة  الري��شة  جم�لت  يف  املدينة  مدار�س  طالب  ت�شتهدف 

املج�ل  هذا  قي  الب�رزة  امل�ش�ريع  ومن  املجتمعية،  والتنمية  والبيئة 

املدار�س  طلبة  مع  البيئية  للتوعية  اهلل  رام  بلدية  م�شروع  ي�أتي 

البيئية  التوعية  خطة  ي�شم  الذي   2012-2011 الدرا�شي  للع�م 

�شحية  مدار�س  برن�مج  الأ�ش��شي،  والث�لث  والث�ين  الأول  لل�شف 

و�شديقة للبيئة، وم�ش�بقة امل�شرحية البيئية. وبهدف ال�شتف�دة من 

امل�شروع  اأن ترثي  �ش�نه�  بتو�شي�ت من  واخلروج  ال�ش�بقة  التج�رب 

هذه  عقد  مت  فلقد  منه،  الق�شوى  الف�ئدة  وحتقيق  ع�م  بعد  ع�م� 

التي  البيئية  التوعية  ن�ش�ط�ت  تف��شيل  ا�شتعرا�س  ومت  الور�شة 

الآراء  وا�شتنب�ط  الدرا�شي  الع�م  لهذا  الطلبة  مع  تنفيذه�  �شيتم 

تطوير  يف  البلدية  تبذله�  التي  للجهود  اخل�شو�س.ا�ش�فة  بهذا 

وال�شب�ب  الأطف�ل  فئة  يخ�س  مب�  وخ��شة  املجتمعي  الثق�يف  العمل 

�شمن توفري البنية التحتية املالئمة ل�شتخدام�ت هذا الفئة �شمن 

�شبكة من الف�ش�ءات الثق�فية والري��شة واحلدائق الع�مة الق�درة 

املحكمة  مبنى  ومنه�  اهلل  رام  اأحي�ء  يف  متك�مل  اأداء  تقدمي  على 

العثم�نية ،مكتبة رام اهلل الع�مة - ق�شم الأطف�ل، حديقة الع�ئلة، 

الق�شر،  حديقة  العجلوين،  ك�مل  حديقة  قدورة،  يو�شف  حديقة 

الرتويحي(.  اهلل  رام  )جممع  الري��شية  وال�ش�لة  اخللود  حديقة 

العديد  ل�شت�ش�فة  الثق�يف  اهلل  رام  ق�شر  مرافق  وت�شتخدم  هذا 

كم�  املدار�س  تخرج  وحفالت  والطالبية  ال�شب�بية  الفع�لي�ت  من 

حديقة  مثل  املتخ�ش�شة  غري  الع�مة  احلدائق  من  العديد  ت�شتغل 

املم وحديقة الدرج ل�شتخدام�ت الأه�يل ولإق�مة بع�س الفع�لي�ت 

�شنوي  وب�شكل  تقوم  اهلل  رام  بلدية  ف�ن  ذلك  اإىل  اإ�ش�فة  هن�ك. 

ويتم متويل عط�ء �شي�نة  للمدار�س احلكومية  بطرح عط�ء �شي�نة 

بجب�يته�  البلدية  تقوم  التي  املع�رف  �شريبة  موازنة  من  املدار�س 

من املواطنني.

جانب من  امل�ساركني يف ور�سة مدراء املدار�س يف ق�سر رام اهلل الثقايف
ن�ساط التوعية البيئية لالطفال

اجتماع اللجنة التنفيذية لربنامج مدار�س �سحية و�سديقة للبيئة
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بهدف الحد من امكانية العبث بالمكب
بلدية رام اهلل تنهي اعمال تسيج مكب النفايات

قبل  ت�شغيله  مب��شرة  تبداأ  اأن  يتوقع  ل  والذي  والبرية  اهلل  رام  ملح�فظة  الإقليمي  املكب  م�شروع  يخ�س  مب�  امل�شتجدات  �شوء  على 

ع�م 2015 مع عدم وقوع اأي معوق�ت جديدة ، ويف ظل ا�شتمرار العمل على حت�شني اإجراءات اآلية العمل يف مكب مدينة رام اهلل ، 

اإن�ش�ء �شي�ج حول حميط املكب للحد من عبث الع�بثني ودخول احليوان�ت ال�ش�لة  اأعم�ل  ف�ن البلدية قد انتهت موؤخرا من تنفيذ 

اإن�ش�ء  �شرك�ت متخ�ش�شة يف  وفنية من  م�لية  البلدية عدة  عرو�س  تلقت  وقد  وتط�يره�. هذا  النف�ي�ت  تن�ثر  منع  اإىل  اإ�ش�فة   ،

تلك  درا�شة  على  الآن  البلدية   تعمل  اإذ   ، اهلل  رام  مدينة    خ�رج  املكب�ت  اإحدى  اإىل  النف�ي�ت  نقل  ليتم  ترحيل  حمط�ت  وت�شغيل 

ك�لتع�قد  اإ�شرتاتيجية  اإيج�د حلول  اإىل  ت�شعى  اأي�ش�  البلدية  ف�ن  ن�هيك عن ذلك  الجت�ه.  املن��شب يف هذا  القرار  لأخذ  العرو�س 

كمي�ت  للتخفيف من  للتدوير  ق�بل  هو  م�  وبيع  النف�ي�ت  ف�شل  عملية  لتويل  النف�ي�ت  مع�جلة  املتخ�ش�شة يف  ال�شرك�ت  اإحدى  مع 

النف�ي�ت التي �شيتم ترحيله�، اأو ا�شتخدام طرق مع�جلة اأكرث تطورا من �ش�نه� حتويل النف�ي�ت اإىل وقود وحبيب�ت كربون ا�شود.

استمرار حملة القضاء على 
الكالب الضالة

للحد  حملة  اإطالقه�  عن   له�  بي�ن  يف  اهلل  رام  بلدية  اأعلنت  

وذلك  املدينة  اأرج�ء  يف  ال�ش�لة  الكالب  انت�ش�ر  ظ�هرة  من 

البلدية  طواقم  املت�شررين،و�شرعت  املواطنني  ل�شك�وى  تلبية 

ال�ش�لة  الكالب  بت�شميم   2011 اأيلول  �شهر  انطلقت يف  بحملة 

ت�شميم  يتم  مل  حني  يف  فقط   الع�مة  والأرا�شي  ال�شوارع  يف 

الكالب يف مداخل البيوت اأو يف الأرا�شي واحلدائق اخل��شة. 

والقطط  الكالب  مقتني  اإىل  بي�نه�  رام اهلل يف  بلدية  ونوهت 

واملرافق  لل�شوارع  ا�شتخدامهم  اأثن�ء  احلذر  توخي  الأليفة 

الت�ش�ل  ب�ملواطنني  تهيب  كم�  احلملة.  فرتة  طوال  الع�مة 

ال�ش�لة  للكالب  والتفتي�س يف ح�ل وجود جتمع  الرق�بة  بق�شم 

هذه  ل�شتخدام  البلدية  ت�أ�شف  و  هذا  معه�.  التع�مل  ليتم 

الطريقة يف التع�مل مع الظ�هرة لكرثة ال�شك�وى وحر�ش� على 

املواطنني. �شالمة 

ان�ساء �سياج حول مكب النفايات

بلدية رام اهلل تجيب على 
تساؤالت المواطنين 

الفرتا�شي  احلواري  املنتدى  ا�شت�ش�فة  خالل   

الفل�شطيني  املدين  املجتمع  موؤ�ش�ش�ت 

اهلل  رام  بلدية  ع�م  ملدير    »PNGOF«الإلكرتوين

اأبو  اأج�ب  مواجهة،  برن�مج  يف  لنب،  اأبو  احمد 

اأع�ش�ء  طرحه�  ت�ش�وؤل   اأربعني  حوايل  على  لنب 

يف  حملية  لق�ش�ي�  من�ق�ش�تهم  خالل  املنتدى 

مدينة رام اهلل، حيث ق�م املنتدى بتوجيه الأ�شئلة 

واملوا�شيع  التحتية  البنية  مبوا�شيع  تتعلق  التي 

الثق�فية واملجتمعية يف مدينة رام اهلل والتي مت�س 

املنتدى  اأن  يذكر  املدينة.  ل�شك�ن  اليومية  ال�شوؤون 

فل�شطني  داخل  من  ع�شو   8000 من  اكرث  ي�شم 

وخ�رجه� .

سير انجاز مشروع مجاري صرف صحي الطيرة 
م�شروع  من  الأوىل  املرحلة  اجن�ز  مت 

ب�إن�ش�ء  تتمثل  والتي  الطرية  جم�ري 

ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  ومتديد 

 2،400،000 قيمته�  بتكلفة  ب�ملنطقة 

ب�شراء  البلدية  ق�مت  كم�  دولر، 

ملحطة  خم�ش�شة  ار�س  قطعة 

 400،000 قيمته�  بتكلفة  التنقية 

حمطة  عط�ء  طرح  و�شيتم  دولر. 

ماليني  ثالثة  قيمته�  بتكلفة  التنقية 

دولر. ويتطلب توريد وتركيب املحطة 

ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  مع  وربطه� 

قرابة ع�م ك�مل، وعليه يتوقع ان يتم 

مع  ال�شك�ن  عق�رات  ربط  يف  البدء 

مطلع ع�م 2013.

وجدير ب�لإ�ش�رة اإىل اأنه منذ البداية 

�شورة  يف  الطرية  �شك�ن  و�شع  مت 

ومت  الطرية،  جم�ري  مل�شروع  دقيقة 

ال�شك�ن  يقم  مل  م�  ب�أنه  اإعالمهم 

املج�ري  �شبك  ر�شوم  بت�شديد 

البلدية  تتمكن  لن  عليهم،  امل�شتحقة 

تعهد  وقد  املحطة،  عط�ء  طرح  من 

التي  الجتم�ع�ت  خالل  ال�شك�ن 

اأن  اإل  بذلك،  ب�للتزام  معهم  متت 

وبو�شوح  اأ�ش�رت  والبي�ن�ت  املعطي�ت 

على  ال�شك�ن  واإقب�ل  تف�عل  ل�شعف 

�شكل  الذي  الأمر  الر�شوم،  ت�شديد 

عط�ء  طرح  اأم�م  الرئي�س  الع�ئق 

ل�شرتاط  البلدية  وا�شطرار  املحطة 

مع  رئي�شة  مع�مالت  ثالث  اجن�ز 

الطرية  جم�ري  �شبك  ر�شوم  ت�شديد 

الإفراز،  مع�ملة  الذمة،  )براءة 

من  الرغم  وعلى  البن�ء(،  رخ�شة 

ذلك فلم تتج�وز ن�شبة الت�شديد %51.  

من  والتزام�  تقدم،  م�  ورغم  انه  اإل 

البلدية  �شتقوم  مب�شوؤولي�ته�،  البلدية 

ل�شتكم�ل  املطلوبة  املب�لغ  بتخ�شي�س 

امل�شروع من موازنته� اخل��شة لجن�زه.

ال�شحي  ال�شرف  م�شروع  اأن  يذكر 

امل�ش�ريع  واحدا من  يعترب  الطرية  يف 

من  البلدية  ت�شتطيع  ل  التي  الكبرية 

وتكلفة  به  القي�م  ال�شنوية  موازنته� 

دولر  ماليني  خم�شة  حوايل  امل�شروع 

قيمته  دعــمــ�  تلقت  البلدية  وكــ�نــت 

امل�لية  وزارة  من  دولر   2،100،000

ع�تقه�  على  واخــذت  امل�شروع،  لهذا 

مــع الأخــــذ بــعــني العــتــبــ�ر الــر�ــشــوم 

الطرية  يف  ال�شك�ن  على  امل�شتحقة 

ــغ املــتــبــقــي  ــل ــة تــغــطــيــة املــب ــي ــوؤول ــش مــ�

للم�شروع )قرابة 2،900،000 دولر( 

ان�ش�ء �شبكة  ام� ق�نونية دفع تك�ليف 

ف�ن  الــطــرية  يف  ال�شحي  الــ�ــشــرف 

بت�شديد  ال�شك�ن  اإلــزام  و/او  الطلب 

ك�شرط  الطرية  جم�ري  �شبك  ر�شوم 

يف ثالث ح�لت هي منح رخ�شة بن�ء 

اأو براءة ذمة للط�بو او مع�ملة اإفراز 

اإىل  ذلـــك  يف  ا�شتند  فــقــد  لل�شقق، 

هذا  ق�نونية  مف�ده�  ق�نونية  تغطية 

اأحيل  قد  امل�شروع  اأن  ط�مل�  الإجــراء 

للتنفيذ وبو�شر يف ذلك. 
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              منوذج املظالت يف مقربة رام اهلل 

تشغيل مقبرة رام اهلل الجديدة مطلع عام 2012
يف مطلع الع�م 2012 �شيتم ت�شغيل مقربة رام اهلل اجلديدة والتي ت�شم بني اأ�شواره� جزءا للم�شلمني 

واآخر للم�شيحيني، وهي املقربة التي ق�مت بلدية رام اهلل بتخ�شي�س و�شراء 35 دومن� له�. ومت اجن�ز 

املرحلة الأوىل من م�شروع املقربة على م�ش�حة 17.247 مرت مربع وت�شل القدرة ال�شتيع�بية له� يف 

هذه املرحلة اإىل 1200 قرب.  

وتتميز مقربة رام اهلل ب�لت�شميم احلديث الذي يراعي النواحي اجلم�لية واحل�ش�رية ونظ�م موحد 

ومق�عد  املقربة  داخل  توجد ممرات  كم�  متن��شق�،  ال�شكل اخل�رجي  يكون  فيه� بحيث  القبور  ل�شكل 

ومظالت ووحدات �شحية لزواره�، وق�م ق�شم التجميل يف املدينة بت�شجري املقربة وحميطه� اأي�ش�.

تزين �سارع املعر�س
تزيني �سارع بنت جبيل - مركز املدينة

اعتماد خطة تزيين وتجميل المدينة في األعياد الدينية
تتميز بلدية رام اهلل بط�بعه� التعددي، وتتوجه اإليه� الأنظ�ر يف كل من��شبة وطنية اأو دينية، ولتتميز مدينة رام اهلل 

ب�أجوائه� الحتف�لية، اعتمد جمل�س بلدية رام اهلل  خطة لتزيني املدينة  يف الأعي�د الدينية على مدار الع�م وت�شمل 

اخلطة:

 فرتة اأعي�د امليالد امل�شيحية: تزيني املدينة يف فرتة عيد امليالد املجيد ملدة 35 يوم� من ليلة اإن�رة �شجرة امليالد يف 

رام اهلل حتى انته�ء الأعي�د امليالدية املجيدة. وتزينه� قبل  خم�شة اأي�م من عيد الف�شح املجيد وخلم�شة اأي�م بعده. 

و�شت�شمل من�طق التزيني اأم�م الكن�ئ�س وال�شوارع  واملي�دين الرئي�شة ومرافق البلدية ومركز املدينة والبلدة القدمية.

اأم� يف الأعي�د الإ�شالمية: فيبداأ تزيني املدينة من ليلة الإعالن عن �شهر رم�ش�ن املب�رك ولغ�ية اأ�شبوعني بعد عيد 

امل�ش�جد  اأم�م  التزيني  اأي�م بعده. و�شت�شمل من�طق  املب�رك وخم�شة  الأ�شحى  اأي�م قبل عيد  ال�شعيد، وخم�شة  الفطر 

وال�شوارع واملي�دين الرئي�شة ومرافق البلدية ومركز املدينة والبلدة  القدمية.

طريقة تق�سيم املقربة واملمرات الداخلية 
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تاهيل اأر�سفة �سارع عي�س زيادة

ان�ساء مطبات نوعية لل�سوارع

تاأهيل ممرات داخلية يف خميم قدورة

ت�سجري وجتميل مركز املدينة

ت�سجري  وجتميل مركز املدينة

تأهيل شوارع وشق أخرى جديدة
متت املب��شرة يف �شق وت�أهيل 22 �ش�رعً� يف مواقع خمتلفة من املدينة، ومن املتوقع اأن 

يتم النته�ء من �شق وتعبيد هذه ال�شوارع يف الربع الأول من الع�م 2012. و�شملت هذه 

�شميحة  �ش�رع  بي�ش�ن،  �ش�رع  ميخ�ئيل،  ا�شحق  �ش�رع  ري�ن،  من�شور  �ش�رع  ال�شوارع: 

احل�شيني،  حمدي  �ش�رع  الن�ش�ل،  �ش�رع  لفت�،  �ش�رع  الن�بل�شي،  لين�  �ش�رع  خليل، 

اأثين�، �ش�رع جليل حرب، �ش�رع مدريد، �ش�رع النه�شة  اأحمد ال�شقريي، �ش�رع  �ش�رع 

الن�ش�ئية.  كم� مت النته�ء من ت�أهيل واإن�ش�ء خط عب�رات مي�ه الأمط�ر وتعبيد مقطع 

من �ش�رع ي�ف�.

إنشاء مطبات نوعية في الشوارع
البلدية  ق�مت  والكلي�ت،  واملع�هد  املدار�س  حميط  يف  وب�لأخ�س  الطرق،  على  والأم�ن  ال�شالمة  لزي�دة 

ب�إن�ش�ء مطب�ت نوعية ح�شب املوا�شف�ت الهند�شية، وا�شتملت على ا�شتخدام البالط املتداخل جل�شم املطب، 

ب�لإ�ش�فة اإىل و�شع اإ�ش�رة مطب والعواك�س )Cat Eyes( وده�ن ع�ك�س قبل املطب�ت لتنبيه ال�ش�ئقني.

أعمال صيانة وتأهيل في 
مخيم قدورة

للطرق  و�شي�نة  ت�أهيل  ب�أعم�ل  البلدية  ق�مت 

ال�شوارع  يف  الإن�رة  �شبكة  وت�أهيل  والأر�شفة، 

ق�مت  كم�  لالجئني،  قدورة  خميم  يف  الرئي�شية 

بت�أهيل بع�س املمرات الداخلية يف املخيم.

المدينة وتجميلها تشجير 
�شمن خطة بلدية رام اهلل للنهو�س ب�لواقع اجلم�يل للمدينة، و�شمن جهوده� لزي�دة 

امل�شطح�ت اخل�شراء، ق�مت البلدية خالل الفرتة الق�شرية امل��شية بزراعة وجتميل 

عدد من املي�دين وال�شوارع:

تأهيل وإنشاء أرصفة جديدة
اأر�شفة  واإن�ش�ء عدد من  بت�أهيل  البلدية  الطرق�ت، ق�مت  اأثن�ء �شريهم على  املواطنني  حر�شً� على �شالمة 

ال�شوارع، من بينه� اإن�ش�ء اأر�شفة �ش�رع عي�شى زي�دة، و�ش�رع جول جم�ل، و�ش�رع اأحمد �شدقي الدج�ين.

تأهيل البنية التحتية في مدينة رام اهلل

�سق طرق جديدة


