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كلمة للتاريخ 
     

قبل عدة اأ�شهر م�شت، ويف نهاية ال�شيف املن�شرم، احتفلت مدينة نابل�س بكافة موؤ�ش�شاتها و�شرائحها 
الجتماعية بذكرى مرور اأربعة ع�شر عقدا على تاأ�شي�س بلدية نابل�س، حيث كانت �شمن اأوىل بلديات 

الوطن العربي التي ترى النور كموؤ�ش�شة خدماتية لها قوانينها واأنظمتها اخلا�شة بها.

واليوم ولو قدر لنا اأن نقلب �شفحات كتاب التاريخ امل�شّرف لبلدية نابل�س لوجدنا اإنها تقدم لنا منوذجا 
الغيورين  اأبنائها  اإىل جنب مع  الغاية، وعملوا جنبا  اأنف�شهم لهذه  اأجنبتهم، نذروا  مثاليا عن رجال 

عليها، فخا�شوا غمار امل�شاعب وذللوها، وحققوا الجنازات حتى و�شلت بلدية نابل�س اإىل ما و�شلت اإليه من رفعة �شاأن ومرتبة رفيعة، 
فباتت مثل ي�شرب عند التغني بقيم العطاء والإخل�س والوفاء. 

ويف هذه اللحظات التاريخية اأود اأن اأخاطب اأفئدتكم وم�شامعكم بهذه الكلمات، واأتركها للتاريخ ليحكم عليها بعدالته، حيث ت�شرفت 
وزملئي اأع�شاء املجل�س البلدي بخدمتكم طوال اأربع �شنوات م�شت منذ انتخابنا نهاية العام 2005، وللحق، وكما نعلم جميعا، فقد 
متيزت تلك املرحلة بكونها واحدة من اأق�شى املراحل التي مر بها ال�شعب الفل�شطيني، واأكرثها ظلما واإجحافا بحقه، فجميعنا نذكر 
اآلة الدمار الإ�شرائيلي وعاثت فيها ف�شادا وخرابا، خملفة وراءها العديد من ال�شهداء واجلرحى واملعتقلني  نابل�س التي اجتاحتها 
والعديد من البيوت واملوؤ�ش�شات املهدمة وال�شوارع والبنى التحتية املدمرة، واحل�شار اخلانق الذي ا�شتمر اأكرث من ثماين �شنوات. 
كل ذلك واأكرث يف حماولة يائ�شة للنيل من عزمية اأهل هذه املدينة ال�شامدة وتركيعها. وبالرغم من عمق اجلرح وحجم املاأ�شاة التي 
اأبنائنا وبناتنا الأعزاء  فاقت كل قدراتنا، اإل اأن عزميتنا واإ�شرارنا على البناء واحلياة وخلق ظروف منا�شبة للأجيال القادمة من 

جعلنا ن�شمو على اجلرح واألهمنا ال�شري يف طريق البناء والتنمية.
 

لقد رفعنا منذ البداية �شعار »نابل�س للجميع« فجنبنا البلدية املناكفات ال�شيا�شية وعززنا العلقات مع املحيط بنا توطئة لإجناز 
اأمانة نابل�س الكربى وبذلنا وبالرغم من الظروف اآنفة الذكر جهودا جبارة لتحقيق عددا كبريا من الجنازات على كافة ال�شعد، 
ال�شعيد اخلارجي،  اأما على  العاملني،  لكافة  الوظيفي  الأمان  للموظفني وحققنا  كادر جديد  بو�شع  الداخلي قمنا  ال�شعيد  فعلى 
فقد  اأوجدنا حل مل�شكلة الكتظاظ يف املدار�س والدوام امل�شائي، وو�شعنا ا�شرتاتيجية علمية حلل م�شكلة املياه توؤمن املياه حتى 2025 
وكذلك الكهرباء ل�شنوات طويلة قادمة، وعملنا �شمن خطة وا�شحة للطرق ففتحنا الطرق البديلة لتخفيف اأزمة املرور، و�شيدنا 
عددا من احلدائق العامة لتمكني الأهايل من ق�شاء وقت فراغهم، واأولينا اهتماما كبريا بال�شباب من خلل اجناز امللعب البلدي، 
وتد�شني اإ�شتاد ال�شهيد �شعد �شايل، وعملنا على اإحياء البلدة القدمية قلب نابل�س الناب�س من خلل عدة م�شاريع، ووحدنا اجلهود 
مع موؤ�ش�شات املدينة للعمل على اإ�شتعادة نابل�س ملركزها احلقيقي من خلل املوؤمترات واملهرجانات والفعاليات حتى بدت موؤ�ش�شات 
نابل�س تعمل ب�شورة جماعية لأجل نابل�س لأن نابل�س ت�شتحق اأكرث، ومل نقف عند هذا احلد بل عملنا على توطيد علقاتنا باملوؤ�ش�شات 

الدولية واملدن التي تربطنا بها علقات تواأمة وتعاون م�شرتك، وفتحنا قنوات جديدة للتعاون مع موؤ�ش�شات ومدن اأخرى.

والآن، اأدعو ح�شراتكم لت�شفح موا�شيع هذا التقرير والتمعن يف الجنازات التي حققناها، واأترك لكم احلكم على اأداء هذه املوؤ�ش�شة 
ال�شاخمة التي تعمل لأجلكم وتنمو بدعمكم.

م. عديل رفعت يعي�س 
رئي�س بلدية نابل�س              
نابل�س 2010
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املهند�س عديل رفعت يعي�س
 رئي�س البلدية

الدكتور نهاد امل�شري 
رئي�س البلدية بالوكالة

املهند�س مهدي احلنبلي
 نائب الرئي�س لل�شوؤون 

الإدارية واملالية
2007-2006

املهند�س يحيى عرفات 
مقرر جلنة الكهرباء والكادر 

رئي�س جمل�س اإدارة  �شركة كهرباء  ال�شمال

الدكتور حافظ  قدري �شاهني 
نائب رئي�س البلدية ومقرر 

جلنة املياه

ال�شيد غ�شان  اأحمد اجلوهري
مقرر جلنة امل�شرتيات والتاأمني

املهند�س مازن ال�شريف 
مقرر جلنة الهند�شة

ال�شيدة رول كنعان 
مقرر اللجنة القانونية 

ال�شيد �شعيد هندية
نائب الرئي�س لل�شوؤون 

الإدارية واملالية 
2010-2008

ال�شيدة خلود امل�شري
نائب الرئي�س لل�شوؤون 

الإدارية واملالية 
2008-2007

الدكتورة ماجدة ف�شه
مقرر اللجنة الثقافية

املهند�س عبد اجلبار دويكات
 مقرر جلنة العطاءات

املهند�س عنان غزال 
مقرر جلنة امل�شاريع

ال�شيخ فيا�س الأغرب 
مقرر جلنة ال�شباب 

والريا�شة

 ال�شيخ ح�شام الدين القتلوين 
مقرر جلنة ال�شحة 

اأع�ساء املجل�س البلدي 
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بلدية نابل�س 
هي موؤ�ش�شة �شبه حكومية، تعمل وفق اأنظمة وقوانني حمددة، و�شعت وطورت على مدى ال�شنني، لتقدمي اأف�شل اخلدمات العامة 
ملواطنيها، تاأ�ش�شت بلدية نابل�س عام 1869، وواجهت الكثري من ال�شعاب واملتاعب يف عهد النتداب الربيطاين، والحتلل الإ�شرائيلي، 

ومع ذلك �شهدت بلدية نابل�س ن�شاًطاً كبرياً اأ�ش�س لنه�شة املدنية التي تعي�شها اليوم.

ويف عهد ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية �شهدت البلدية نقلة نوعية يف اأدائها ودورها على خمتلف ال�شعد وامل�شتويات. وتعترب بلدية 
نابل�س حالياً من اأكرب املوؤ�ش�شات الفل�شطينية من حيث حجم اخلدمات التي توفرها للمواطنني، وعدد امل�شاريع التي تقوم بتنفيذها، 
بالإ�شافة اإىل حجم الطاقمني الإداري والفني الذيني ي�شرفان على تنفيذ اأعمال البلدية، فهي من القوى املحركة لعجلة التنمية يف 

املنطقة، ومن اأكرب قطاعات التوظيف يف فل�شطني.

ومن مهامها، تزويد 300 األف ن�شمة باملاء والكهرباء عرب �شبكاتها ال�شخمة، وتخلي�شهم من النفايات، وربط عقاراتهم ب�شبكة ال�شرف 
واحلدائق  املدار�س  واإن�شاء  العامة  والأدراج  اجلدران  واإن�شاء  ال�شري  اجتاهات  وتنظيم  الطرق  واإنارة  وتعبيد  فتح  وكذلك  ال�شحي، 

واملفرتقات وال�شوارع.

البلدي احلديث  الكبري وملعبها  التجاري  وباملجمع  والأطفال،  لل�شباب  واأربعة مراكز ثقافية  بالإطفائية،  نابل�س  بلدية  كما تفخر 
وبرغم الظروف ال�شعبة  التي مرت بها، ل زالت بلدية نابل�س تزهو مبا قدمت وعملت وحتر�س على اأن تقدم املزيد من اأجل اأن تكون 

نابل�س زهرة فل�شطني كما كانت على املدى.

الروؤية 

العمل اجلماعي والت�شارك مع املواطنني يف بناء وتطوير مدينة مزدهرة يف كل اجلوانب، توفر ملواطنيها رفاهية العي�س امل�شتندة اإىل 
بنية حتتية حديثة، واإدارة ع�شرية، مع احلفاظ على الإرث احل�شاري والثقايف الذي متتاز به مدينة نابل�س، لتكون بني املدن املتميزة 

عربياً ودولياً مما يزيد متكني اهلها من ال�شمود والرباط.

الر�سالة

حتقيق العي�س الكرمي ملواطنيها و�شيوفها، وتكري�س مبداأ الإ�شتخدام الأمثل للموارد الب�شرية واملادية، وتطويرها على طريق حتقيق 
التنمية امل�شتدامة، مع التاأكيد على مبداأ ال�شراكة مع املجتمع املحلي، وتطوير الأنظمة والإجراءات، لتحقيق مبادئ العدالة والنزاهة 

وال�شفافية.
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م�ساريع البنى التحتية....اإ�سرار على البناء والنماء
ألول مرة فلسطينيًا .. 

بلدية نابلس تلجأ لألنفاق لحل أزمة المرور في مركز المدينة

كان املهند�شون واخلرباء املعماريون ي�شعون مل�شاتهم الأخرية على خمططات م�شروعهم اجلديد، عندما اعتقد البع�س باأن م�شروع 
نفق يخرتق عمق املدينة يعترب مبثابة اأحد �شروب اخليال غري القابل للتطبيق. اإل اأن بلدية نابل�س ا�شتطاعت حتويل هذا احللم اإىل 
حقيقة على اأر�س الواقع وبو�شر يف اأعمال تنفيذه بتاريخ 2009/7/19. لقد بلغت قيمة هذا امل�شروع )يف مرحلته الأوىل( الفريد من 
نوعه فل�شطينيا 700 األف يورو مت تغطيته من قبل وكالة التنمية الفرن�شية)afd(، وبالتعاون مع �شندوق تطوير واإقرا�س البلديات 

وم�شاهمة بلدية نابل�س .

يبداأ النفق من تقاطع �شارع العدل مع �شارع حمدي كنعان ويتجه نحو املجمع التجاري لي�شل اإىل طابق الت�شوية الثانية فيه.  ويخدم 
هذا النفق �شيارات ال�شريفي�س ويحتوي على ت�شويتني العليا للم�شاة مع عدة حملت جتارية تعزز حركة املواطنني اىل داخل املجمع 

ولطابق �شرفي�س املناطق ال�شرقية اأما الطابق ال�شفلي فمخ�ش�س ل�شرفي�س املناطق الغربيه دخول وخروجا.

يندرج هذا امل�شروع �شمن خطة البلدية لتطوير مركز املدينة، 
من  اخلطوة  هذه  واعتربت  مراحل،  على  تنفيذه  يتم  بحيث 
يف  �شت�شهم  والتي  الفل�شطيني  امل�شتوى  على  الفريدة  املبادرات 
حل اأزمة املرور والتقليل من اكتظاظ حركة املركبات يف و�شط 

املدينة. 
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بناء المدارس... واإلنسان

امل�شرية  على  للحفاظ  كبريا  اهتماما  نابل�س  بلدية  اأولت  لقد 
التعليمية وحت�شني اأدائها، وذلك من خلل بناء املدار�س وتوفري 
ال�شعي لتوفري  الأف�شل، حيث مت  بال�شكل  املنا�شب للطلبة  املناخ 
الدعم املادي لتلك املدار�س من قبل املوؤ�ش�شات املحلية والدولية، 
الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  البلد  اأبناء  من  اخلرّيين  وحتفيز 
من  امل�شائي  الدوام  باإنهاء  الهدف  حتقيق  مت  حيث  والتعليم، 
اإىل  املدار�س، وتقليل اكتظاظ الطلبة داخل ال�شفوف مما�شاهم 
والطلبة  املعلمني  لدى  التعليمية  العملية  حت�شني  يف  كبري  حد 
من  اخلرّيين  وجهود  اأوًل  تعاىل  اهلل  وبف�شل  �شواء.  حد  على 
اأبناء البلد، وبلدية نابل�س ممثلة برئي�شها وجمل�شها وطواقمها 
املختلفة ثانياً، فقد مت ال�شروع يف بناء املدار�س التالية يف  العام 

:2009

1.  مدر�سة لطيفة ال�سيفي 

املوقع: رفيديا مقابل جامعة النجاح )الأكادميية(
الكلفة الإجمالية: 885 األف دولر
املمول: ال�شيد اإياد فهمي ال�شيفي

م�شاهمة املمول: 350 األف دولر
واأعمال  الهند�شية  والأعمال  نابل�س:الأر�س  بلدية  م�شاهمة 

اأخرى 350 األف دولر
م�شاهمة �شندوق املعارف:185 األف دولر

ت�شطيب(، ومت طرح  املدر�شة )بدون  �شنة 2009 مت اجناز  خلل 
عطاء من قبل وزارة الرتبية والتعليم لت�شطيبها و�شيتم تنفيذ 
الأعمال اخلارجية من جدران و�شاحات واأعمال اأخرى من قبل 

البلدية ومن خلل �شندوق املعارف

2. مدر�سة ال�سهيد نا�سر اللداوي

املوقع: منطقة نابل�س اجلديدة
املمول: ال�شيد حممد فهمي اللداوي 

للبناء  اللزمة  املواد  من  املتطلبات  جميع  املمول:  م�شاهمة 
وت�شطيب املدر�شة

واأعمال  الهند�شية  والأعمال  الأر�س  نابل�س:  بلدية  م�شاهمة 
اأخرى
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3. مدر�سة ر�سيد منيب امل�سري

املوقع: �شارع الر�شيد
املمول: الدكتور منيب ر�شيد امل�شري

الكلفة الإجمالية: تقدر ب مليون دوالر
اجلدران  من  وتوابعها  كاملة  املدر�شة  بناء  املمول:  م�شاهمة 

وال�شاحات اخلارجية
م�شاهمة بلدية نابل�س: االأر�ض واالأعمال الهند�شية واجلرف

4. مدر�سة حممود حممد اأبو غزالة

املوقع: اجلبل ال�شمايل، منطقة م�شت�شفى االإحتاد الن�شائي
املمول: ال�شيد حممود حممد اأبو غزاله

م�شاهمة املمول: 250 األف دوالر
م�شاهمة البلدية: اأعمال اجلرف واالأعمال الهند�شية

الأر�س: مقدمة من الدكتور عبد الرحيم احلنبلي

5. مدر�سة احلاج حممد علي  قرمان

املوقع: راأ�ض العني/ ك�شيكه.
املمول: ال�شيد فوؤاد قرمان

م�شاهمة املمول: 300 األف دوالر
م�شاهمة بلدية نابل�س: االأر�ض واالأعمال الهند�شية واجلرف

م�شاهمة �شندوق املعارف: اجلدران ال�شاندة واالأعمال اخلارجية 
6. مدر�سة عمر نعيم عبد الهادي

املوقع: اجلنيد
املمول: الدكتور عمر نعيم عبد الهادي من خالل موؤ�ش�شة التعاون

م�شاهمة املمول: 400 األف دوالر
م�شاهمة بلدية نابل�س: االأر�ض واالأعمال الهند�شية واأعمال اأخرى

7. مدر�سة املخفية

املوقع: املخفية
املمول: البنك الإ�شلمي

قيمة امل�شروع حوايل  مليون دولر
م�شاهمة بلدية نابل�س: الأر�س املخ�ش�شة للم�شروع

الإ�شراف: وزارة الرتبية والتعليم. 
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8.  مدر�سة ع�سكر )طرح عطاء(

املوقع: منطقة ع�شكر
املمول: منحة املانية

م�شاهمة بلدية نابل�س: الأر�س املخ�ش�شة للم�شروع
الإ�شراف: وزارة الرتبية والتعليم .

وهناك عدة مدار�س مت تقدميها للجهات املانحة و�سيتم 
املوافقة عليها خالل الفرتة القريبة  القادمة باإذن اهلل

قائمة باملدار�س التي مت اإفتتاحها خالل الثالث  �سنوات املا�سية:

املبلغ االجمايلاملوقعا�سم املدر�سةالرقم
810،000 دوالر�شارع التعاونمدر�شة احلاج علي الطيبي1
620،000 دوالرمنطقة را�ض العنيمدر�شة جنان الع�شل2
1،000،000 دوالراملعاجنيمدر�شة ال�شيخ حممد تفاحة3
1،067،000 دوالراملعاجنيمدر�شة �شارم الدين النجمي4
424،500 دوالرامل�شاكن ال�شعبيةمدر�شة ابو بكر ال�شديق )2(5
1،060،000 دوالراملخفيةمدر�شة جمال عمر امل�شري6
820،000 دوالرعراق التايهمدر�شة روحي عبد احلميد ملح�ض7
871،000 دوالرال�شاحيةمدر�شة �شمري نعيم عبد الهادي8
1،191،600 دوالررفيديامدر�شة ريا�ض برهان كمال9

1،210،000 دوالرعراق التايهمدر�شة عراق التايه العليا10
850،000 دوالرامل�شاكن ال�شعبيةمدر�شة حمزة بن عبد املطلب11
التعاونمدر�شة االمام احل�شن بن علي12
خلة االإميانمدر�شة خديجة ام املوؤمنني13



ملعب بلدي نابلس . . .   الكرة الفلسطينية بمواصفات دولية

اأوا�شط القرن املا�شي حيث �شهد خلل هذه الفرتة مئات اللقاءات الريا�شية على  ملعب بلدي نابل�س:  يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل 
ال�شعيدين الداخلي واخلارجي ومّثل عامل جذب ريا�شي على م�شتوى الوطن.

وبهدف النهو�س بالواقع الريا�شي يف مدينة نابل�س، وتفعيل الدور التاريخي الذي لعبه ملعب بلدي نابل�س على مر الع�شور، فقد مت 
 .fIfa تاأهيل هذا ال�شرح الريا�شي الهام، ليخرج يف حلة جديدة ع�شرية، وبح�شب املوا�شفات ومتطلبات الحتاد الدويل لكرة القدم
اإىل النهو�س باجلانب الريا�شي  لقد جرى تنفيذ هذا امل�شروع الذي يقع �شمن اخلطة الإ�شرتاتيجية لبلدية نابل�س، التي تهدف 
ودعم م�شرية �شبابنا الفل�شطيني، جرى تنفيذه بالتعاون والتن�شيق مع حمافظة نابل�س ووزارتي احلكم املحلي وال�شباب والريا�شة. 
وقد ا�شتمر العمل بتنفيذ هذا امل�شروع ملدة عام ون�شف بدءا بطرح العطاء، وانتهاء باأعمال التنفيذ من قبل �شركة ال�شالح للمقاولت 

التي فازت بالعطاء وبا�شرت بالتنفيذ منت�شف العام 2008.

لقد مت تنفيذ م�شروع امللعب البلدي �شمن ثلث مراحل، متثلت اأعمال املرحلة الأوىل بتغيري اجتاه امللعب لي�شبح �شمال جنوب مع 
الأر�شية  تاأهيل  واإعادة  املختلفة  التاأهيل عمل �شيانة للمرافق  اأعمال  امللعب لت�شبح م�شاحته 8240 مرت مربع. كما �شملت  تو�شعة 
ومدها بطبقة من النجيل ال�شناعي بقيمة اإجمالية و�شلت اإىل 860،000 دولر مت تغطيتها من قبل جمل�س الوزراء ومب�شاهمة من 
�شندوق البلدية مببلغ 300،000  دولر تقريباً لت�شييد اجلدران ال�شتنادية �شمال وجنوبا، بينما مت ت�شييد جدران �شاندة من اجلهة 

الغربية بتمويل من ال�شندوق العربي. 
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ستاد الشهيد سعد صايل

اأما املرحلة الثانية من تاأهيل املعلب فقد �شملت بناء املدرج ال�شرقي بقيمة 600،000 دولر اأمريكي، بينما يجري العمل يف املرحلة 
الإنارة بقيمة 1،5 مليون دولر  الت�شطيب لكل املدرجني )ال�شرقي والغربي( واأعمال  اأعمال  الغربي مع  املدرج  الثالثة على ت�شييد 
مت  الإلتزام بغطيتها من قبل دولة رئي�س الوزراء الدكتور �شلم فيا�س الذي قدم كل الدعم  املادي واملعنوي والذي بدا وا�شحا منذ 

البداية وحتى افتتاح املعلب ر�شميا من قبله خلل �شهر رم�شان املن�شرم. 

�ستاد ال�سهيد �سعد �سايل: من منطلق حر�س املجل�س البلدي على الهتمام بقطاع ال�شباب والريا�شة والعمل على الرقي بها على 
كافة امل�شتويات فقد �شعى املجل�س وبالتعاون مع الحتاد الفل�شطيني لكرة القدم وبامل�شاركة مع الحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(   
اإىل توفري متويل لإن�شاء �شتاد ريا�شي لكرة القدم يف املدينة والتي تفتقر ملثل هذا املرفق احليوي، حيث قامت بلدية نابل�س بتوفري 
قطعة الأر�س املنا�شبة مب�شاحة حوايل29 دومن، على اأرا�شي قرية بيت فوريك كجزء من م�شروع املدينة الريا�شية املنوي اإقامتها يف 

امل�شتقبل، وقد مت توقيع اتفاقية تاأجري طويلة املدة ما بني البلدية والحتاد الفل�شطيني لكرة القدم بهذا اخل�شو�س. 

القدم  لكرة  الفل�شطيني  الحتاد  رئي�س  الرجوب  جربيل  اللواء  بح�شور   2009/4/5 يوم  الريا�شي  لل�شتاد  حجرال�شا�س  و�شع  مت 
واملهند�س ن�شال احلديد مدير مكتب الفيفا يف منطقة بلد ال�شام ووفد الحتاد الدويل لكرة القدم بالإ�شافة اإىل رئي�س واأع�شاء 
املجل�س البلدي  وممثلني عن املحافظة والغرفة التجارية والأندية الريا�شية وال�شخ�شيات الوطنية والريا�شية يف املدينة. وقد بداأت 
البلدية بالعمل بتجهيز البنية التحية للملعب وقامت الفيفا  باإحالة العطاء على اإحدى ال�شركات لتنفيذه، علما اأن ال�شتاد �شيت�شع 

حلوايل 30000 متفرج.
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حديقة ا�ستيتية )الكركون(

البلدة  من  الغربي  اجلزء  يف  )الكركون(  ا�شتيتية  حديقة  تقع 
م�شاحتها  وتبلغ  النا�شر  عبد  جمال  مدر�شة  مقابل  القدمية، 
على  احلديقة  وت�شتمل  مربع.  مرت   5000 حوايل  الإجمالية 
�شاحات مفتوحة للجل�شات العائلية ووحدتي كافترييا ووحدات 
الأطفال  لألعاب  اآمنة  اأماكن  وثلث  والن�شاء  للرجال  �شحية 
احلديقة  هذه  ت�شميم  يف  روعي  لقد  العمرية.  فئاتهم  بح�شب 
احلفاظ على الأ�شجار القدمية املوجودة فيها مع تخ�شي�س ممر 
خا�س لذوي الحتياجات اخلا�شة، ومت زراعتها مبختلف نباتات 
على  �شبكة  وبوا�شطة  التنقيط  باأ�شلوب  ريها  يتم  التي  الزينة 
اإجناز ذلك بالتعاون وامل�شاركة التامة  الطراز احلديث. وقد مت 
نابل�س.مت متويل هذه احلديقة من خلل منحة  مع حمافظة 
 450.000 قيمتها  بلغت  الدمناركية  احلكومة  قبل  من  مقدمة 

دولر. 

حديقة الور�س )�سما نابل�س(

ال�شمايل  العلوي  اجلزء  يف  املمتد  املرتفع  مبوقعها  تتميز 
من  عدد  ووجود  ال�شاحرة  باإطللته  عيبال  جبل  من  الغربي 
من  عدد  على  احلديقة  ت�شتمل  الكبرية.  التاريخية  الكهوف 
املرافق احليوية مثل الكافترييا والوحدات ال�شحية واجلل�شات 
العائلية. وقد �شاهمت هذه احلديقة يف ت�شغيل عدد من العمال 
�شمن م�شاريع الت�شغيل وخلق فر�س العمل بالتعاون مع وكالة 
من  املواد  تكاليف  تغطية  مت  بينما  اللجئني،  وت�شغيل  الغوث 
�شندوق البلدية. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن م�شاحة احلديقة الكلية 
جزء  هو  الأوىل  املرحلة  يف  منها  واملنفذ  دومناً،   50 على  تقارب 
اىل  املنطقة  لتحويل  البلدية  وت�سعى  الكلي  امل�شروع  من 

حديقة وطنية عامة نظرًا ملوقعها املتميز.  

الحدائق العامة....سعي دؤوب نحو رفاهية المجتمع 

يف ع�شر اخلدمات والرفاهية الذي تتميز به املجتمعات احلديثة، ت�شتاأثر اأعمال اإن�شاء احلدائق العامة واإيجاد الأماكن الرتفيهية 
وافرا من اهتمام البلديات، ملا ي�شكله ذلك من مظاهر ح�شارية ومتنف�شات طبيعية توفر للمواطنني اأجواء �شحية وترفيهية هادئة.

ويف هذا الإطار كان لبلدية نابل�س دورها الهام يف خلق بيئة خ�شراء يف املدينة، جت�شد اللم�شات اجلمالية يف الآلف من الأمتار التي 
مت ت�شجريها وتزيينها بالأزهار التي ت�شفي �شورة ح�شارية للبيئة املحيطة، وتوفر مرفاأ ترفيهيا وملذا اآمنا لق�شاء اأوقات الفراغ 

لكافة �شرائح املجتمع.
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حديقة املحكمة 

ال�شلح  حمكمة  موقع  يف  اإن�شاوؤها  مت 
القدمية. وخ�ش�س اجلزء الغربي منها 
واجلزء  �شخمة  مياه  نافورة  لإن�شاء 
مع  الطبيعي  النجيل  لزراعة  الأو�شط 
الزينة  ونباتات  الزخرفية  الر�شومات 
ومظهر  جمالية  لوحة  معاً  لت�شكل 
قبل  من  متويلها  مت  وقد  ح�شاري، 
واملتواأمة  الرنويجية  �شتافنجر  مدينة 
اإجمالية  بتكلفة  نابل�س  مدينة  مع 
البلدية  و�شاهمت  يورو   10.000 قدرها 
بينما  والآليات  الأر�س  قطعة  بتوفري 
مت توفري العمال من خلل برامج خلق 

فر�س العمل. 

حديقة احلر�س

تبلغ م�شاحة هذه احلديقة حوايل ع�شرين األف مرت مربع وتقع 
جبل  قمة  على  نابل�س  مدينة  من  اجلنوبي  ال�شرقي  اجلزء  يف 
حيث  الطبيعية،  الأحرا�س  مناطق  �شمن  ت�شنف  التي  جرزمي 
لأكرث  فيها  املزروعة  وال�شنوبر  ال�شرو  اأ�شجار  بع�س  عمر  يعود 
من مائة عام. ونظرا للطبيعة اجلغرافية املنحدرة للأر�س فقد 
اأحوا�س متدرجة يت�شل بع�شها ببع�س  مت ت�شميمها على �شكل 
من خلل اأدراج. وت�شتمل احلديقة على عدد من املرافق ال�شحية 
م�شبح  لإن�شاء  خم�ش�شة  ومنطقة  ال�شحية،  الوحدات  مثل 

واأماكن و�شاحات اآمنة للأطفال. 
وقد ا�شتفادت بلدية نابل�س خلل فرتة التنفيذ من جهود عمال 
غوث  وكالة  قبل  من  املمولة  العمل  وفر�س  الت�شغيل  م�شاريع 
دولية  وموؤ�ش�شات  )النروا(  الفل�شطينيني  اللجئني  وت�شغيل 
اأخرى.يذكر ان هذا امل�شروع مت اجنازه بالتعاون مع وزارة الزراعة 

الفل�شطينية.
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 الشوارع والطرق..... آفاق جديدة نحو امتداد حضري
�شهدت مدينة نابل�س خلل فرتة اخلم�س �شنوات املا�شية حركة عمرانية ملحوظة حيث امتدت رقعة املناطق ال�شكنية لت�شمل اأطراف 
املدينة وبخا�شة يف املناطق اجلنوبية الغربية من املدينة. وبطبيعة احلال فاإن هذا المتداد لبد اأن يرافقة �شل�شلة من الإجراءات 
التي قامت بها البلدية والتي ت�شمنت �شق الطرق اجلديدة وتعبيد وتاأهيل عدد كبري منها هذا عدا عن اأعمال البنى التحتية مثل 

�شبكات املياه وال�شرف ال�شحي و�شبكات الكهرباء. وفيما يلي قائمة بال�شوارع اجلديدة واأعمال التو�شعة: 

اأ.  �سق طرق وتو�سيع �سوارع متعددة منها: 

امتداد ال�شارع الإلتفايف - بيت وزن حتى مفرق وادي التفاح. 1
تو�شعة �شارع الطور. 2
فتح و�شلة �شارع خلف الإ�شكان الفل�شطيني/ رفيديا. 3
تكملة العمل امتداد �شارع خلف املحافظة �شابقاً. 4
�شارع املنطقة ال�شناعية �شارع احل�شبة. 5
تو�شعة �شارع ال�شاحية. 6
�شارع عراق التايه جنوب املدار�س. 7
تو�شعة �شارع تل �شوفر. 8
تو�شعة �شارع مدخل ع�شكر البلد. 9

تو�شعة �شارع امتداد �شارع فطاير العلوي. 10
تو�شعة �شارع حديقة الور�س. 11
�شارع متفرع من �شارع الزيوت. 12
 �شارع املياه العلوي. 13
 فتح �شارع فوق ار�س حمرقة بيت فوريك لأعمال بناء خزان مياه. 14
 فتح �شارع خلة الرهبان العليا لأعمال بناء خزان مياه. 15
 تو�شعة �شارع 15/�شارع الرازي. 16
�شوارع عراق التايه/ طلعه النمور. 17
 �شوارع نابل�س اجلديدة/ عراق بورين. 18
 �شارع كمال جنبلط رفيديا. 19
�شارع قرب مدر�شة يا�شرعرفات. 20
�شارع م�شنع ملحي�س - بيت وزن. 21
�شارع طلعة بليبله وحتى �شركة الت�شالت. 22
ال�شارع الوا�شل بني امل�شت�شفى العربي ورئي�شي رفيديا. 23
تو�شعة �شارع زبلح عماد الدين. 24
�شارع ع�شكر. 25
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ب.  ال�سوارع التي مت تعبيدها خالل عام 2009

طول ال�سارع /  مرت ا�سم ال�سارعالرقم
1500�شارع الور�ض1

1200�شوارع خلف اإ�شكان العامرية - حو�ض �شرة2
650�شارع احلر�ض العلوي 3
800�شارع غرب م�شنع ملحي�ض4
750�شارع املعاجني ال�شكة5
700�شارع خلة الرهبان6
550�شارع التعاون العلوي- يتفرع من �شارع تل7
550�شارع علي بن اأبي طالب )املاأمون(8
550�شارع بليبلة9

500�شارع  ال�شكة االأو�شط10
550�شارع االإمام ح�شن11
450�شارع اجلنيد املوؤدي الإ�شكان املهند�شني12
450�شارع امل�شت�شفى العربي التخ�ش�شي13
450�شارع احلر�ض فوق املحافظة14
450�شارع ك�شيكه - قرب م�شجد العامود15
400�شوارع امل�شاكن ال�شعبية16
400تكملة �شارع علي بن اأبي طالب )املاأمون( باجتاه الطور17
400�شارع يتفرع من �شارع حيفا ويربط بال�شارع املوؤدي لبيت وزن18
400�شارع  خلف مدر�شة جميلة بوحريد19
400�شارع خلة العامود20
350�شارع جامع الناطور 21
350�شارع  متفرع من �شارع الطور 22
350�شارع الزيوت مقابل امل�شلخ البلدي 23
350حماية اكتاف �شوارع )االأكادميية ، زواتا الرئي�شي، ال�شيادلة(24
300�شارع تلة �شوفر25
300�شارع طلعة زبلح26
300�شارع متفرع من عبد الرحيم حممود27
300�شارع امل�شاكن  - قرب مدر�شة حمزة بن عبد املطلب28
300�شارع املعاجني - ال�شكة قرب مدر�شة �شوي�شة29
200�شارع م�شنع الزجاج30
300�شارع الطور31
300�شارع قرب االإ�شكان الفل�شطيني 32
280�شارع  املعاجني - زواتا البلد33
250�شارع متفرع من بليبلة باجتاة عبد الرحيم حممود34
250�شارع  كفر قليل متفرع من �شارع القد�ض35
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250امتداد �شارع ك�شيكة باجتاه خلة العامود36
250�شارع متفرع �شارع حيفا - قرب م�شجد ال�شحابة 37
500�شارع  التعاون االأو�شط38
250�شارع الطور / بيت فل�شطني39
230�شارع عراق التاية ال�شفلي40
220�شارع عراق التاية العلوي 41
200�شارع اأمام املجمع الغربي 42
200�شارع طلعة الكوين43
200�شارع ع�شكر البلد44
200�شارع  حديقة الور�ض )�شما نابل�ض(45
200�شارع اجلنيد - االت�شاالت 46
200�شارع متفرع من �شارع الور�ض باجتاة ال�شمال47
200�شارع يتفرع من �شارع تون�ض يربط ب�شارع يافا48
200�شارع مقابل طالئع االأمل بجانب مدر�شة يا�شر عرفات49
170تو�شعة �شارع التعاون 50
150�شارع املعاجني 51
150�شارع املعاجني ال�شكة / جبل عجرم52
150�شارع مدر�شة كمال جنبالط53
140�شارع متفرع من �شارع تون�ض باجتاه تلة �شوفر54
120�شارع متفرع من �شارع 15باجتاه امل�شت�شفى العربي التخ�ش�شي55
120�شارع مقابل اأكادميية النجاح56
100�شارع جدار بيكر57
100�شارع اجلنيد  قرب االأكادميية58
100�شارع متفرع من �شارع رفيديا59

 21 كم  تقريبًااملجموع ) اأطوال ال�شوارع (
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مت اإجناز ما يقارب 26 جداراً ا�شتنادياً يف خمتلف مواقع املدينة بتكلفة اإجمالية بلغت حوايل 1،12 مليون دولر على النحو التايل: 

•  جدار �شاند يف �شارع التعاون وا�شتكمال اآخر	
•  جدارن �شاندة لتو�شعة �شارع الطور	
•  جدار �شاند للملعب البلدي ال�شمايل	
•  جدار �شاند بجوار مدر�شة الوكالة  بجوار امللعب البلدي 	
•  جدار �شاند لأر�س ال�شيدة ماجدة ع�شلية  يف ال�شاحية	
• جدران �شاندة يف مدر�شة ال�شيفي	
• جدران �شاندة يف مدر�شة قرمان	

 األدراج والجدران المنجزة خالل عام 2009

•  جدار �شاند يف طلعة زبلح	
•  جدار �شاند يف طلعة الطور	
•  جدار �شاند  يف طلعة الكوين	
•  جدار �شاند بجوار العفوري يف منطقة �شارع الأمل	
•  جدار �شاند يف �شارع املياه	
•  جدار �شاند يف ع�شكر البلد قرب املقربة	
•  جدران �شانده متعددة يف �شارع التعاون وبجوار مدر�شة الطيبي	
•  جدار �شاند رفيديا بجوار �شوداح واآخرين	
•  جدار �شاند يف �شارع التعاون بجانب رو�شة الأطفال	
•  جدار �شاند بجوار اآل حداده 	
•  جدار �شاند بجوار اأمني اأبو عي�شة يف بيت وزن	
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مت بناء اأدراج عامة يف خمتلف مناطق املدينة وهي:  
 

• درج يف حو�س 4 رفيديا  	
• درج يف �شارع 10 قرب ا�شتيتية وخلفه 	
• درج يف ال�شاحية قرب بيت البدر�شاوي  	
• درج بجانب عمارة الب�شري )املخفية( 	
• درج يف امل�شاكن ال�شعبية بجوار اأبو عيطه	
• درج بجانب م�شجد ال�شحابة وبيت خرمة  	
• درج يف رفيديا بجوار جنوى املعلم 	
• درج يف �شارع ال�شكة 	
• درج يف خلة الإميان بجوار قرق�س وال�شلعو�س 	
• درج وبيت درج يف �شارع احلر�س العلوي 	
• درج ال�شاحية العليا	

21
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المناطق المهمشة... خطوة نحو التطور  

والأقل حظا  املهم�شة  املناطق  للمواطنني يف  احلياة  نوعية  الأو�شاع وحت�شني  بواقع  بالنهو�س  املتمثلة  البلدي  املجل�س  روؤية  �شمن 
راأ�س العني وطلعة  املتاحة. فبعد �شارع ع�شكر وطلعة زبلح عماد الدين، مت حتديد وا�شتهداف منطقة  وتطويرها �شمن الإمكانات 
الطور التي تعاين من تراجع يف  خدمات البنى التحتية وهي باأم�س احلاجة لعمليات اإعادة التاأهيل نظرا لكونها ذات كثافة �شكانية 
عالية وتفتقر اإىل العديد من اخلدمات الأ�شا�شية. وا�شتجابة لهذه احلاجة امللحة. بو�شر بتاأهيل هذه املناطق  بهدف تو�شعة طلعة 
اإ�شافة اإىل تطوير �شبكات املياه وال�شرف ال�شحي  اإ�شافية يف ال�شارع واأر�شفة للم�شاة،  الطور وبناء جدران �شاندة وتوفري م�شارب 

والكهرباء.

حيث عملت دائرة الكهرباء على  تاأهيل �شبكات الكهرباء من خلل ا�شتبدال كيبلت ال�شغط العايل القدمية 6600 فولت اإىل 11 األف 
فولت، �شمن اخلطة املتبعة ل�شتبدال نظام التوزيع بطول حوايل 350 م.

كما قامت دائرة املياه وال�شرف ال�شحي وبتمويل من احلكومة الأملانية kfw من خلل �شندوق تطوير واإقرا�س البلديات باإعادة 
املياه  خط  تاأهيل  اإعادة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شمرا  �شخ  وحمطة  الع�شل  عني  �شخ  حمطة  بني  ما  والوا�شل  الرئي�شي  املياه  خط  تاأهيل 
الرئي�شي الوا�شل ما بني حمطة راأ�س العني وحتى مفرق �شارع ك�شيكه مع تاأهيل خطوط املجرى الرئي�شية يف �شارع راأ�س العني وطلعة 
الطور، هذا ف�شل عن تزفيت ال�شوارع املحيطة بهذه املناطق لي�شكل امل�شروع نقلة نوعية على �شعيد تطوير وتاأهيل املناطق الأقل 

حظا يف املدينة. 
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اعادة فتح �سارع العدل وازالة الب�سطات
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مشاريع الكهرباء . . . نحو بنية تحتية تؤسس لمستقبل منير

اأوىل املجل�ض البلدي احلايل اإهتماما كبريا بتح�شني واقع البنية التحتية ملدينة نابل�ض، والتي تعر�شت لعملية تدمري ممنهج اإثر االجتياحات 
اال�شرائيلية للمدينة منذ العام 2002، حيث عمدت �شلطات االحتالل اال�شرائيلي اىل حماولة امل�ض  مبختلف مرافق البنية التحتية للمدينة. 

ومل ت�شلم �شبكة الكهرباء من واقع احلال املرير هذا، فقد �شجلت تلك الفرتة قيام االآليات اال�شرائيلية بتدمري عدد من حموالت الكهرباء 
الرئي�شية و�شبكات الكهرباء يف خمتلف مواقع مدينة نابل�ض، �شواء كان ذلك من خالل ق�شفها باملدفعية واال�شلحة الثقيلة ب�شكل مبا�شر 
ومتعمد، اأو من خالل االجراءات االخرى التي اتخذتها �شلطات االحتالل بحق فرق ال�شيانة والطوارىء التابعة لبلدية نابل�ض مثل منعها 
من الو�شول اىل خمتلف مواقع ال�شيانة واحتجازها لفرتات طويلة دون مربر مما فاقم من حجم اال�شرار و�شاعف تلكفة ال�شيانة يف 

بع�ض االحيان. 
وبالرغم من فداحة اخل�شائر التي عانت منها �شبكة كهرباء نابل�ض خالل تلك الفرتة، وما ترتب عليها من عبء مايل اإ�شايف، فقد خطت 
بلدية نابل�ض خطوات نوعية ت�شجل لها يف جمال حت�شني وتو�شعة �شبكات الكهرباء يف مدينة نابل�ض والقرى املحيطة بها التي ت�شتفيد من 

هذه اخلدمة، والتي كان اأهمها تاأ�شي�ض �شركة كهرباء ال�شمال التي يراأ�شها ع�شو املجل�ض البلدي  املهند�ض يحيى عرفات.
 اما اهم امل�شاريع املنجزة يف جمال الكهرباء خلل العام 2009 فهي :

اأوال: �سركة كهرباء ال�سمال . . . عمل م�ستمر
يف اأوا�شط �شهر كانون الثاين 2008 مت ت�شجيل �شركة توزيع كهرباء ال�شمال ك�شركة عامة مملوكة بالكامل من بلديات حمافظات �شمال 
ال�شفة الغربية، ومب�شاركة كل من بلدية نابل�ض ،بلدية بيتا،جمل�ض قروي يا�شوف ، جمل�ض قروي اإ�شكاكا ، بلدية ع�شرية ال�شمالية ، بلدية 
عنبتا، بلدية جنني ، بلدية كفر ثلث ، جمل�ض قروي اإجن�شنيا باالإ�شافة اإىل بيت ليد التي ان�شمت الحقا وبراأ�شمال اأويل بقيمة 2،145،367 
اأن يتم التحديد النهائي حل�شة كل جهة م�شاركة بعد قيام ا�شت�شاري بتقييم قيمة املوجودات ملن �شاركوا يف تاأ�شي�ض  اأردين على  دينار 

ال�شركة والبلديات واملجال�ض التي �شتن�شم الحقا« 
اأن تكون م�شاهمتها يف  اأولت بلدية نابل�ض مو�شوع ال�شركة اهتمامًا بالغًا واعتربته م�شروعًا ا�شرتاتيجيُا حيث قررت  ومنذ البداية فقد 
جمل�ض االإدارة من خالل اختيار الكفاءات املنا�شبة من املجل�ض البلدي لتويل هذه املهمة. ، كما توىل املهند�ض �شالم الزاغة مهام املدير 
�شابقة  جتارب  من  م�شتفيدا«  �شحيحة  اأ�ش�ض  على  ال�شركة  وتاأ�شي�ض  بناء  يف  له  املوكلة  باملهام  االإدارة  جمل�ض  ا�شطلع  وقد  فيها،  العام 
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لتاأ�شي�ض �شركتي كهرباء اجلنوب واخلليل.

وتهدف �شركة الكهرباء اإىل توحيد خدمة الكهرباء يف ال�شمال من خالل دمج اأكرث من مائتي بلدية وجمل�ض قروي وجمل�ض خدمات يف 
�شركة قوية وفاعلة من خالل وجود ج�شم فني واإداري قادر على تطوير وو�شع ال�شيا�شات اخلا�شة بالكهرباء وبناء نظام كهربائي فعال 
وموثوق وموحد وتوحيد �شبكات التوزيع و االإ�شراف و اإدارة املحطات املركزية وتوحيد التعرفة �شمن درا�شات علمية واقت�شادية وا�شحة 
و معلنة و�شفافة بحيث تعك�ض الكلفة احلقيقية وتكون يف �شالح امل�شرتك وال�شركة وتخ�شع لرقابة جمل�ض تنظيم قطاع الكهرباء الذي مت 

ت�شكيله حديثًا واال�شتجابة ملتطلبات التنمية االقت�شادية و االجتماعية. 

العنوان
2009
 مليون
دوالر

2010
مليون
دوالر

2011
مليون
دوالر

2012
مليون
دوالر

2013
مليون
دوالر

 161/33KV 21010بناء حمطات قدرة مركزية

33K3 15.335.335.335.33بناء �شبكات التوزيع املركزية

12.572.572.572.57تاأهيل �شبكات ال�شغط املتو�شط واملنخف�ض 

2.442.44عداد الدفع امل�شبق 

1بناء القدرات )مركبات ومعدات عمل وتدريب(

 كما تهدف ال�شركة اإىل حت�شني �شبكة الكهرباء ومدها باالحتياجات الرئي�شية من املواد الالزمة لتنفيذ عدد من امل�شاريع احليوية ومن 
اإىل  ك.ف   6.6 من  التوزيع  جهد  رفع  وم�شروع  القطرية  مع  الربط  ونقاط  القدرة  ملحطات  عايل  �شغط  ومفاتيح  معدات  ذلك  �شمن 
11ك.ف وم�شاريع حمطات حتويل بقدرات خمتلفة و�شبكات رئي�شية على ال�شغط العايل ومواد �شبكات �شغط منخف�ض واأنظمة عدادات 

م�شبقة الدفع ... وغريها وقد بلغت قيمة املواد اخلا�شة بهذه امل�شاريع حوايل 5،600،000 دوالر.



ثانيًا: م�سروع رفع القدرة الكهربائية 26
عملت دائرة الكهرباء يف بلدية نابل�ض على تنفيذ عدد من م�شاريع رفع القدرة الكهربائية يف خمتلف مناطق نابل�ض، والتي مت اإطالقها منذ 
نهاية العام 2005، ومت االنتهاء من عدد منها بينما يجري العمل حاليا على تنفيذ اجلزء االأكرب من هذه امل�شاريع ليتم تد�شينها منت�شف 

العام 2010.
بلغت القدرة الكهربائية املتاحة من ال�شركة القطرية االإ�شرائيلية 45  ميغافولت.اأمبري يف عام 2005، ويف مطلع العام 2006 قامت بلدية 
نابل�ض برفع القدرة الكهربائية يف اأودال، لت�شبح جمموع القدرة االإجمالية املتاحة لنابل�ض 53 ميغافولت.اأمبري ونتيجة درا�شات توقعات 
االأحمال الكهربائية فقد برزت احلاجة اإىل �شرورة رفع القدرة الكهربائية بهدف حت�شني خدمة الكهرباء ومواكبة الزيادة امل�شطردة يف 
اأعداد امل�شرتكني وزيادة الطلب على الطاقة، وعليه مت املوافقة والعمل لرفع القدرة يف نقطة ربط اأودال من 13 اإىل 20 ميغافولت.اأمبري 
بعد نقلها اإىل جنوب حواره، وكذلك يجري العمل على رفع قدرة نقطة ربط قو�شني من 12 اإىل 20 ميغافولت اأمبري ونقلها اإىل النقطة 
اجلديدة يف �شرة، حيث مت اجناز البناء هناك، ومت دفع ر�شوم رفع القدرة لذلك، كما برزت حاجة ملحة الإن�شاء نقطة ربط جديدة يف 
�شرة بقدرة اإجمالية 20 ميغافولت.اأمبري، يجري العمل على اجنازها، وقد �شجل احلمل االأق�شى يف �شيف 2009 رقما بلغ 52 ميغافولت 
اأمبري، وهو قريب من احلد االأق�شى امل�شموح به، وهو يهدد يف حال التاأخري يف اجناز م�شاريع رفع القدرة من ال�شركة القطرية االإ�شرائيلية 
بحرمان املنطقة من حاجتها من الطاقة الكهربائية الكافية. ومن املتوقع ح�شب االتفاق مع ال�شركة القطرية اإجناز م�شاريع رفع القدرة 
يف الن�شف الثاين من عام 2010 ، علما بان تكلفة م�شاريع �شبكات النقل من نقاط الربط املذكورة ت�شل اىل 7،764،000  �شيكل وتبلغ 

الكلفة االإجمالية لكافة م�شاريع رفع القدرة حوايل 12 مليون �شيكل. 
جدير بالذكر اأن �شلطة الطاقة الفل�شطينية قامت م�شكورة بتوفري معدات ومفاتيح ال�شغط العايل اخلا�شة بنقاط ربط حواره و�شرة من 

خالل منحة االإحتاد االأوروبي وباإ�شراف �شركة توزيع كهرباء ال�شمال.

ثالثا: م�سروع تغيري جهد التوزيع اإىل 11 ك.ف وتقليل الفاقد الكهربائي
يهدف هذا  امل�شروع اإىل زيادة قدرة التزويد على مغذيات التوزيع حيث �شرتتفع ن�شبة التحميل على املغذيات عند االنتقال اإىل نظام 11 
ك.ف. ورفع كفاءة النظام الكهربائي عن طريق تقليل اخل�شائر والفاقد الكهربائي الناجت عن حتميل الكوابل وانخفا�ض الفولتية  العامل 

عليها النظام حاليا.
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و 11 ك.ف  تعمل على اجلهدين 6.6  باأخرى مزدوجة  تعمل على جهد 6.6 ك.ف  التي  ا�شتبدال كافة املحوالت  امل�شروع على  و�شيعمل 
وا�شتبدال الكوابل االأر�شية القدمية باأخرى جديدة باال�شافة اىل ا�شتبدال ال�شبكات الهوائية القدمية وتطوير النظام ويبلغ عدد املحوالت 
املنوي ا�شتبدالها حوايل 90 حمطة حتويل وكذلك يبلغ طول �شبكات الكوابل االأر�شية املنوي ا�شتبدالها حوايل 20 كم يف حني تبلغ الكلفة 
التقديرية للم�شروع حوايل 3.7 مليون دوالر. اجلزء االأكرب من مواد امل�شروع من منحة االإحتاد االأوروبي باإ�شراف �شلطة الطاقة و�شركة 
توزيع كهرباء ال�شمال والبالغة حوايل 2.7 مليون دوالر وباقي املواد واالأعمال االإن�شائية من متويل بلدية نابل�ض ، ومن املتوقع اإجناز كامل 

امل�شروع يف اأواخر عام 2010.

رابعًا: م�سروع تركيب عدادات الكهرباء م�سبقة الدفع . . املرحلة الثانية
اأنهت دائرة الكهرباء تركيب املرحلة االأوىل من عدادات م�شبقة الدفع بنجاح كبري وهذه العدادات القت ا�شتح�شان وقبول امل�شرتكني وكان 
العدادات  نابل�ض هذه  بلدية  العام 2008 حيث وفرت  الدائره. بداأت املرحلة االأوىل يف  االإقبال عليها منقطع النظري بحيث فاق توقعات 

عن طريق �شلطة الطاقه الفل�شطينيه و�شملت هذه 
 3 عداد   877 فاز   1 عداد   6890 تركيب  املرحله 
وعلى  وا�شحة  �شيا�شة  �شمن  الرتكيب  وقد مت  فاز 
امل�شروع.  جناح  �شمن  مما  الفنية  املعايري  اأعلى 
اإطالق  نابل�ض  بلدية  قررت  النجاح  هذا  ونتيجة 
املرحلة الثانية من امل�شروع وبتمويل ذاتي حيث مت 
ت�شهيل  ت�شمن  فنية عالية  طرح عطاء مبوا�شفات 
مراقبة العداد وعملية ال�شحن، وخالل اأ�شهر قليلة 
�شوف تبدء املرحلة الثالثة وهي بتمويل من �شلطة 
تو�شلت  ما  اآخر  وملواكبة  الفل�شطينيه.  الطاقه 
باأ�شحاب  اخلا�شة  العدادات  تكنولوجيا  اإليه 
برتكيب  البدء  مت  فقد   - ال�شناعيه  االإ�شرتاكات 
ميكن  والتي  الوظائف  متعددة  اإلكرتونية  عدادات 
يجدر  الدائرة.  مقر  من  اأي  بعد  عن  قراءتها 
للدائرة  التابع  االإ�شرتاكات  ق�شم  اأن  اإىل  االإ�شارة 

قام بتاأهيل كوادره عرب دورات متخ�ش�شة داخل وخارج الوطن.
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خام�سا: م�سروع حت�سني خدمة الكهرباء يف املخيمات 
من  العديد  على  املرتاكمة  للديون  ونتيجة  للبلديات  االإقرا�ض  �شايف  وخف�ض  اجلباية  بتح�شني  والقا�شي  الوزراء  جمل�ض  لقرار  تطبيقا 
امل�شرتكني يف املخيمات نتيجة ال�شتهالك الطاقة الكهربائية مبا يف ذلك خميمات نابل�ض والبالغة حوايل  81،8  مليون �شيكل ،فقد ت�شمن 

قرار جمل�ض الوزراء جمموعة من االإجراءات وبناء على االتفاق مع جلان املخيمات يف ال�شفة الغربية و �شملت ما يلي:
• حت�شني خدمة الكهرباء يف املخيمات من خالل اإن�شاء حمطات حتويل جديدة و�شبكات �شغط عايل.	
• اإعادة تاأهيل �شبكات ال�شغط املنخف�ض وب�شمن ذلك �شبكات توزيع جديدة	
• �شيانة خدمات امل�شرتكني	
• حت�شن اإنارة ال�شوارع	
• تركيب عدادات م�شبقة الدفع بحيث يكون لكل منزل ومتجر عداده امل�شتقل 	

وح�شب الدرا�شة التي متت ملخيمات نابل�ض فاإن الكلفة التقديرية لعنا�شر امل�شروع املختلفة تبلغ حوايل )2.7( مليون دوالر.
ال�شمال وعلى  توزيع كهرباء  و�شركة  الطاقة  �شلطة  اإ�شراف  نابل�ض وحتت  وبلدية  الفل�شطينية  بتمويل من احلكومة  امل�شروع  تنفيذ  �شيتم 
اأن عدد  العوائل 11250 عائلة، يف حني  ن�شمة وعدد  نابل�ض حوايل 54150  �شكان خميمات  باأن عدد  تبداأ مبخيم بالطة. علمًا  مراحل 
امل�شرتكني احلالني يف خدمة الكهرباء هو 5098. ومن املتوقع اأثناء تنفيذ امل�شروع اإن تبلغ عدد اال�شرتاكات اجلديدة يف املخيمات حوايل 

6125 اإي بزيادة حوايل 120% عن العدد احلايل.

�ساد�سًا: حت�سني اجلباية وتخفي�س �سايف االإقرا�س
اتخذت بلدية نابل�ض جملة من االإجراءات لتح�شني املوارد املالية للبلدية والعمل على تخفي�ض قيمة �شايف الديون واالإقرا�ض ولعل من اهمها 
الية اجلباية لتح�شيل الديون والتي ميكن تلخي�شها يف عدة اجراءات منها ت�شهيل اإجراءات الدفع على املواطنني واإعطاوؤهم خ�شومات 
ت�شجيعية لالإلتزام بدفع  م�شتحقاتهم، وتقدمي حوافز ت�شجيعية جلباة املياه والكهرباء وال�شرائب املختلفة كاإعطائهم ن�شبة معينة من 
املبالغ املح�شلة بوا�شطتهم للعمل على زيادة التح�شيل و حتفيزهم على العمل ب�شكل مكثف، باال�شافة اىل اعتماد البنوك للت�شديد االآيل 
ملا يرتتب على املكلفني من اأثمان مياه وكهرباء وذلك عن طريق التفاوي�ض البنكية. ومتديد فرتة عمل �شناديق اجلباية يف مبني البلدية 
ملدة �شاعتني ا�شافيتني وذلك لفرتة خم�شة ايام خالل كل �شهر ،  ليت�شنى للمكلفني املوظفني يف املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة من احل�شور 
للبلدية و الت�شديد بحيث ال يوؤثر ذلك دوامهم يف وظائفهم واعتماد اآلية حتفيز املكلف  بت�شديد الديون املرتاكمة عليه عن طريق جدولة 
وتق�شيط هذه املبالغ وذلك ح�شب احلالة .كما مت اعتماد نظام العدادات م�شبقة الدفع لال�شرتاكات اجلديدة ، وكذلك ا�شتخدام نظام 
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عدادات الكهرباء م�شبقة الدفع للم�شرتكني �شيئي الدفع لربط الديون ال�شابقة والتق�شيط بحيث ال ي�شمح النظام ب�شحن الكارت اال بعد 
التيار  اللجوء اىل ف�شل  اأحيانا اىل  البلدية  ال�شابقة ت�شطر  ال�شابقة ،واأخريا وبعد ا�شتنفاذ كافة االجراءات  ان يكون م�شدد لالق�شاط 

الكهربائي  ومتابعة املتخلفني عن الدفع.

هذه االجراءات �شاهمت ب�شكل منا�شب بتحقيق حت�شن ن�شبي يف اجلباية التي كان يرجى منها زيادة التح�شيل وتخفي�ض �شايف الديون.

الأول مرة يف قطاع الكهرباء بفل�سطني
دائرة كهرباء نابل�س تقوم باأعمال ال�سيانة ملحوالت القدرة الرئي�سية باإ�سراف خبري تركي

الكهرباء  دائرة  قامت  عالية  وموثوقية  جودة  ذات  كهربائية  خدمة  اأف�شل  لتو�شيل  الكهرباء  دائرة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  �شمن 
aBB وذلك للقيام باأعمال �شيانة ملحوالت القدرة  بالتعاقد مع �شركة الكمال للخدمات الكهربائية ال�شت�شافة خبري تركي من �شركة  

الرئي�شية املوزعة يف حمطاتها الرئي�شية، باالإ�شافة اىل ت�شغيل حمول جديد بقدرة 10 ميجا فولت امبري من �شنع نف�ض ال�شركة.
من جهة اأخرى مت تدريب كادر متخ�ش�ض من موظفي ق�شم االأ�شغال التابع للدائرة على القيام باأعمال ال�شيانة املطلوبة ملبدالت اجلهد، 
كما ومت اإجراء الفحو�شات الالزمة ملحول قدرة بغر�ض  جتهيز حمطة كهربائية جديدة تخدم املنطقة الغربية يف احلرم اجلديد جلامعة 

النجاح الوطنية. 
من جهته اأبدى اخلبري الرتكي ارتياحه للجاهزية املوجودة لدى طواقم الدائرة وقابلية العمال العالية الإتقان العمل حيث قامت الطواقم 

لوحدها باأعمال ال�شيانة باإ�شرافه.
املحول حالة اخلطر  يدخل  ملبدالت اجلهد خالل فرتات زمنية حمددة،  الدورية  ال�شيانة  اجراء  ال�شروري  انه من  اال�شارة اىل  يجدر 

بعدها. االمر الذي تعانية كافة قطاعات كهرباء الوطن ل�شعوبة الظرف والتعقيدات اال�شرائيلية املفرو�شة. 

اخلبري الرتكي اأثناء زيارته ملقر �شركة كهرباد ال�شمال
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 عدد من امل�ساريع الكهربائية املنجزة خالل 2009

القيمة / �سيكلا�سم امل�سروعالرقم

289،000م�شروع اإقامة حمطة حتويل جديدة يف منطقة اإك�شيكة1

284،000م�شروع اإقامة حمطة حتويل �شركة الزيوت النباتية / املنطقة ال�شناعية2

م�شروع اإقامة حمطة حتويل مدر�شة عمرو بن العا�ض ونظام احللقة بني مغذيات ال�شوق راأ�ض 3
458،000العني واملحطة

267،281م�شروع اإقامة حمطة حتويل بنك فل�شطني املحدود / �شارع فل�شطني4

500،000م�شروع خط النقل املزدوج من قو �شني اإىل �شرة واإقامة نقطة ربط قرب حاجز �شرة5

436،600م�شروع حمطة حتويل وادي القدارة / ع�شرية ال�شمالية6

392،000م�شروع اإقامة حمطة حتويل اإ�شتيوي / رفيديا – ال�شارع الرئي�شي  مقابل حلويات اأبو �شاحلة7

م�شروع  حمطة حتويل املجمع الغربي مع اإ�شتبدال خطوط �شبكة ال�شغط العايل / منطقة 8
289،000الب�شاتني.

505،500م�شروع املرحلة االأوىل من تنفيذ االأعمال الكهربائية مل�شروع النفق9

م�شروع تعديل م�شار �شبكات ال�شغط العايل 33 ك ف املمتد فوق منازل املواطنني يف بلدة بيت 10
464،000ليد مع تعديل موقع حمطة حتويل املقربة

383،000م�شروع نقل حمطة حتويل �شغط عايل  داخلية يف مبنى املحاكم / �شارع حيفا11

م�شروع اإ�شتبدال النظام الكهربائي يف املدينة من 6.6 ك ف اىل 11 ك ف12
10،260،000 )منحة �شلطة الطاقة الفل�شطينية(

459،100م�شروع اإقامة حمطة التحويل يف منقطة حواره / احلرايق13

623،500حمطة �شخ بئر �شب�شطية14

332،500م�شروع اإقامة حمطة التحويل يف اأرا�شي رامني / �شارع الك�شارات15

ا�شتكمال م�شروع تركيب عدادات م�شبقة الدفع )املنحة الرنويجية وال�شويدية من خالل �شلطة 16
390،000الطاقة الفل�شطينية(

708،550ان�شاء وبناء حمطة الكركون املركزية / طلعة الفاطميه17

1،115،000�شيانة املحوالت الرئي�شية القدمية19

1،750،000اإ�شافة حموالت قدرة 10 ميجا20

364،050اإن�شاء وبناء مبنى نقطة ربط حوارة21

364،050اإن�شاء وبناء مبنى نقطة ربط حوارة 22

449،000م�شاريع متفرقة23
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اأعمال �سيانة وطوارئ اأخرى

حيث مت معاجلة العديد من حالت الطوارئ واأعمال ال�شيانة من تغيري فيوزات �شغط عايل وتغيري حمولت كهربائية بدل حمرتقة 
ولوحات توزيع رئي�شية وتركيب و�شلت وروؤو�س كوابل �شغط عايل اإ�شافة اإىل اأعمال ال�شيانة الأخرى على �شبكة ال�شغط العايل يف 

عدة مناطق، واأعمال �شيانة اأخرى خا�شة بتمديدات امل�شرتكني.

وحدات اإنارة جديدة...قناديل ت�سئ ليل نابل�س

متكنت دائرة الكهرباء يف بلدية نابل�س وبف�شل اجلهود امل�شنية التي بذلها مهند�شوها وطواقمها الفنية على مدارا ل�شاعة من حتقيق 
روؤية املجل�س البلدي باإنارة معظم �شوارع واأحياء مدينة نابل�س مبا ي�شفي جوا من ال�شعور بالراحة والطماأنينة يف �شوارع املدينة ليل.

وخلل العام 2009، متكنت طواقم بلدية دائرة الكهرباء من تركيب 330 وحدة اإنارة جديدة يف عدد من �شوارع واأحياء املدينة اإ�شافة 
اىل اأعمال �شيانة ل1600 وحدة اأخرى يف خمتلف مناطق املدينة.

عدد م�سرتكي الكهرباء حتى �سهر ت�سرين اأول 2009

املجموع موؤ�س�سات�سناعيجتاري مطلع  درجمنزيل

4096622218721135379454,055

وقد �شجل لدائرة الكهرباء م�شاهمة ملحوظا يف اإجناح العديد من الفعاليات واملنا�شبات التي �شهدتها نابل�س خلل العام 2009، حيث 
قامت طواقم الدائرة الفنية وامليدانية بتعليق اأحبال الزينة امل�شيئة يف ال�شوارع على مفرتقات الطرق الرئي�شية، ونفذت عدد من 

اأعمال ال�شيانة يف املن�شاآت احلكومية واملدار�س واملراكز الثقافية.    
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واقع جديد الأو�ساع املياه يف املدينة وحلول ناجعة مل�سكلة �سح املياه 
�شعت بلدية نابل�ض وعلى مدار �شنوات عملها الطويلة على االهتمام الدائم واملبا�شر يف حت�شني واقع املياه باعتبارها املو�شوع االأهم على 
جدول اأعمال املجال�ض البلدية املتعاقبة، وذلك ملا يحتله هذا القطاع من ح�شا�شية بالغة كونه يخ�ض اأهم مقومات احلياة االإن�شانية. وقد 
�شعى املجل�ض البلدي وعلى مدار اأربع �شنوات على حتقيق قفزات وتغيريات مهمة يف قطاع املياه، وذلك من خالل دعم وتنفيذ عدد من 
امل�شاريع احليوية جدا، كان اأهمها م�شروع خف�ض الفاقد والذي مت تنفيذه على عدة مراحل وبدعم من احلكومة االأملانية من خالل بنك 

التنمية االملاين KfW بقيمة 14.3 مليون يورو اإ�شافة اإىل م�شاهمة البلدية بقيمة 1,5 مليون يورو. 

3.5 مليون يورو و�شملت منطقة رفيديا. وتقوم البلدية حاليا  وقد مت االإنتهاء من اإجناز املرحلة االأوىل من امل�شروع، والتي بلغت قيمتها 
بتنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع والتي تهدف اإىل ا�شتبدال ال�شبكات القدمية بطول 117 كم من اخلطوط االأ�شا�شية و 35 كم من 
خطوط التوزيع، وتق�شيم املدينة اإىل مناطق �شغط مت�شاوية، باالإ�شافة اىل اإن�ساء 6 خزانات للمياه ب�شعة ترتاوح ما بني   750  اىل  
 2000مرت مكعب، يف عدة مناطق يف مدينة نابل�ض وهي )خلة العامود، قرب اإ�شكان روجيب، �شارع ع�شريه، خلة االإميان، ا�شتبدال اخلزان 

ال�شمايل يف منطقة اجلبل ال�شمايل، امل�شاكن ال�شعبية(. هذا باالإ�شافة اإىل تغيري وجتديد 60 م�سخة يف حمطات ال�شخ.

ويهدف هذا امل�شروع اإىل: 

• حت�شني واقع املياه يف املدينة حتى نهاية عام 2025 	
• تخفي�ض ن�شبة الفاقد يف املياه لي�شل اإىل الن�شبة العاملية امل�شموح بها	
• تخفيف ال�شغط على �شبكة املياه يف املدينة	
• تخفي�ض تكاليف اإنتاج وتوزيع املياه ب�شكل عام يف املدينة، مما ينعك�ض على �شعر التعرفة للمياه 	
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يف مواجهة االأزمة املائية: التطوير امل�ستمر الآبار املياه
�شمن خطتها لتوفري م�شادر مياه جديدة، تعاونت بلدية نابل�ض مع �شلطة املياه الفل�شطينية يف اإن�شاء بئر روجيب )املغراقة(، وت�شغيله 
لتزويد قرى جنوب �شرق نابل�ض باملياه ، وتوفري كميات مياه اإ�شافية ملدينة نابل�ض، وفق اتفاقية التبادلية. كما ت�شعى بلدية نابل�ض حاليا 
لت�شغيل بئر نابل�ض 3، والذي مت حفره يف منطقة امل�شعودية/�شب�شطية، حيث مت بحمد اهلل تو�شيل  خطوط املياه والكهرباء اإىل بئر نابل�ض 
3 ، ليتم ت�شغيله اإن �شاء اهلل يف بداية 2010، والذي مت متويله من خالل منحة ال�شندوق العربي بقيمة 900,000 دوالر، مت منها متويل عدة 
م�شاريع، اأبرزها اإن�شاء خط مياه قطر "12 من احلديد وبطول 3500 مرت، وذلك من فوهة البئر وحتى بئر دير �شرف. ويهدف امل�شروع 
ب�شكل رئي�شي اإىل تزويد �شكان مدينة نابل�ض واملخيمات وعدد من القرى غربي املدينة بكميات اإ�شافية من املياه لالأغرا�ض املنزلية حيث 

تقدر كميات املياه املتوقع نقلها عرب اخلط الرئي�شي حوايل  250م3/�شاعة.

وقامت بلدية نابل�ض كذلك باإن�شاء خزان مياه دائري ال�شكل �شعة  300م3 من الباطون يف موقع بئر الفارعة، و�شيتم �شخ املياه من بئر 
الفارعة وجتميعها يف اخلزان، ومن ثم �شخها اإىل اخلط الرئي�شي الوا�شل ما بني الباذان ومدينة نابل�ض، بهدف حت�شني كفاءة امل�شخات 

يف بئر الفارعة وتوفري يف الطاقة الكهربائية.
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م�ساريع ال�سرف ال�سحي ..  نحو تناغم بني االإن�سان والبيئة
ال�شرف  تاأهيل خطوط  اإعادة  من  النتهاء  البلديات مت  واإقرا�س  تطوير  �شندوق  KfW من خلل  الأملانية  احلكومة  بتمويل من 

ال�شحي يف عدة مناطق باملدينة منها: 

• منطقة خلة العامود  باأقطار 12" و 24" واأطوال 830م. 	
• حارة القريون قطر 10" وطول 290 م وهذا امل�شروع ممول من موؤ�ش�شة اليون�شكو، ويهدف ب�شكل ا�شا�شي اىل حماية نبع القريون 	

من التلوث.
• منطقة حو�س 9 رفيديا خلف �شجن اجلنيد باأقطار 8" و 12" وطول 1200م 	
• منطقة را�س العني وطلعة الطور حيث مت اإعادة تاأهيل خط املياه الرئي�شي قطر 8" واإعادة تاأهيل خط املجرى الرئي�شي.	
• بالإ�شافة اإىل تنفيذ عدد من م�شاريع ال�شرف ال�شحي وهي : 	

طول اخلط )باملرت( قطر اخلطا�سم امل�سروع 
8202خط جمرى قرب الربقاوي 

1250خط جمرى قرب حمطة عني بيت املاء
8175خط جمرى قرب قرطلو

8520خط جمرى قرب ا�شكان القريوان 
8110خط جمرى قرب درج عرفات 

1035جمرى خط خا�ض قرب منزل ال�شلة يف �شارع الزيوت

وبهذا ت�شبح مدينة نابل�س خمدومة بحوايل 95% من �شبكة ال�شرف ال�شحي، وتعترب الأوىل بفل�شطني، ويف مقدمة املدن يف الوطن العربي.
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حمطة التنقية الغربية
مت ت�شليم عطاء م�شروع اإن�شاء حمطة التنقية الغربية اإىل ال�شركات التي مت تاأهيلها، على اأن يتم ت�شليم العطاءات للبلدية م�شعرة 
العمل يف  املتوقع مبا�شرة  ال�شركات. ومن  اإحدى هذه  العطاء على  اإحالة  ثم  درا�شتها، ومن  اأجل  بتاريخ 2010/2/15 من  وجمهزة 

امل�شروع يف غ�شون �شهر حزيران 2010. و�شي�شتمر العمل يف امل�شروع ملدة �شنتني. 

املياه  �شلطة  مع  م�شرتك  وتعاون  وحثيثة  جبارة  بجهود  وذلك  امل�شروع،  يف  للبدء  املوافقة  على  ح�شلت  قد  نابل�س  بلدية  وكانت 
الفل�شطينية. ويهدف امل�شروع اإىل معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي واإعادة ا�شتخدامها يف الزراعة، وحت�شني الظروف البيئية يف منطقة 
وادي الزومر. ويذكر اأن خم�س قرى تقع غرب مدينة نابل�س هي: دير �شرف، وبيت ايبا، وبيت وزن، وقو�شني، وزواتا، �شت�شتفيد من 
التنمية  بنك  الأملانية من خلل  املمول من احلكومة  بامل�شروع  بها  اخلا�شة  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  ربط  امل�شروع من خلل  هذا 

الأملاين KfW وبقيمة اإجمالية تبلغ 26 مليون يورو. 

و�شتقوم حمطة التنقية الغربية مبعاجلة املياه العادمة الناجتة عن املناطق الغربية ملدينة نابل�س ليتم بعد ذلك ا�شتخدامها لأغرا�س 
التنقية  اإن�شاء حمطة  البلدي يوا�شل عمله ملتابعة  اأن  املجل�س  اإىل  الزراعية. هذا وي�شار  املزروعات وحت�شني وتو�شيع الأرا�شي  ري 

ال�شرقية خلدمة املناطق والقرى ال�شرقية لنابل�س. 
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ا�ستمرار م�ساريع خلق فر�س العمل
�شمن روؤية بلدية نابل�س يف امل�شاهمة يف التخفيف من ن�شبة البطالة يف املدينة وا�شتجابة للظروف القت�شادية املرتدية التي مرت بها 
املنطقة برمتها وعانت منها ب�شكل خا�س مدينة نابل�س من جراء احل�شار اخلانق الذي ا�شتمر زهاء ثماين �شنوات، فقد عملت بلدية 
اأمام العاطلني عن العمل، وذلك من خلل جمموعة من امل�شاريع  اآفاق جديدة  نابل�س على توفري العديد من فر�س العمل، وفتح 
الت�شغيلية التي بو�شر بها �شابقا وا�شتمر العمل بها خلل2009، كان من اأبرزها م�شروع وكالة الغوث وت�شغيل اللجئني الذي ا�شتمر 
ثلثني �شهرا وا�شتفاد منه 140 عامًل �شهرياً اأي ما جمموعه 4200 عامل. كما اأبرمت البلدية اتفاقية لتنفيذ م�شروع موؤ�ش�شة كوبي 
اليطالية والذي �شغل 64 عامل �شهريا وملدة ثلثة اأ�شهر. هذا ف�شل عن م�شروع البنك الإ�شلمي للتنمية من خلل جمعية ال�شبان 
امل�شيحية حيث ا�شتوعبت بلدية نابل�س من خلله 50 عامل يف خمتلف مرافق البلدية وملدة ثمانية ع�شر �شهرا مت تغطية رواتبهم 
باملنا�شفة. وبهذا تكون البلدية قد �شاهمت ولو ب�شكل جزئي يف حت�شني الأو�شاع القت�شادية والجتماعية لهذه ال�شريحة التي عانت 

تبعات الإجراءات الإ�شرائيلية التع�شفية والتي كان اأبرزها تدين م�شتوى دخل الفرد وانعدام توفر فر�س العمل يف خمتلف املهن. 
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البلدة القدمية هوية .. تراث .. انتماء
خمتلف  مع  الكبريين  والتن�شيق  بالتعاون  نابل�س  بلدية  با�شرت   ،2006 عام  القدمية  البلدة  وحدة  لتاأ�شي�س  الأوىل  اللحظة  منذ 
املوؤ�ش�شات العربية والأجنبية لجتذاب التمويل اللزم لتاأهيل البلدة القدمية، واإعادة ترميمها واإ�شلح اأثار الدمار الذي حلق بها 
جراء الجتياحات ال�شرائيلية املتكررة من ناحية، وللحفاظ على مواقعها الأثرية واإرثها الثقايف الذي ميثل ركن هاماً من �شخ�شيتها 

احل�شارية فقد مت تنفيذ عدد من م�شاريع الرتميم ابررزها ما يلي: 

اواًل: م�سروع البنك اال�سالمي للتنمية بقيمة 750,000 دوالر الذي ي�ستمل على .. 

الكاأ�س، 	• املياه يف البلدة القدمية واإعادة ت�شغيل ال�شبل و�شيانتها: )القريون، النوباين، اخل�شر، ال�شلحي،  اإحياء وترميم �شبل 
عبده، وال�شاطون(. 

القناطر وكحلة 	• اأ�شقف  بالبلط احلجري، وق�شارة  كامل  وتبليط  بها  املحيطة  واملناطق  العقبة  درج حارة  تاأهيل  واإعادة  ترميم 
الواجهات بالإ�شافة اإىل تاأهيل خط املجرى املجاور.

تاأهيل درج القريون واملناطق املحيطة به قرب جامع التينة وتبليط الدرج مع املحافظة على البلط ال�شلطاين القدمي، واعمال 	•
تنظيف وتكحيل الواجهات املحيطة املتفككة، وق�شارة اأ�شقف القناطر، وتاأهيل الواجهات احلجرية القدمية.

م�شروع ترميم م�شجد البيك واإعادة اإحياء الطابق العلوي. واإجراء اأعمال ال�شيانة والتاأهيل والرتميم لكل عنا�شر امل�شجد من: 	•
اأبواب، و�شبابيك، واأر�شيات، وغرف، وواجهات، واأ�شقف.

تو�شعة يف مركز تنمية موارد املجتمع ل�شتخدامها كعيادة طب اأ�شنان.	•
م�شروع �شيانة وتبليط و�شوارع وطرقات داخل البلدة القدمية حيث ت�شمل اأعمال �شيانة بنية حتتية يف  املواقع امل�شتهدفة لتنفيذ 	•

امل�شروع،  وهي  خان التجار، �شارع الن�شر، �شاحة الن�شر، �شارع خلف امل�شجد الكبري.

خان الوكالة -بعد الرتميم	• خان الوكالة -قبل الرتميم	•

حارة القي�شارية قبل الرتميم	• حارة القي�شارية  بعد الرتميم	•
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ثانيًا: 1.5 مليون دوالر )ال�سندوق العربي وموؤ�س�سة التعاون واللجنة االهلية ملحافظة نابل�س(

اعادة تاأهيل �شاحة احلبلة وحتويلها اىل حديقة عامة	•
اعادة اعمار وترميم حو�س دروزة	•
ترميم وتاهيل منزل ال �شرف	•
اعادة ترميم حو�س ال�شعبي 	•
عمل قاعدة بيانات �شاملة عن البلدة القدمية	•

ثالثًا: ا�ستكمال م�سروع ترميم خان الوكالة من خالل منظمة اليوني�سكو

التاريخية  املعامل  على  للحفاظ  رائعا  منوذجا  يقدم  مبا  احلديث  وتو�شعها  القدمية  املدينة  بني  الرابط  تعميق  اإىل  امل�شروع  هذا  يهدف 
والقدرة على اإعادة اإحيائها وا�شتخدام معانيها احل�شارية العربية. وا�شتملت اأعمال م�شروع خان الوكالة خالل العام 2009 على عدد من 
االجنازات، اأهمها: بناء اجلزء اجلنوبي الغربي الذي دمره زلزال عام 1927، بحيث يتم ا�شتخدامه بيتا لل�شيافة ومطعما وقاعة متعددة 
االأغرا�ض. كما ت�شمنت االأعمال بناء اجلزء اجلنوبي ال�شرقي، والذي �شي�شتخدم ك�شالة ومتحف. ومن املتوقع االنتهاء من اأعمال امل�شروع 

يف نهاية عام 2010. 

رابعًا:  ق�سر طوقان �سمن اأمالك بلدية نابل�س

خالل زيارة وفد مدينة نابويل  التواأمة مع بلدية نابل�ض منذ عام 2004 اإىل نابل�ض نهاية �شهر ت�شرين اأول اكتوبر املا�شي اقرتح الوفد 
ال�شيف ا�شتن�شاخ فكرة مركز التوعية حول اأمرا�ض القلب بنابويل ونقلها اىل مدينة نابل�ض، لي�شتفيد منها جميع �شكان املدينة وبخا�شة 
االطفال والن�شاء، وذلك بهدف احلد من انت�شار اأمرا�ض القلب املختلفة يف املجتمع النابل�شي. وقد مت تخ�شي�ض ما قيمته 80،000  الف 
دوالر �شتوفرها بلدية نابويل لهذه الغاية. حيث ان بلدية نابل�ض قد قامت ب�شراء ق�شر طوقان الذي يقع يف قلب البلدة القدميه واأ�شبح 

�شمن امالك البلدية، فقد تقرر تخفيف هذا املبنى التاريخي العريق الإن�شاد مركز التوعية حول اأمرا�ض القلب.

خام�سًا: م�سروع موؤ�س�سة كوبي االإيطالية

م�شروع ت�شغيل االأيدي العاملة املمول من قبل موؤ�ش�شة كوبي االيطالية والذي مت من خالله ، �شيانة للقناطر والواجهات، والفراغات العامة 
بالقرب من حمام ال�شمرا، وحارة القي�شارية وبع�ض املواقع االخرى يف البلدة القدمية، مما يعود بالفائدة على 240 عاماًل.

بعد الرتميم	• قبل الرتميم	•
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مركز خدمات اجلمهور,.. تطور م�ستمر واأداء متميز
مع انتهاء العام الثاين من افتتاح مركز خدمات اجلمهور تبدو ملمح اجنازات هذا املركز جليه ووا�شحة من خلل انطلقة مميزة 
جليل جديد من اخلدمات املتطورة، التي تواكب احلداثة واحتياجات املجتمع املدين، حيث يوازي يف تطور خدماته احدث مراكز 

اخلدمات من خلل تقدمي جميع خدمات البلدية حتت �شقف واحد.

هذا املركز ي�شري بخطوات واثقة نحو النجاح، ويقوم بتقدمي اأف�شل خدمة للمواطن، و�شعاره دائما نعمل لأجل راحتكم، لي�شبح حمط 
اأنظار العديد من البلديات والهيئات املحلية واملوؤ�ش�شات الدولية التي زارت املركز من اجل تطبيق الفكرة يف هذه البلديات والهيئات.
ومنذ افتتاح املركز بتاريخ 2008/4/20 ولغاية 2009/11 مت ا�شتقبال ما يقارب 37000 معاملة ملختلف الأق�شام بن�شبة اجناز جتاوزت 
80%، وتعترب البلدية اأن العمل على ا�شتيعاب املواطن ب�شكل تام دون مراجعته للأق�شام والتنقل يف اأروقة البلدية، هو الهدف الرئي�شي 

ملركز خدمات اجلمهور والتي تعمل البلدية حاليا على تطبيقه من خلل زيادة تفعيل وحدات مركز خدمات اجلمهور الرئي�شية.

كما ي�شعى املركز لتحقيق عدد من الهداف اهمها:
• مواكبة كل ما هو جديد ومتطور يف جمال خدمات اجلمهور، وبخا�شة فيما يتعلق بتطوير الكادر الب�شري من دورات متخ�ش�شة، 	

وور�س عمل،..الخ.
• ا�شتكمال اإدراج بقية اأق�شام البلدية �شمن برنامج عمل املركز.	
• مواكبة التطور التكنولوجي يف جمال تطوير خدمات اجلمهور.	
• ت�شغيل وحدة الت�شال الهاتفي الهادفة اإىل  التوا�شل مع املواطنني من خلل ا�شتقبال ات�شالتهم وا�شتف�شارهم عن معاملتهم 	

واأية اأمور اأخرى يحتاجونها، كذلك الت�شال مع املواطنني واإبلغهم عن اأحوال معاملتهم �شواء للدفع اأو ل�شتكمال وثائق. 
• عمل موقع الكرتوين خا�س باملركز من خلل موقع البلدية اللكرتوين الر�شمي، يتم من خلله احل�شول على كافة املعلومات 	

البلدية  نظام  تطبيق  يف  للبدء  متهيدا  وذلك  ومتابعتها  وتقدميها  معاملته  تقدمي  متطلبات  معرفة  من  املواطن  ميكن  مبا 
اللكرتونية مبفهومها الوا�شع وال�شامل.
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الدائرة املالية...تطبيق نظامني جديدين للمحا�سبة والفوترة
نظرا لتزايد حجم الأعمال يف بلدية نابل�س يف ال�شنوات الأخرية وتزايد الطلب على معلومة �شحيحة ودقيقة للم�شاعدة يف اتخاذ 
قرارات ملئمة وبالوقت املنا�شب فقد ارتاأى جمل�س  بلدية نابل�س وجوب تغيري جذري يف نظامي املحا�شبة والفوترة وذلك من خلل 

ح�شر وت�شجيل جميع اأ�شول وموجودات البلدية.وتطبيق نظام ال�شتحقاق املعدل يف ق�شم املحا�شبة.

ومتا�شيا مع الجتاه العاملي بالتحول من الأ�شا�س النقدي اإىل اأ�شا�س ال�شتحقاق يف املحا�شبة احلكومية قامت بلدية نابل�س وبدعم 
من �شندوق تطوير البلديات ومتويل من احلكومة الدمناركية بتطبيق نظام Free Balance املايل، وذلك لتفادي امل�شاكل الناجتة 
عن الأ�شا�س النقدي بحيث حتقق عددا من املنافع من ا�شتخدام اأ�شا�س ال�شتحقاق يف ت�شجيل عملياتها املالية، منها حت�شني النظام 
املحا�شبي والإدارة املالية يف البلدية، و�شرعة ا�شتخراج البيانات املالية.والقدرة على اإ�شدار القوائم املالية مو�شحة فيها موجودات 

البلدية والتزاماتها ب�شكل دقيق، والقدرة على اإجراء املقارنات بني ال�شنوات يف الإيرادات وامل�شروفات.

نظام الفوترة 

حيث ان النظام املعمول به HP قدمي منذ عام 1986 ول يلبي احلاجة والتطور بال�شكل املطلوب وفيه الكثري من امل�شاكل ..ونظرا 
اأكرب  اأنواع الإيرادات من مياه وكهرباء و�شرائب فقد وجب تطبيق نظام فوترة جديد يحقق قدراً  املكلفني وت�شعب  اأعداد  لزدياد 
حلول  �شركة  قبل  من  تطويره  مت  جديد  فوترة  برنامج  بتقدمي  م�شكورا  امل�شري  �شبيح  ال�شيد  تربع  حيث  والكفاءة،  الرقابة  من 
النظام  املوجود يف  والنواق�س  الثغرات،  تفادي  الأهداف منها  الفوترة اجلديد عددا من  نظام  اأن يحقق  املتوقع  للربجميات، ومن 
احلايل، وبيان جميع التحققات على امل�شرتك ب�شا�شة واحدة مما ينعك�س اإيجابا على �شرعة ودقة واجناز معاملت املواطنني، وحتقيق 
اأكرب قدر من الرقابة على التحققات والت�شديدات، وبالتايل بتطبيق النظام اجلديد �شيتم زيادة كفاءة حت�شيل البلدية لإيراداتها 

وتوفري الوقت واجلهد على املواطن يف ت�شيري معاملته.



42

قسم التأمين...أمن وأمان لممتلكات بلدية نابلس

متكن ق�شم التاأمني يف بلدية نابل�س من حتقيق عدد من الجنازات الهامة خلل ال�شنوات الأخرية ومنذ انتخاب املجل�س البلدي 
احلايل، وذلك نظرا للهتمام الكبري الذي اأبداه املجل�س البلدي بهذا الق�شم وتطويره على اعتبار انه القيم على اأملك بلدية نابل�س 

ومقدراتها املادية واملوؤمتن على حياة كادر هذه املوؤ�ش�شة ال�شخم.

وتنق�شم تاأمينات املمتلكات العامة التي ي�شرف عليها ويتابعها ق�شم التاأمني اإىل نوعني هما التاأمينات العامة مثل تاأمني م�شروعي 
الكهرباء واملياه واملوظفني �شد اإ�شابات العمل، وثلجات �شوق اخل�شار، وتاأمني �شيارات واآليات البلدية التي ي�شل عددها اإىل 140 

�شيارة واآلية. 

ويعترب عطاء التاأمني ال�شنوي للعام 2009 دليل وا�شحا على �شعي جمل�س بلدي نابل�س الدوؤوب نحو تر�شيد النفقات والبحث عن 
اأف�شل البدائل واأكرثها توفريا، فقد �شجل عطاء التاأمينات العامة لبلدية نابل�س ل�شنة 2009 رقما غري م�شبوق فيما يتعلق بتوفري 
قيمة العطاء بن�شبة قاربت 50%، حيث بلغت قيمة عطاء التاأمني للعام املذكور  227055 دولر اأمريكي، بينما و�شلت �شابقا اإىل مبلغ 

قارب 562،000 دولر اأمريكي، وهو ما ميكن و�شفه بالرتجمة العملية ملبداأ احلكم الر�شيد وتر�شيد ال�شتهلك.

ومع اأن عطاء التاأمني العام ل�شنة 2009 �شم موجودات جديدة مل تكن يف العطاءات التي �شبقته، اإل اأن اإعادة تقييم موجودات بلدية 
نابل�س ب�شكل علمي ومهني دقيقني، قد اأدى يف نهاية املطاف اإىل هذا التوفري امللحوظ يف قيمة العطاء ال�شنوي.



م�سروع املنطقة احلرفية يف نابل�س 
من اجل التطوير والنماء واإعادة نابل�ض ملركزها كعا�شمة اقت�شادية لفل�شطني، �شيتم باإذن اهلل تعاىل البدء بتنفيذ املرحلة االأوىل من 
م�شروع اإن�شاء وتطوير منطقة حرفية يف مدينة نابل�ض وذلك يف اأرا�شي عزموط ودير احلطب �شرقي املدينة خالل العام 2010 وي�شمل 
امل�شروع اإن�شاء ور�ض حرفية و�شناعية على ما يقارب 120 دومنا �شرقي مدينة نابل�ض، وبتكلفة تقدر بحوايل 25 مليون دينار اأردين بتمويل 
من �شندوق االإ�شتثمار الفل�شطيني. و�شيوفر امل�شروع املئات من الور�ض احلرفية املزودة باأحدث املعدات الالزمة. ومن املتوقع اأن يوؤدي ذلك  
اإىل نقلة نوعية لقطاع احلرف وال�شناعات اخلفيفة، ومن املتوقع اأن يوفر امل�شروع اآالف من فر�ض العمل ل�شكان املدينة واملناطق املحيطة. 

وياأتي هذا امل�شروع �شمن التعاون بني بلدية نابل�ض و�شندوق االإ�شتثمار الفل�شطيني، لغايات دعم وحتريك عجلة االإقت�شاد الفل�شطيني 
وخ�شو�شًا يف مدينة نابل�ض، حيث مت توقيع مذكرة تفاهم بني رئي�ض ال�شندوق الدكتور حممد م�شطفى ورئي�ض بلدية نابل�ض ومبباركة 

وبح�شور �شيادة الرئي�ض حممود عبا�ض ودولة رئي�ض الوزراء الدكتور �شالم فيا�ض وعدد من ال�شخ�شيات االإعتبارية يف مدينة نابل�ض.

علما باأنه و�شمن مذكرة التفاهم التي وقعت بني بلدية نابل�ض و�شندوق اال�شتثمار فقد اأنهت �شركة حلول التنمية اال�شت�شارية  اإعداد درا�شة 
اجلدوى االإقت�شادية ودرا�شة ال�شوق للم�شروع وكانت نتائج الدرا�شة ايجابية. 
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مراكز بلدية نابل�س 
الثقافية.... �سريانات تغذي 

احلياة الثقافية النابل�سية
لنابل�س  الثقايف  الرث  نابل�س لل�شتفادة من  بلدية  �شعت 
الثقافية  مراكزها  خلل  من  وتطويره  عليه  واحلفاظ 
الربعة: مكتبة بلدية نابل�س العامة، ومركز بلدية نابل�س 
الطفولة،  اإ�شعاد  ومركز  الثقايف،  الطفل  ومركز  الثقايف، 
ف�شل  هذا  تاما.  اإ�شرافا  البلدية  عليها  ت�شرف  والتي 
موؤخرا.  تاأ�شي�شه  مت  الذي  الن�شوية  الن�شطة  مركز  عن 
بنية حتتية  بوجود  الثقافية  نابل�س  بلدية  وتتميز مراكز 
املتميزة من خلل  والفعاليات  الأن�شطة  ل�شتقبال  جيدة 
اخلربات  اإىل  اإ�شافة  هامة،  موجودات  من  به  تزخر  ما 
والتي  املراكز  هذه  على  وامل�شرفني  للقائمني  املرتاكمة 
العامة  الثقافية  الن�شاطات  من  العديد  يف  منها  ي�شتفاد 
ملوؤ�ش�شات  امل�شاركة  او  والتدريب  التاأ�شي�س  خلل  من  او 
ومهنيا  فنيا  ودعمها  الخرى  واملراكز  املحلي  املجتمع 
ال�شبابي  �شارك  ومركز  املجتمع  موارد  تنمية  مثل  مركز 

وم�شروع "نحن امل�شتقبل". 

اأ�شبحت  العامة  نابل�س  بلدية  مكتبة  اإن  القول  وميكن 
عنه  غنى  ل  واإقليمي  وطني  معلومات  بنك  مبثابة  اليوم 
للدار�شني والباحثني وال�شاعني نحو املعرفة بف�شل العدد 
التاريخية  والوثائق  واملخطوطات  الكتب  من  الهائل 
النادرة التي يحتوي عليها اأر�شيف هذه املكتبة والتي ي�شل 

تعدادها اىل 90 الف خمطوطة وكتاب.

واليوم، وبف�شل الهتمام الكبري الذي اوله املجل�س البلدي 
روح  تواكب  فقد خطت خطوات  العامة،  نابل�س  بلدية  ملكتبة 
الو�شائل  مع  وتتنا�شب  الخري  العقد  العلمي خلل   التقدم 
وال�شبكة  كاحلا�شوب  املعلومة  على  للح�شول  ال�شافية 
العنكبوتية، ا�شافة اىل انها خطت خطوات نوعية نحو الأف�شل 
يف خمتلف املجالت مواكبة يف ذلك الأ�ش�س والأنظمة العاملية 
يف الفهر�شة والت�شنيف. وقد عملت  املكتبة خلل العام 2009 
اإ�شدار نوعي وجديد ما بني  اإدخال ما يزيد عن 5000  على 
والعلوم،  والآداب  املعرفة  ميادين  خمتلف  يف  ومرجع  دورية 
من  مهداة  كتاب   550 من  مكونة  مكتبة  ا�شتلم  �شيتم  كما 

املركز الفل�شطيني لق�شايا ال�شلم والدميقراطية.



ويعترب مركز بلدية نابل�س الثقايف من اأهم اجنازات بلدية نابل�س على ال�شعيد الثقايف، من حيث التنوع يف الأن�شطة والفعاليات التي 
ت�شهم يف تلبية احتياجات الأطفال وال�شباب يف منطقة نابل�س، واإثراء قدراتهم وطاقاتهم. وبعد التميز الذي واكب املركز يف مراحله 
الأوىل بداأت الأن�شطة من برامج وم�شاريع وا�شت�شافات تظهر ب�شكل وا�شح وجلي، وميثل معر�س نابل�س الأ�شالة والإبداع )معر�س 
تراثي ح�شاري يعك�س املا�شي العريق ملحافظة نابل�س( مرحلة مف�شلية يف تاريخ مركز بلدية نابل�س الثقايف، ويعد من اأف�شل املعار�س 
بالوزارات  تتمثل  موؤ�ش�شة   36 قرابة  الثانية  ن�شخته  يف  املعر�س  يف  �شارك  حيث  ال�شابقة،  الفرتة  يف  نابل�س  حمافظة  �شهدتها  التي 
واجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية والثقافية واملوؤ�ش�شات غري احلكومية بعدد زوار فاق جميع التوقعات و�شل اإىل اأكرث من 18000 زائر 

خلل خم�شة اأيام من كافة املوؤ�ش�شات على امل�شتويات الر�شمية وال�شعبية والدولية ومن خمتلف مناطق الوطن.

املركز اكرث من 80،000  رواد  بلغ عدد  اأو جماعي، حيث  ب�شكل فردي  �شواء  �شديدا  اإقبال  الطفولة  اإ�شعاد  �شهد مركز  وخلل 2009 
زائر ا�شتفادوا من خدمات املركز لتلبية حاجاتهم الرتفيهية والريا�شية والنف�شية والجتماعية �شمن �شيا�شة منظمة باإ�شراف اإدارة 
الدورات  من  العديد  املا�شي  ال�شيف  مو�شم  خلل  الثقايف  الطفل  مركز  اأجنز  وقد  البلدية.  يف  املختلفة  الأق�شام  وم�شاعدة  املركز 
والن�شاطات والفعاليات يف �شتى املوا�شيع مثل احلا�شوب واملو�شيقى وفن الر�شم واخلط العربي واللغة الجنليزية، حيث ا�شتفاد من 

هذه الن�شاطات اأكرث من اأربعة اآلف طفل من مدينة نابل�س.  
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احل�سور املجتمعي املميز لبلدية نابل�س يف كافة حمافل املدينة 
 

خرجت بلدية نابل�س من الطار اخلدماتي العام، واأ�شبحت من اوىل املوؤ�ش�شات يف املدينة، التي ت�شارك يف كافة الفعاليات اجلماهريية 
الوطنية والدينية بال�شافة اىل تنظيمها لعدد من الفعاليات اخلا�شة بها يف خمتلف املنا�شبات.

وعلى مدار العام احلايل 2009، حر�شت بلدية نابل�س على احل�شور وامل�شاركة بفعالية يف كافة اللجان املتخ�ش�شة يف تنظيم الفعاليات 
،مثل مهرجان نابل�س للت�شوق وفعالية اأكرب �شدر كنافة يف العامل حيث �شخرت البلدية كافة امكاناتها لجناح هذه الفعالية املميزة. 

وكان للبلدية اأي�شا العديد من امل�شاهمات، يف اجناح مهرجان الت�شوق الذي �شهدته املدينة يف �شهر متوز 2009، حيث قامت بتنظيم 
يزيد  ما  فيها  �شارك  للمهرجان حيث  املنظمة  بالتعاون مع اجلهات  وذلك  املدينة  ال�شوارع ومركز  النظافة يف  العديد من حملت 
اأهم الفعاليات التي نظمتها بلدية نابل�س هذا العام   عن 700 متطوع من املوؤ�ش�شات التنموية وطلب جامعة النجاح الوطنية ومن 
الحتفال مبنا�شبة مرور 140 عام على تاأ�شي�س بلدية نابل�س، حيث مت تنظيم العديد من الفعاليات والن�شاطات على هام�س املنا�شبة 
اللجان ومب�شاركة  بت�شكيل عدد من  البلدية  قامت  �شنوات طويلة. حيث  مدار  على  املوؤ�ش�شة  تاريخ هذه  وعمق  عراقة  توؤكد  والتي 
اأق�شام البلدية ونظمت الفعالية يف �شاحة اطفائية بلدية نابل�س، �شبقها تنظيم كرنفال لآليات البلدية املختلفة جابت �شوارع  كافة 
املدينة حاملة �شعارات جت�شد تاريخ املوؤ�ش�شة، ومب�شاركة وح�شور عدد من ال�شخ�شيات العتبارية وروؤ�شاء البلدية ال�شابقني. وت�شمن 
املنا�شبة من خلل م�شابقة  بهذه  املحلي  املجتمع  نابل�س على م�شاركة  بلدية  املميزة، وحر�شت  والفقرات  الكلمات  من  احلفل عدداً 
الفعاليات  من  جمموعة  لها  التابعة  الثقافية  واملراكز  البلدية  نظمت  الحتفالية،  هام�س  وعلى  باحلملة،  اخلا�س  ال�شعار  ت�شميم 

متثلت بالم�شيات الرم�شانية وامل�شابقات الثقافية وعرو�س امل�شرح، وفعاليات ال�شوق نازل ال�شعبية.

وكخطوة هي الوىل من نوعها، قامت بلدية نابل�س بتنظيم حفل خا�شا لتكرمي كافة املوظفني املتقاعدين الذي عملوا يف البلدية 
على مدار �شنني عمرها ال140، بال�شافة اىل تكرمي اأقدم 30 موظفاً ل زالوا على راأ�س اأعمالهم، حيث لقت هذه الفكرة اعجابا كبريا 
من قبل املتقاعدين الذين عربوا عن �شعادتهم الغامرة بهذه اخلطوة الوىل والفريدة، والتي تاأتي من باب الوفاء والعرفان للجهود 

التي بذلت يف �شبيل بناء هذه املوؤ�ش�شة الرائدة.

وكذلك  �شاركت البلدية يف اللجنة التح�شريية املنظمة ملارثون نابل�س الول، والذي مت تنظيمه من قبل عدد من املوؤ�ش�شات يف املدينة 
ومب�شاركة دولة رئي�س الوزراء الدكتور �شلم فيا�س، والذي اعترب الول من نوعه يف فل�شطني، واأ�شبح فعالية �شنوية يتم تنظيمها 

كل عام.

كما �شاركت اآليات البلدية املختلفة يف كرنفال م�شرية �شعب والذي نظم مبنا�شبة الحتفال بذكرى اعلن ال�شتقلل واحياء لذكرى 
املتخ�ش�شة والتي عقدت يف  الهند�شية  املعار�س  �شاركت يف عدد من  اأي�شا  البلدية  ان  يا�شر عرفات. يذكر  ال�شهيد  الراحل  الرئي�س 

جامعة النجاح الوطنية ويف وزارة احلكم املحلي.
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حفل تكرمي املتقاعدين واأقدم املوظفني

فعالية اأكرب �سدر كنافة

كارنفال 140 عام على تاأ�سي�س البلدية
اإنطالق فعاليات مرور 140 عام على تاأ�سي�س البلدية

توقيع اإتفاقية املنطقة احلرفية/ موؤمتر االإ�ستثمار

اإ�ستقبال �سعلة مهرجان  نابل�س للت�سوق
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نابل�س والعالقات الدولية . . . نحو افق عاملي
اإثر  نابل�س  امللحوظ الذي طراأ على الأو�شاع الأمنية يف مدينة  التح�شن  مع 
الفل�شطينية  الأمنية  الأجهزة  اأطلقتها  التي  والقانون  النظام  فر�س  حملة 
الإ�شرائيلية  احلواجز  على  اأدخلت  التي  الت�شهيلت  اأعقاب  ويف  نابل�س،  يف 
امللتفة حول عنق املدينة، والتي ت�شمنت ال�شماح للمواطنني بال�شفر عرب هذه 
احلواجز ب�شياراتهم اخلا�شة، وال�شماح بدخول اأهلنا من فل�شطينيي الداخل 
اىل املدينة،  �شهدت مدينة نابل�س مو�شما متميزا مل ي�شبق لها ان عا�شته طوال 
التجاري  الن�شاط  وترية  بارتفاع  متيز  املا�شية،  الثمانية  النتفا�شة  �شنوات 

وعدد الزوار الذين دخلوا لزيارة املدينة وموؤ�ش�شاتها املختلفة.

وقد انعك�س هذا الو�شع اإيجابا على بلدية نابل�س، التي ا�شتقبلت عددا كبريا 
التمثيل  ومكاتب  املانحة  املوؤ�ش�شات  وممثلي  املت�شامنة   الدولية  الوفود  من 
لدى ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، اإ�شافة اإىل وفود من املدن التي تربطها 

بنابل�س علقات تواأمة وتعاون م�شرتك. 

وقد عمل ق�شم العلقات العامة والدولية يف بلدية نابل�س على ترتيب هذه 
الزيارات وو�شع براجمها بالتعاون مع خمتلف دوائر البلدية املعنية وموؤ�ش�شات 
املدينة مثل املحافظة وجامعة النجاح الوطنية والغرفة التجارية وغريها من 
الزائرة على حقيقة  الوفود  اإطلع خمتلف  املوؤ�ش�شات وبذل جهودا كبرية يف 
العديد  تاريخي عريق يحت�شن  واأهميتها كمركز  نابل�س،  الأو�شاع يف مدينة 

من املواقع الأثرية. 

ومن �شمن ع�شرات الوفود الزائرة التي ا�شتقبلتها نابل�س، كان هناك ح�شور 
ملحوظ لوفود املدن التي تربطها بها علقات توءمة مثل مدينة �شتافنجر 
وبر�شلونة  اليطاليتني  وتو�شكان  ونابويل  ال�شكتلندية،  ودندي  الرنويجية، 
ال�شبانية، حيث اأدت هذه الزيارات اإىل تعميق اأوا�شر التعاون بني نابل�س وهذه 

املدن، ونتج عنها توقيع اتفاقيات م�شرتكة للتعاون. 

م�شروعني  تنفيذ  دعم  على  و�شتافنجر  نابل�س  بلديتي  بني  التفاق  مت  فقد 
بيئيني يف املدينة، كما تعهدت مدينة نابويل اليطالية بدعم م�شروع ان�شاء 

مركز توعوي للقلب يف البلدة القدمية بنابل�س.



�سبكة اأوروبا - نابل�س
جاءت فكرة �شبكة اأوروبا-نابل�س مببادرة من مدينة ليل الفرن�شية التي تربطها علقات تواأمة وثيقة بنابل�س، وذلك جت�شيدا للمثل 
القائل "ال�شديق وقت ال�شيق"، حيث طرحت هذه املبادرة اإبان الهجمة ال�شر�شة التي �شنتها قوات الحتلل الإ�شرائيلي على نابل�س، 

واحل�شار اخلانق املفرو�س عليها منذ �شهر اأيلول 2000. 
وتفيد  هذه املبادرة انه يتوجب على املدن الأوروبية التي تربطها بنابل�س علقات توءمة و�شداقة ان تعمل وب�شكل جماعي وفعال من 
اأجل ح�شد الدعم اللزم وبكافة الو�شائل املتاحة من اأجل تخفيف معاناة نابل�س وتنفيذ عدد من امل�شاريع احليوية التي تخدم �شكان 

هذه املدينة وت�شاعدهم على جتاوز معاناتهم وحت�شن حياتهم. 
وقد اأعلن ر�شميا عن انطلق هذه املبادرة خلل املوؤمتر الثالث للهيئات املحلية الوروبية لل�شلم الذي انعقد يف مدينة البندقية 

اليطالية خلل �شهر اأيلول 2008، والذي ح�شره ع�شوا املجل�س البلدي ال�شتاذ �شعيد هندية واملهند�س يحيى عرفات.  

ومن اأجل تفعيل هذه املبادرة والتفاق على عدد من اخلطوات العملية، دعا رئي�س بلدية �شتافنجر الرنويجية جميع روؤ�شاء البلديات 
التواأمة مع نابل�س حل�شور موؤمتر لروؤ�شاء البلديات املتواأمة مع نابل�س، والذي �شارك به املهند�س عديل يعي�س رئي�س بلدية نابل�س، 
حيث انعقد املوؤمتر يف اخلام�س من ت�شرين ثاين 2009، ومت التفاق يف ختامه على عدد من اخلطوات العملية لتفعيل هذه املبادرة، 
ومن بينها ترتيب زيارة لروؤ�شاء بلديات اوروبية اىل نابل�س بداية 2010 والتح�شري ملوؤمتر اآخر يف مدينة نابويل اليطالية نهاية العام  

نف�شه .
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م�ساريع متكني املراأة 
اجلهود  بكافة  حتقيقه  اإىل  �شعني  �شاميا  هدفا  اأعينهن  ن�شب  وو�شعن  البلدي،  املجل�ض  يف  املراأة  نابل�ض  مدينة  من  ن�شاء  ثالث  مثلت 
واالإمكانيات املتوفرة، فقمن وبدعم حثيث من املجل�ض البلدي بت�شكيل جلنة �شوؤون املراأة بهدف تفعيل دورها ور�شالتها للو�شول اإىل جميع 
ن�شاء مدينة نابل�ض من اجل دعمهن ومتكينهن يف كافة املجاالت. ولتحقيق هذه الر�شالة نفذت اللجنة جمموعة من االأن�شطة وامل�شاريع 

اأهمها م�شروع الدعم النف�شي واالجتماعي للن�شاء وم�شروع ركن املراأة. 

ويهدف م�شروع الدعم النف�شي واالجتماعي والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان اإىل رفع م�شتوى حماية الن�شاء 
من العنف والعنف املبني على النوع االجتماعي من خالل تنظيم جل�شات التوعية وبناء قدرات املوؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال. ولتحقيق 
هذه االأهداف قام طاقم امل�شروع بتنفيذ  العديد من االأن�شطة االإر�شادية والتوعوية واالأعمال الفنية، باالإ�شافة اإىل ور�ض العمل واملحا�شرات 
واملوؤمترات. وقد عمل هذا امل�شروع الرائد على توفري 200 فر�شة عمل جزئي للخريجات والنا�شطات يف العمل املجتمعي. كما ا�شتفادت 
اأكرث من 50 موؤ�ش�شة من اأن�شطة امل�شروع التدريبية واملنح املالية لتنفيذ االأن�شطة املختلفة. باالإ�شافة اإىل م�شاركة 20000 اأمراه يف الور�ض 
التدريبية التوعوية والرتفيهية املختلفة التي نفذها امل�شروع. واالهم من ذلك كله فقد مت اعتبار البلدية مرجعية وا�شحة ومظلة تن�شوي 

حتتها اأكرث من 50 موؤ�ش�شة تعنى ب�شوؤون املراأة.

واملهن  ال�شغرية  االإعمال  الن�شاء �شاحبات  للمراأة، من خالل م�شاعدة  االقت�شادي  الو�شع  اإىل حت�شني  املراأة فيهدف  اأما م�شروع ركن 
اليدوية على اإدارة م�شاريعهن وت�شويق منتجاتهن حيث مت عقد دورات اإر�شادية وت�شويقية باالإ�شافة اإىل تاأ�شي�ض مقر دائم مل�شاريع املراأة 

وزاوية عر�ض دائم ملنتجاتهن بهدف ت�شويقها وبيعها حمليا ودوليا. 

جتدر االإ�شارة اإىل اأن �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان يعترب م�شروع "الدعم النف�شي واالإجتماعي للن�شاء" من ق�ش�ض النجاح لرباجمه 
وقد عمم الفكرة على بلديات اأخرى يف ال�شفة الغربية كما اعترب جتربة جلنة �شوؤون املراأة يف بلدية نابل�ض االأوىل من نوعها على م�شتوى 
الوطن العربي خالل م�شاركة طاقم امل�شروع يف تدريب مت يف دولة تون�ض ال�شقيقة. اإن النجاح الذي حققته م�شاريع املراأة يف بلدية نابل�ض 
عملت على حتفيز املجل�ض البلدي الإ�شتحداث مركز االأن�شطة الن�شوية والذي �شيحمل ا�شم )ركن املراأة( حيث �شيتم افتتاح هذا املركز 

ر�شميًا خالل �شهر كانون ثاين 2010. 
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م�سروع الت�سوير اجلوي ملدينة نابل�س

يعترب م�شروع الت�شوير اجلوي ملدينة نابل�س �شمن امل�شاريع املتميزة التي نفذتها بلدية نابل�س للعام 2009 من حيث الأهمية الكبرية 
لهذا امل�شروع على ال�شعيدين ال�شرتاتيجي والتخطيط امل�شتقبلي،  نظرا لكونه يعترب ركيزة اأ�شا�شية يف اإعداد الدرا�شات التخطيطية 
لتو�شعة مدينة نابل�س وحميطها م�شتقبل، ويوفر معلومات دقيقة حول كثافة البنية والكثافة ال�شكانية مما ي�شاعد ق�شم التخطيط 
على حل م�شاكل البنية واقرتاح مواقع جديدة للبناء فيها. اإ�شافة اىل ذلك، فاإن م�شروع الت�شوير اجلوي  يحدد وب�شكل دقيق مواقع  

العديد من املرافق احليوية يف نابل�س.    

وقد بو�شر بتنفيذ م�شروع الت�شوير اجلوي ملدينة نابل�س نهاية �شهر ت�شرين ثاين من العام 2008 وا�شتمر العمل به حتى نهاية �شهر 
كانون اأول املا�شي بتربع من مقاطعة وحمافظة اأومربيا وبلدية بريوجيا اليطالية، وغطى الت�شوير اجلوي م�شاحة 60 كم مربعاً 
�شملت مدينة نابل�س وبع�س القرى املحيطة بها. وقد مت التقاط ال�شور من اجلو على ارتفاع �شتة اآلف قدم، وهي امل�شافة التي ميكن 
من خللها اإظهار خمتلف العنا�شر مثل الطرق والبنية واأعمدة الكهرباء واجلدارن ال�شتنادية ومناهل ال�شرف ال�شحي ومبقيا�س 

دقة 1000:1.

وكان اآخر م�شروع ت�شوير جوي ملدينة نابل�س قد نفذ عام 1996 وغطى م�شاحة 28 كم مربعاً يف ذلك الوقت.
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حر�سا على حت�سني ادائهم 
بلدية نابل�س توفد عدد من رجال االطفاء لتلقي دورة يف ا�سكتلندا

نابل�س  العاملني يف ق�شم الطفاء ببلدية  اأوفدت بلدية نابل�س وبالتعاون مع رابطة توءمة نابل�س دندي ثمانية من رجال الإطفاء 
حل�شور دورة تدريبية ا�شتمرت �شهرا يف ا�شكتلندا، وذلك بدعوة من نقابة رجال الإطفاء الربيطانية حيث تلقى امل�شاركون يف هذه 
الدورة تدريبات مكثفة على عدد من التقنيات احلديثة والإجراءات امل�شتخدمة يف التعامل مع حوادث ال�شري الكبرية، وال�شيناريوهات 
املحتملة حلوادث حقيقية ويف عدة ظروف والتعامل مع معدات واأدوات خا�شة لذلك، كما تدربوا على اإجراءات البحث والإنقاذ يف 
حرائق املباين الكبرية، وطرق اإخلء امل�شابني من الطوابق العليا بالإ�شافة اإىل بع�س التقنيات احلديثة يف مكافحة واإخماد احلريق، 
الأ�شاليب  والتعرف على احدث  التحقيق باحلريق  واأ�شا�شيات  والردم ومبادئ  الأنقا�س  ال�شحايا حتت  البحث عن  وطرق وتقنيات 

والتقنيات امل�شتخدمة.

قام وفد  الدورة  اثناء  الربيطانية.ويف  املدن  الإطفاء يف  ملراكز  زيارات  يوماً،  عدة  ا�شتمرت 30  والتي   ، الفرتة  تلك  هذا وقد تخلل 
الطفائيني بزيارات ر�شمية لعدد من امل�شئولني الربيطانيني ومناق�شة و�شع واحتياجات ق�شم الإطفاءيف بلدية نابل�س ب�شكل خا�س، 
ال�شكتلندي  الربملان  زيارة  بال�شافة اىل  ال�شكتلندي،  وال�شلمة  الأمن  وزير  بينهم  ب�شكل عام، ومن  الفل�شطيني  ال�شعب  واأو�شاع 

واللتقاء بعدد من اأع�شاء الربملان الداعمني لل�شعب والق�شية الفل�شطينية وزيارة للربملان الجنليزي يف لندن.
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دورات و م�ساركات خارجية
�شمن خطته للنهو�ض مب�شتوى اأداء العاملني يف البلدية فقد ا�شتحدث املجل�ض البلدي وحدة خا�شة تعنى بتطوير مهارات العاملني اأطلق 
عليها �شعبة التطوير والتدريب، حيث تندرج �شمن ق�شم املوارد الب�شرية. وقد مت اإيفاد عدد من موظفي خمتلف الدوائر واالأق�شام يف دوراٍت 

تدريبية �شواء يف الداخل اأو يف اخلارج. فيما يلي قائمة بالدورات وامل�شاركات املحلية والدولية. 

تاريخ امل�شاركةالدولة      الدائرة طبيعة امل�شاركةالرقم

املوؤمتر العربي الثاين لتكنولوجيا املوارد الب�شرية ونظم 1
تطور االأداء املوؤ�ش�شي

اأع�شاء جمل�ض 
2009جمهوريه م�شر العربيةبلدي

2009 ا�شكتلندا - بريطانيااإطفائية البلديةدورة يف اأعمال االإطفاء واالإنقاذ2

موؤمتر روؤ�شاء البلديات وفعاليات الذكرى ال�شنوية لتاأ�شي�ض 3
التوءمه مع مدينه نابل�ض.

رئي�ض بلدية نابل�ض
2009الرنويجالعالقات العامة

رئي�ض بلدية نابل�ضموؤمتر التخطيط احل�شري4
2009فرن�شادائرة الهند�شة

2009اجلمهورية ال�شوريةدائرة الهند�شةور�شة حول تقليل االأخطار يف املناطق احل�شرية5
2009تركياق�شم املياهدورة تدريبية يف جمال املوا�شفات الفنية ملوا�شري املياه6

دائرة املياه دورة اإدارة متويل امل�شاريع7
2009مملكه البحرينوال�شرف ال�شحي

دائرة املياه لقاء حول اقت�شاديات البيئة8
2009لبنانوال�شرف ال�شحي

الربنامج التدريبي )نظام جمع البيانات والتحكم عن بعد 9
)SCada

دائرة املياه 
2009جمهوريه م�شر العربيةوال�شرف ال�شحي

ادارة و�شيانة �شبكات املياه بدعوه من �شركه مياه االأردن 10
)مياهنا(. 

دوائر البلدية 
2009االردناملختلفة

ع�شو جمل�ض بلديموؤمتر ال�شرق االأو�شط » العداد الذكي وال�شبكات الذكية.11
2009االإمارات العربية املتحدةدائرة الكهرباء

دائرة املياه دوره تدريبيه حول »االداره املالية لغري املحا�شبني«12
2009جمهوريه م�شر العربيةوال�شرف ال�شحي

دائرة املياه معر�ض13
2009جمهورية اأملانيا االحتاديةوال�شرف ال�شحي

دائرة املياه برنامج تدريبي )ك�شف الت�شرب وقيا�شه يف �شبكات املياه(14
2009جمهوريه م�شر العربيةوال�شرف ال�شحي

دائرة املياه ور�شه حول التغيري االإداري15
2009االأردنوال�شرف ال�شحي

2009عماندائرة الكهرباءموؤمتر نحو بلدية عربية الكرتونية16
2009تركيادائرة الكهرباءفح�ض حموالت القدرة يف تركيا17
2008عماندائرة الكهرباءاملعر�ض الدويل للمعدات الكهربائية18

2008القاهرةدائرة الكهرباءزيارة امل�شنع ال�شويدي للعدادات الكهربائية م�شبقة الدفع19
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دائرة املياه دورة يف اداره وتطوير مرافق املياه20
2008االأردنوال�شرف ال�شحي

املائدة امل�شتديرة لروؤ�شاء البلديات21
4 World Urban foram موؤمتر

ع�شو جمل�ض بلدي
2008ال�شنيالعالقات العامة

2008الرنويجدائرة الهند�شةامل�شاركة يف مناق�شه حمايه البيئه.22

اأع�شاء جمل�ض املوؤمتر الثالث للهيئات املحليه االوروبيه لل�شالم23
2008ايطاليابلدي

االطالع على العدادات الكهربائيه م�شبقة الدفع24
)م�شنع هويل انرتنا�شونال(

ع�شو جمل�ض بلدي
2008دولة ال�شنيدائره الكهرباء

ع�شو جمل�ض بلدييوم نابل�ض يف مدينه دندي واجتماع يف ايطاليا25
2008مدينة دنديالعالقات العامة

26 Urban Greenery and Park
administration

2008الياباندائرة الهند�شة 

مركز الطفل برنامج التبادل الثقايف مع الرنويج27
2008الرنويجالثقايف

ندوة بخ�شو�ض االإدارة االإبداعية28
2008م�شرع�شو جمل�ض بلديوور�شة  عمل يف الرقابة املالية

2007عماندائرة الكهرباءموؤمتر �شركات التوزيع االأردنية والفل�شطينية29

موؤمتر االحتاد العربي ملنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء يف 30
2007املغربدائرة الكهرباءاملغرب

2007البحر امليت - االأردنرئي�ض البلديةور�شة عمل »بناء قدرات وتطوير انظمة احلكم املحلية« 31

32World Travel Market 2007بريطانياالعالقات العامة

2007تركيارئي�ض البلديةموؤمتر القمة العاملية لروؤ�شاء البلديات 33

2007املغربالعالقات العامةموؤمتر منظمة املدن العربية34

ع�شو جمل�ض بلدياملوؤمتر الثاين لتوزيع الطاقة الكهربائية 35
2007املغرب + دائرة الكهرباء

2006ايطاليانائب الرئي�ضاجتماع اللجنة التنفيذية مل�شروع التعاون املتو�شطي 36
2006الرنويجرئي�ض البلديةاليوم الوطني يف الرنويج37 

 رئي�ض البلديةموؤمتر املدن وجودة احلياة-جنيف38
2006�شوي�شراو نائب الرئي�ض

2006ا�شطنبول / تركيارئي�ض البلديةلقاءات يف بلديات تركية39

موؤمتر لقاء احل�شارات 40
5th.Glocalization Conference

2006تركيا العالقات العامة

2006االأردندائرة الكهرباءدورة يف الكهرباء احلية41
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زيارة لويزا مورغنتيني ع�شو الربملان االأوروبي

اإجتماع جمل�ض اخلدمات امل�شرتكزيارة  وزير الثقافة االأردين والوفد املرافق

حفل تكرمي املوظفني املتقاعدين

زيارة وزير احلكم املحلي لبلدية نابل�ض توقيع اإتفاقية تفاهم مع ممثلية جنوب اإفريقيا
2009/7/192009/12/22

2009/11/192009/10/11

2009/7/222009/11/13

اإجنازات 2009 يف �سور ...
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وفد من مقاطعة اومربيا االإيطالية

حفل توزيع اجلوائز للفائزين يف �شباق املاراثونزيارة وفد موؤ�ش�شة التعاون

GTZ ور�شة عمل حول تر�شيد اإ�شتهالك املياه بالتعاون مع ال

اإفتتاح معر�ض زهر الربيع للمنتجات الن�شوية اإفتتاح معر�ض االأ�شالة واالإبداع 
2009/4/132009/3/29

2009/04/272009/10/30

2009/7/222009/12/19
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وفد بلدية جنني واالإطالع على مركز خدمات اجلمهور

توقيع عطاء م�شروع خف�ض الفاقدور�شة عمل مع البنك الدويل حول تعرفة املياه

زيارة وكيل وزارة االأ�شغال 

حفل تكرمي املتقاعدين زيارة وزير التعاون الدويل الإقليم تو�شكان - اإيطاليا
2009/6/42009/11/3

2009/11/19

2009/6/62009/3/22
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Historic Statement

Since six months passed, Nablus Municipality celebrated jointly with a number of local institutions 
the 14th decades› anniversary from the date of its inception in 1869, and which was regarded among 
pioneer municipalities in the Arab world as a service-oriented entity governed by its specific rules  and 
by-laws.

Today, and if we were able to browse the glorious history of this institution, we realize that it exhibits an 
ideal exemplary on a number of figures who devoted themselves for such goals; worked side by side with 
those who demonstrated fidelity and dedication, who took challenges and created rationale solutions 
when hardship situations arise. Those men were determined to accomplish gigantic achievements 
through which leading Nablus to such high rank level and turn it as ideal example for noble values 
namely; sincerity, generosity and faithfulness.  

during these historic moments, I wish to address your hearts and ears with these words and I leave it to 
the history for a just and fair judgment. I was honored and my colleagues «Council Members» to serve 
you during the last four years since we were elected in december 2005. In fact, and as we are all aware, 
we all suffered the repercussions of the most hardship situation encountered Palestine in general and 
our city in particular during the past eight years. We all recall the Israeli brutal incursions that led to the 
severe devastation to the infrastructure including streets, public buildings, local institutions, and houses 
in addition to the strict closure imposed on the city for more than eight years and the aggravated number 
of martyrs, injuries and prisoners. despite of this dramatic catastrophe which was hardly endurable 
and beyond our capabilities, our strong will and determination to build, develop,  and create proper 
conditions for the future generations enabled us overcome such injury through which we were inspired 
to proceed towards building and development. 

Since the beginning, we were inspired by our slogan «Nablus for all» through which we avoided political 
skirmishes and promoted relations with the surroundings paving the way towards achieving Greater 
Nablus Municipality. We also made tremendous efforts, despite the afore mentioned circumstances, to 
accomplish a number of achievements at different levels, be it be internal, local or external. at the internal 
level, we developed a new employee›s system «Cadre» and achieved job security to all workers. at the 
local level, we solved the high density of students inside schools and abandon the evening shift. We set 
a sound and scientific strategy for water issue enabled us securing additional water resources and fair 
water distribution to all citizens till year 2025. In addition, we secured electricity service for extended 
years. as far as city expansion is concerned, we produced a concrete plan within which we construct 
new alternative roads to ease traffic jam, established a number of public parks, pooled efforts with local 
institutions to enable Nablus recovered and regained its central position. Youth were of high priority 
addressing their needs through rehabilitation of the existing soccer filed and the inauguration of Sa›ed 
Sayel stadium. further, the cultural heritage lied within our vision by implementing several preservation 
and restoration projects for the heart of Nablus «the Old City». Not limited to but broadened, our vision 
has been expanded to strengthen our relations with the international organizations and twinned cities 
that gave a birth to a new initiative entitled: Euro-Nablus; a network that aims at mobilizing efforts of 
Nablus twinned cities to promote Nablus at the international level. Within this vision, new horizons of 
cooperation with other cities in different parts of the world will be created. 

Now, I kindly ask you to scan this report and rehearse its contents and accomplishments, leaving to 
you to judge and assess the performance of this giant entity that works for you and developed with your 
support. 

 Eng. Adly Rif,at Yaish 
Mayor of Nablus

Nablus 2010
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نابلس ... 
ستظلني نوراً يضيء ألهلك طريق العز والفخار
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