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الخليل خمس سنوات من العطاء والبناء //
اهلي احبتي اهالي مدينة الخليل الغراء

نطل عليكم من خالل هذا االصدار الخاص لنضع بين ايديكم حصيلة عمل متواصل الهم االنجازات الراسخة على ارض 
الواقع منذ ان شرفني سيادة الرئيس محمود عباس »ابو مازن« بتسلم رئاسة بلدية الخليل في العام 2007 الكمل 
مسيرة العطاء و البناء التى سار على دربها زمالئي السابقين من رؤوساء بلديات واعضاء المجلس البلدي. منذ  ان توليت 
رئاسة البلدية ادركت حجم المسؤولية الكبيرة التى يتطلبها العمل في خدمة مدينة خليل الرحمن التى يذخر تاريخها 
واالنتماء  والعطاء  والبذل  االصالة  عنهم  عرف  ومواطنين  التاريخ  احرف  سطرتها  مشرقة  بمحطات  الحضاري  وارثها 
الوطني. لذا وضعت نصب عيني خدمة ابناء مدينتي ووطني بامانة واخالص  رغم كل التحديات التى يفرضها واقعنا 
الفلسطيني داخليا وخارجيا وواصلت العمل ليل نهار من اجل ان تاخذ مدينة الخليل وضعها الحقيقي على الساحة 
الفلسطينية والعربية والدولية حيث اصبحت مدينة الخليل محل اهتمام اكبر على الصعيدين الوطني والدولي. وقد 
اوليت منذ تسلمي مهام رئاسة البلدية الحفاظ على االرث الحضاري واالنساني اهمية خاصة وذلك من خالل ادراج 
اروقة  الخليل اصبح في  اليونسكو وها هو ملف  لدى  العالمي  التراث  قائمة  االبراهيمي على  والحرم  القديمة  البلدة 
اليونسكو للمصادقة عليه في شهر فبراير من العام 2013, علمًا بأن مدينة الخليل أصبحت عضوًا في منظمة المدن 
التاريخية والتي تتخذ من اليابان مركزًا لها، وهناك عضوية لعدد قليل من الدول العربية فيها. وهذا بحد ذاته يعتبر 

انجازا وطنيا كبيرا لحماية تاريخنا وحضارتنا من اطماع االحتالل الغاشم.
االخوات واالخوة ابناء مدينة الخليل الحبيبة

على مدى الخمس سنوات الماضية تبنت البلدية خطة استراتيجية طموحة استندت على تطور االداء على صعيد البيت 
الداخلي وكذلك تطوير كافة مرافق البنية التحتية والخدماتية والتعليمة والثقافية والشبابية والتى سيتم ابرازها من 
المالية واالدارية المحوسبة واصبح  اليوم اصبحت تدار من خالل االنظمة  الخليل  خالل هذا االصدار الخاص. فبلدية 
بامكاننا تقديم الخدمات عن بعد من خالل البوابة االلكترونية ومركز خدمات الجمهور. ما اسسناه في بلدية الخليل 
هو قاعدة العمل المؤسسي في البلدية المبني على االنظمة والقوانين االدارية والمالية واالجراءات الموثقة والمحوسبة 
بحيث اصبحت البلدية تدار من خالل عمل مبنى على الالمركزية والشفافية وقواعد الحكم الرشيد بكفاءة وفعالية عالية 
يشهد لها محليا وعربيا ودوليا. هذا وقد تم تقديم طلب لعضوية منظمة البلديات اإللكترونية في العالم والتي تتخذ 

من برشلونة مقرا لها.
والصرف  والمياه  الكهرباء  ببنية تحتية وفوقية  عصرية وحديثة  في خدمات  اليوم تتمتع  الخليل  بلدية  اصبحت 
الصحي والطرق والحفاظ على بيئة المدينة من خالل استثمار التكنولوجيا الحديثة فكهرباء الخليل االكثر استقرارا من 
حيث استدامة التيار الكهرباء والبنية التحتية من احدث االنظمة وخدمات توزيع المياه رغم شح الحصول عليها من 
خالد عسيلي  رئيس بلدية الخليلالمصدر فهي االحدث في فلسطين من خالل التحكم االلكتروني في التوزيع وخدمات الطرق والمواصالت شهدت عمل 
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متواصل وانجاز كبير في معظم احياء المدينة من ميادين  وشق طرق جديدة واعادة توسيع وتاهيل ما هو قائم من 
شوارع رئيسية وارصفة للمشاة. والحفاظ على البيئة ايضا شهد تحسننا كبيرا من خالل زيادة عدد الطواقم والمعدات 
انجازات كبيرة  الصلبة  النفايات  المشترك الدارة  الخدمات  لتشكيل مجلس  وكان  البلدية  لطواقم  المتواصل  والعمل 
في ادارة و معالجة النفايات التى يتم جمعها والتخلص منها. أولت بلدية الخليل اهتماما خاصا لقطاعات الطفولة 
والمرأة والشباب فاصبحت اليوم مدينة الخليل االكبر على صعيد فلسطين من حيث توفر المرافق الثقافية والرياضية 
والتعليمية التى تعنى بقطاعات الطفولة والشباب والمرأة والذي يعتبر الشريحة االكبر في مجتمعنا الفلسطيني فاليوم 
تزهو مدينة الخليل بالصروح الثقافية والرياضية التى تحتضن النشاطات الوطنية والدولية كاستاد الحسين الدولي 
والصالة الرياضية االكبر في الوطن والمركز الكوري الذي يعتبر قصرا للثقافة والمؤتمرات ومركز طارق بن زياد بمسبحه 

االولمبي وغيرها من المراكز القائمة كاسعاد الطفولة والمكتبات العامة.
ابناء مدينة الخليل الحبيبة

مشاريع  من  االنتهاء  على  نشرف  كبير  وطنيا  واستحقاقا  انجازا  تعتبر  والتى  البلدية  االنتخابات  ابواب  على  ونحن 
استراتيجية كبيرة يجري بها العمل االن وهي البناء الجديد لدائرة المياه والصرف الصحي بمساحة 1600 متر مربع 
وقد احيل العطاء للتنفيذ وكذلك مجمع السيارات العمومية في شارع واد التفاح الجديد والذي هو في مرحلته النهائية 
العمال الكهروميكانيك وكذلك حديقة السالم واسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحاالت االجتماعية الذى هو في 

مرحلته االخيرة.
ونأمل بحول الله ان نقوم خالل شهر اكتوبر 2012 في افتتاح اول مرصد فلكي في فلسطين ليكون منارة علم اخرى 
لطالبنا في الجامعات والمدارس التى اولت بلدية الخليل اهتماما خاصا من حيث توفير قطع االراضي وبناء المدارس 

الجديد من خالل البلدية والمتبرعين للتخلص من التعليم المسائي.
االخوات واالخوة

في الختام اتمنى لالخوة للذين سيستلمون الدفة من بعدنا التوفيق والنجاح وان يواصلو مسيرة البناء والتطوير الن 
التحديات كبيرة وتتطلب العمل والبذل والعطاء الن مدينة الخليل تستحق منا ذلك.

امل من الله ان نكون قد وفقنا على مدى السنوات الخمس الماضية في ارضاء الله والمواطنين واود ان اختم بالقول ان 
الشكر والثناء يجب ان يصل للطواقم العاملة في البلدية التى تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية العالية.

وفق الله الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.
»اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في االرض« صدق الله العظيم



و اذا اردنا ان ان نلخص او نصور جانب من المشهد التراكمي لالنجازات التي حققتها بلدية الخليل خالل السنوات الخمسة الماضية في جميع قطاعات عملها و مناطق امتيازها نستطيع القول انه في مجال الطرق و المواصالت حققت البلدية نقلة 
نوعية بشواهد االرقام حيث تبين انها قامت بتنفيذ  مشروع اعادة تأهيل شارع الديك من ارصفه و جزر و بالط و اعمال توسعه وبناء اسوار )ديوان ال ابو اسنينه( بمساحة 2150 متر مربع ارصفة و 2750 متر بالط. و تأهيل شارع البصه )الحاوز 
الثاني( من بناء جزر و ارصفه بطول 1300 متر مربع و 1000 متر مربع بالط .و مشروع تأهيل شارع عقبة تفوح بمساحة 3600 متر ارصفة و 2750 متر مربع بالط.و  مشروع تأهيل شارع المقاطعه )محكمه الصلح( بمساحة 800 متر ارصفه 
و 760 متر مربع بالط. و مشروع تأهيل شارع قيزون من تزفيت و بالط و ارصفه و بنيه تحتيه من مصارف و تمديدات كهرباء و اعمده .و تأهيل مدخل و ساحة مستشفى الهالل االحمر الجديد من تزفيت و فرش بيسكورس.و تطوير و تأهيل ميدان 
القدس من تخطيط و تصميم وبناء جدران و لمسات جماليه.و اعمال تطويريه لعدة شوارع مختلفه , بالط لجرز شوارع و ارصفه مثل شارع الضحضاح و بثر المحجر و مستشفى عاليه و المونينايت و اعمال االسفلت و البيسكورس حيث تم تعبيد و 
عده شوارع مثل شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لالسكان الخيري و ابو اكتيله و عين بني سليم و واد الغروس و حارة الشيخ و ميدان بئر المحجر و مدخل اسعاد الطفوله و شارع جامعة القدس المفتوحه.و اعمال التوسيع و بناء السالسل و المرابيع . 
اعمال بناء االسوار االستندايه مثل شارع ام الداليه و الديك و البصه و عقبه تفوح و وادي النصارى و اعمال الدهان والتخطيط لشوارع المدينه مثل ممرات المشاه و خطوط التوقف و اسهم االتجاهات و خطوط تحديد المسارات. شهد العام 2010 
نهضة كبيرة في مجال تنظيم و اعادة تأهيل و صيانة الطرق و االرصفة في كافة احياء المدينة  حيث تم مشروع اعادة تأهيل شارع الحاووز – بئر السبع – المرحلة االولى و الثانية- و تم تنفيذ المشروع بطول  1500 م.ط و عرض 20 م.و شارع 
المقاطعة – المرحلة االولى و الثانية- و تم تنفيذ الشارع بطول اجمالي 2000 م.ط و متوسط عرض 16 م.و شارع ضاحية البلدية_ تم تنفيذ المشروع بطول اجمالي  1500 م.ط و معدل عرض 20 م.وشارع قيزون المرحلة الثالثة- و تم تنفيذ 
المشروع 2.5 كم.و شارع الجامعة –تم تنفيذ لمشروع بطول 1000 م.ط و عرض 22 م.و شارع المنطقة الصناعية المرحلة االولى – تم التنفيذ بطول 1500 م.ط و عرض 26 م. فتح طرق جديدة بطول )5( كم و بمساحة )114,000( متر مربع.و 
اعادة تأهيل و توسيع شوارع رئيسية بطول )11.8( كم و بمساحة )223,300( متر مربع . اعمال صيانة الطرق من خالل ميزانية البلدية بمجموع )7200( طن من الزفتة و )14500( طن من البيس كورس.و اعمال اعادة تأهيل شوارع رئيسية 
بطبقة اسفلتية من خالل المشاريع الممولة من الوكالة االمريكية للتنمية بمساحة )131,000( متر مربع. و اعادة تأهيل و بناء ارصفة جديدة من خالل المشالريع الممولة بطول )11,500( متر.و اعادة تأهيل و بناء ارصفة جديدية )بالط و جبه 

( من خالل ميزانية البلدية )4000( متر. 
كما تم  في العام  2011العمل على تاهيل مجموعـة من الطرق الرئيسية في المدينـة  بتمويـل من مجموعـة من الشركاء والممولين باالضافة الى السلطة الوطنيــة الفلسطينية في اطار تطوير البلديــات ، وذلك من خالل صنــــدوق تطوير واقراض 
البلديات باالضافة الى مشاريع اخرى مموله من وزارة المالية الفلسطينية من خالل وزارة الحكم المحلي وفيما يلي موجز عن هذه المشاريع مشروع  تاهيل شارع فرش الهوى- الجزءالشرقي والجزء الغربي حيث تم تنفيذ المشروع بطول اجمالي 1400 
م. ط ومعدل عرض 22 متر .و مشروع تاهيل شارع محمد علي حيث تم تنفيذ المشروع بطول اجمالي 1300 م. ط ومعدل عرض 16 متر . مشروع تاهيل شارع واد الكرم حيث تم تنفيذ المشروع بطول اجمالي 1300 م. ط ومعدل عرض 16 متر .و 
مشروع تاهيل شارع عيصى الجزء الشرقي والجزء الغربي حيث تم تنفيذ المشروع بطول اجمالي 1300 م. ط ومعدل عرض 18 متر .. مشروع تاهيل شارع قيزون المرحلة الثالثة حيث تم تنفيــذ المشروع بطول اجمالي 2.5 كم مشروع اعادة تاهيل 
شارع السالم وزقاق الهيش, هذا المشروع من المشاريع التي يتم تنفيذه خالل  هذا العام حيث يتم تاهيل ارصفتهما وذلك الهمية الشارع حيث يعتبر من اهم شوارع الخليــــــل الرئيسيــة و قد انجز جزء كبير من هذا المشروع و توقع االنتهاء منه 
خالل شهر تشرين الثاني القادم في حين تم اقرار تعبيد معظم الطرق في المدينة  حيث سيتم نتفيذ المشروع خالل شهر تشرين الثاني القادم و يشمل المشروع تعبيد ما مساحته 270 الف متر مربع بتمويل من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

USAID. كما يتم العمل في الوقت الحالي على إعادة تأهيل ميدان التحرير وتنظيمه بشكل جمالي على شاكلة مدخل المدينة والميادين األخرى.

الطرق و الميادين واجهة المدينة و اساس تنمية  //

ال شك ان قطاع الكهرباء احد اهم االلوليات لدى بلدية الخليل لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الصناعة 

التي تعد الخليل عاصمتها من بين المدن الفلسطينة و قد شهد هذا القطاع في الخليل قفزة نوعية بدت 

ظاهرة و ملموسة  حيث ال انقطاع في التيار في اكثر االحوال الجوية صعوبة اضافة للقدرة الكهربائية 

التي وصلت اليه و تحقيق انجاز في انخفاض نسبة الفاقد الذي يشكل عادة االشكالية الرئيسة و العبء 

باختصار  نذكر  االخيرة  الست  األعوام  التي تحققت في  الضخمة  االنجازات  نوجز  ان  اردنا  اذا  و   . الكبير 

الكهربائي  الجهد  رفع  تم  حيث  للحصر  ال  للقياس  كعينة   9  -  2012 شهر  حتى  اليه  الوصول  تم  ما 

للنظام الكهربائي من 6.6 إلى 11 ك.ف لتشمل مدينة الخليل – حلحول وكامل منطقة األمتياز.و تركيب 

.GIS 33/11 والبدء بتشكيل نظـــــامKV وتشغيل نظام سكادا الدارة ورقابة محطات التحويل الرئيسية

و تمديد 112 كم كابل جهد متوسط مختلف المقاسات.

كما تم تمديد287 كم كابل جهد منخفض مفرد مختلف المقاسات. و تركيب 329 محطة توزيع لفئات 

على  االقصى  الحمل  وبلغ  مسبق.  دفع  فاز   3 و  فاز   1 عداد   13820 تركيب  و  المختلفة.  المشتركين 

شبكات الشركة حتى هذا العام )89( م.ف.أ.وتبلغ  استطاعة محطات التحويل الرئيسية العاملة 156 

%98. وتم توريد وتشغيل ونش مجرور  الشركة  الكهربائي على شبكات  التيار  م.ف.أ.وبلغت استمرارية 

 package S/S  11/0.4 لسحب الكابالت – ممول من سلطة الطاقة.و تجميع وتشغيل 2 محطة مجمعة

.33/11KV ك.ف في مشاغل الشركة، وتوسعة محطات رئيسية

 MPC 5 قدرة جديدة من الشركة القطرية. و البدء بتطبيق نظام االيزو. و انشاء مبنى لمركزMVA تم توفير

ومحطة تحويل حلحول 33/11KVA و استالم برامج واجهزة GIS الخاص بالكهرباء و توريد وتركيب اجهزة 

حاسوب blade servers ونقل االنظمة العاملة بها .و فتح وتشغيل مراكز شحن الدفع المسبق والقبض 

للفواتير في مواقع متعددة من المدينة و بلغت نسبة الضياع ) الفاقد في الكهرباء ( %20. و بلغت نسبة 

التحصيالت لعام 2011 )%76(.بلغت نسبة السداد للشركة القطرية من اثمان الطاقة 70%.

//كهرباء الخليل استمرارية للتيار تجاوزت عواصم عربية 
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عدالــة التوزيـع بانظمـة حديثـة شعـار دائـرة الميـاه  //
على صعيد قطاع المياه و ما تعانيه مدينة الخليل من نقص حاد بمصادرها و التي هي من مسؤولية سلطة 
المياه الفلسطينة المزود الرئيس للمياه و التي لم تصل كميات المياه الواصلة للمدينة بعد الى الحد االدنى 
المطلوب و لكن دائرة المياه في بلدية الخليل لم تألو جهدا خالل السنوات الخمسة الماضية حيث تبين االرقام 
و االنجازات التالية حجم العمل و االنجاز  حيث تم تنفيذ مشروع تطوير شبكة مياه الشرب في مدينة  الخليل 
و من المواقع التي تم تنفيذه فيها بيت عينون ,لمبوع , ضاحية الرامه, عيصى الفوقا, عيصى لوزا, الشعابة, 

شارع السالم, راس الجوره, المحاور, قيزون,واد الهريه, دخلة الهيموني,و جبل الشريف
و االستالم النهائي لمشروع تأهيل محطة الفوار و التنفيذ عن طريق المقاول شركة العمر الهندسيه.و العمل 

على مشروع تجديد نظام software  الخاص بمحطة بئر الصافي.
و مشروع بناء خزان مياه محطة الحرايق بسعة 100 متر مكعب. و تجميع محطة الربو في منطقة الفحص 
الصيانات  اعمال  قيزون.و  منطقة  في  مياه جديده  تمديد شبكة  المحطة.و  لتشغيل  مواسير  تمديد شبكة  و 
للشبكات و خطوط المياه في اماكن مختلفة بالمدينة.و اعمال مختبر المياه و الفحوصات المخبريه  و التالي 

موجز االعمال في دائرة المياه :
*)297( حالة مشاريع جديدة وتوسعه للشبكة بطول 35 كم  * )17436( حالة لقسم العدادات الجديده 
*)1212( اشتراكات جديده بطول 21 كم*)9506( حالة صيانة شبكات عامة بطول 6 كم*)1421( 

حالة مختبر جوده المياه *)2392( حالة لفرقة اللحام.

شبكة متكاملة للصرف الصحي تغطي المدينة في جوانبها االربع //
و في جانب قطاع الصرف الصحي  كان الطول االجمالي للخطوط المنفذه في عام 2008 هو 4006 م.ط باقطار مختلفه في حين كانت كانت الخطوط المنفذه لعام 2009 هو 4748 م.« باقطار مختلفه حيث تم تمويل مشاريع بتمويل 
خارجي من الحكومه الفرنسيه مثل مشروع الصرف الصحي دوار ابن رشد و دوار المناره اضافة لتفيذ مشروع الصرف الصحي قيزون و ضاحيه البلديه و خربه كنعان  و مشاريع تم تمويلها من الحكومه السويديه لشارع الشالله و شارع الزاهد و شارع 
العميان و شارع الشالله الوسطى و مشاريع تم تمويلها من الوكاله االمريكيه للتنميه مثل مشروع تأهيل شبكه الصرف الصحي في البلده القديمه لمدينة الخليل.في عام 2010 تم العمل على تطوير و اعادة تأهيل شبكة المجاري العامة حيث تم 
تمديد مواسير باقطار مختلفة داخل المدينة بطول )6348( متر من ميزانية البلدية و كذلك اعادة تأهيل و تمديد ما طوله )5488( متر من خالل مشاريع ممولة  من الدول المانحة ليصل المجموع الكلي الى )11836( متر طول. و في عام 2011 
الطول اإلجمالي للخطوط المنفذه 5069   م.ط. بأقطار مختلفة بتمويل ذاتي والمشاريع التي تم تنفيذها بتمويل خارجي من خالل الدول المانحه حيث تم تنفيذ خط سنجر ميدان التحرير)– )خلة نفيسه عائلة عمرو( –)خط مدرسة ابو غزاله( 

مواسير بالستيك قطر8«  بطول اجمالي 700 متر 
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صروح و انشاءات ضخمة لقسم العمارة  //

الصحة و البيئة كان لهم الدور و الريادة  //

قسم العمارة و المشاريع تحمل الجهد االكبر في مجال تصميم و متابعة المشاريع التي انشات خالل السنوات الماضية و التي شمل منشات و مرافق ضخمة من انجازاتها يمكن القول انها انجزت مشروع ملعب الحسين بن علي  و مشروع اعادة تأهيل 

قاعة بلدية الخليل و مركز خدمات الجمهور و مشروع تأهيل مكتبة الخليل القديمة.و مشروع تأهيل ميدان القدس. و مشروع تشطيب الصاله الرياضيه المغلقه.و  مشروع انشاء نادي طارق بن زياد .و انشاء المشروع الكوري – مركز شبابي و مدرسه و 

حديقة لمنطقة ننقر. و تنفيذ العديد من المدارس و المشاريع المجتمعيه مثل مدرسة محمود ابو غزاله و مدرسه الحداد و االنصار  و مشروع عياده الرامه التابعه لوزاره الصحه و مشروع مقر نادي شباب الخليل الرياضي . و مشروع مجمع اسعاد الطفوله.و 

مشروع تشطيب المجمع التجاري الواقع في موقع حيوي و مهم على تقاطع شارع السالم مع شارع ابو كتيال المعروف بمفرق المدارس بمساحة 1700 متر مربع لكل طابق حيث يتكون من تسويه موقف للسيارات و طابق ارضي محالت تجاريه و طابق 

اول كمكاتب تجاريه.و محطة مواقف بلدية الخليل المركزيه التي تقع وسط القلب التجاري لمدينة الخليل على مساحة تقدر ب 2500 متر مربع بين شارعي العدل و بئر السبع و مشروع حديقة السالم و التي تقع بالقرب من شارع السالم في منطقة 

تتميز باطاللتها الخالبه حيث تم تنفيذه على مساحة ارض تملكها البلدية 13000 متر مربع. حيث يتكون المشروع من بركه مياه و عناصر مائيه و شالالت و نوافير و كافيتيريا و العاب كهربائيه و ملعب لالطفال و مساحات خضراء و ساحة شبابيه 

و العديد من الخدمات كما و انه يراعي ذوي االحتياجات الخاصه للوصول لكل ارجاء الحديقه.و مشروع ميدان القدس  في مدخل المدينة الشمالي حيث جاء هذا المشروع كاهتمام من بلدية الخليل في اضفاء مظهر جميل وحضاري لمدخل المدينه 

ووسيله لتنظيم المرور.و  مشروع اسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز لالسكان الخيري في منطقة واد البصاص و تالها مشروع الصالة الرياضية المغلقة و كما تواصلت االعمال خالل عامي 2010 و 2011 حيث كان مشـروع  إنشاء مدرسة محمود ابو 

غزالة و مشـروع  مركز شباب طارق بن زياد و مشـروع تطوير دائرة التخطيط والتنمية االقتصادية و مشـروع  تشطيب مستودع بلدية الخليل -  المجمع التجاري 

و في قطاع الصحة و الحفاظ على البيئة و الذي يقع على عاتقه واقع صعب في المدينة حيث تجاوزت كمية النفايات الصلبة التي تجمع من المدينة يوميا 190 طن و هذا مؤشر على حجم العمل الكبير و متطلباته حيث عمل قسم الصحة و الحفاظ 

على البيئه خالل السنوات الماضية على تقسيم القسم الى اربع شعب بحيث تشكل كل شعبه وحده اداريه مستقله تقوم بكافة االعمال الفنيه المطلوبه، ففي العام 2009 عمل القسم على جمع النفايات و نقلها و معالجتها في مكب النفايات 

من خالل ما يزيد عن 200 عامل مخصصين لجمع نفايات المنازل و تنظيف الشوارع بشكل يومي من خالل سيارات جمع النفايات البالغ عددها 17 سيارة مختلفه منها 12 سيارة ضاغطة باالضافة الى تخصيص 144 دونم كمكب للنفايات.كما 

و يتم في القسم تصنيع و صيانة الحاويات باالضافة العمال رش المبيد الحشري و توزيع سموم الجرذان و حمالت مكافحة الكالب الضاله. 

و في عام 2010 تم جمع ما يزيد عن 65000 طن نفايات من مدينة الخليل بمعدل 180 طن يوميا بواسطة عمال الجمع و التي يتم نقلها بواسطة سيارات الجمع لمكب النفايات , حيث يتم معالجتعا هناك، اضافة لشراء عربات نفايات سعة 

240 لتر و تصنيع سالت نفايات معدنية سعة 30 لتر عدد 200 وتم توزيعها في شوارع المدينة للمساهمة في رفع مستوى النظافة في المدينة،كما تم تصنيع 20 حاوية سعة 3.5 متر مكعب و 10 حاويات سعة 1100 لتر و توزيعها في 

مناطق مختلفة.

وعلى صعيد اخر ومن اجل ضبط العمل تم تركيب نظام مراقبة لسيارات جمع النفايات. ومن باب اخر ومن اجل الحفاظ على صحة البيئة من المخلفات الخطرة قامت طواقم البلدية بنقل مخلفات مصانع دباغة الجلود ومعالجتها بشكل مستقل 

حيث تم نقل ومعالجة 124 نقلة من نفايات هذه المصانع الى مكب النفايات. و في عام 2011 قامت طواقم القسم بجمع ما يقارب )67000( طن نفايات من مدينة الخليل بمعدل) 185( طن يوميا بواسطة عمال الجمع والتي يتم نقلها 

بواسطة سيارات الجمع لمكب النفايات، حيث يتم هناك معالجة هذه النفايات بتغطيتها يوميا بطبقة من الطمم حفاظا على البيئة و الصحة العامة . 
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بناء مدارس جديدة و انهاء الفترة المسائية خطة استراتيجية اثبتت نجاعتها  //
كما عملت بلدية الخليل على مشروع استراتيجي منذ خمس سنوات بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم النهاء الدوام المسائي حيث تم تحقيق الهدف بعد انشاء عدد من المدراس في مناطق مختلفة من المدينة و موزعة حسب التعداد السكاني 

لالحياء و المناطق من هذا المدارس التي تم انشاؤها مدرسة سعدية الحداد مدرسة القدس االساسية و مدرسة هاجر االساسية و مدرسة زيد بن ثابت و مدرسة عمار بن ياسر  و مدرسة حسان بن ثابت االساسية و مدرسة فاطمة اتكيدك و المدرسة 

الكورية الفلسطينية  و مدرسة محمود ابو غزالة و المدرسة االلمانية -خلة المغاربة مدرسة فلسطين - ام الدالية كما تم شراء مجموعة من االراضي بهدف بناء مدارس اضافية من صندوق البلدية 

الشراكة بين المحافظات رائدها مشروع ادارة النفايات الصلبة   //
و على جانب الشراكة االستراتيجية فان مشروع ادارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية والذي يخدم محافظتي الخليل 

وبيت لحم يتقدم بشكل جيد نحو تحقيق االهداف والمدة المحددة له وان من اهم االنجازات في الفترة االخيرة هي الحصول 

على التراخيص الالزمة النشاء المكب والمرافق المصاحبة له من الجانب االسرائيلي نظرا لكون الموقع يقع في المنطقة ج علما 

بان عملية الترخيص قد شكلت تحديا كبيرا للمشروع. وبناءا على ذلك فقد تم إحالة عطاء المشروع لصالح شركة الطريفي 

للمقاوالت و اإلعمار و بمبلغ إجمالي ثمانية ماليين دوالر » و بتمويل من البنك الدولي، و قد باشر المقاول العمل في المشروع 

في منتصف شهر تشرين اول من العام 2011 . وقد تم وضع حجر االساس للمشروع خالل احتفال تم بحضور دولة رئيس 

الوزراء وعدد من المانحين والشخصيات العامة والخاصة ومن لهم عالقة بالموضوع.و من المتوقع االنتهاء من جميع االعمال و 

تسليم المشروع في منتصف شهر اذار من العام 2013. تم إنجاز ما يقارب %80 من أعمال الحفريات و الردميات و العمل 

مازال مستمرا« في كل من الخاليا األربعة األولى )4+3+2+1( و الطريق الدائري )طريق محيط المكب( و موقع األبنية، حيث 

تم اإلنتهاء من أعمال الحفر في المشروع منتصف شهر شباط من العام 2012.



العسيلي يتوصل التفاق حول الطاقة الشمسية مع بلدية و غرفة تورينو االيطالية و يحصل على دعم  قوى سياسية ايطالية 
لملف الخليل في اليونسكو شباط القادم 

//

توصل خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل الى اتفاق اولي مع رئيس بلدية تورينو االيطالية »بيرو فاسينو« و رئيس غرفة تجارة و صناعة المدينة » سيرجو بوالتو » بخصوص تنفيذ مشروع للطاقة البديلة المتولدة عن الطاقة الشمسية في مدينة 

الخليل بتعاون و دعم من بلدية و غرفة مدينة تورينو االيطالية   .

جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع العسيلي بوالتو بدار غرفة تجارة و صناعة تورينو االيطالية حيث اتفقا الطرفان على العمل نحو تحقيق مشروع ريادي االكبر في الشرق االوسط و المتعلق بالبيئة النظيفة من خالل استخدام مصادر الطاقة  الطبيعية 

المتوفرة و التي من اهمها الطاقة الشمسية  .

و كان العسيلي خالل اللقاء قد تحدث عن اهمية التوجه نحو ايجاد مصادر بديلة للطاقة و مدى اهميتها للتجمعات الفلسطينية خاصة و ان االعتماد الرئيس  لهذه التجمعات على الطاقة الكهربائية المشتراه مما يخلق تكلفة عالية لالنتاج الصناعي 

الذي يعتمد االقتصاد الفلسطني على موارده   .

و اكد العسيلي ان دراسات متعددة انشأت لهذا الغرض مبينا مدى انعكاس المشروع على الواقع في مدينة الخليل و مدى االستفادة المتوقعة من نجاحه على حياة المواطن الفلسطيني من جانب و على الصناعة من جانب اخر اضافة الى القسم 

االهم المتعلق بالبيئة و الصحة العامة  .

 و استكماال للبحث عن الدعم و التعاون للمشروع التقى العسيلي في وقت الحق برئيس بلدية تورينو حيث تم التوصل الى اتفاق اولي لوضع تصور حول اتفاقية تعاون مشتركة بين البلديتين و الدعم لمشروع الطاقة البديلة في مدينة الخليل و 

زيارة االخير لفلسطين في نهاية الشهر القادم للتواصل و تحقيق االتفاقية المشتركة بعد انهاء مسودتها و وضع نقاط التعاون الرئيسية . 

العسيلي يطالب بدعم ملف الخليل في اليونسكو 

 كما طالب رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي القوى الحزبية و السياسية  و البلدية االيطالية لدعم ملف تسجيل الخليل على قائمة المدن التاريخية في اليونسكو و الذي سيتم تقديمة في شهر شباط  فبراير من العام القادم و ذلك خالل لقاءاته بعدد 

من المسؤولين االيطالين في مدينة جنوا االيطالية على هامش زيارته التي استمرت حتى السادس من شهر اكتوبر تشرين اول الجاري 

و كان العسيلي قد تلقى دعوة رسمية من رئيس بلدية جنوا االيطالية حيث بدأ زيارته بإجتماع موسع مع رئيس بلديتها  » جوزة ماريو جوريا » و وفد رفيع المستوى يمثل مدينتها و بحضور هاني جابر قنصل فلسطين في شمال ايطاليا .

 وقدم العسيلي في مستهل حديثه الشكر على الدعم الذي تقدمه بلدية جنو في بناء دائرة المياه و الصرف الصحي في بلدية الخليل ناقال تحيات الشعب الفلسطيني للشعب االيطالي على وقفتهم و دعمهم لحقوقه المشروعة متطرقا الى اتفاقية 

التوامة التي وقعت قبل ثالثة اعوام بين البلديتين و اهمية تفعيلها بمزيد من المشاريع المشتركة و تبادل الخبرات و تحقيق الدعم الفني المتبادل لعدد من المشاريع المستقبلية .

كما التقى العسيلي الحقا في مقر الحزب الديمقراطي االيطالي سكرتير الحزب في جنوه »مارجيني اروفي » وعضو البرلمان االوروبي« سيرجيو كوفيراتي« بهدف اطالعهم على االوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام و وواقع مدينة 

الخليل بشكل خاص 

 تطرق العسيلي  إلى الوضع العام في األراضي الفلسطينية و واقعها االقتصادي و السياسي و اإلنساني و ركز في حديثه على األوضاع التي تعيشها مدينة الخليل و على حد الخصوص البلدة القديمة و الواقع االقتصادي الذي يعاني حالة من 

التدهور بسبب إجراءات االحتالل و سياساته في وضع الحواجز و تعقيد حرية الحركة و نقل البضائع اضافة لالعتداءات و المضايقات على الفلسطينين من قبل المستوطنين المتواجدين في قلب المدينة عنوة و بقوة السالح .

و في نهاية اللقاء ابدى مارجيني تعاطفه مع حقوق الشعب الفلسطيني و مساندة قضاياه العادلة و العمل على تقديم كل المساعدة في مجال دعم تسجيل الخليل على قائمة اليونسكو شباط فبراير القادم بما هو متاح .
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الخليل استقبلت السيد الرئيس »ابو مازن« و احتفت البلدية  بافتتاحه عدد من مشاريعها //
وصف خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل زيارة الرئيس ابو مازن الى الخليل بانها جاءت في وقت كانت فيه المدينة باحوج ما يمكن لمثل هذه الزيارة حيث 

االزمة المائية التي تعيشها المدينة و التحركات الشعبية و المؤسساتية  تجاه المطالبة بحل االشكالية و انهاء االزمة الخانقة و التخفيف من حدتها على اقل 

تقدير .

و اضاف العسيلي ان االفطار الجماعي الذي جمع السيد الرئيس باالطفال االيتام و ذوي االعاقة في قاعة بلدية الخليل و التقائه بهم ادخل الفرحة و السعادة 

الى قلوبهم الذي عكسته كلماتهم البسيطة و المؤثرة في اللقاء و التي اوضحت عمق تعلق ابناء الشعب الفلسطيني بقيادته و التقاء قلوبهم و اجماعهم على 

ان الرئيس ابو مازن الخيار الفلسطيني و االمل في الوصل  الى الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة .  

و كان الرئيس قد التقى في قاعة بلدية الخليل و على مائدة االفطار االطفال االيتام من الجمعية الخيرية و ذوي االعاقة من جمعية االحسان في المدينة و 

استمع اليهم و قد بدى على وجههم السعادة و الفرحة  الغامرة اللتقائهم الرئيس و تناول وجبة االفطار برفقته و عدد من كبار مستشارية و شخصيات قيادية 

في السلطة الوطنية الفلسطينية .

و اعرب العسيلي عن سعادته الفتتاح الرئيس شخصيا ميدان مدخل المدينة الذي يحمل اسمه، كانت بلدية الخليل بالتعاون مع لجنة اعمار البلدة القديمة قد 

عملت على تنفيذه بتمويل من قبل وكالة التنمية السويدية ) سيدا ( و قد بدء العمل به منذ ثمانية اشهر تم خاللها تاهيل الساحة التي تقارب مساحتها 

1000 متر مربع و تضمن التاهيل واجهات االبنية المحيطة بساحة باب الزاوية بشكل يحافظ على نسقها المعماري القديم و يعكس صورة حضارية للموقع 

بذات الوقت .

كما شمل المشروع اعادة تاهيل الساحة في حد ذاتها باضافة عناصر تربط االصالة بالحداثة بشكل معماري جذاب اعتمد على اضافة فكرة سبيل الماء على 

شكل مدرج يعلوه برج فيه ساعة مع اضافة عناصر مائية و اشجار نخيل و اضاءات مترابطة و محطات جلوس و اقواس و ممرات مشاه .

و بين العسيلي انه تم تصميم المشروع بعد اعتماد مسابقة شارك بها عدد كبير من المكاتب الهندسية لتصميم مدخل البلدة القديمة و التي فاز بها مكتب 

هندسي من مدينة نابلس تم تنفيذه فعال بعد اعالن النتائج من قبل لجنة التحكيم المختصة .

و قد كان قد سبق مشاركة الرئيس في ديربي الخليل و اعالن انطالقة زيارة رافقه فيها العسيلي الى صالة بلدية الخليل المغلقة و التي حظيت الول مرة بشرف 

زيارته لها  منذ افتتاحها  قبل عامين حيث عبر الرئيس عن سعادته و اعجابه بالمستوى الذي تتمتع به الصالة من حيث المالعب و االمكانيات المتوفرة .

و عقب العسيلي على  زيارة الرئيس للمدينة ان زيارته و توجيهاته اعطتنا دافعا اضافيا و حافزا حقيقيا نحو المضي قدما في تحقيق التقدم و االزدهار للمدينة 

و تحقيق االفضل لسكانها من حيث المرافق و الخدمات و بذل مزيد من الجهود و تفجير الطاقات للرقي بالمواطن الفلسطيني و لمسابقة الزمن في تحقيق الذات 

و الهوية الفلسطينة المبنية على المعرفة و العلم بخط متوازي مع  المسار الطويل من التضحيات التي بذلها الشعب و القيادة الفلسطينية .
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المركز الفلكي األول في فلسطين
بلدية الخليل تستعد ألفتتاح

في المركز الكوري الفلسطيني

الفلسطيني (  الكوري  المركز   ( الرائد في فلسطين  العلمية على مركزها  اللمسات  الخليل الضافة إحدى  سعت بلدية 

( لتأسيس  الدولي ) كويكا  للتعاون  الكورية  الوكالة  للباحثين والهواه وبدعم من  الزائرين وخدمة  أنظار  ليكون محل 

خبرات  من  االستفادة  على  عملت  حيث   ، الفلكية  األجهزة  بأحدث  مجهز   , وحديث  متطور  علمي  بأسلوب  المرصد 

أصحاب الخبره من مرصد البيروني في قرية المشهد في الناصره الذين اصبح لهم حضور مميز في المجال الفلكي 

على المستوى الدولي ، الختيار المناهج والتدريبات وبرامج التشغيل المميزة التي تسعى لخدمة قطاعات مختلفة من 

المجتمع .

حيث ستحتوي فعاليات المرصد الجوانب التالية :

* زيارات علمية إلى المرصد تستهدف طلبة المدارس بهدف تعزيز الجانب العملي لديهـم.

* زيارات علمية للباحثين من طلبة الجامعات.    

* زيارات للهواه وعائالتهـم.* دورات علمية. 

* أمسيات فلكية عامة.   * مركز استشارة علمية في موضوع الفـلك.

* برامج تعليمية للمعلمين  * برامـــــج ميدانيـــــــة في الـــــمدارس

* فعاليات المخيمات الصيفية لألطفال
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تاريخ الخليل ُيدخل فلسطين عضوا الول مرة في اتحاد المدن التاريخية محطات دولية هامة// //
  تحضير ملف البلدة القديمة والحرم اإلبراهيمي بالتعــــــاون مع بلديتــــــي بلفـــــــورد واركـــــــوي لتقديمـــه لليونيسكـــــو في شهـــــر فبرايــــر 2013.

  اإلنضمام الى إتحاد المدن التاريخية الخليل الذي قدم في كانون اول يناير من العام الماضي كاحد المدن التاريخية العالمية  وذلك خالل اعمال المؤتمر العام السنوي 

لالتحاد المنعقد في مدينة هوي بالفيتنام نهاية نيسان فبراير الماضي .

  مؤتمر التعاون الفلسطيني الفرنسي الالمركزي

  مؤتمــــــر البلديــــــــات اإللكترونيــــــــة

عضو مشارك في المنظمة العالمية للحكومات اإللكترونية للمدن والهيئات المحليه، وسيتم إقرار الخليل كعضو كامل في شهر نوفمبر 2013

نجحت بلدية الخليل في الحصول على موافقة اتحاد المدن التاريخية العتماد طلب عضوية مدينة الخليل الذي قدم في كانون اول يناير من العام 

الماضي كاحد المدن التاريخية العالمية وذلك خالل اعمال المؤتمر العام السنوي لالتحاد المنعقد في مدينة هوي بالفيتنام نهاية نيسان فبراير 

الماضي . وكان اتحاد المدن التاريخية قد ابرق اليوم رسالة لبلدية الخليل يؤكد فيها موافقته على انضمام مدنية الخليل كاحدى المدن التاريخية 

الخليل و التصويت عليه من قبل  المقدم من بلدية  المدينة  الواجبات و الحقوق بعد ان تم دراسة ملف  االعضاء فيه و اعتمادها عضوا كامل 

االعضاء و حصوله على الموافقة الكاملة حسب االجراءات القانوينة المتبعة في النظم الداخلية التحاد المدن التاريخية كاول مدينة فلسطينية 

تنضم لقائمة اعضاء االتحاد. و يضم االتحاد الذي يعتبر تجمعا دوليا للمدن التاريخية في العالم ثالث و تسعون مدينة تاريخية من اربع و خمسين 

دولة يهدف الى تعزيز العمل المشترك من اجل حماية المدن التاريخية و تبادل الخبرات للنهوض بها و تنميتها كموروث ثقافي و انساني عالمي 

للبشرية جمعاء . و اكد خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل عقب قرار االنضمام على ان اهمية انضمام مدينة الخليل لالتحاد تكمن في اضافة اسم 

فلسطين كاحدى الدول كاملة العضوية في اتحاد يضم اربع و خمسون دولة مما يعزز دعم توجه القيادة الفلسطينية نحو تثبيت الحق الفلسطيني 

عبر المؤسسات االممية و الدولية ووضع اسم فلسطين كدولة بكامل الحقوق الواجبات و رفع علم فلسطين بجانب اعالم دول العالم الحر االخرى

و اضاف العسيلي ان موافقة االتحاد على انضمام مدينة الخليل هو بمثابة خطوة جديدة و متقدمة نحو وضع المدينة على خارطة المواقع العالمية 

و التاريخية و السياحية ونجاح لجهود حماية مدينة الخليل و قلبها من سياسات التغير و التهويد التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق تاريخ و 

مقدسات و اثار يشهد العالم اجمع و مؤسساته المهنية باحقية تربعه على سلم المواقع االثرية و التاريخية و االنسانية في العالم

و بين العسيلي ان االنضام لالتحاد يجسر و يمهد الطريق نحو تسجيل البلدة القديمة من المدينة على قائمة التراث العالمي و تعزيزها بخطوات 

دولية موازية وتحقيق ضغوط قوية على اليونسكو نحو اقرار حق الفلسطينين باعتماد ملفات المدن الفلسطينية لما تحمله من تاريخ انساني يوازي 

ان لم يتعدى كثير من المواقع العالمية المدرجة على قائمة التراث العالمي في اليونسكو .

و دعا العسيلي العالم الحر و الباحثين عن حفظ التاريخ و الحقوق الى دعم مشروع تسجيل الخليل على قائمة المدن التاريخية لدى اليونسكو و قال 

ان الطريق االن اقصر من اي وقت مضى فنحن نقترب بثبات نحو قبول ملف الخليل بعد ان حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة 

اليونسكو و التي كانت تعتبر العقبة الكبرى امام قبول ملفات المدن الفلسطينية .

و اختتم العسيلي القول نحن نملك من التراث و الحضارة االنسانية ما يجعلنا نتربع على هرم ترتيب المدن في العالم و ما نحتاجه في الوقت 

الحاضر جهود اضافية و مزيد من الدعم ليتحقق الحلم . اضافة الى تحرك اعالمي يسلط الضوء على التحركات المؤسساتية للحفاظ على التاريخنا 

و حمايته .
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