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النسور يرعى حفل توزيع جائزة الملك عبدالله الثاني
لالبداع لعام 2014

مندوبــا عــن جاللــة الملــك
عبداللــه الثانــي ،رعــى رئيــس
الــوزراء الدكتــور عبداللــه
النســور ،اليــوم االثنيــن ،يف
مركــز الحســين الثقــايف ،حفــل
توزيــع جائــزة الملــك عبداللــه
الثانــي ابــن الحســين لالبــداع
لعــام  ( 2014الــدورة الســابعة
)  .وســلم الدكتــور النســور
بحضــور رئيــس مجلــس
االعيــان ،رئيــس مجلــس امنــاء
الجائــزة الدكتــور عبدالــرؤوف
الروابــدة ورئيــس مجلــس
النــواب المهنــدس عاطــف
الطراونــة واميــن عمــان عقــل
بلتاجــي الجوائــز للفائزيــن
بحقولهــا والتــي اعلــن عــن
نتائجهــا يف ايلــول الماضــي
مــن هــذا العــام ،وفــاز بهــا
عــن حقــل االداب والفنــون
مناصفــة يف موضــوع أدب
االطفــال كل مــن محمــد
جمــال عمــرو (االردن)
وطــارق البكــري (لبنــان).

وعــن حقــل العلــوم يف
موضــوع تطبيقــات حديثــة
باســتخدام الطاقــة الشمســية
فــاز الدكتــور علــي بــدران
(االردن)  ،فيمــا فــازت امانــة
عمــان بالجائــزة عــن حقــل
المدينــة العربيــة وقضاياهــا
ومشــروعاتها العمرانيــة يف
موضــوع تأثيــث الشــوارع يف
المدينــة العربيــة «نمــوذج
تطبيقــي» .واعلــن اميــن
عمــان عقــب تســلمه جائــزة
امانــة عمــان عــن تخصيــص
المكافــاة الماليــة نظيــر هــذا
الفــوز بالجائــزة وقيمتهــا 25
الــف دوالر لتصميــم ســاحة
الجيــش العربــي يف العبدلــي
واإلعــان عــن مســابقة
التصميــم باســم المعمــاري
األردنــي المرحــوم جعفــر
طوقــان .وقــال بلتاجــي ان
االمانــة تشــرفت منــذ عــام
 2002بتنظيــم واســتضافة
جائــزة الملــك عبداللــه الثانــي
ابــن الحســين لإلبــداع ،هــذه

الجائــزة العربيــة الكبــرى التــي
تحمــل اســم جاللــة الملــك،
لتكــون مســاهمة أردنيــة يف
دفــع المعرفــة والثقافــة
والعمــل العــام يف عالمنــا
العربــي ،علــى طريــق التنميــة
ّ
والتحضــر التــي
والتطويــر
تســتحقها بلداننــا وأجيالنــا
القادمــة .واضــاف ان هــذه
الجائــزة هــي األكثــر تميــزًا
وأهميــة بيــن الجوائــز التــي
تمنحهــا المؤسســات الرســمية
يف األردن يف الجوانــب العلميــة
واالبداعيــة ،وباتــت مــع
مــرور الســنوات بابــً للتواصــل
والتنافــس بيــن المبدعيــن
العــرب بمــن فيهــم المبدعــون
األردنيــون ،فضـ ً
ـا عــن خلقهــا
التنافــس بيــن بلديــات المــدن
العربيــة .وقــال الدكتــور زيــاد
الزعبــي يف كلمــة نيابــة عــن
لجــان تحكيــم الجائــزة «ان
الجائــزة هــي لــكل مبــدع
عربــي يســعى لالســهام يف
نهضــة االمــة ورفعتهــا

وتقدمهــا ،وان لجــان التحكيم
عملــت طيلــة اشــهر بدقــة يف
ســبيل ذهــاب الجوائــز الــى
مســتحقيها» .واشــار إلــى
ان لجــان التحكيــم اســتندت
يف عملهــا علــى مناهــج
تقييــم واضحــة تتعلــق
بشــروط الجائــزة وباالنتــاج
المقــدم للفــوز بهــا ،ومــدى
مــا يضيفــه مــن جديــد الــى
المعرفــة االنســانية .ونيابــة
عــن المبدعيــن شــكر طــارق
البكــري مــن الجمهوريــة
اللبنانيــة مجلــس امنــاء
الجائــزة والقائميــن عليهــا مــن
امانــة عمــان ،مؤكــدا انــه ال
يمكــن الي أمــة ان تتقــدم
دون مبدعيــن فيهــا .واشــار
إلــى ان جائــزة الملــك عبداللــه
الثانــي لالبــداع لهــا خصوصيــة
وراعيــة للمبدعيــن العــرب،
واســتحقت مكانــة مميــزة
علــى مســتوى الوطــن العربــي
نظــرا لمعاييرهــا عاليــة
والمصداقيــة
المســتوى
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بحــث اميــن عمــان
عقــل بلتاجــي خــال
اســتقباله يف مكتبــه
الســفير
اليــوم
العمانــي خميــس بــن
محمــد بــن عبداللــه
اوجــه
الفارســي
التعــاون وســبل تعزيــز
الثنائيــة
العالقــات
بيــن مدينتــي عمــان
ومســقط يف كافــة
مجــاالت الخدمــات
ا لبلد يــة.
واشــاد
والفارســي

الثنائيــة
العالقــات
الشــعبين
بيــن
الشــقيقين األردنــي
والتــي
والعمانــي
دعائمهمــا
أرســى
جاللــة الملــك عبداللــه
الثانــي وأخيــه جاللــة
الســلطان قابــوس بــن
ســعيد .

واســتعرض بلتاجــي
اللقــاء
خــال
األمانــة
مشــاريع
الحاليــة وخططهــا
المســتقبلية لتطويــر
التحتيــة
البنــى
بلتاجــي ومنظومــة النقــل
وخدمــة
بعمــق العــام

المدينــة ومواطنيهــا
بمــا يحقــق رضاهــم
والجهــود التــي تبذلها
لمعالجــة التحديــات
يف مجــاالت التخطيــط
والتنظيــم والبيئــة .
ونقــل أميــن عمــان
باســمه واســم اعضــاء
مجلــس أمانــة عمــان
ومواطنيهــا التمنيــات
واالبتهــال الــى اللــه
العلــي القديــر أن يمــن
علــى جاللــة الســطان
قابــوس بــن ســعيد
العاجــل
بالشــفاء
وســامة العــوده الــى
وطنــه وشــعبه.

واتفــق الجانبــان علــى
أهميــة تفعيــل ميثــاق
التعــاون الثنائــي مــا
بيــن مدينتــي عمــان
ومســقط والموقــع
يف العــام  1986وتعزيــز
وتبــادل
التعــاون
الخبــرات بمــا يعــود
بالرقــي والتقــدم علــى
ا لعا صمتيــن.
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رعــى اميــن عمــان
الكبــرى عقــل بلتاجــي
حفــل فرقــة «
ســبيداك « للفلكلــور
االرمنــي الــذي اقامتــه
اســرة النــادي الوطنــي
الرياضــي بمناســبة
مــرور  60عامــا علــى
تأســيس النــادي .و اكــد
بلتاجــي علــى عمــق
العربيــة
العالقــات
االرمنيــة والتــي يعــود
تاريخهــا للقــرن االول،
وعلــى دور االرمــن
يف
ومســاهمتهم
بنــاء االردن الحديــث
بجميــع المجــاالت  .و
اشــار بــأن الهاشــميين
طوقــوا االرمــن و

منــذ قدومهــم لهــذه
البــاد بالرعايــة و
العنايــة حيــث اوصــى
الشــريف الحســين
بــن علــي رحمــه اللــه
عائلتــه بتقديــم العــون
و المســاعدة لهــم.
مــن جانبــه اشــار رئيس
فرقــة « ســبيداك»
انترانيــك لبجيــان بــأن
االرمــن هــم مــن اوائل
مــن ســكن عمــان
عــام 1915و ســاهم
يف بنائهــا ،مؤكــدا
ان الثقافــة و الفــن
هــي جســر التواصــل
و المحبــة الــذي
يربــط بيــن الشــعوب
 ،وأن التنــوع الدينــي

و الثقــايف يف االردن
هــو مصــدر التناغــم
و االنســجام بيــن
مكونــات مجتمعــه .و
اشــتمل الحفــل الــذي
اســتمرت فعالياتــه
يوميــن علــى العديــد
مــن الرقصــات و
االغانــي الفلكلوريــة
المتنوعــة قدمهــا
الفرقــة
اعضــاء
مــن شــباب و فتيــات
و اطفــال .يشــار
بــأن فرقــة الرقــص
الفلكلــوري االرمنــي
تأسســت يف اوائــل
بهــدف
الســتينات
التعريــف بحضــارة و
تاريــخ الشــعب االرمني

مــن خــال الموســيقى
و الرقــص .و شــاركت
بعــروض
الفرقــة
يف عــدة احتفــاالت
وطنيــة منهــا اعيــاد
االســتقالل و الجيــش
و الثــورة العربيــة
الكبــرى اضافــة الــى
االحتفــاالت بمئويــة
عمــان ،كمــا مثلــت
االردن يف التجمــع
العالمــي يف جمهورية
ارمينيــا عــام .2012
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إختتمــت مســاء أمــس
مهرجــان
فعاليــات
( حارتنــا ) يف شــارع
الرينبــو الــذي تقيمــة
مدرســة االهليــة للبنــات
ومدرســة المطــران
للبنيــن وجمعيــة ســكان
جبــل عمــان القديــم
( جــارا )والــذي اقيــم
برعايــة اميــن عمــان
عقــل بلتاجــي .وقــال
بلتاجــي بعــد اضائــة
شــجرة الميــاد ان هــذا
المهرجــان يأتــي لتعزيــز
الحــراك المجتمعــي
داخــل مدينــة عمــان
المرتبــط
خاصــة
بالمناســبات الدينيــة
والوطنيــة واإلجتماعية

المشــتركة والتراتيــل
األردنيــة .با لميــا د .

والــذي تدعمــة امانــة القواســم
عمــان وينعكــس ايجابيــا والثوابــت
علــى روح المدينــة
ومواطنيهــا  .واكــد وتضمــن المهرجــان
علــى ان االردن يعبــر عن الــذي يحتفــل فيــة
نمــوذج مميــز يعكــس ســنويا مســيرة يف
الحــب والتآلــف بيــن شــارع الرينبــو واضائــة
جميــع ابنائــة  ،اذ يعتبــر لشــجرة الميــاد و
لمشــغوالت
االردن مناخــا فريــدا عــرض
لالعتــدال والوســطية تراثيــة واخــرى عصريــة
وحريــة االديــان  .وفقــرات موســيقية
وبينــت المديــرة العامــة وغنائيــة تتغنــى بالوطن
االهليــة .علــى مــدار يومــي
لمدرســتي
والمطــران الخميــس والجمعــة.
للبنــات
للبنيــن العيــن هيفــاء
النجــار ان االحتفــال واثنــت النجــار علــى
شــباب
يقــوم علــى مبــدا مشــاركة
التواصــل االجتماعــي الموصــل يف االحتفــال
الثقــايف ليكــون نموذجــا الــذي تخللــة عــروض
يف العيــش المشــترك فلوكلوريــة شــعبية
حــول لفرقــة امانــه عمــان
وااللتقــاء

الخاصــة

6
المجالي يشيد بأداء االجهزة المعنية خالل المنخفض

قــال وزيــر الداخليــة
رئيــس المجلــس االعلــى
للدفــاع المدنــي حســين
المجالــي ان كــوادر
امانــة عمــان والبلديــات
المســلحة
والقــوات
واالمــن العــام والدفــاع
المدنــي والــدرك وكافــة
االجهــزة المعنيــة قامــت
بواجبهــا علــى اكمــل
وجــه خــال المنخفــض
الجــوي االخيــر الــذي
ســاد المملكــه  .واكــد
عــدم وقــوع حــوادث او
مشــاكل غيــر اعتياديــة ،
وأن بعــض اإلشــكاالت

التــي حدثــت كانــت يف
منــازل موجــوده باماكــن
غيــر مســموح بهــا وغيــر
منظمــة او مرخصــة
مثــل مجــاري االوديــة
و ا لســيو ل.
وتابــع المجالــي حديثــه
بــان كثيــر مــن االخطــاء
نســاهم بهــا نحــن يف
االســاس كمواطنيــن مــن
خــال التخلــص بشــكل
عشــوائي مــن مخلفــات
البنــاء والنفايــات والتــي
ســاهمت يف اغــاق كثيــر
مــن المصــارف  ،الفتــا
ان هــذا ليــس تقصيــر
مــن كــوادر وعمــال

الوطــن الذيــن هــم مــن
ابنــاء الوطــن وحريصيــن
علــى ســامته وســمعته.
وشــدد خــال اتصــال
مــع برنامــج « ألــو مســاء
الخيــر» الــذي يقدمــه عبر
اثيــر إذاعــة هــواء عمــان
مجحــم العــدوان ويعــده
محمــد العوايشــة علــى
ضــرورة عــدم جلــد الــذات
االخطــاء
ومعالجــة
بحكمــة وهــدوء والتعلم
منهــا يف المســتقبل
متراكمــة
كخبــرات
 .وطالــب المجالــي
االلتــزام
المواطنيــن
بتعليمــات وزارة الميــاه
والــري وامانــة عمــان

بعــدم ربــط مزاريــب
ميــاه االمطــار بشــبكة
الصــرف الصحــي حيــث
ان طاقتهــا االســتيعابية
ال تتحمــل  ،فضــا عــن
هــدر هــذه الميــاه النقية
مــن خــال توجههــا الــى
محطــات التنقيــة وعــدم
االســتفادة منهــا علــى
الوجــه الصحيــح.
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األمانة تنهي ترقيم األبنية وتجديد لوحات اسماء
الشوارع الرئيسة يف بدر الجديدة

أنهــت كــوادر أمانــة عمــان الفنيــة عمليــة
تثبيــت االرقــام النافــرة وتجديــد لوحــات
اســماء الشــوارع الرئيســية يف منطقــة
بــدر الجديــدة ،يف حيــن وصــل عملهــا
بمنطقــة شــفا بــدران مراحلــه األخيــرة .

وبينــت أن نظــام التســمية والترقيــم
ســيغطي مــا نســبته  %85مــن مناطــق
العاصمــة ،وذلــك بعــد االنتهــاء مــن
االعمــال يف منطقتــي وســط المدينــة
وشــفابدران ،الفتــة إلــى أن عــدد
الشــوارع الرئيســية والفرعيــة المســماه
يصــل الــى  13الــف شــارع ،يف حيــن تــم
تثبيــت نحــو مليــونرقــم نافــر علــى األبنيــة
التجاريــة والســكنية يف عمــان .

وتواصــل أجهــزة األمانــة العمــل علــى
تعزيــز اللوحــات الخاصــة بأســماء
الشــوارع واالرقــام علــى المبانــي يف ويهــدف نظــام التســمية والترقيــم الــذي
منطقــة المدينــة ،وفــق رئيــس وحــدة شــرعت أمانــة عمــان بتطبيقــه عــام ،2007
التســمية والترقيــم النــا ابــو طربــوش  .الــى تعزيــز المشــهد الجمالــي والحضــاري
ألحيــاء وشــوارع العاصمــة إضافــة لنشــر
وبينــت أن األعمــال تتضمــن تجديــد ثقافــة العنونــة لــدى المواطنيــن ممــا
وتكثيــف اللوحــات واالرقــام بحيــث يســهل وصولهــم للعنــوان المطلــوب
تغطــي كافــة الدخــات واالدراج دون عنــاء مــن خــال ذكــر اســم الشــارع
والممــرات يف منطقــة وســط البلــد والتــي ورقــم البنــاء ،وفــق ابــو طربــوش .
تمتــاز بالكثافــة العمرانيــة؛ وذلــك لتعزيــز
المشــهد الجمالــي والحضــاري فيهــا وتدعــو األمانــة المواطنيــن للتواصــل
وخدمــة الحركــة الســياحية والتجاريــة  .معهــا لالبــاغ عــن أي مالحظــة تتعلــق
بنظــام التســمية والترقيــم باالتصــال
وأضافــت ابــو طربــوش بــأن لوحــات علــى () 0798165278 ()06/4603797
االســماء ســتكون باللغتيــن العربيــة خــال أوقــات الــدوام الرســمي ،وعلــى
واالنجليزيــة ،متوقعــة االنتهــاء مــن أرقــام مركــز الطــوارىء ( ) 5359970
كافــة االعمــال يف وســط البلــد مطلــع و( )5359971بعــد انتهــاء اوقــات الــدوام
الشــهر المقبــل .
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امانة عمان تشارك بنابولي يف مؤتمر مدن حوض البحر األبيض
المتوسط

المتوســط.
اكــد نائــب اميــن عمــان الدكتــور يوســف
الشــواربة ان االمانــة تعمــل علــى تقديــم
خدمــات للمدينــة واالرتقــاء بمســتوى ادائهــا
الخدمــي لســكان عمــان.
واشــار يف كلمتــه امــام المشــاركين يف مؤتمــر
مــدن حــوض البحــر األبيــض المتوســط «
“ Forum of Mediterranean citiesالــذي
عقــد مؤخــرا يف مدينــة نابولــي االيطاليــة  ،ان
االردن مــن اكثــر الــدول اســتضافة لألجئيــن
رغــم شــح المــوارد المائيــة والطاقــة ممــا
شــكل ضغــط علــى الخدمــات.
واضــاف الشــواربة خــال حديثــه يف الجلســة
« دور الحكومــات المحليــة يف التواصــل مــع
المواطنيــن وتلبيــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم
« ان االردن يدعــم الالجئيــن مــن خــال تاميــن
فــرص التعليــم والعــاج والمستشــفيات
الميدانيــة.
واعــرب عــن تقديــره للمحــاور التــي تــم بحثهــا
خــال المنتــدى الــذي جــاء بدعــوة مــن
رئيــس بلديــة نابولــي لويجــي ديماتيــروس
و رئيــس بلديــة نابلــس يف دولــة فلســطين
غســان الشــكعة  ،والتــي ركــزت علــى دور
الحكــم المحلــي لالرتقــاء بكافــة الخدمــات
للمواطنيــن يف مــدن حــوض البحــر االبيــض

ونقــل الشــواربة تحيــات اميــن عمــان
وأعضــاء مجلــس أمانــة عمــان للقائميــن
علــى المؤتمــر والمشــاركين فيــه  ،الفتــا ان
امانــة عمــان تربطهــا عالقــات طيبــة مــع
البلديــات الفلســطينية ومــدن حــوض البحــر
االبيــض المتوســط قائمــة علــى اتفاقيــات
تعــاون تعمــل االمانــة علــى اســتثمارها
مــن خــال تبــادل الخبــرات مــع البلديــات
الفلســطينية ايماننــا بدعــم صمــود الشــعب
ا لفلســطيني.
وكان المنتــدى افتتــح اعمالــه بجلســة
التنميــة االقتصاديــة وحقــوق االنســان
نحــو سياســات جديــدة لمــدن حــوض البحــر
االبيــض المتوســط متماســكة  ،كمــا تنــاول
مواضيــع مختلفــة منهــا التعــاون بيــن
الحكومــات المحليــة والتنميــة االقتصاديــة.
التعــاون بيــن الســلطات المحليــة واألقاليــم
 ،التنميــة االقتصاديــة لمــدن حــوض البحــر
االبيــض المتوســط  ،الحكومــات االقليميــة
 ،التنميــة الحضريــة  ،الثقافــة والتعليــم ،
حقــوق االنســان.
والتقــى الشــواربة رئيــس بلديــة نابولــي
علــى هامــش المنتــدى حيــث تــم بحــث ســبل
تفعيــل التعــاون المشــترك بيــن نابولــي
وعمــان والتــي تربطهــم مذكــرة صداقــة

وتعــاون منــذ عــام  2009يف مجــال العمــل
البلــدي والثقــايف ويهــدف المؤتمــر الــى توفير
الســام بيــن الشــعوب وحمايــة حقــوق
المواطــن وصــون كرامتــه واالهتمــام
بالقضايــا المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة
وتبــادل الخبــرات بيــن مــدن منطقــة حــوض
البحــر االبيــض المتوســط.
وتــراس الشــواربة وفــد االمانــة الــذي ضــم
عضــو المجلــس فــوزان خــاف  ،ومديــر
دائــرة التنفيــذ نبيــل الجريــري  ،ورئيــس قســم
العالقــات الخارجيــة والتعــاون الدولــي نجود
عبــد الجــواد.
وشــارك يف المؤتمــر مــدن حــوض البحــر
االبيــض المتوســط (مــدن ايطاليــة
وفلســطين وتونــس ومالطــا والجزائــر
والمغــرب واليونــان وأمانــة عمــان الكبــرى
 ،وبلديــة اربــد الكبــرى ومنظمــات دوليــة
وأوروبيــة يذكــر ان الجهــات المنظمــة
للمؤتمــر هــي الجمعيــة الوطنيــة للبلديــات
االيطاليــة  ، ANCIجمعيــة الحكومــات
المحليــة االيطاليــة  APLAو التعــاون الدولــي
المحلــي لمــدن حــوض البحــر االبيــض
المتوســط  CIELMوبدعــم مــن االتحــاد مــن
أجــل المتوســط ()UFM
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محاضرات وورش عمل تقدمها المراكز االجتماعية التابع المانه
عمان لخدم المجتمع المحلي

نظمــت المراكــز االجتماعيــة يف
امانــه عمــان العديد مــن الفعاليات
واألنشــطة التوعويــة مــن خــال
مراكزهــا المنتشــرة يف مناطــق
العاصمــة شــملت محاضــرات
وورش عمــل بيئيــة للطلبــة
المــدارس والمجتمــع المحلــي .
واكــدت مديــرة المراكــز االجتماعيــة
المهندســة جمانــة عطيــات ان
امانــه عمــان تقــوم علــى الشــراكة
الفاعلــة مــع المجتمــع المحلــي
لتعزيــز المواطنــة الصالحــة
ولتكــون عمــان مدينــة آمنــة قابلــة
للحيــاة ولهــا روح مــن خــال البعــد
االجتماعــي اإلنســاني» .ونظمــت
حديقــة الرايــة التابعــة لمنطقــة
بســمان بالتعــاون مــع دائــرة
المتنزهــات ومكافحــة التصحــر
محاضــرة وورشــة عمــل بيئيــة
اســتفاد منهــا مــا يزيــد علــى 100

مــن طلبــة المــدارس والمجتمــع
المحلــي تهــدف الــى زيــادة الوعــي
البيئــي لــدى المجتمــع المحلــي
وكيفيــه المحافظه علــى البيئه من
التلــوث  .وقدمــت حديقــة األميــر
هاشــم التابعــه لمنطقــة المدينــة
محاضــرة للمــدارس الحكوميــة
المحيطــة بالحديقــة بعنــوان
( المخــدرات ) هدفــت لتوعيــة
الطــاب بالمخــدرات وأثارهــا
ومخاطرهــا علــى المجتمــع
واألســرة اســتفاد منهــا مــا يقــارب
 150طالــب وطالبــة  .وشــاركت
حديقــة االميــر هاشــم التابعــة
لمنطقــة بســمان باليــوم التفاعلــي
مــع اليتيــم حيــث اســتضافت
مجموعــة مــن االيتــام الهاشــمي
الشــمالي هدفــت لرفــع الــروح
المعنويــة لاليتــام وتواصلهــم مــع
المجتمــع المحلــي حيــث اشــتملت
االســتضافة علــى المســابقات

الثقافيــة والترفيهيــة باالضافــة
النشــطة رياضيــة يف الملعــب التابــع
للحديقــة وتقديــم وجبــات غــداء
لاليتــام  .يذكر ان المراكز االجتماعية
تقــدم خدمــات اجتماعيــة متميــزة
ذات نوعيــة وجــودة عاليــة لجميــع
فئــات المجتمــع و تبنــي المبــادرات
االجتماعيــة  ،وتحفيــز المســؤولية
االجتماعيــة ،وتصميــم وتنفيــذ
البرامــج االجتماعيــة  ،والعمــل
علــى تفعيــل منهجيــة تشــاركية بيــن
أمانــة عمــان الكبــرى والمجتمــع
المحلــي ،والمؤسســات الحكوميــة
وغيــر الحكوميــة والمنظمــات
الدوليــة فيمــا يخــص العمــل
واســتدامته
االجتماعــي
لتحقيــق رفاهيــة المجتمــع».
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رجــح اميــن عمــان عقــل بلتاجــي
إنجــاز مســودة تعديــات نظــام االبنيــة
الجديــد واالعــان عنهــا امــام جميــع
القطاعــات المعنيــة لمناقشــتها
مــع نهايــة الشــهر الجــاري  ،الفتــا ان
المســودة اســتندت الــى اقتراحــات
وافــكار بالتنســيق والتشــاور مــع
الجهــات صاحبــة العالقــة لمواكبــة نمــو
وتوســع المدينــة  .واكــد بلتاجــي خــال
بحثــه مــع رئيــس جمعيــة المســتثمرين
يف قطــاع االســكان المهنــدس كمــال
العواملــة بحضــور النائــب المهنــدس
عامــر البشــير  ،ورئيــس هيئــة اصحــاب
المكاتــب الهندســية المهنــدس قاهــر
صفــا تعزيــز التعــاون لخدمــة القطــاع
العمرانــي يف العاصمــة  .وبيــن اميــن
عمــان أن تعليمــات واضحــة صــدرت
لمديريــات األمانــة بخصــوص الكثافــة
وارتباطهــا بعــد الشــقق المســموح
ترخيصهــا وإصــدار اذونــات األشــغال
بالتزامــن مــع اإلفــراز  .ولفــت الــى
ان عــدد معامــات ترخيــص األبنيــة

المهنــدس عمــاد الحيــاري أن األمانــة
بصــدد تطبيــق برنامــج تتبــع المعامالت
لمعرفــة مراحــل انجازهــا واالســتعالم
عنهــا وتطبيــق خدمــة النافــذه
الواحــد  .وأتفــق الجميــع علــى اهميــة
المناطــق التراثيــة يف مدينــة عمــان
وأهميــة الحفــاظ عليهــا واإلبتعــاد عــن
اقامــة اي مشــاريع عمرانيــة عليهــا.

المعروضــة علــى اللجنــة اللوائيــة
اصبحــت اقــل عــدد ا ممــا يدلــل علــى
اتخــاذ القــرارات فيهــا مــن قبــل اللجــان
المحليــة يف المناطــق إلســتيفائها
شــروط الترخيــص وعــدم الحاجــة
لعرضهــا علــى اللوائيــة  .مــن جانبــه اكــد
النائــب البشــير أهميــة قطــاع اإلســكان
يف تنشــيط الحركــة العمرانيــة ومايشــكله
مــن مصــدر دخــل لالقتصــاد الوطنــي
وتوفيــر فــرص عمــل لالردنييــن ممــا وتشــكيل لجنــة مــن األمانــة والجمعيــة
يســتوجب تذليــل كافــة الصعوبــات لمتابعــة النقاشــات والحــوارات حــول
التــي تواجهــه مــن خــال الحــوارات األجــراءات المتفــق علــى تنفيذهــا .
واللقــاءت المشــتركة بيــن األمانــة و وحضــر اللقــاء مديــر دائــرة األبنيــة يف
اصحــاب العالقــة  .وعبــر العواملــة عــن األمانــة وعــدد مــن اعضــاء مجلــس
إرتياحــة للخطــوات العمليــة التــي تــم إدارة جمعيــة مســتثمري اإلســكان
انجازهــا لتســريع معامــات ترخيــص
االبنيــة واالنتقــال مــن اإلطــار العــام
لبحــث التفاصيــل الدقيقــة بمــا يخــدم
قطــاع اإلســكان ويمكــن مــن توفيــر
الشــقق االســكانية المناســبة لمختلــف
الشــرائح اإلجتماعيــة  .ولفــت نائــب
مديــر المدينــة لشــؤون التخطيــط
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حياتنــا لمــا يتضمنــه مــن فنــون االتصــال
رعــى أميــن عمــان عقــل بلتاجــي اليــوم البصــري والخــداع البصــري وكلمــات
افتتــاح المؤتمــر العلمــي الدولــي الصــور وصــور الكلمــات ،ويجمــع بيــن
الرابــع لكليــة اآلداب يف جامعــة الزيتونــة العلــم والفــن يف آن واحــد.
بعنــوان «التصميــم الجرافيكــي بيــن
المهنيــة والرســالة» بحضــور رئيــس ورحــب رئيــس الجامعــة األســتاذ
مجلــس أمنــاء الجامعــة عيــد الفايــز الدكتــور رشــدي حســن بالحضــور
ورئيــس هيئــة المديريــن علــي القــرم يف الجامعــة التــي تحمــل اســم أول
والنائــب الدكتــورة فلــك الجمعانــي .جامعــة اســامية عربيــة يف تونــس
والتــي تســتمد اســمها مــن الشــجرة
وعــرف بلتاجــي يف كلمتــه االفتتاحيــة المباركــة والتــي تحتضنهــا عمــان
فــن التصميــم الجرافيكــي باختــزال عاصمــة األردن إن لــم تكــن اآلن عاصمة
مجموعــة مــن األفــكار لتعبــر عــن العــرب أجمــع ،شــاكرًا أميــن عمــان علــى
موضــوع معيــن وتســويقه برســالة رعايتــه للمؤتمــر وللعلمــاء المشــاركين
مختصــرة وســريعة وقويــة ومؤثــرة ،بــه مــن مختلــف الــدول العربيــة.
مشــيرًا إلــى اآليــة الكريمــة يف ســورة
القمــر «إنــا خلقنــا كل شــي بقــدر» ونــوه الدكتــور حســن يف كلمتــه
التــي تختصــر الكــون والتكويــن والفــن بالمؤتمــر الــذي شــارك فيــه وفــود
اكاديميــة مــن مصــر والعــراق وتونــس
والعمــارة.
وســوريا وقطــر الــى حــرص الجامعــة
وقــال المتحــدث الرئيــس باســم علــى التطويــر والتحديــث إذ تعمــل
الوفــود العربيــة المشــاركة الدكتــور الجامعــة علــى بنــاء كليــة العلــوم
حــازم فتــح اللــه مــن جامعــة حلــوان والتكنولوجيــا كبنــاء صديــق للبيئــة
أن فــن الجرافيــك بالرغــم مــن حداثتــه يخضــع للطاقــة المتجــددة لتعتمــد
إال انــه مــن أقــدم الفنــون ألننــا تعايشــنا بعدهــا جميــع مبانــي الجامعــة نظــام
معــه مــن قبــل أن نعرفــه منــذ تواصلنــا األبنيــة الخضــراء.
بصيحاتــه وإشــاراته ،منوهــً إلــى أن
هــذا الفــن مــن أهــم المجــاالت يف فيمــا بيــن رئيــس المؤتمــر ونائــب رئيــس

جامعــة آل البيــت األســتاذ الدكتــور
محمــد المجالــي أن المؤتمــر يأتــي
بمشــاركة كوكبــة مــن دكاتــرة الجامعات
العربيــة المختصيــن بفــن التصميــم
الجرافيكــي وســيثري حضورهــم
الخــروج بتوصيــات مــن شــأنها رفــع
مســتوى الطلبــة بهــذا العلــم.
ويناقــش المؤتمــر الــذي يســتمر
ليوميــن محــاور فنــون االتصــال البصري
يف العالــم الحديــث ،والخــداع البصــري
واســتخداماته ،وكلمــات الصــور وصــور
الكلمــات ،والفنــون الجرافيكيــة كأداة
تأثيــر مجتمعــي ،والــدور اإلعالمــي
لفنــون التصميــم الجرافيكــي يف العصــر
الحديــث ،ومحــور صناعــة التصميــم يف
العصــر الحديــث.
ويف نهايــة حفــل االفتتــاح كــرم بلتاجــي
المشــاركين يف المؤتمــر مــن الــدول
العربيــة ،فيمــا ســلم رئيــس الجامعــة
أميــن عمــان درع الجامعــة التكريمــي.
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التنفيــذي لالمانــة الــى التواصــل
والتعــاون مــع المجالــس البلديــة
وتقديــم الخدمــات مــن انــارة
وحاويــات  ،وان تتبنــى هــذه
المجالــس التعليمــات التــي تنفذهــا
االمانــة يف العاصمــة لمواجهــة
العشــوائية والفوضــى مــن وجــود
معرشــات وبســطات مخالفــة تؤثــر
ســلبا علــى المناطــق التجاريــة
والمظهــر العــام للمدينــة وإعاقــة
للحر كــة.

اكــد اميــن عمــان عقــل بلتاجــي
أهميــة التعــاون والتنســيق مــع
البلديــات التــي انفصلــت مؤخــرا عــن
األمانــة  ،وتعزيــز جهودهــا لخدمــة
المواطنيــن ورفدهــا بالخبــرات
يف مجــاالت التنظيــم والتخطيــط
واالشــغال والشــؤون الماليــة
واضــاف ان البلديــات المجــاورة
تشــكل بوابــات ومداخــل لعمــان
،ممايحتــم وجــود خدمــات شــمولية
ومتكاملــة تنعكــس علــى المشــهد ولفــت ان ال وجــود لمعرشــات
الجمالــي والحضــاري للعاصمــة .مخالفــة يف عمــان اعتبــارا مــن مطلع
الشــهر المقبــل  ،مبينــا ان االمانــة
وشــدد أميــن عمــان خــال زيارتــه وجهــت دعــوة ألصحــاب معرشــات
اليــوم بلديــات ناعــور وأم البســاتين البطيــخ والشــمام الذيــن انتهــت
و حســبان ولقائــه رؤســاء بلدياتهــا التصاريــح الممنوحــة لهــم مــن قبــل
ومجالســها البلديــة للوقــوف األمانــة بتاريــخ  ، 2014/10/31الــى
علــى انجــاز بنــود مذكــرة التفاهــم ضــرورة إزالتهــا واأللتــزام بالفتــرة
الموقعــة بيــن األمانــة والبلديــات الممنوحــة لهــم يف موعــد اقصــاه
والمتعلقــة باالنفصــال عنهــا علــى نهايــة الشــهر الجــاري ،2014/11/30
انجــاز كافــة البنــود المتفــق عليهــا وإال ســتضطر األمانــة إلزالتها والنظر
ومراعــاة األمــور الطارئــة بمــا اليؤثــر بعــدم منــح المخالفيــن تصاريــح مرة
علــى أداء البلديــات وخدماتهــا أخــرى  .واعلــن بلتاجــي انــه لــم يتــم
تعييــن اي موظــف او تغييــر مســمى
ا لمختلفــة.
وظيفــي منــذ تعيينــه  ،وان االمانــة
ووجــه اميــن عمــان الفريــق اســتطاعت مــن اســثمار طاقــات

 2000موظــف مــن خــال اعــادة
تاهيليهــم كمعاونيــن يف مختلــف
القطاعــات  .واســتمع بلتاجــي الــى
ابــرز احتياجــات ومطالــب البلديــات
الثــاث ومنهــا قضايــا مروريــة
وخدمــات بنــى تحتيــة وتنظيميــة
تمثلــت بتداخــل االحــواض مــا بيــن
البلديــات ومناطــق االمانــة  ،هــذه
فضــا عــن تقديــم الدعــم للبلديــات
مــن انــارة وحاويــات وغيرهــا.
ورد اميــن عمــان علــى التداخــل
الحاصــل يف االحــواض بــان إبقــاء
االحــواض تابعــة للبلديــات او تكــون
مــن مســؤولية االمانــة بحاجــة
الــى دراســة متانيــة تاخــذ باالعتبــار
اوال خدمــة المواطــن وتغليــب
المصلحــة العامــة علــى الخاصــة.
وحضــر اللقــاءات مستشــار االميــن
لشــؤون البلديــات المهنــدس حســن
العجارمــة وعــدد مــن المــدراء
التنفيذييــن يف االمانــة.
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