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عقــل  عّمــان  اميــن  اكــد 
المســلخ  ان  بلتاجــي 
الحالــي يف منطقــة عيــن 
بيئــي  ـر  أـث يخلــف  ـغـزال 
علــى  ينعكــــــــس  ســلبي 
المناطــق  ســكان  صحــة 
هنــاك  وان   ، المحيطــة 
توجــه جــاد يف امانة عّمان 
بديــل  مســــــلخ  القامــة 
ـر  ومعايـي بمواصفـــــــات 
باالعتبــار  ياخــذ  عالميــة 
التجمعــات  عــن  بعــده 
 . الســكني  التنظيــم  و 
واشــار ان إقامــة مســلخ 
ليــس  ضــروري  بديــل 
ــل  ــد ب ــان فق ــة عّم لخدم
ــون  ــث يك ــكل االردن بحي ل
وان  توزيــع،  منطقــة 
رئيــس واعضــاء مجلــس 
الـشـركات  ـــدى  احــــ ادارة 
المتخصصــة  الســعودية 
المواشــي  مجـــــــــــال  يف 
الذيــن  والمســـــــــــــــالخ 

يف  ابــدوا رغبــة  التقاهــم 
مســلخ  وتشــغيل  بنــاء 
ــه بعــد عــدة  تعــود ملكيت
ان  حيــث  لالمانــة  ســنين 
قطعــة  اختــارت  االمانــة 
100 دونــم  أرض بمســاحة 
الماضونــة  منطقــة  يف 
تزيــد  وبكلفــة  إلقامتــه 

دينــار. مليــون   100 عــن 
عّمــان  اميــن  ووجــه 
االمانــة  يف  المعنييــــــــــن 
خــالل جولــة واســعة قــام 
منطقــة  يف  اليــوم  بهــا 
لقائــه  قبيــل  مــاركا 
القيــام  الــى  المواطنيــن 
الســيل  مـجـرى  بتنظيــف 
عــن  عـمـره  يزيــد  ـذي  اـل
لتنظيفــه  ســنة  الــف   12
ــح  مــن المخلفــات والروائ
ـر  غـي المجــاري  واغــالق 
بالـصـرف  ـــربوطة  المـــــــــ
الصحــي مـــــــــع متابعــة 
تقــوم  التــــي  التنــكات 

مســؤول  ـر  غـي بشــكل 
يف  حمـــــــولتها  بتفريــغ 

لســيل. ا
دراســة  هنــاك  ان  واكــد 
يف امانــة عّمــان لمعالجــة 
 ، التنظيمــي  التداخــل 
الــى  الســياق  يف  مشــيرا 
التــي  الصحيــة  االضــرار 
يخلفهــا تواجــد المحاجــر 
الطــوب  ومعامــــــــــــــــل 
والمشــاغل القريبــة مــن 
علــى  الســكني  التنظيــم 

. المواطنيــن 
خــالل  بلتاجــي  واشــار 
المنطقــة  اهالــي  لقائــه 
مديريــة  مبنـــــــــــى  يف 
بحضــور  مــاركا  منطقــة 
المحامــي يوســف  نائبــه 
انزعاجــه  عــن  الشــواربه 
خــالل  شــاهده  لمــا 
يف  نقــص  مــن  الجولــة 
المقدمــة  الخدمــــــــــات 
ولتأخــر  للمواطنــــــــــــين 

المواطــن بمــــــــــــــد يــد 
لالمانــة. المســـــــاعدة 

تواجــد  ان  واضــــــــــــــاف 
الســكراب علــى مســاحات 
واســعة يف منطقــة مــاركا 
حضــاري  ـر  غـي مشــهد 
الـخـردة  لتكــدس  نظــرا 
والمركبــات التالفــة حيــث 
ــد  ــكان واح ــه م ــد ب يتواج
 26 مــن  ـر  واكـث مرخــص 
ــه  ــا ان ــة ، الفت ــر مرخص غي
قــد تــم تخصيــص موقــع 
ويتــم البحــث عــن موقــع 
المــكان  ووجدنــا  اخــر 
المــــــــــــناسب والتمويــل 
ــة  ــن المنح ــون م ــا يك ربم

الخليجيــة.
مــن  طلــب  انــه  واضــاف 
االمانــة  يف  المعنيــــــين 
فريــق  تخصيــــــــــــــــص 
معمــاري  هندســــــــــــــي 
مروريــة  حلــول  لتقديــم 
والتنيظــم وانشــاء أرصفة 
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ـر  ومعايـي بمواصفـــــــات 
ومعالجــة  ـــرية  حضـــــــــ

التنظيمــي. التداخــل 
ثــالث  هنــاك  ان  ولفــت 
يف  مواضيــع رئيــــــــــسية 
النظافــة  اولهــا  عّمــان 
والبيئــة ، والمــرور والســير 
، والتنظيــم ، مشــددا على 
كافــة  تثقيــف  ضــرورة 
ــي  ــع المحل ــاء المجتم ابن
ــدارس ودور  يف المــــــــــــــ
العبــادة والدواويــــــــــــــن 
باهميــة النظافــة والتــي 
مــن خــالل التوجيــه تكــون 
عــدوى حميــدة وتتحــول 

الــى ثقافــة وســلوك.

واشــار الــى مشــكلة الســير 
ــعاصمة  والمــرور يف الـــــــ
يتواجــد  حيــث  عّمــان 
ســيارة  رخـــــصة  مليــون 
ــليون  ــي 2 مــــــــــــــ وحوال
ممــا  ســواقة  رخصــة 
ــاك وازدحامــات  يســبب ارب
مروريــة ، مشــيرا الـــــــــى 

االصطفــاف  ظاـهـرة 
الـمـزدوج علــى الجانبيــن 
علــى  شــاهدها  والتــي 
العيــن  راس  امتــداد 
رغــدان  مجمــع  وحتــى 
للجولــة  ذهابــه  خــالل 
مــاركا  مواطنــي  ولقائــه 
اعــادة  هنــاك  ان  وبيــن 
المناطــق  لتأهيــل  نظــر 
الصناعيــة وترتيبهــا وعــدم 
الســكن  مــع  تداخلهــا 
المخطــط  خــالل  مــن   ،
ــد  ــولي وهــي قي الشمــــــ
قبــل  مــن  التصديــق 
وعــن  المحليــة  اللجــان 
اشــار  والســير  الـمـرور 
إعــادة دراســة  ان هنــاك 
االحيــاء بجديــة بالتعــاون 
ــكان ودائــرة  ــع الســـــــــ م
الســــــــــــير ووضــع حلــول 
والشــوارع  لالرصــــــــفة 
واالشـــــــــــارات المروريــة 

. الخاصــة  والحــاالت 

ولفــت ان منــح التراخيــص 

ســمي  ســواء  االنشــائية 
اســتثماري  المــــــــــشروع 
امانــة  فــان  خــاص  او 
باالعتبــار  تاخــذ  عّمــان 
ــة  ضمــان المحيــط والحال
مــا  ـــدى  ومــــ المروريــة 
مــن  المشــروع  يوـفـره 

. عمالــة 

وتــم االعــالن خــالل اللقــاء 
المحطــة  ايقــاف  عــن 
التحويليــة يف عيــن ـغـزال 
حيــث ان المــكان موجــود 
ولكن ال يســتعمل ، مشيرا 
يف ســياق اخــر ان مكب ابو 
ــة  ــه مملوك ــاح واراضي صي
للدولــة وتــم توجيــه كتــاب 
لرئيــس الــوزراء لتخصيــص 
300 دونــم لالمانــة بهــدف 
الموقــع  تاهيــل  اعــادة 
ــق  ــبح حدائ ــث تصـــــــ بحي

ومتنزهــات .

خــالل  بلتاجــــــــــي  ودعــا 
ــه اذاعــة  اللقــاء الــذي بثت

ــى  ــان مباشــرة ال هــوا عّم
تشــكيل مجالــس محليــة 
الناخبيــن يف كل منطقــة 
تضــم كافـــــــــــــة مجــاالت 
العمــل الخدمــي لالمانــة 
والبيئــة  النظـــــــافة  مــن 
والـمـرور والســير ولجنــة 

للتنظيــم.

اللجنــة  رئيــس  وـعـرض 
المحليــة لمنطقــة مــاركا 
ارتيمــة  ـجـزاع  محمــد 
مجلــس  عضــو  بحضــور 
الخــدام  مريــم  األمانــة 
التــي  المنطقــة  مطالــب 
ايصــال  مـــــــنح  شــملت 
خدمــات للمــاء والكهربــاء 
، ومعالجــة مســلخ عيــن 
الطــرق  وتعبيــد   ، ـغـزال 
لشــوارع  صيانــة  وعمــل 
 ،  1996 عــام  فتحهــا  تــم 
النظافــة  عمــال  ـز  وتعزـي
بالشــوارع  والحاويــات 
الرئيســية وانــارة الشــوارع 
تــدل  شــواخص  ووضــع 
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لمســيرتها  تأكيــدًا 
التفاعــل  يف  المســتمرة 
المحلــي  المجتمــع  مــع 
النشــاطات  وإقامــة 
االجتماعيــة ، اســتضافت 
رانيــا  الملكــة  حدائــق 
التابعــة  اللــه  العبــد 
الكـبـرى   عمــان  ألمانــة 
مــع  بالتعــاون  وذلــك 
فرقــة الورشــة المصريــة 

ومســرح البلــد 

ــد ادار  ــوي وق عــرض حك
الســيد  الـعـرض  هــذا 
الدكتــور حســن الجريتلــي  
الســيد  حيــث قــدم فيــه 
نجــم  ســامي  محمــد 
عبــد  عارفــة  الســيدة  و 
الرســول مجموعــة مــن 
االجتماعيــة  الحكايــا 
الهادفــة  الفكاهيــة 
استحســان  القــت  التــي 

الحضــور مــن المجتمــع 
. المحلــي 

ــيد خضــر  ــد صــرح الس وق
الســعود مديــر الحدائــق 
ان هــذا الـعـرض يتوائــم 
مــع هــدف الحدائــق يف 
ايجــاد متنفــس لمتلقــي 
جــو  واضفــاء  الخدمــة 
والتفــاؤل  المــرح  مــن 
مــن اجــل كســر الروتيــن 

متلقــي  عــن  والتخفيــف 
الخدمــة .

بالذكــر  ـر  الجدـي ومــن 
تــم  الـعـرض  هــذا  ان 
مــع  بالتعــاون  تنســيقه 
مســرح البلــد الســيد مــراد 

جــا. ا لخو ا

علــى وجــود المطبــات ،واعــادة تاهيــل لالرصفــة والجــزر الوســطية ، اضافــة الــى تعبيــد وتاميــن االنــارة لقــرى 
وـهـزاع. وخالــد  صيــاح  ابــو 

ودعــا بلتاجــي المواطنيــن الــى تســديد المســتحقات الماليــة المترتبــة عليهــم لألمانــة والتــي تبلــغ 231 مليــون 
دينــار لتنعكــس عليهــم مشــاريع وخدمــات وتلبيــة لمطالبهــم. وكان النائــب الدكتــور هايــل الدعجــة قــد 
اســتعرض مطالــب المنطقــة منهــا تطويــر شــبكة الطــرق واقامــة الجســور واألنفــاق وتنفيــذ عبــارات تصريــف 
ميــاه األمطــار وتأهيــل حســر البيبســي وتأهيــل المنطقــة الصناعيــة وتنظيــم قريــة أبو صيــاح والعناية باألشــجار 

علــى األرصفــة وتأهيــل وصيانــة المالعــب والحدائــق.

وطالــب مواطنيــن خــالل اللقــاء الــذي حضــره عــدد مــن نــواب الدائــرة األولــى ومديــر المدينــة يف امانــة عّمــان 
ونوابــه بتخصيــص قطعــة ارض للمقبــرة ، وتخصيــص جســر مشــاة للمواطنيــن عنــد المركــز الصحــي لخطــورة 

حدائق الملكة رانيا العبدالله تستضيف عرض حكوي
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حدائق الملكة رانيا العبدالله تنظم محاضرة  توعوية عن االنماط 
الصحية يف التغذية السليمة

حدائــق  اســتضافت 
الملكــة رانيــا العبــد اللــه 
التابعــة ألمانــة عمــان 
المنــارة  الكبرى/مركــز 
لــذوي  نــوارة  وام 
الخاصــة . االحتياجــات 
ــق  ــال مديــر الحدائ وق
ــعود  ــيد خضــر الس الس
الــى  نســعى  اننــا 
الفئــة  هــذه  دمــج 
يف  االطفــال  مــن 
ونشــاطاتنا  برامجنــا 
تشــعرهم  التــي 
الســعادة. بجــو 
الزيــارة  اشــتملت  وقــد 

مــن  مجموعــة  علــى 
المتنوعــة  االنشــطة 
صنــع  يف  تمثلــت 
االكيــاس  مــن  الدمــى 
وـعـرض  الورقيــة 
للدمــى  مـسـرحي 
الحكواتــي  بأســلوب 
اعجابهــم،  نــال 
فـقـرة  الــى  اضافــة 
لألطفــال. ترفيهيــة 
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ــة  ــعي اللجن ــار س يف اط
األردنيــة  الوطنيــة 
لتفعيل مشاركة األردن 
العالميــة  المبــادرة  يف  
المســتدامة  للتنميــة 
 )E N O ( لبيئــة ا و
حدائــق  اســتضافت 
العبــد  رانيــا  الملكــة 
ألمانــة  التابعــة  اللــه 
عمــان الكبرى/مدرســة 
الثانويــة  هانــئ  ام 
قامــت  حيــث  للبنــات 
ــت  ــات بزراعــة البي الطالب
البالســتيكي الموجــود 
. الحدائــق  يف 
ــق  ــال مديــر الحدائ وق
ــعود  ــيد خضــر الس الس
الــى  نســعى  اننــا 
يف  الفاعلــة  المشــاركة 
المتعلقــة  األنشــطة 
والمحافظــة  بالبيئــة 
عليهــا، كمــا نهــدف الــى 

والتشــارك  التواصــل 

المؤسســات  مــع 
لمشــاريع  الداعمــة 
المســتدامة.  التنميــة 
ومــن الجديــر بالذكر ان 
ــادرة تهــدف  هــذه المب

يف  المســاهمة  الــى 

البيئــة  علــى  الحفــاظ 
األرض  كوكــب  علــى 
تحقيــق  خــالل  مــن 
الــى  الرامــي  هدفهــا 
زرع )100(مليون  شــجرة 

.2017 عــام  بحلــول 

حدائق الملكة رانيا العبد الله تستضيف  المبادرة العالمية 
 )ENO( للتنمية المستدامة
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النصــر  منطقــة  اهالــي  مطالــب  تنفيــذ  علــى  ســتعمل  االمانــة  ان  بلتاجــي  عقــل  عمــان  اميــن  اكــد 
المتاحــة. واإلمكانــات  األولويــات  وفــق  المقبلــة  ســنوات  لالربــع  عمــل  وبرنامــج  خطــة  خــالل  مــن 

واضــاف ان االمانــة ســتنفق بالمنطقــة حتــى نهايــة العــام الجــاري 3 ونصــف مليــون دينــار يف حيــن ان االيــرادات 
تبلــغ حوالــي مليــون و200 الــف دينــار مــا يعنــي ان حجــم االنفــاق علــى الخدمــات يف المنطقــة يفــوق ايراداتهــا .

ـز الطاقــات  واشــار أميــن عمــان خــالل لقائــه اليــوم االثنيــن أهالــي منطقــة النصــر انــه يعمــل علــى تحفـي
االيجابيــة يف االمانــة وتجميعهــا للعمــل الجــاد والمخلــص وبــروح الفريــق لخدمــة عمــان بعدالــة وشــمولية.

ــات  ــبب بازدحام ــان تتس ــيارة يف عم ــف س ــون و700 ال ــاك ملي ــان هن ــة ب ــع المــروري يف العاصم ــن الوض ــع ع وتاب
ــائل  ــاد وس ــى ارتي ــن عل ــؤولين والمواطني ــام لتحفيــز المس ــل الع ــة النق ــن تطويــر منظوم ــد م ــة ، والب مروري

ــة. ــم الخاص ــتخدام مركباته ــن اس ــدال م ــام ب ــل الع النق

ووجــه أميــن عمــان خــالل جولــة ســبقت اللقــاء وشــملت مختلــف احيــاء ومرافــق المنطقــة بدراســة االبنيــة 
القائمــة القديمــة بشــكل عشــوائي ووضــع احــكام تناســب وضــع المواطنيــن والمناطــق المحيطــة . كمــا وجــه 
ــاه االمطــار االول يف منطقــة وادي عويــس واالخــر  ــن يحــدث بهمــا مشــاكل يف تصريــف مي بمعالجــة موقعي
بالقــرب مــن شــارع متفــرع مــن شــارع الشــعائر )الجســور العشــرة ( حيــث ســيتم العمــل علــى انجــاز المطلــوب 
ــه. ــمالي من ــد الجــزء الش ــة وتعبي ــوع الحرش ــد طل ــادة تعبي ــك اع ــن ، وكذل ــبوعين القادمي ــالل الفتــرة اإلس خ

ومعالجــة مشــكلة تصريــف ميــاه األمطــار بالـقـرب مــن اســكان الريــاض. واعلــن ان االمانــة ســتقيم حفلهــا 
بمناســبة عيــد الشــجرة يف حديقــة الشــهيد محمــود القضــاة لتأهيــل الحديقــة ، مشــيرا الــى انــه ســيلتقي 

اهالــي النصــر مجــددا خــالل هــذه االحتفاليــة.

امين عمان يلتقي أهالي منطقة النصر ويستمع الى مطالبهم 
وإحتياجاتهم
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واشــار ان االمانــة تعمــل حاليــا علــى إعــداد موازنتهــا لعــام 2014 التــي تشــتمل علــى تقديــم مشــاريع خدميــة 
مــن بنــى تحتيــة وإقامــة جــدران اســتنادية ونظافــة وتنفيــذ عبــارات .

مــن جانبــه عــرض رئيــس اللجنــة المحليــة للمنطقــة مجــدي الشــويكي مطالــب اهالــي واحتياجــات المنطقــة 
ومنهــا منــح ايصــال خدمــات للكهربــاء والمــاء كــون المنطقــة تضــم احيــاء شــعبية قديمــة ، وايجــاد حــل 
للمواصــالت والبنيــة التحتيــة ، وتعزيــز المنطقــة بعمــال الوطــن والحاويــات ووحــدات االنــارة وصيانــة اللمبــات.

ـر  ومعالجــة مشــكلة مصنــع الكربــون علــى شــارع الـحـزام الداـئـري لمــا يتســبب بــه مــن تلــوث بيئــي خطـي
البســطات  تنظيــم  واعــادة   ، الشــعائر  شــارع  علــى  للكســارات  حــل  وايجــاد   ، الرحــاب  شــارع  وتكملــة   ،
البالــغ  بالحدائــق  االهتمــام  وزيــادة   ، نموذجــي  شــعبي  يســوق  وجمعهــا  الرئيســية  الشــوارع  يف 
وترقيــم  تســمية  اســتكمال  مــع  المروريــة  للمشــكالت  حلــول  وايجــاد   ، تاهيلهــا  واعــادة   8 عددهــا 
. التعبيــد  واعمــال  االســتنادية  الجــدران  مــن  المنطقــة  مخصصــات  وزيــادة   ، والمبانــي  الشــوارع 

وطالــب عــدد مــن اهالــي المنطقــة بتســهيل معامــالت المواطنيــن ، وتعزيز اعمــال النظافــة بالشــوارع الفرعية 
والحــارات ، وإدخــال مناطــق للتنظيــم للحاجــة الفرازهــا بيــن الشــركاء ، وتعبيــد شــارع الســيدة زينــب كونــه مــن 
مداخــل المنطقــة ، وتعبيــد شــوارع المخيــم وصيانــة االدراج واالنــارة فيــه مع توفير ســيارة نفايــات بمواصفات 
تســمح بالدخــول لنظافــة المخيــم ، تعبيــد دخــالت يف منطقــة التطويــر الحضري وتوفيــر وحدات انــارة بالموقع 
، ومتابعــة البســطات يف ســارع النصــر الرئيســي ، وعمــل نفق ارضي للمشــاة مشــابهة لنفق الجامعة على شــارع 
الحــزام كبديــل عــن الجســر الحديــدي ، وعمــل انــارة لشــارع الســيدة هاجــر . وحضــر اللقــاء النائــب عبــد عليــان 
المحســيري ونائــب أميــن عمــان المحامــي يوســف الشــواربه ومديــر المدينــة المهنــدس فــوزي مســعد ونوابه.

ــب وإحتياجــات  ــى مطال ــى مرافقــه المختلفــه ، واســتمع ال ــع عل ــادي شــباب النصــر وأطل ــى ن وزار بلتاجــي مبن
ــة. ــة يف المنطق ــبابية والرياضي ــة الش الحرك
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مجمع االشرفية الثقايف االجتماعي ينضم العديد من الورشات

ــة  ــع دائــرة الرقاب ــاون م ــان الكبــرى  وبالتع ــة عم ــة ألمان ــه التابع ــا العبدالل ــة راني ــق الملك ــت حدائ نظم
ــدس   ــام المهن ــث ق ــليمة حي ــة الس ــة يف التغذي ــاط الصحي ــن األنم ــة محاضــرة ع ــية والمهني الصحــــــــــــــ
الجســم   عليهــا  يبنــى  التــي  واالساســيات  الســليمة   التغذيــة  مفهــوم  بتعريــف  الخريشــه   ســليمان 
ـر ســلبي علــى  الصحــة. كمــا تــم التأكيــد علــى ـتـرك العــادات الســيئة بتنــاول الطعــام ممــا لــه مــن اـث
 وقد حضر هذه المحاضرة مجموعة من منتسبي مركز الشباب ومركز تنمية المرأة ومن الجدير بالذكر 
ان هــذه المحاضــرة  تأتــي ضمــن برنامــج تثقيفــي صحــي بالتعــاون مــع دائــرة الرقابــة الصحيــة والمهنية.



9

فعاليات أمانة عّمان الكبـرى لشهر »تشرين أول« 2013
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