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»شباب من أجل عالم متحد« تطلق مشروعا تطوعيا للمحافظة على البيئة بالتعاون مع األمانة

األمانة تنهي تعبيد 60 الف متر مربع وتستكمل تعبيد شوارع رئيسية االسبوع المقبل

بعض صور فعاليات  أمانة عَمان الكبـرى 

وفد من برنامج التعاون الدولي األلماني يزور االمانة

األمانة تتسلم »15« طاحنة جديدة للعمل ضمن أسطول النظافة بالعاصمة

حدائق الملكة رانيا العبد الله تستضيف » دورة البورتيج «

الكيالني يطلع على استعدادات الدوائر الصحية والسوق المركزي لشهر رمضان المبارك
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كرمــــــــــــــت أمانــة عمــان 
مــن   100 اليــوم  الكـبـرى 
ضمــن  ذلــك  و  عمالهــا 
العمــال  بيــوم  احتفالهــا 
وبرعـــــــــاية  العالمــــــــي 
امانــة  لجنــة  رئيـــــــــس 
الـــــــــمهندس  عمــــــــان 
ــي.  ــم الكيالن ــد الحلي عبــــــ
الــــــــمهندس  ـــر  عبــــــ و 
الكيالنـــــــــي يف كــــــــلمته 
الحفــل  يف  ألقاهــا  التــي 
اعـتـزازه  و  فـخـره  عــن 
الوطنــي  العمــال  بــدور 
والفــاعــــــل وجهودهــم 
أجــل  مــن  مــن  الممـيـزة 
العزـيـزة  مدينتنــا  رفعــة 
وتقــــــدمها وازدهــــارها 
الشــكر  تســتلزم  التــي  و 
مستشــهدا  العرفــان  و 
الملــك  جاللــة  بمقولــة 
أنتــم   « الثانــي  عبداللــه 
نمــوذج العطــاء لألجيــال 
القادمـــــة، وأنتــم صنــاع 
األفضــل  المســـــتقبــــــل 
« اللــه.  بــإذن  لهــم، 

وأكــد الكيالنــي أن األمانــة 
للتوجيهــات  واستجابــــــة 
الملكيــة الســامية لدعــم 
عملــت  العامــل  ورعايــة 
مجموعــة  ـر  توفـي علــى 
التــي  الترتيبـــــــات  مــــــن 
شــأن  يف رفــــع  أســهمت 
وكـــــفائتهم  العمـــــــــال 
وتحــــــسين  وتأهــــــيلهم 
دخــــــــلهم،  مســــــتويات 
ومســتوى معيشــتهم من 
خــالل توفير ظــروف عمل 
ومراعــاة  وآمنــة  صحيــة 
ــواء  ــة س ــالمة المهني الس
والــــــعالوات  بالتدريــــــب 
الخاصــة وبدل العــدوى  .
تــــــــأسيس  أن  وقـــــــــال 
صنــدوق إســكان للعمــال 
أســوة  والمستخدمـــــين 
المصنفيــن  بزمالئهــــــــم 
ـر المـــــــصنفين مــن  وغـي
شــأنه أن يوفــر لهــم ســكنا 
كريمــا ويحقق االســتقرار 
االجتماعـــــــي واألمـــــــن 
الوظيفــــــي مـــــن خــالل 

بــه.  االختيــاري  االشــتراك 
وأشــــــــار خــالل الحــــــفل 
ـر  مدـي حضــــــره  ـــذي  الـــ
المـــــــهندس  المدينــــــة 
نائــب  و  مســعد،  فــوزي 
لشــؤون  المدينــة  ـر  مدـي
البيئــة والمناطــق باســم 
الطراونــة، باســمه وباســم 
زمالئــه موظفــي األمانــة 
مـــــدينـــــة  ومواطنــــــي 
عمــان إلــى مبــادرة أمانــة 
مــع  بالتعــاون  عمــان 
النقابــة العامــة للعامليــن 
لخدمــة  البلديـــــــات  يف 
ومســـــتخدمي  عمــــــال 
ــمان الكبــرى  ــة عــــ أمانــــــ
والمـــــــساهمة  صحيــــــا 
. أبنائهـــــــــم   بتعلــــــــيم 
ســـــعي  إلـــــــى  ولفــــــت 
تتــــحويل  إلــى  األمانـــة 
وظائــف  إلــى  العمــال 
مســاندة وفــق الحاجــة 
شــروط  انطبــاق  وبعــد 
ــواردة  ــة ال ــغل الوظيف ش
المعــدة  األســس  يف 

الغايــة.   لهــذه  مســبقا 
ــاد المديــر  ــه أش ــن جانب م
للمــوارد  ـذي  التنفـي
ــم  ــة حات البشــرية يف األمان
باإلنجــازات  الحنيطــي 
خــالل  تحققــت  التــي 
بفضــل  الماضــي  العــام 
ــة  ــة أمان ــس لجن ــم رئي دع
و  العليــا  واإلدارة  عمــان 
دعــم  شــأنها  مــن  التــي 
و  العمــال  حقــوق 
اعتبــار  علــى  قضاياهــم 
أنهــم يشــكلون القاعــدة 
عمــان  أمانــة  يف  ـر  األكـب
تأســيس  رأســها  وعلــى 
صنــدوق الخدمــات الــذي 
يخــدم فئــة العمــال اثنــاء 
بعــد  و  خدمتهــم  فـتـرة 
بتقديــم  منهــا  االنتهــاء 
ــة الخدمــة.  تعويــض نهاي
الــــــحفل  نهـــــــاية  يف  و 
الكيالنــي  قــام  التكريمــي 
الشـــــــهادات  بتوزيــــــــع 
والمكافــآت  التقديريـــــــة 
العمــال.  علــى  الماليــة 
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أمانة عمان تصدر دليل تعريفي خاص بضريبة األبنية واألراضي 

دائرة عمليات النقل العام تكرم موظفيها بمناسبة عيد العمالحدائق الملكة رانيا العبد الله تستضيف » دورة البورتيج لجمعية الياسمين / أطفال الداون«

األمانة تتسلم »15« طاحنة جديدة للعمل ضمن أسطول النظافة بالعاصمة

اصــدرت داـئـرة التخميــن 

دليــل  عمــان  امانــة  يف 
األبنيــة  بضريبــة  خــاص 
بهــدف   ، واألراضــي 
المواطنيــن  اطلــــــاع 

مــــخــتصـــــــرة  بصــــــوره 
مبســــطـــــــة  و
ــات  ــلى آليـــــ عـــــ
ـــر  يــــــــــــ لتقـد ا
يــــــــــــــم  تقد و
 ، الطــــــعون 
ت  ما لخـــــــد ا و
التــــــــــــــــــــــــي 
ــا  تقـــــدمهــــــــــ
وحســـــب   . الدائــــــــــــرة 
أحــــمد  الداـئـرة  ـر  مدـي
ــإن  ــوش فــــــــــ العمـــــــــــ
يأتــــــــــــي  الدليــل  إنجــاز 

لتعريــف وتوعيــة مالكــي 
ــة  العقــارات بقانــون ضريب
العقـــــــــارات ، واطالعهــم 
احتســاب  آليــــــــــــة  علــى 
ــى العقــارات  ــة علـــ الضريب
ــة يف  ــات المترتب والغرامـــــ
ـــر بتســديدها. حــال التأخـــ

الدليــل  بــأن  وأضــــــــــاف 
مراكــز  جميــع  يف  يتوفــر 
ــى  ــة وعل ــق األمان ومناط
الموقـــــــع االلكــــــتروني 
لألمانـــــــــة  الرســـــــــــمي 

تعريــف  ويتضـــــــــمن   ،
داـئـرة  عــن  ونبــــــــــــــذه 
ــقاري  ــمين العـــــــــــ التخـــ
ومراكزهـــــــــا وعناوينهــا ، 
ــالت  ــير المعام ــة ســـــ وآلي
واحتســاب  ـــر  التقديـــــــ  ،
حوســبة   ، الضريبــــــــــــــة 
التقديــر ، لجــان التخميــن 
ف  ســــــــتـــــــــــــــئنا ال ا و
 ، واالعـتـراض 
و  واإلعفــــــــــــــــــــــاءات 
الخـــــــــــصومــــــــــــــــــات 
التشجيــــــعية والغرامــات.

ـر  مدـي رعــــــــاية  تحـــــــت 
ــتاذ خضــر  ــق االس الحدائ
استــــــضافة  الســـــــعود 
رانيــا  الملكــة  حدائــق 

التابعــة  اللــه  العبــد 
دورة  عمــان  ألمانــة 
بورتيــج » برنامــج للتعلــم 
المبكــر« والتــي نظمتهــا 
الياســمين  جمعيــة 
ألطفــال الــداون لألمهات 
والمتعامليــن مــع اطفال 
متالزمــة داون من االردن 
العربيــة.  الــدول  مــن  و 
الحدائــق  ـر  مدـي وأكــد 

نســعى  اننــا  الســعود، 
دائمــا مـــــــن خــالل رؤى 
امانـــــــة عمـــــــان بدعــم 
يف  الثقافيــة  اللقــاءات  

و  المحلــي  المجتمــع 
الجهــات  اســتضافة  إن 
داخــــــــل  الـــــخارجـيـــــــة 
كل  ـر  وتوفـي الحدائـــــــق 
الدعــم والرعايــة لهــا هــي 
الـــــــتعاون  لجســور  مــد 
والتشــبيك مــع مؤسســات 
المــــــــحلي  المجتمــــــع 
ـــر يف  لمــا لــه عظيــم األثــ
موضحــً  األدوار  تكامــل 

ــة  ــتضافات مجاني ــا اس انه
المــــجتمع.  لــــخدمـــــــة 
والتــي  الــدورة  اشــتملت 
علــى  اســــــبوع  اســتمرت 

البعــد   ( منهــا  مواضيــع 
ــي،  ــي واالنفعال االجتماع
المعريف،البعــد  البعــــــــد 
العنايــة  االتصالي،بعــــــد 
ــي(  ــد الحرك الذاتية،البعـــ
مــن  كل  قدمتهــا  حيــث 
عــــــواطف  المدربـــــــات 
عبــد  ومنـــــى  اـلـرب  ابــو 
الجواد،عـــــــال الرعــــــــود 
التدرييــة  المـــــــادة  عــن 

للدكتــورة ســهى الطبــال 
خبيــرة الطفولــة المبكرة .

ــتضافة   ــة  االســــ يف نهايــــ
الحدائــق  ـر  مدـي ســلم 

االســتاذ خضــر الســــــعود 
الشــــــــهادات عـــــــــــــــلى 
. المشــاركين  جميـــــــع 

أن  بالذكــر  ـر  الجدـي مــن 
الحدائــق ومنذ تأسيســها 
خدامتهــا  جميــع  تقــدم 
برامـــــج  مــــــن  مجانـــــــً 
زيــارات و  واســتضافات و 
لكافــة افــراد ومؤسســات 
المجتمــــــع الــــمحـــــلي.

احتـــفـــــــاالت  ضمــــــــــن 
المملكــة »بيوم العمال » 
واســتنادا الــى رؤيــة أمانــة 
عمــان وضمــن منهجيــة 
رعايــة العامليــن والرفــــاه 
االجتماعــي قامــت امانــة 
عمــان ومــن خــالل ادارة 
العــام  النقــل  عمليــات 
مــن  موظفيهــا  بتكريــم 
برحلــة  القيــام  خــالل 
عمــان  شــاطىء  الــــــــى 
الســياحي . وقــد جــاءت 

وحســب  الفـكـرة  هــذه 
مديــر الدائــرة عبــد الرحيم 
ـر يف  الوريــكات لمــا لهــا اـث
وبــث  موظفيهــا  ـز  تحفـي
الفريــق مــن خــالل  روح 
ــن  ــه ... والخــروج ع الترفي
النمــــــط الروتينــي للعمــل 
وتــــــــكريمهم  اليومــــــي 
. المــــناســــــبة  بهــــــــذه 

عمــان  أمانــة  ســلمت 
جديــدة  دفعــة  اليــوم 
وأخـــــــيرة مــــــــــن آليــات 
 »15« تضــم  النظافــة 
حمولــة  ذات  طاحنــة 
»12« طنــً . ومــع اســتالم 
يبلــغ  الجديــدة  الدفعــة 
النظافــة  آليــات  عــدد 
انضمــت  التــي  الجديــدة 
ألســطول النظافــة »71« 
مواصفــات  ذات  آليــة 
وليصــل  ونوعيــة،  فنيــة 
االجمالــي  اآلليــات  عــدد 
ممــا  اليــة،   »152« الــى 
التعامــل  لألمانــة  يتيــح 
البيئــي  الوضــع  مــع 
بالعاصمــة بكفــاءة عاليــة 
ــد المديــر التنفيــذي  . وأك
لالســطول المــــــــهندس 
أن  النجــداوي  حســام 
خــالل  ســتقوم  االمانــة 
بإعــادة  الجــاري  العــام 
 »53« وصيانــة  تأهيــل 
عــدد  ليكــون  آليــة، 

اآلليــات العاملــة يف هــذا 
العــام  خــالل  القطــاع 
. آليــة   »204« المقبــل 

ـزيز  وأضـــــــــــاف أن تعـــــــــ
اســطول النظافــة بهــذه 
اآلليــات ســيمكن األمانــة 
بواجباتهــا  القيــام  مــن 
نظافــة  علــى  للحفــاظ 
فصــل  خــالل  المدينــة 
يرضــي  بشـــــكل  الصيــف 
المواطـــــــــــــن العمانــي 
ـر والســائح . وأشــار  والزاـئ

النجــداوي الــى ان اآلليــات 
الجديــدة مكفولــة لمــدة 
ثــالث ســنوات ولهــا قــدرة 
عاليــة علــى العمــل، حيــث 
ــب  ــة بتدري ــتقوم االمان س
الســائقين علــى اســتخدام 
اآلليــات الجديــدة، مضيفا 
ستشــمل  الكفالـــــــة  أن 
الغيــار  قطــع  جميــع 
المســتهلكة وغيــار الزيوت 
والفالتــر من قبل الشــركة 
وشــملت  كمــا   . مجانــا 
اآلليــات  توزيــع  الخطــة 

وهــي من فئــات )4( و)8( 
كافــة  علــى  طــن  و)12( 
المناطــق وفــق دراســات 
ــاحة  ــار مس ــذت باالعتب أخ
والكثافــة  المنطــــــــــــقة 
السكانــــــــــية ومخرجــات 
الفعليــة يوميــا  النفايــات 
مــن   . الحالــة  وحســب 
ــر  ــار المدي ــه أشـــــــــــ جانب
للمــــــــــناطق  ـذي  التنفـي
عمـــــــــــاد  المــــــــهندس 
ارتفــاع  إلــى  الضمـــــــــور 
الــواردة  النفايــات  كميــة 
ــة  ــق األمان ــن مناط مــــــــ
المعــدل  أصبــح  بحيــث 
 2500 حوالــي  اليومــي 
ــبت الــذي  ــام الس ــن وأي ط
يلــي يــوم عطلــة رســمية 
طــن.  2700 إلــى  تصــل 
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ـر  مدـي عطوفــة  ـكـرم 
تربيــة لــواء القويســمة /
محمــد الســعود  حدائق 
اللــه  الملكــة رانيــا العبــد 
عمــان  ألمانــــــة  التابعــة 
الكبـــــــرى علــــــى دورهــا 
بالمـــــــــجتمع  الفعــــــال 
المحلــي  وتعاونهــا مــع 
المشــاريع  يف  المديريــة 
والنشــاطات  االجتماعيــة 
الالمنهجيةالتـــــي تخــدم 
المــــــــــدارس. طلبـــــــــة 
ـر  مدـي عطوفـــــــة  وأكــد 
ــى  ــه عل ــة ل ــة يف كلم التربي
الفاعــل  الــدور  أهميــة 
ألمانــة عمــــــــان ممثلــة 
إيجـــــــاد  يف  بالحدائــــــق 
البيئــة الداعمــة واآلمنــه 
ــة  ــال يف المنطق لألطفــــــ
الشرقــــــــية مــــــن خــالل 

التــي  المتنوعــة  البرامــج 
الفئــة  لهــذه  تطلقهــا 
األقــل  مــن  تعــد  والتــي 
الحدائــق  وتعــد  حظــً، 
احــد الـشـركاء الرئيســيين 
يف المشــاركة المجتمعيــة.

ــق  ــح مديــر الحدائ واوض
الســعود  االســتاذ خضــر 
أن الحدائــق خــالل العــام 
قدمــت  قــد  الدراســي 
ــن البرامــج  ــد مــــ العديـــــ
والنشــاطات والمشــاركات 
قدمــت  حيــث  الخارجيــة 
برنامــج أكاديميــة الطالــب 
مســــــــابقة  المبـــــــدع، 
البيئي،البطــوالت  الرســم 
وتدريـــــــــب  الكرويــــــــة 
ت  كا لمشــار ا ، ين عد ا لو ا
والمعـــــارض  الفنيـــــــــة 
والبـــــــازارات، باالضافـــــة 

للخدمــــــــــــــــــــــــات 
واالعـــــــــــــــــــــــمال 
ــية يف  التطوعــــــــــــــــ
تجميــل المـــــــدارس 
االشــتال  وزراعـــــــــة 
الدهـــــــان  واعمــال 
 ، المختلفـــــــة 
توزيـــــــع الحقائــــــب 
سيــــــــــــــــة  لمـــــدر ا
على الـــــــــفــــــــقراء 
ــد مــــــن  والعديـــــــــ
ــة. ــج التنموي البرامــــ

ر  وعبـــــــــــــــــــــــ 
عــن  الحدائــق  ـر  مدـي
بهــذا  ســـــــــعادته 
إن  وقـــــــال:  التكريـــــــم 
تكريــم  هـــــــــو  التكريــم 
لجهــود االمانــة ودورهــا 
الفاعــل يف تقديــم كافــة 

األنشطــــــــة االجتماعيــة 
ايضــً  و هــو  والثقافيــة، 
حافــز مــن أجــل تقديــم 
الخدمــات  مــن  المزيــد 
لتطويــر وتعزيــز التواصــل 
بيــن األجيــال مــن خــالل 
التشــبيك مــع المؤسســات 
المحلــي. المجتمـــــــــع 

الزيــارة  نهايــــــــــــة  ويف 
لــواء  تربيــة  ـر  مدـي ســلم 
محمــد  القويســـــــــمة 
الســعود  إدارة الحدائــق 
علــى  تذكاريــــــــً  درعــــــً 
المــــــــميزة. الجهـــــــود 

الكيالني يطلع على استعدادات الدوائر الصحية والسوق 
المركزي لشهر رمضان المبارك

مجموعــة  أطلــــــــــــقت 
»شــباب مــن أجــل عالــم 
ــاون  ــد«، بالتع متحـــــــــــــ
ــان  ــانة عم ــع أمـــــــــــــــ م
مشــروع  أمــس  الكـبـرى، 
ــي« الذي  »عالماشـــــــــــــ
يشــمل أعمــاال تطوعيــة 
البيئــة  علــى  للمحافظــة 
ــق  ــف مناط يف مختلــــــــــ
العاصـــــــــــــــــمة. وقالــت 
منســـــــــــــقة المجموعة 
ــة  ــى لوكال ــن عيســـــــــــ لي
االنبــاء االردنيــة )بتــرا( ان 
المجموعــة تهــدف مــن 
النشــاطات  هــذه  خــالل 
ــل  ــي انطلقــت مــن جب الت
ــاهمة  ــى المس ــة ال القلع

ــل،  ــع أفض ــاء مجتم يف بن
ــع الشــباب  وتشجيـــــــــــــــ
فاعليــن  قــادة  ليكونــوا 
خدمــة  يف  ويســهموا 
ان  وبينــت  مجتمعهــم. 
النشــاطات  هــذه  مثــل 
للشــباب  فرصــة  ـر  تعتـب
لمنــح ـجـزء مــن وقتهــم 
مجتمعهــم.  الحتياجــات 
مراحــل  ان  وقالــــــــــــــت 
النشــاط الــذي يشــارك فيه 
طلبــة  مــن  مجموعــة 
الجـــــــــــامعات الرســمية 
والخـــــــاصة والمــدارس 
تتضمــن طــالء األرصفــة 
وتنظيــف الشــــــــــــــوارع 
والمحافظــة علــى البيئــة 

ومحاضـــــــــرات توعويــة 
الســالمة  مجــــــــــــال  يف 
المروريــة. وبينــت ان كل 
مشــترك ســيقوم بزراعــة 
نبتــة بالـقـرب مــن مبنــى 
األمانـــــــــة كرمــز لألمــل 
شــخص  كـــــــل  والـتـزام 
لبنــاء عالــم أفضــل. كمــا 
يف  المشــاركون  ســيوزع 
النشــاط أكياســا بالستيكية 
الســيارات  ســائقي  علــى 
معينــة  جـــــــــــــمل  مــع 
تحثهــم علــى المحافظــة 
ان  وقالــت  البيئــة.  علــى 
مــن  شــباب  مجموعــة 
أجــل عالــم متحــد يمثلون 
مختلــف  مــن  أـفـرادا 

ــيات  ــات والجنس الثقافــــــ
ــي أحــد برامــج  وهـــــــــــــ
مؤسســة »عمــل مريــم« 
ــية التــي تتبــع  االيطالـــــــــ
ــة. ــة الكاثوليكي للكنيســـــــ

»شباب من أجل عالم متحد« تطلق مشروعا تطوعيا للمحافظة 
على البيئة بالتعاون مع األمانة
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ــة  أنهــت ورش دائــرة صيان
عمــان  أمانــة  يف  الطــرق 
المقاوليــن  جانــب  الــى 
اعمــال  معهــا  العامليــن 
مســاحته  مــا  تعبيــد 
)60000( م2 ضمــن المرحلة 
األولــى مــن أعمــال تعبيــد 
للشــوارع  ليليــة  وصيانــة 
يف  المناهــل  وتأهيــل 
اضافــة   ، عمــان  مدينــة 
ألعمــال صيانــة الوقائيــة 
والمناهــل.  للشــوارع 
داـئـرة  ـر  مدـي وحســب 
صيانــة الطــرق المهندس 

ــت  ــات عمل ــد الخريس أحم
الــورش علــى تعبيــد أجزاء 
 ( شــوارع  مــن  عديــدة 
طالــب،  أبــي  بــن  علــي 
وشــارع   ، الســلط  شــارع 
بــن  ، شــارع ســعد  مكــة 
ــارع  ــاص ، ش ــي وقــــــــــ أب
ــدادة  األردن ، ووادي الح
صـقـرة  وادي  وشــارع   ،
.  ) القــدس  وشــارع   ،

واشــار الــى انــه قــد تــم 
ــد  ــر زي ــارع األمي ــد ش تعبي
باســتخدام  شــاكر  بــن 
اإللكترونيــة  المجســات 

ــمانً  ــر« ضــــــــــــــ »السنس
المــــــــــــــــيول  لتحقيــق 
ــة ، وتصـــــــــــــريف  الجانبي
ميــاه األمطــار، وتحقيــق 
ــة لمستخدمي  الراحـــــــــــ
ـــريق. هـــــــــــــذا الطـــــــــــ

عــن  الخريســات  وكشــف 
اســتكمال أعمــال التعبيــد 
القــادم  األســبوع  ليــاًل 
شــوارع  مــن  ألـجـزاء 
شــارع  تشــمل   ( رئيســية 
االقصـــــــــــــــى، واألميــرة 
تغريــد، واالســتقالل، وأبو 
األمـيـرة  وشــارع  نصيــر، 

ــح،  ــة صويل ــا يف منطق هي
ــي  ــهيد وصف ــارع الش وش
اعمــال  وكذلــك   ) التــل 
تقاطــع  لوبــات  تعبيــد 
المنــورة  المدينــة  شــارع 
مــع شـــــــــــــ ارع الشــهيد 
»تقاطــع  التــل  وصفــي 
الواحــة«، و لــوب تقاطــع 
و   ، الرياضيــة  المدينــة 
االســتقالل. شــارع  لــوب 

زار وفــد برنامــج التعــاون 
 GIZ  ( االلمانــي  الدولــي 
امانــة  االربعــاء  اليــوم   )
وذلــك  الكـبـرى  عمــان 
دول  لقــاء  اطــار  ضمــن 
البحــر االبيــض المتوســط 
 ( افريقيــا  شــمال  و 
MENA(. و هـــــــــــــــدفت 
الزيــارة الــى االطــالع علــى 
يف  عمــان  أمانــة  تجربــة 
مجـــــــــــال التـــــــــخطيط 
العمرانــي  الحضــــــــري و 
الـــــــــخبرات  تبــــــــــادل  و 
هــــــــذا  يف  التجـــــــارب  و 
االســتفادة  و  المجــال 
مدـيـرة  قدمــت  و  منهــا. 
يف  الشــمولي  المخطــط 
عــودة  ريمــا  م.  األمانــة 
الوفــد  لقائهــا  خــالل 
ـذي ضــم ممثليــن مــن  اـل

تونــس ، مصــر ، المغــرب ، 
ــى  ــة ال ــطين باالضاف فلس
المانيــا نبــذه عــن تطــور 
مدينــة عمــان ، ومراحــل 
و   ، ـدي  البـل التخطيــط 
ــه و اهدافــه و  اطــار عمل
ــي  ــية الت ــات الرئيس التحدي
تواجــه المدينــه يف هــذا 
المجــال . كمــا اســتعرضت 
عمــان  مــــــــدينة  تجربــة 
التخطيــط  مجــــــــــال  يف 
العمرانـــــــــــي و المكانــي 
والمبــادئ  مســتوياته  و 
الرئيســية لــه ، اضافــة الــى 
عنصــر مشــاركة المجتمــع 
المحلــي يف تحديــد الرؤية 
و التطلعــات فيمــا يتعلــق 
الشــمولي  بالتخطيــط 
ـر  . مــن جهتــه قــال مدـي
الحكــم  ـر  تطوـي برنامــج 

المجتمــع  و  المحلــــــــي 
فلســطين  يف  المدنــــــــي 
ــكيه  ــش نتشــــــ أولريتــــــــــ
ــلة  ان الهــدف مــن سلســــ
التــي تقــوم  االعمـــــــــال 
التعــاون  مؤسســة  بهــا 
هــو  االلمانــي  الدولــي 
تبــادل الخبــرات والتجــارب 
الحكــم  حــول  الناجحــة 
ـذي مــن شــأنه  الرشــيد اـل
تحســين نوعيــة الخدمــات 
المقدمـــــــة للمواطنيــن 
وتطبيــق مبــدأ المســاءلة 
، و تحســين  المجتمعيــة 
ــى  ــات عل ــدرة البلديـــــــــ ق
ــجابة لحاجــــــات  االستـــــــ
ــم،  ــن واولوياته المواطني
ــى  ــى التركيــز عل ــة ال اضاف
ــذا  ــباب يف ه ــاركة الش مش
المجــال . و علــى هامــش 

الزيــارة قــام الوفــد بزيــارة 
جبــل القلعــة و منطقــة 
المــدرج  و  البلــد  وســط 
علــى  لالطــالع  الرومانــي 
للتخطيــط  حيــة  نمــاذج 
ــي و الحضــري  العمرانــــــــ
الوفــد  ـر  وعـب عمــان .  يف 
ــة عمــان  عــن شــكره ألمان
ــة  ــة الفرص ــى إتاحــــــــــ عل
ــن  ــتفادة م ــم لالس أمامه
ــا  ــة وتجربته خبــرات األمان
ــذا المجــال. يف هــــــــــــــــــ

األمانة تنهي تعبيد 60 الف متر مربع وتستكمل تعبيد شوارع 
رئيسية االسبوع المقبل

وفد من برنامج التعاون الدولي األلماني يزور االمانة
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بعض صور فعاليات 
أمانة عَمان الكبـرى 

إختتام فعاليات سوق  الكراكيب

المانة تعلن التعليمات الخاصة
 بالخيم الرمضانية

البرامج الرياضية والترفيهية تنطم مباراة 
احتفالية بمنطقة النصر .....

                 إطالق مبادرة سياحتنا مستقبلنا  يف مدينة 
السلط بالتعاون مع أمانة عمان

مجمع االشرفية الثقايف االجتماعي 
يستضيف حملة المهندي الخيرية 

شهر أيـار 
فعاليات أمانة عّمان الكبـرى لشهر »تموز« 2013
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