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اميــن عمــان  التقــى 
الكبــرى عقــل بلتاجــي 
اليــوم  مكتبــه  يف 
ـدي  الهـن الســفير 
انيــل  عمــان  يف 
يرافقــه  تريجونايــات 
يف  الثانــي  الســكرتير 
الهنديــة  الســفارة 
و  ليبتشــا  روشــان 
كافيتــا خانــا و بحــث 
ـز  تعزـي ســبل  معــه 
والعالقــات  التعــاون 
العمــل  و  الثنائيــة 
بيــن  المشــترك 

و  عمــان  مدينتــي 
نيودلهــي يف مختلــف 
العمــل  مجــاالت 
الثقــايف  و  ـدي  البـل

. حي لســيا ا و

الســفير  اطلــع  و 
علــى  بلتاجــي 
الفعاليــات والبرامــج 
التــي  الثقافيــة 
اذار  يف  ســتقام 
بمناســبة  المقبــل 
ـمـرور 65 عامــا علــى 
العالقــات  بــدء 
ســية  ما بلو لد ا

الهنديــة  االردنيــة 
الحســين  مركــز  يف 
الثقــايف التابــع المانــة 

. ن عمــا

اشــاد  جهتــه  مــن 
تريجونايــات بالجهود 
ــة  ــي تبذلهــا االمان الت
يف خدمــة العاصمــة 
عمــان و مواطنيهــا و 
بما يســهم يف تحقيق 
الرقــي،  و  التطــور 
اســتعداد  ـدى  اـب و 
ـدي  الهـن الجانــب 
العالقــات  ـز  لتعزـي

والعمــل  الثنائيــة 
وتبــادل  المشــترك 
كافــة  يف  الخـبـرات 
المجــاالت بيــن عمــان 
وبمــا  نيودلهــي  و 
المنفعــة  يحقــق 

. صمتيــن للعا

أمين عمان يلتقي السفير الهندي و يبحث معه سبل تعزيز 
التعاون
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ــل  ــان عق ــن عم ــه امي وج
لجنــة  بتشــكيل  بلتاجــي 
ــة  ــال التجاري لحصــر المح
المرخصــة  ـر  غـي القائمــة 
ســمية  شــارع  علــى 
وداخــل مخيــم الوحــدات 
إعــداد  الــى  ليصــار 
عرضهــا  ســيتم  توصيــات 
المختصــة  اللجــان  علــى 
ــع  ــيق م ــة وبالتنس باالمان
مخيــم  خدمــات  لجنــة 
والحاكــم  الوحــدات 
االداري لتصويــب اوضــاع 
يتعلــق  بمــا  المحــال 
عدمــه. مــن  بالتراخيــص 

لقائــه  خــالل  وجــه  كمــا 
لجنــة  مــن  وفــد  اليــوم 
الوحــدات  مخيــم  تجــار 

ولجنــة الخدمــات بدعــوة 
مجلــس  عضــو  مــن 
منطقــة  عــن  االمانــة 
الكــوز  رانيــا  اليرمــوك 
اللجنــة  وبحضــور رئيــس 
للمنطقــة  المحليــة 
الســعود  محمــد 
ـر  عبـي المجلــس  وعضــو 
بمخاطبــة  المحســيري، 
العاصمــة  محافــظ 
عمــل  وتفعيــل  لتشــكيل 
العامــة  الســالمة  لجنــة 
الوحــدات  مخيــم  يف 
المحاذيــة. والمناطــق 

أزالــة  ان  بلتاجــي  واكــد 
التــي تعـتـرض  البســطات 
وارصفــة  شــوارع 
العاصمــة عمــان وتتســبب 
مروريــة  بازدحامــات 

المشــاة  وإعاقــة لحركــة 
تنظيمــي. عمــل  هــو 

واشــارت الكــوز الــى اهــم 
تواجــه  التــي  القضايــا 
ـذي  اـل الوحــدات  مخيــم 
تحــول الــى محــال تحارية 
كان  ان  بعــد  مرخصــة 
للســكن ومنهــا النظافــة 
 700 وترخيــص  والتعبيــد 
مرخصــة  ـر  غـي محــال 
ـز  ، وتعزـي  1500 مــن اصــل 
االنــارة وعمــال الوطــن يف 
المخيــم وســوق الخضــار 

لالمانــة. التابــع 

مــن جانبــه اكــد الســعود 
لــه  الوحــدات  مخيــم  ان 
امانــة  عنــد  خصوصيــة 
انــه  الــى  الفتــا   ، عمــان 

ســيتم تعبيد شــارع ســمية 
المداخــل. وجميــع 

خــالل  بلتاجــي  واســتمع 
حـضـره  ـذي  اـل اللقــاء 
المعنييــن  المــدراء 
ـرز  اـب الــى  االمانــة  يف 
ومنهــا  التجــار  مطالــب 
لجنــة  تشــكيل  اعــادة 
العامــة،  الســالمة 
واتخــاذ االـجـراءات التــي 
مدخــل  فتــح  يف  تســهم 
ممــا  المخيــم  ومخــرج 
ـمـرور  امكانيــة  يتيــح 
ـز  وتعزـي فيــه،  المركبــات 
ــة  ــارة والنظاف ــال االن اعم
العمالــة  ومتابعــة   ،
المخيــم  يف  الوافــدة 
وزارة  مــع  بالتعــاون 

. لعمــل ا

 أمين عمان يشكل لجنة لدراسة أوضاع المحال 
التجارية غير المرخصة يف الوحدات
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عمــان  أمانــة  وقعــت 
ـر  تطوـي مركــز  الكـبـرى 
اتفاقيــة  اليــوم  األعمــال 
التعــاون  بهــدف  ـشـراكة 
انطالقــُا  الطرفيــن  بيــن 
علــى  حرصهمــا  مــن 
يف  الريــادة  تحقيــق 
المؤسســي  العمــل 
وتحقيــق  لألمانــة، 
المســتدامة  التنميــة 
المحلــي. للمجتمــع 

التــي  المذـكـرة  ونصــت 
عمــان  أميــن  وقعهــا 
ـر  والمدـي بلتاجــي  عقــل 
ورئيــس  ـذي  التنفـي
األعمــال  ـر  تطوـي مركــز 
علــى  اســتيتية  نايــف 
مــن  مجموعــة  تدريــب 
عمــان  أمانــة  موظفــي 

يف  األعمــال  ريــادة  علــى 
العمــل المؤسســي العــام 
األولــى  ـر  تعتـب والتــي 
الشــرق  يف  نوعهــا  مــن 
والمبنيــة  األوســط 
علميــة  أســس  علــى 
هارـفـرد. جامعــة  مــن 

وكذلــك تقديــم خدمــات 
للمجتمــع  توعويــة 
خــالل  مــن  المحلــي 
مــن  المســتفيدين 
التنمويــة  البرامــج 
ـر  عـب بالمركــز  الخاصــة 
بالتعــاون  التطــوع 
وتقديــم  األمانــة  مــع 
مختلفــة. مبــادرات 

عــن  بلتاجــي  ـر  وعـب
بمذـكـرة  ســعادته 
ُتعنــى  التــي  التفاهــم 
األداء  وتنميــة  ـر  بتطوـي

لموظفــي  المؤسســي 
مختلــف  علــى  األمانــة 
اإلداريــة،  مســتوياتهم 
تخصيــص  إلــى  منّوهــً 
مبلــغ  عمــان  أمانــة 
مــن  دينــار  مليونــي 
 2015 لعــام  موازنتهــا 
المجتمعيــة. للتنميــة 

اســتيتية  رحــب  بــدوره 
باالتفاقيــة والتعــاون مــع 
تدريــب  يف  عمــان  أمانــة 
وتنميــة مهــارات موظفي 
وخدمــة  األمانــة 
المحلــي  المجتمــع 
ومختلــف  الشــباب  مــن 
ــة  ــالل أمان ــن خ ــات م الفئ
عمــان ودورهــا الريــادي.

وحضــر توقيــع االتفاقيــة 
المدينــة  ـر  مدـي نائــب 
اإلداريــة  للشــؤون 

عزالديــن  المهنــدس 
ـر  والمدـي شــموط، 
للشــؤون  ـذي  التنفـي
ــاري،  ــة ســمر الحي القانوني
المركــز  ومدـيـرة 
المهندســة  التدريبــي 
المعايطــة. إيمــان 

 أمانة عمان ومركز تطوير األعمال يوقعان اتفاقية شراكة
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أمانة عمان تشارك باجتماعات الدورة 52 للمكتب الدائم 
لمنظمة المدن العربية يف البحرين

امانــة  مــن  وفــد  شــارك 
عمــان برئاســة امينهــا عقــل 
مجلــس  رئيــس  بلتاجــي 
العربــي  ـدى  المنـت امنــاء 
يف  المعلومــات  لنظــم 
 52 الــدورة  اجتماعــات 
لمنظمــة  الدائــم  للمكتــب 
ـذي  واـل العربيــة  المــدن 
أمــس  أعمالــه  أختتــم 
العاصمــة  يف  األحــد 
 ، المنامــة  البحرينيــة 
محافظيــن  بمشــاركة 
ورؤســاء  عواصــم  وأمنــاء 
وشــمل  عربيــة.  بلديــات 
الــدورة  أعمــال  جــدول 
ومواضيــع  محــاور  عــدة 
علــى  ـز  التحفـي شــأنها  مــن 
أداء  ـر  وتطوـي االبتــكار 
امــام  ـدي  البـل العمــل 
المــدن والبلديــات العربيــة 
ـز  مــن خــالل إطــالق جواـئ
التنافــس  لخلــق  جديــدة؛ 
العربيــة  المــدن  بيــن 
البيئيــة  القطاعــات  يف 

والتقنيــة  والعمرانيــة 
اليــوم  وشــهد   . وغيرهــا 
لمجلــس  اجتمــاع  االول 
تنميــة  صنــدوق  أمنــاء 
ــة، ولمجلــس  المــدن العربي
الـتـراث  مؤسســة  أمنــاء 
ــة  ــة العربي والمــدن التاريخي
، ولمجلــس أمنــاء المعهــد 
المــدن،  إلنمــاء  العربــي 
ــة  ــاء مؤسس ــس أمن ولمجل
المــدن  منظمــة  جاـئـزة 
العربيــة ، اضافــة الجتمــاع 
مركــز  أمنــاء  مجلــس  بيــن 
العربيــة  للمــدن  البيئــة 
ـدى  المنـت أمنــاء  ومجلــس 
العربــي لنظــم المعلومــات 
. واطلقــت منظمــة المــدن 
تحــت  جاـئـزة  العربيــة 
العربيــة  »المدينــة  عنــوان 
المتميــزة« اليجــاد التنافس 
العربيــة  المــدن  بيــن 
يف  المنظمــة  يف  االعضــاء 
مجــاالت النقــل المســتدام 
ـر  وتخضـي النفايــات  وادارة 

مــن  وتقليــل  المدينــة 
وتحســين  الغــازات  انبعــاث 
ســبل  ـر  وتوفـي البيئــة 
العيــش اآلمــن والمســتقر 
لســكان المــدن . كمــا ـقـرر 
االجتمــاع  يف  المشــاركون 
تشــكيل مجموعــة العمــل 
العربيــة  للمــدن  الثقــايف 
يكــون مقرهــا عمــان تكــون 
بالشــباب  العنايــة  مهمتهــا 
الثقــايف  الوعــي  ونشــر 
داخــل  والمجتمعــي 
المــدن وخاصــة يف الظروف 
تعصــف  التــي  الراهنــة 
يف  وتطوراتهــا  احداثهــا 
المناطــق  مــن  العديــد 
واختتمــت  العربيــة. 
اجتماعــات الــدورة بجلســة 
خاللهــا  تــم  ختاميــة 
العامــة  الخالصــة  تقديــم 
لالجتماعــات، ومــا يســتجد 
اختصاصــات  صعيــد  علــى 
المــدن  منظمــة  مكتــب 
العربيــة . وضــم وفــد امانــة 

اعضــاء  مــن  كل  عمــان 
عبطــان  االمانــة  مجلــس 
ـر ويوســف صندوقــة  الغرـي
والمديــر التنفيــذي للمنتدى 
العربــي لنظــم المعلومــات 
المهنــدس جميــل العملــة 
منظمــة  أن  يذكــر   .
تتخــذ  العربيــة  المــدن 
 ، لهــا  مقــرًا  الكويــت  مــن 
إقليميــة  منظمــة  وهــي 
تأسســت  حكوميــة  ـر  غـي
وتعنــى   ،1967 العــام 
ــات  ــدن والبلدي ــؤون الم بش
الدائــم  المكتــب  ويضــم   .
ومدينــة  عاصمــة   )37(
يجتمــع  وهــو  عربيــة، 
المــدن  إحــدى  يف  ســنويً 
ـر  تقارـي لمناقشــة  العربيــة؛ 
ــات  ــج وسياس ــاد برام واعتم
المنظمــة  بعمــل  تتصــل 
لهــا  التابعــة  والمؤسســات 
للنهــوض بالمدينــة العربيــة 

. كنيها ســا و
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ــل  ــان عق ــن عم ــث أمي بح
اســتقباله  خــالل  بلتاجــي 
اليــوم الســفير  يف مكتبــه 
اإليرانــي يف عمــان مجتبــى 
ســبل  بــور،  فردوســي 
بيــن  التعــاون  ـز  تعزـي
مدينتــي عمــان و طهــران 
مجــاالت  مختلــف  يف 
وبمــا  ـدي  البـل العمــل 
علــى  بالفائــده  يعــود 
الصديقتيــن  المدينتيــن 

طنيهمــا. ا مو و

واســتعرض بلتاجــي خــالل 
األمانــة  خطــط  اللقــاء 
المســتقبلية ومشــاريعها 

الحاليــة لخدمــة المدينــة 
ومواطنيهــا بمــا يحقــق 
وينعكــس  رضاهــم 
تطــور  علــى  إيجابــً 
وتقدمهــا.  المدينــة 
التــي  الجهــود  وكذلــك 
ــة لمعالجــة  تبذلهــا األمان
تواجــه  التــي  التحديــات 
مدينــة عمــان يف مجــاالت 
ـر  وتطوـي التنظيــم 
العــام  النقــل  منظومــة 
ـز أعمــال النظافــة  وتعزـي

لبيئــة. وا

بــور  الســفير  وـعـرض 
ــة  ــم الخبــرات اإليراني تقدي
العــام  النقــل  مجــال  يف 
النفايــات  ومعالجــة 

ـر  وتطوـي الصلبــة، 
العامــة،  الحدائــق 
مدينــة  أن  الــى  مشــيرا 
تجــارب  تملــك  طـهـران 
ناجحــة ومميــزة يف هــذه 

. ت ال لمجــا ا

بعقــد  الجانبــان  ورحــب 
بيــن  للتوأمــة  اتفاقيــة 
ـز  لتعزـي وطـهـران  عمــان 
مجــال  يف  التعــاون 
البلديــة  الخدمــات 

. فيــة لثقا ا و

الســفير  ـدى  أـب كمــا 
اللقــاء  خــالل  اإليرانــي 
ــن  ــب أمي الــذي حضــره نائ
يوســف  الدكتــور  عمــان 

الشــواربة، ورئيــس اللجنة 
تــالع  لمنطقــة  المحليــة 
النعيمــات  حــازم  العلــي 
إعجابــه بمســتوى التطور 
وصلــت  ـذي  اـل والتقــدم 

عمــان. مدينــة  إليــه 

 أمين عمان والسفير اإليراني يبحثان أوجه التعاون بين عمان 
وطهران
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 بلتاجي : »المدينة الذكية« ارتقاء خدماتي 
يواكب التطور السريع بكافة المجاالت

  
  

أكــد أميــن عمــان عقــل بلتاجــي حــرص أمانــة 
عمــان علــى الدخــول يف المشــاركات المحليــة 
والعالميــة، لمــا مــن شــأنها أن تنعكــس علــى 
تطــور المدينــة وتحولهــا للذكيــة، واالرتقــاء 
بمســتوى الخدمــات نوعــا وكمــا وبشــمولية 

وعدالــة .
عمــل  ورشــة  يف  مشــاركته  خــالل  واضــاف 
حــول دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
التــي نظمهــا المجمــع األردنــي لالقتصاديين 
الشــباب صبــاح اليــوم بالتعــاون مــع مؤسســة 
األمانــة  أن  االردن،  اديناور/مكتــب  كوـنـراد 
والمتوســطة  الصغـيـرة  الـشـركات  تولــي 
تســهيل  علــى  وتـحـرص  مســتمرا  اهتمامــا 

كافــة الخدمــات التــي تحتاجهــا .
وقــال بلتاجــي »أن األمانــة اآلن يف مرحلــة 
لتحقيــق رؤيتهــا  شــامل  وتدقيــق  مســح 
وبشــكل  المدينــة  تجــاه  المســتقبلية 
تحســين  علــى  ينعكــس  بمــا  شــمولي، 
الحضريــة  وصورتهــا  الجمالــي  المشــهد 
وممارســات  وســلوكيات  ألخطــاء  نتيجــة 

.  « الماضيــة  الســنوات  ـر  عـب ســلبية 

األبنيــة  ستشــمل  المســوحات  أن  وتابــع 
والتعديــات  التجــاوزات  لبيــان  واألراضــي 
ومــن  بالخرائــط،  ومقارنتهــا  والفروقــات 
تحكــم  التــي  واألنظمــة  القوانيــن  ناحيــة 
المدينــة،  تطــور  لتواكــب  األمانــة  عمــل 
التحتيــة لعمــان  بالبنيــة  واألخـيـرة متعلقــة 

. شــاملة  بلديــة  خدمــات  مــن  وغيرهــا 

مرتبــط  المدينــة  تطــور  أن  بلتاجــي  وأكــد 
ــي  ــا وه ــة تؤثــر يف نموه ــة عناصــر رئيس بثالث
االنســانية،  والذهنيــة  والزمانيــة  الظرفيــة، 
مشــيرا إلــى أن أمانــة عمــان تســتند يف عملهــا 
ــة  ــى محــاور البيئ ــى خطــة عمــل ترتكــز عل عل
التخطيــط   ، العامــة  االشــغال   ، والصحــة 
والتنميــة  عمــان  ،وهويــة  والتنظيــم 
ــج  ــط وبرام ــق خط ــت وف ــة وضع المجتمعي
ســتحقق العدالــة والشــمولية يف الخدمــات؛ 
ولتكــون مدينــة عمــان جامعــة وقابلــة للنمو 

وصديقــة وآمنــة .
ولفــت إلــى أن اختيــار مدينــة عمــان ضمــن 
قائمــة المــدن المشــاركة يف شــبكة 100 مدينــة 
ـر مرونــة مــع التحديــات  مرنــة، يجعلهــا أكـث
وأن  واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة  الماديــة 
ــم مســتمرة مــن األزمــات  ــة تعل تكــون يف حال
اســتراتيجية  ضمــن  بـسـرعة  وتداركهــا 

معروفــة عالميــً .
المجمــع  إدارة  رئيــس  الورشــة  وافتتــح 
ســامر  الشــباب  لالقتصادييــن  االردنــي 
قعــوار يف كلمــة لــه اســتعرض خاللهــا دور 
ــة  ــطة يف التنمي الشــركات الصغيــرة والمتوس
االقتصاديــة كونهــا تشــكل مــا نســبته %98 
مــن اجمالــي الشــركات العاملــة والتــي تصــل 
المحلــي االجمالــي . الناتــج  الــى 50% مــن 

كمــا واســتعرض ابــرز التحديــات التــي تواجــه 
ثقافــة  يف  تتمحــور  والتــي  القطــاع  هــذا 
الريــادة والوصــول للتمويــل وتكلفتــه وثقــل 
االعبــاء القانونيــة والبيروقراطيــة واالعبــاء 

الضريبيــة والبنيــة التحتيــة ودخــول االســواق 
ــكار والقــوى  الجديــدة إضافــة للبحــث واالبت

ــة . العامل
يف  المشــاريع  مدـيـرة  أكــدت  جانبهــا  مــن 
االردن  مكتــب   / ادينــاور  كوـنـراد  مؤسســة 
الممثــل  عــن  نيابــة  كلمــة  يف  الراشــد  رشــا 
الـشـركات  لقطــاع  ان  للمؤسســة،  المقيــم 
الصغيــرة والمتوســطة دور مهــم واساســي 
النمــو  ـز  وتحفـي حيــوي  اقتصــاد  خلــق  يف 
وتنويــع  االبــداع  خــالل  مــن  االقتصــادي 
المصــادر وخلــق ـفـرص التوظيــف إضافــة 
ــل  ــو العم ــه نح ــاعدة وتوجي ــا يف مس لدوره

الخــاص . القطــاع  يف 
واشــتملت الورشــة التــي شــارك فيهــا نخبــة 
علــى  واالختصــاص  الخـبـرة  اصحــاب  مــن 
المدينــة  عــدة جلســات عمــل تمحــورت يف 
الصغـيـرة  الـشـركات  دور  وتفعيــل  الذكيــة 
والمتوســطة ودور كل مــن البنــك المرـكـزي 
الـشـركات  النــواب يف دعــم هــذه  ومجلــس 
الصغـيـرة  الـشـركات  وتطلعــات  ورؤى 
تجربــة  الســتعراض  إضافــة  والمتوســطة 
عمليــة الحــدى الشــركات التــي تقــدم الدعــم 

. والمتوســطة  الصغـيـرة  للمؤسســات 
ــة  ــا مديــر مدين ــي حضره ــة الت ــي الورش وتأت
ونوابــه  مســعد  فــوزي  المهنــدس  عمــان 
والجلســات  الــورش  مــن  سلســلة  ضمــن 
الحواريــة التــي عقــدت مــع ممثلــي القطــاع 
الصغـيـرة  الـشـركات  اصحــاب  مــن  الخــاص 
المحافظــات  مختلــف  مــن  والمتوســطة 
للوقــوف علــى اـبـرز التحديــات التــي تواجــه 

هــذا القطــاع .
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األمانة تطلق مشروع االستعالم اإللكتروني عن خدمات النقل 
العام يف عمان

 
أطلــق أميــن عمــان عقــل بلتاجــي اليــوم 
إلكترونيــً  والبحــث  االســتعالم  مشــروع 
يف  لـلـركاب  العــام  النقــل  خدمــات  عــن 
دائرتــي  بيــن  بالتعــاون  عمــان  مدينــة 
عمليــات النقــل العــام ونظــم المعلومــات 

الجغرافيــة.

وأكــد بلتاجــي ضــرورة معرفــة العمانييــن 
بماهيــة المشــروع وكيفيــة العمــل بــه 
ــه،  ــة ب ــات الخاص ــة المعلوم وتوفيــر كاف
بالمشــروع  التوعيــة  أهميــة  إلــى  الفتــً 
واإلعــالم  اإلعــالم  وســائل  كافــة  يف 
للبــدء  أولــى  كخطــوة  المجتمعــي 
بتطبيقــه علــى أرض الواقــع واالســتفادة 

منــه فعليــً مــن جميــع العمانييــن.

ولفــت مديــر المدينــة المهنــدس فــوزي 
مســعد أن المشــروع هــو خطــوة رائعــة 
ــة  باالتجــاه الصحيــح ضمــن خطــة األمان

لتحويــل عمــان إلــى مدينــة ذكيــة.

العــام  النقــل  داـئـرة  ـر  مدـي وقــال 
أن  وريــكات  عبدالرحيــم  المهنــدس 
عــن  اإللكترونــي  االســتعالم  مشــروع 
خدمــات النقــل العــام بكافــة أنواعهــا هو 

نتــاج عمــل مؤسســي وضمــن منظومــة 
هيكلــة مســارات خطــوط النقــل العــام 
الوطنيــة  االســتراتيجية  عــن  المنبثقــة 
للنقــل واســتراتيجية األمانــة التــي تهــدف 
النقــل  خدمــات  مســتوى  تحســين  الــى 
لهــا. التشــغيلية  الكفــاءة  ورفــع  العــام 

خدمــات  ســيتيح  المشــروع  أن  وأضــاف 
ــل  ــوط النق ــن خط ــث ع ــتعالم والبح االس
العــام المتعــددة وعــن مراكــز االنطــالق 
لوســائط النقــل، والبحــث عــن خطــوط 
االنطــالق،  مركــز  خــالل  مــن  النقــل 
واالســتعالم عــن أي خــط نقــل ومعرفــة 

التفاصيــل الخاصــة بــه.

المعلومــات  نظــم  داـئـرة  ـر  مدـي وقــدم 
مرجــي  نضــال  المهنــدس  الجغرافيــة 
اســتخدام  كيفيــة  فيــه  شــرح  عرضــً 
إلــى  الولــوج  خــالل  مــن  المشــروع 
بــه  الخــاص  اإللكترونــي  الرابــط 
اإللكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن 
w w w. a m m a n c i t y g i s .g o v. j o /

.t r a n s p o r t a t i o n

ووضــح مرجــي أن الموقــع يتيــح إمكانيــة 
بأنواعهــا  النقــل  خطــوط  عــن  البحــث 

الســرفيس والمتوســطة وحافــالت النقل 
الخاصــة  التفاصيــل  ومعرفــة  الكبـيـرة 
بهــا، والبحــث عــن خطــوط النقــل ضمــن 
منطقــة ومســاحة محــددة وحســب نوع 
الموقــع  وتحديــد  المعالــم،  وتصنيــف 
وطباعتهــا  الخارطــة  علــى  الجـغـرايف 

وطباعــة المســارات الخاصــة بالنقــل.

الخطــوة  هــي  المرحلــة  هــذه  وتعــد 
االولــى مــن المشــروع وســيتبعها مراحــل 
ــة  ــط الخاص ــا الخرائ ــة أهمه أخــرى الحق
للمجتمــع  ومســاراته  العــام  بالنقــل 
المحلــي والســياح باإلضافــة إلــى الخرائط 
وســائط  لمســتخدمي  اإلســتداللية 
النقــل العــام التــي ســيتم اعتمادهــا علــى 

والتنزيــل. التحميــل  مواقــف 
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خاصــة”،  نكهــة  لهــا  البلــد  وســط  “أســواق 
بهــذه الكلمــات عبــرت الخمســينية أم عامــر التــي 
اعتــادت منــذ عشــرين عامــا ارتيــاد أســواق وســط 
البلــد المختلفــة، رغــم ـقـرب األســواق الحديثــة 
التــي  المنطقــة  بجــوار  الجديــدة  و”المــوالت” 
جميــع  أن  إلــى  عامــر  أم  تلفــت  بهــا.  تقطــن 
“المــاركات” الموجــودة يف “المــوالت” متوـفـرة 
ــة  ــة واألحذي ــث األقمش ــن حي ــد، م ــوق البل يف س
ولكــن  وغيرهــا،  المنزليــة  واألدوات  والمالبــس 
فأثنــاء  ذاتــه.  التســوق  هــو  األمــر  يف  ـز  الممـي
ـنـزال(  )محــالت  يف  وابنتهــا  عامــر  أم  تجــوال 
ـة”، قالــت “جئنــا  لبيــع الكلــف يف “ســوق البخارـي
التــي  البنتــي  الجديــد  المولــود  عربــة  الســتالم 
ــد  ــه، وق ــاء الل ــة إن ش ــام قليل ــد أي ــه بع ــترزق ب س
واإلكسســوارات  بالدانتيــل  العربــة  هــذه  زينــت 
الجميلــة التــي أوصــت بهــا مســبقا، إلــى جانــب 
شــراء أدوات الضيافــة المزينــة األخــرى”. “محــالت 
تــوارث   1946 العــام  منــذ  أسســت  التــي  ـنـزال” 
العمــل بهــا األجــداد حتــى األبنــاء، وعنهــا يقــول 
مالكهــا الســتيني أبــو العبــد “يأتــي الزبائــن لشــراء 
النجــاح  ومســتلزمات  لألـفـراح،  المطبقانيــات 
ــا  ــي تحتاجه ــف الت ــواع الكل ــع أن والتخــرج، وجمي
الســيدات لتجهيــز المناســبات، وهنــاك العديــد من 
الزبائــن الذيــن يقصــدون المحــل منــذ ســنوات 
ــا  ــعار معتدلــة”. م ــة وبأس ــادوا شــراء البضاع اعت
تــزال أســواق وســط البلــد بمدينــة عمــان تجــذب 
ـزوار إليهــا، وتعــج بالمتســوقين ممــن  أنظــار اـل
بضائعهــا، رغــم  وإلــى  إليهــا  الحنيــن  يـسـرقهم 
ــة  ــات المختلف ــاركات” والمنتج ــوع وتوفــر “الم تن
مــا  المتســوقين  عيــون  أن  إال  “المــوالت”،  يف 
ـتـزال تتجــه صــوب أســواق “البخاريــة، مانكــو، 
عصفــور،  البشــارات،  البالبســة،  الحميديــة، 
ـدى” وغيرهــا، وتمتــد فرحــة هــذه  الصاغــة، الـن
األســواق المســقوفة علــى طــول شــارعي الملــك 
طــالل والملــك فيصــل؛ إذ ارتبطــت فرحــة التجهيــز 

للزفــاف بهــذه األســماء التاريخيــة إلــى جانــب مــن 
ال يجــد بديــال عنهــا للتســوق بالمناســبات واأليــام 
يف  تلونــت  متالصقــة  محــالت  وأمــام  العاديــة. 
صفوفهــا الســبح واإلكســوارات بشــتى أنواعهــا 
الجامعيــة  الطالبــة  تواجــدت  البخاريــة،  يف 
هنــد وزميالتهــا األخريــات اللواتــي أردن انتقــاء 
أســاور،  “قالئــد،  مــن  مختلفــة  إكسســوارات 
وغيرهــا  مطــرزة،  حقائــب  ميداليــات،  خواتــم، 
“ســوق  يف  محــل  صاحــب  يوضــح  العدـيـد”. 
الحميديــة” يحيــى نوفــل، أن منطقــة البلــد هــي 
منبــع التجــارة وقلــب عمــان النابــض، تضــم كل 
ــا  ــا أن بداياتن ــا، كم ــة وغيره ــن األلبس ــارات م التج
ــة  ــلع معقول ــعار الس ــد أس ــد وتع ــن البل ــت م كان
ــق األخــرى يف  ــع المناط ــن جمي ــص م ــدا وأرخ ج
عمــان مــع الحفــاظ علــى الجــودة. ســائد الحــروب 
الســوق،  يف  التجاريــة  المحــالت  أحــد  صاحــب 
اشــتكى مــن ركــود الحركــة التجاريــة بســبب عــدم 
وجــود  جانــب  إلــى  للزبائــن،  المواقــف  وجــود 
العديــد مــن البســطات أمــام الســوق، مطالبــا 
الجهــات المعنيــة بوضــع حلــول جذريــة إلنعــاش 
وقصــدت  الســابق.  يف  كانــت  كمــا  األســواق 
الســوق  هــذا  وابنتهــا  علــي  أم  الخمســينية 
قامــت  أنهــا  مبينــة  الـعـروس(،  )كســوة  لـشـراء 
ــه  ــكان ذات ــن الم ــابقا م ــا س ــع بناته ــز جمي بتجهي
ــا  ــه. تقــول أم علــي “لدين المميــز بأصالتــه وعراقت
طقــوس خاصــة عنــد التبضــع، فنحــن نذهــب يف 
الصبــاح الباكــر، ولــدّي حقيبــة كبيــرة مــن القمــاش 
نضــع بهــا المشــتريات، نتجــول بيــن المحــالت التــي 
الـشـراء منهــا”، متابعــة “بعــد ســاعات  اعتــدت 
مــن التنقــل نقصــد أحــد المطاعــم لتنــاول وجبــة 
نريــد  عمــا  البحــث  نعــاود  ثــم  ومــن  الغــداء، 
ــة  ــي الجول ــا، وتنته ــات لتأمينه ــن حاجي ــب م ونرغ
ــو  ــاق مــن كنافــة حبيبــة(”. أمــا الســتيني أب )بأطب
وبيــن  تســوقهما  أنهيــا  فقــد  وزوجتــه،  باســل 
أيديهمــا العديــد مــن األكيــاس المملــوءة، يقــول 
لـشـراء  حيــن  كل  للتســوق  باســل “نذهــب  أبــو 
الحاجيــات، منهــا المالبــس واألحذيــة واألدوات 

المنزليــة، والخضــراوات أيضــا، وقبــل ذلــك نقــوم 
بكتابــة مــا نــود شــراءه علــى ورقــة حتــى ال ننســى 
شــيئا منهــا”. تقــول زوجتــه أم باســل “أتحمــس 
جميــل  فهــو  الســوق،  نقصــد  عندمــا  كثـيـرا 
بتفاصيلــه كلهــا، وأحيانــا أشــتري مــواد معروضــة 
مغــر  فالســوق  ســابقا،  لـشـرائها  أخطــط  لــم 
وجميــل، ال نشــعر بالوقــت كيــف يمضــي بســرعة 
ــم  ــن المعال ــوق “البالبســة” م ــد س فائقــة”. ويع
ــه  ــاز بممرات ــث يمت ــة المهمــة يف عمــان؛ حي التراثي
ــن  ــا الكثيــر م ــى جانبيه ــد عل ــي يتواج ــة الت الضيق
يف  وتجــد  التقليديــة،  اإلكسســوارات  محــالت 
الســوق محــال متخصصــة يف بيــع كلــف الخياطــة 
وأـخـرى تتخصــص بمــواد تجميــل النســاء. أمــا 
األســواق  أقــدم  مــن  فهــو  “مانكــو”  ســوق 
فيــه  توجــد  فيصــل(  )ســاحة  البلــد  وســط  يف 
محــالت مختصــة يف بيــع “الدشــاديش” النســائية 
التراثيــة والحديثــة وفيــه أيضــا محــالت لبيــع أنواع 
األزيــاء  وأجمــل  والرجاليــة  النســائية  األقمشــة 
الجاـهـزة النســائية. ومــن هــذا الســوق خرجــت 
منــذ  تقصــده  التــي  درويــش  عايــدة  الســيدة 
ســنوات عــدة، تقــول “أفضــل شــراء الدشــاديش 
مــن هنــا، فاألســعار معتدلــة، كمــا أننــي أرى يف 
ال  ممتعــة  تســوق  البلــد رحلــة  لوســط  الـنـزول 
ــي  ــة أم رام ــن األربعيني ــوالت”. وتبي ــعرها بالم أش
أنهــا قصــدت الســوق بـغـرض ـشـراء القمــاش، 
الجاهــز  علــى  المالبــس(  )تفصيــل  لتفضيلهــا 
منهــا، فهــي تختــار القمــاش باللــون الــذي ترغــب، 
ـذي تنــوي تفصيلــه  وتشــرح للخيــاط الموديــل اـل
ليقــوم بخياطتــه. وتواجــدت الشــابة عليــاء الســيد 
ـدى( القريــب مــن ســوق مانكــو،  يف )ســوق الـن
وقالــت “أحــب هــذا الســوق كثيــرا، فيــه كل شــيء 
جميــل مــن تحــف وإكسســوارات، النــاس هنــاك 
طيبــون وأســعارهم جيــدة”، متابعة “اشــتري منه 
العديــد مــن الهدايــا واإلكسســوارات والمكيــاج 
ــدث  ــن واآلخــر للتح ــن الحي ــف بي ــا، وأتوق وغيره
مــع والدتــي لســؤالها عــن غــرض أعجبنــي أنــوي 

ـشـراءه”.
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واالرهاب«

  
ــد ان  ــو زي ــد اب اكــد محافــظ العاصمــة خال
ـر  والتكفـي والتعصــب  التـطـرف  مواجهــة 
االوســاط  يف  انتشــارها  ومحاـصـرة 
الشــباب  فئــة  بيــن  خاصــة  االجتماعيــة 
الرســمية  الجهــود  تظافــر  اليــوم  تتطلــب 
واالهليــة والمدنيــة . وشــدد خــالل رعايتــه 
حفــل  الثقــايف  الحســين  مركــز  يف  اليــوم 
ـذي  اـل الوطنيــة  الســالمة  ورش  اطــالق 
تنظمــه مديريــة شــباب العاصمــة ونــادي 
ــة  ــوان »محارب ــان بعن ــة عم ــي امان موظف
ان  علــى   ، واالرهــاب«  والتـطـرف  الغلــو 
ـر  والتكفـي والتعصــب  التـطـرف  مواجهــة 
جــاد  عمــل  يتطلــب  انتشــارها  ومحاـصـرة 
يبنــي خطابــا متوازنــا يحمــل روح االســالم 
وقبــول  والحــوار  والمســاواة  العــدل  يف 

االـخـر.

العاصمــة  شــباب  ـر  مدـي بيــن  جانبــه  مــن 
الــورش  حســين الجبــور ان اقامــة هــذه 
مــن  جــاءت  مجتمعنــا  يف  التوعويــة 
الثانــي  عبداللــه  الملــك  جاللــة  توجيهــات 
جميــع  قيــام  اهميــة  الــى  دعــا  ـذي  اـل
ــع  ــات المجتم ــة ومؤسس ــات الدول مؤسس
المدنــي المختلفــة بمحاربــة ظاهــرة الغلو 

الصــورة  تشــويه  تحــاول  التــي  والتـطـرف 
الحنيــف  االســالمي  للديــن  الحقيقيــة 
اظهــار  اهميــة  الــى  جاللتــه  ودعــوة   ،
ــن  ــالمي م ــن االس ــة للدي ــورة الحقيقي الص
خــالل العمــل علــى نشــر مضاميــن رســالة 
ــن الحقيقــي  عمــان التــي تبيــن صــورة الدي
واالعتــدال  الوســطية  نهــج  الــى  وتدعــو 
مــن  حالــه  خلــق  ضــرورة  علــى  واكــد   .
باهميــة  الشــباب  ـدى  ـل الفـكـري  الوعــي 
ـز  تعزـي ـر  عـب الوطنيــة  والســالمة  االمــن 
مشــاركتهم بمثــل هــذه النــدوات بهــدف 
تحصينهــم ضــد التـطـرف والغلــو وقبــول 
الــراي والــراي االخــر عبــر حــوار ديمقراطــي 
. وقــال رئيــس نــادي موظفــي امانــة عمــان 
ان  العفيشــات  عبدالحميــد  المهنــدس 
االرهــاب ال ديــن لــه ، واننــا نقــف يف خنــدق 
ــا وعــن صــورة االســالم ..  الدفــاع عــن ارضن
إســالم التســامح والتكافــل والحــق وإســالم 
والرافــض  للدمــاء  الحاقــن  االنســانية 
الدمويــة  بصــوره  والتـطـرف  لالرهــاب 

لالنســانية. المعاديــة 

ـر ادارة  والقــى المحاـضـرة االرشــادية مدـي
المســاجد يف وزارة االوقــاف الدكتــور حمزة 
ابــداح ، بحضــور عــدد مــن أنديــة العاصمــة 
الهيئــة  وأعضــاء   ، الشــبابية  والمراكــز 

عمــان  أمانــة  موظفــي  لنــادي  العامــة 
المجتمــع  مؤسســات  عــن  وممثليــن   ،

خيريــة. ومؤسســات  المدنــي 

التــي  الســليمة  التربيــة  أن  ابــداح  وبيــن 
تقــوم علــى الديــن ونشــر مبــادىء الفضيلــة 
وتقديــم  واالمــة  للوطــن  واالنتمــاء 
المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الفرديــة 
ـر  وتحقيــق المســؤولية االجتماعيــة تعتـب
مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم يف خلــق 
التحديــات  مواجهــة  علــى  قــادر  جيــل 
ــي تبــث ســموما يف  ــة المنبــوذة والت الفكري
ــطية  ــة الوس ــى أهمي ــا ال ــا. ودع مجتمعاتن
يف  االـسـرة  ودور  التعامــل  يف  واالعتــدال 
متوازنــة  اســالمية  تنشــئة  االبنــاء  تنشــئة 
الديــن واالخــالق والتعامــل  بيــن  تجمــع 
قائــم  اإلســالم  أن  الــى  مشــيرا  الحســن، 
علــى الوســطية واالعتــدال كمــا أنــه حــارب 
إلــى  الحضــور  التـطـرف واإلرهــاب، داعيــا 
التمســك باألخــالق الحميــدة وبــأن يكونــوا 

لغيرهــم. قــدوة 
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»قلب عمان وعقلها« بين التراث والتجديد

 
كان  بالبعيــدة،  ليســت  للحظــات 
ــن  ــن المواطني ــب م ــواد االغل الس
الســيما قاطنــي »قلــب الحضــارات 
بالحــزن  يشــعرون  العريقــة« 
كانــوا  لمــا  االلــم  وينتابهــم 
يشــاهدونه بأعينهــم دون تحريــك 
اللــه  وداعيــن  آمليــن  ســاكن، 
عزوجــل أن يتغيــر الحــال بافضــل، 
بــان  يتمنونــه؛  مــا  يحفــظ  وان 
يبقــي هــذا القلــب رـمـزا شــاهدا 
لــكل األجيــال. فالقلــب هنــا »مركــز 
يتشــابهان  وهمــا   ، المدينــة« 
باالهميــة والمكانــة ويســتحقان 
كل االهتمام، وبالتالي فان وســط 
المدينــة هــو القلــب الــذي مــا زال 
الحضــارات  اعــرق  علــى  شــاهدا 
ــهدتها البشــرية عبــر  ــا ش واقدمه
 12 نحــو  إلــى  ويعــود  التاريــخ، 
، ومــا هــو موجــود  الــف ســنة 
علــى  داللــة  عديــدة  اثــار  مــن 
التاريــخ  هــذا  الحضــارات.  هــذه 
والعراقــة والمجــد لهــذه البقعــة 
ــذرا  ــر، فع ــر الكثي ــا الكثي ــب من تطل

للقــارىء إذا اضطــررت الســتعمال 
ــع  ــن واق ــة، ولك ــات غيــر الئق كلم
الحــال كان ســيء للغايــة لدرجــة 
ان وصــل الــى مــا ال يمكــن قبولــه 
بــؤرة  مــن  االطــالق  علــى وجــه 
االخالقــي  واالنحــالل  للفســاد 
وكل مــا يمكــن ان يخطــر بالبــال 
علــى  واعتــداءات  فوضــى  مــن 
ــدث عزيــزي  ــكالها ... فح ــة اش كاف
القــارئ وال حــرج ... فــكاد القلــب 
 ... كان  مــا  هــذا  يتوقــف.  ان 
ولكــن اليــوم اصبــح لهــذه البقعــة 
ـزل  ـر فيهــا، يـن عقــل دائــم التفكـي
 .. يطلــع   .. يتفقــد   .. يجــول   ..
ثــم  يبحــث   .. يفكــر   .. يســتمع 
يقــرر، ومــا كان إال القــرار الصائــب 
ـذي ـعـزز مكانــة هــذه الرقعــة  اـل
ــة  ــن دالالت عميق ــه م ــا تحمل وم
ــمي الــذي  ــاج الهاش ــي درة الت فه
يمتــد الــى نحــو 12 الــف ســنة. هــا 
قــد اعــاد العقــل النابــض لهــذا 
والمدنــي  االجتماعــي  القلــب 
النابــض يف مركــز المدينــة ، ليقــدم 
فيــه  يتمتعــون  مكانــً  للجميــع 

بأوقــات رائعــة يف حياتهــم اليوميــة 
رئيســية  ووجهــة  والعمليــة، 
للتســوق وقضــاء أجمــل األوقــات 
ــك مــن خــالل مــا يشــهده  .... وذل
ــا مــن تطويــر وتحســين علــى  حالي
كافــة المجــاالت، تمهيدا للوصول 
والعمــل  العالميــة  مصــاف  الــى 
علــى اســتغالل جميــع المقومــات 
التــي يمتلكهــا والموقــع المتميــز 
ومضاعفــة  جــذب  بهــدف 
ايــام  مــدار  علــى  ـرواد  اـل أعــداد 
ـر  التطوـي الــى  باالضافــة  العــام، 
التحتيــة.  البنيــة  يف  المســتمر 
فمــن شــارع قريــش الــى ســبيل 
الهاشــمية  والســاحة  الحوريــات 
ومجمــع  الرومانــي  والمــدرج 
والمســجد  الســياحي  رغــدان 
الحســيني وســاحة فيصــل وشــارع 
المواقــع  مــن  والعديــد  طــالل 
الشــاهدة علــى تاريــخ البشــرية.... 
هــي القلــب وراســخة يف العقــل ... 
ــا  ــل ... وهنيئ ــب بالعق ــا للقل فهنيئ

بالقلــب. للعقــل 
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إطالق حملة استعمال العبوات البالستيكية اآلمنة

  
للغــذاء  العامــة  المؤسســة  أطلقــت 
حملــة  االثنيــن،  امــس  والــدواء، 
اســتعمال العبــوات البالســتيكية اآلمنــة. 
وزارة  مــع  بالتعــاون  الحملــة  وتأتــي 
عمــان  وأمانــة  البيئــة  ووزارة  الصحــة 
الكـبـرى وغرفــة صناعــة األردن وغرفــة 
مســتثمري  وجمعيــة  عمــان  صناعــة 
ـر  وزـي وقــال  الصناعيــة.  عمــان  شــرق 
البيئــة الدكتــور طاهــر الشخشــير، خــالل 
حفــل اطــالق الحملة، إن الــوزارة تعمل 
علــى مواكبــة مــا يســتجد مــن أمــور يف 
ــل  ــدف التقلي ــتيكية به ــات البالس الصناع
مــن المخلفــات البالســتيكية التــي تبقــى 
ــنوات  ــن الس ــة م ــود طويل متناثــرة لعق
ان  الشخشــير  وأضــاف  تحلــل.  دون 
الــوزارة اـقـرت لهــذه الغايــة تعليمــات 
تحــت  البالســتيكية  باالكيــاس  خاصــة 
وتــداول  واســتيراد  تعليمــات  اســم 
االكيــاس البالســتيكية، والتــي تتضمــن 
الســوداء  االكيــاس  صناعــة  منــع 
ــيرا  ــات، مش ــة للنفاي ــتثناء المخصص باس
التعليمــات  بهــذه  ســُيعمل  انــه  الــى 
الرســمية  الجريــدة  يف  صدورهــا  حــال 
ــة  ــدر بداي ــع ان تص ــن المتوق ــي م والت
قــال  جهتــه،  مــن  المقبــل.  الشــهر 
ــي، إن  ــل بلتاج ــان الكبــرى عق ــن عم أمي

األمانــة  تضعــه  ـذي  اـل األول  المحــور 
ــا  ــة، ألنه ــو البيئ ــا ه ــة أولوياته يف طليع
مشــيرا  العيــش،  يف  والنقــاء  المظهــر 
ــة  ــة يف كيفي ــى بــروز تحــد لــدى األمان ال
البالســتيكية،  المــواد  مــع  التعامــل 
إلــى  النفايــات  تحويــل  وكيفيــة 
ســتعمل  األمانــة  أن  وأوضــح  طاقــة. 
التــي  باألســاليب  النظــر  إعــادة  علــى 
المــواد  مــع  التعامــل  يف  تســتعملها 
الحمــل  أن  إلــى  الفتــا  البالســتيكية، 
علــى  يقــع  الحملــة  هــذه  يف  ـر  الكبـي
ــات  ــن صناع ــث ع ــاص للبح ــاع الخ القط
وطــرق وأســاليب آمنــة للتعامــل مــع 
ــام  ــر ع ــوه مدي ــتيكية. ون ــواد البالس الم
والــدواء  للغــذاء  العامــة  المؤسســة 
ان  الــى  عبيــدات،  هايــل  الدكتــور 
المؤسســة تســعى مــن خــالل القانــون 
الــى ضمــان ســالمة الغــذاء والــدواء 
وكل مــا لــه عالقــة بــه ومــن ضمنهــا 
المــواد المعــدة للتالمــس مــع أســطح 
فـكـرة  ان  مبينــا  الغذائيــة،  المــواد 
اطــالق مشــروع العبــوات البالســتيكية 
ماهــو  مــع  لتتــواءم  جــاءت  اآلمنــة 
معمــول بــه يف العالــم، خاصــة ان هنــاك 
طويلــة  ســنين  مــدى  علــى  تراكمــات 
للمــواد  العشــوائي  االســتخدام  مــن 
أو  للبيئــة  الصديقــة  ـر  غـي البالســتيكية 
المنتجــة مــن مــواد معــاد تدويرهــا. 

ــل  ــت بتقب ــة حظي ــن ان فكــرة الحمل وبي
لتنظيــم  الخــاص  القطــاع  واســتعداد 
تصنيعهــا واســتخدامها والتفريــق بيــن 
تســتخدم  التــي  البالســتيكية  العبــوات 
التــي  وتلــك  الغذائيــة  الصناعــات  يف 
مشــيرا  أـخـرى،  صناعــات  يف  تســتخدم 
الــى الجهــود الحكوميــة التــي بذلــت 
يف المرحلــة الســابقة مــن أجــل الحــد 
االكيــاس  اســتخدام  مــن  والتقليــل 
البالســتيكية التــي تشــكل ظاهــرة ســلبية 
كبيــرة وغيــر صحيــة. يذكر ان المؤسســة 
العامــة للغــذاء والــدواء بــدأت بوضــع 
شــعارها علــى المنتجــات الغذائيــة التــي 
بالســتيكية  وعبــوات  مــواد  تســتخدم 
الرقابــة  مديريــة  ـر  مدـي وألقــى  آمنــة. 
علــى الغــذاء الدكتــور محمــد الخريشــة 
االردن  صناعــة  غرفــة  رئيــس  ونائــب 
التعبئــة  صناعــات  قطــاع  وممثــل 
ــان أبوالراغــب ومنــدوب  والتغليــف عدن
عمــان  شــرق  مســتثمري  جمعيــة 
والممثــل عــن المصانــع البالســتيكية يف 
االردن ـفـرج الطويــل، كلمــات، عرضــت 
الخطــوات التــي تــم تحقيقهــا مــن أجــل 

جهــة. كل  ومســاهمات  الحملــة، 
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