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برنامج احتفاالت مئوية أمانة عمان الكبرى
هذا العام تحتفل أمانة عمان الكبرى بمئويتها ،فمن قرية
صغيرة عام  1909يقطنها أقل من ألفي مواطن نمت عمان
لتصبح العاصمة ولتحتضن ما يتجاوز المليوني والربع مواطن
اآلن .من خالل أكثر من  18000موظف تعمل أمانة عمان الكبرى
يف مجاالت مختلفة الخدماتية منها :الترخيص والنظافة
والترقيم وبناء الجسور وغيرها ،وكذلك يف المجاالت الثقافية

والسياحية والرياضية وبرامج لالطفال وغيرها.
عمان مدينة يتجاوز عمرها الـ  10000سنة ،وهي اليوم مدينة
تحمل رسالة الحب والتفاهم الى كافة ارجاء العالم – رسالة
الملك الباني المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل طيب
الله ثراه .واليوم اذ نعتز بجهود وانجازات من سبقونا ،فإننا
نواصل العمل على تطوير وتنفيذ االفكار التي تحافظ على

منطقة بدر الجديدة (قرية البلوط)
تقع منطقة بدر الجديدة (قرية البلوط) إلى الغرب
من العاصمة عمان وتبعد عنها  11كم وتتصل معها
بطريق نافذ يمر من منطقة وادي السير ويسمى
(شارع بدر الجديدة) وكذلك عن طريق شارع يربط
منطقة تالع العلي ( يسمى شارع أل البيت وترتبط
مع الغرب بمحافظة البلقاء عن طريق شارع بدر
الجديدة والى الجنوب مع بلدية الوادي األخضر
(عراق األمير–البصه) سابقا .ويمكن تحديد حدود
منطقة بدر الجديدة من الشمال منطقة صويلح
ومحافظة البلقاء من الشرق وادي السير ومنطقة
صويلح ومن الجنوب منطقة وادي السير ومن
الغرب محافظة البلقاء.
تأسست منطقة بدر الجديدة عام 1987حيث
شملتها أمانة عمان ضمن مناطقها وقد كانت قبل
ذلك عبارة عن عدد من المجالس القروية ،وتبلغ
مساحتها اإلجمالية  21كم ويقطنها حوالي  20ألف
نسمة.
طبوغرافية المنطقة:
تمتاز منطقة بدر الجديدة بتضاريس رائعة من
هضاب وجبال وفيها جزء شفا غوري يقع يف
المنطقة الجنوبية الغربية األعلى وهى منطقة
ضريح الملكة عليا حيث يرتفع  110عن سطح البحر.
طبيعة المنطقة:
تمتاز منطقة بدر الجديدة بطبيعة خالبة حيث يكثر
فيها شجر البلوط ومن هنا يمكن تسميتها ب (قرية
البلوط) وهى شجرة األردن الوطنية وكذلك تشتهر
بأشجار الزيتون وأشجار الفواكه المثمرة والمزارع
المختلفة .
وتشرف المنطقة على وادي شعيب الجميل،
كما يظهر من على جبالها البحر الميت وجبال
فلسطين والقدس الشريف ،وكذلك تظهر بجالء
مدينة أريحا الفلسطينية ،ناهيك عن ضواحي مدينة

عمان منها مدينة الحسين الطبية ومسجد الملك
الحسين (طيب الله ثراه) ومنطقة وادي السير ومرج
الحمام.
المناخ:
تمتاز منطقة بدر الجديدة بمناخ معتدل صيفا
وبارد شتاءً حيث يغطيها الضباب والغيوم المالمسة
لسطح األرض والثلوج ،أما يف فصل الربيع فتكتسي
فيها الجبال والسهول بالثوب األخضر بدرجاته
المختلفة لترسم لوحة فنية يعجز عن رسمها
أفضل الفنانين .ويف الخريف يكمن سحر المنطقة
حيث تتنوع األشجار بين متساقطة األوراق وغير
متساقطة األوراق لترسم لوحة فنية تمتزج فيها
األلوان بين األحمر واألصفر واألخضر وكل لون
درجاته المختلفة .وتضم المنطقة سبعة أحياء
وهى حي الغروس ،وأم األسود ،والسويسية،
والرباحية الشمالية ،والرباحية الجنوبية ،وزبدا،
وبالل إضافة إلى المنطقة الغربية ،وقد ضمت
حديثا للمنطقة (الثغرة ،الكرم ،الرقيقة)
ويبلغ عدد األحواض فيها  23حوض وهى:
الرباحية الشمالية  /أم فروه  /الرباحية الجنوبية /
ابومغراز  /الشراب  /الغروس الشرقي  /الغروس
الغربي /القبة /رأس خلف  /الحديب  /الميسر  /أبو
مخيمر /بئر السبيل /الكاشف  /زبده  /أم عبهرة /
الرقيقة  /الثغرة /الكرم  /حصلون الشرقي  /حصلون
الغربي  /رأس الجندي  /أبو ركبة.
ويوجد يف المنطقة معظم الخدمات المتوفرة
يف أي منطقة من مناطق أمانة عمان الكبرى وهى
 :مساجد عدد  ،9مركز صحي عدد  ،3مدارس ثانوية
وأساسية عدد  ،13متنزه واحد (االستقالل) ،مكتبة
أطفال ضمن مبنى األمانة  ،مدارس خاصة ورياض
أطفال عدد  5و جمعيتان جمعية سيدات بدر
الجديدة وجمعية الرسالة.
رقية السواجنة

هوية المدينة وتراثها كما تم تحديدها يف ارشادات جاللة الملك
فعاليات مختلفة
عبد الله الثاني .تحتوي روزنامة المئوية على
ٍ
تشمل :حفالت تكريم ،مؤتمرات ،حفالت موسيقية ،مناسبات
رياضية وفعاليات جماهيرية .تهدف هذه الفعاليات الى توثيق
العالقة ما بين العماني ومدينته وتجسيد االنتماء ما بين
االردنيين وعاصمتهم .التفاصيل ص 8
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المرحلة الثالثة من مشروع
 Play Areaبمركز زها الثقايف

مشروع الفنون يف متناول الجميع
طرحت اللجنة الثقافية يف أمانة عمان الكبرى يف عام 2008
فكرة مشروع الفنون يف متناول الجميع .وقد بدأت
الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة لألطفال بالتعاون مع
دائرة المكتبات العامة بتاريخ  2008/ 7/19بتنفيذ المشروع
الذي تمحورت فكرته حول إقامة ورش فنية متنوعة
يف نهاية كل أسبوع (أيام الخميس والجمعة والسبت
) على ان تكون مجانية وبمشاركة أكبر عدد ممكن من
األطفال.
وتضم هذه الورش خمسة أنواع من الفنون ،ويمكن
تلخيصهم يف :فن الرسم ،وفن الموسيقى ،وفن الغناء،
والفنون المسرحية ،والدبكة الشعبية ،وصناعة الدمى.
وقد نفذ المشروع على مراحل ،فكان ينفذ يف
مرحلته االولى عام  )6( 2008مواقع ،أما اآلن
ومنذ بداية العام ونتيجة للنجاح الباهر الذي
الرقم
حققه المشروع فقد اصبح ينفذ يف ( ) 15
موقعًا موزعا يف العديد من مرافق أمانة
.1
عمان الكبرى والجمعيات الخيرية كما هو
.2
موضح بالجدول أدناه :
.3
الدمى
صناعة
ورش
وقد تم استثمار
.4
عقد
تم
فقد
غزة،
يف
أهلنا
للتخفيف من معاناة
.5
مول
مكة
يف
الدمى
صناعة
مجموعة من ورش
.6
وكان
)2009/1/28
–
بين(1/25
خالل الفترة ما
.7
األطفال
يقوم
أن
الفعالية
هذه
الهدف من
.8
وبيعها
الدمى
بصناعة
مختلفة)
مناطق
(من
.9
وأطفال
ألهالي
بأكملها
الفعالية
ريع
ليذهب
.10
غزة باإلضافة إلى التبرع بالدمى ( لتكون هدية
.11
من أطفال عمان الى أطفال غزة) فكان الدعم
.12
ماديا ومعنويا .وكما هو الحال دائما ،كانت
.13
الدعوة عامة ومفتوحة للجميع ليشاركوا يف
.14
هذه الورشة التي غلب عليها جوًا مميزا من
.15
العطاء ،واالبداع ،واالنجاز ،حيث شعراألطفال

بقدرتهم على دعم إخوانهم وأصدقائهم يف غزة باعثين
اليهم رسالة مليئة بالمحبة والسالم.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد حقق
حتى اآلن نتائج ايجابية ملموسة انعكست على شخصيات
األطفال وسلوكهم وتعاملهم مع المجتمع المحيط بهم
وكذلك انتمائهم لمناطقهم ووطنهم ،وهنا يكمن هدف
مشروع "الفنون يف متناول الجميع" الذي يحرص على
إتاحة الفرص لألطفال يف كل مكان ليستثمروا وقتهم
بما فيه منفعة لعقولهم وما من شأنه ان ينمي فكرهم
ويسمو بأنفسهم إلى األفضل.
معاذ الحديد

الموقع

المنطقة

مكتبة النقيرة
مكتبة سحاب
مكتبة الراية الهاشمية
مكتبة صويلح
حديقة االمير هاشم
حديقة أبو بكر الصديق
مكتبة الحسن
مكتبة عدن
مكتبة المقابلين
مكتبة حديقة أسماء بنت أبي بكر
مكتبة رجم الشامي الغربي
مكتبة األميرة ايمان
مكتبة األميرة سلمى
مكتبة أم المؤمنين
جمعية أصدقاء عمان

الموقر
سحاب
الجبيهه
صويلح
بسمان
خريبة السوق
القويسمة
النصر
المقابلين
رأس العين
الموقر
اليرموك
أبو نصير
رأس العين
اليرموك

فعاليات مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف 55315 76
النشاط

افتتح مركز زها الثقايف لألطفال  /أمانة عمان الكبرى المرحلة
الثالثة من مشروع  play areaيف مستشفى البشير تحت رعاية
سمو األميرة سناء عاصم والتي تم إنشاءها بدعم من شركة
أمنية ،حيث افتتحت سموها غرفة لأللعاب يف قسم التالسيميا
وغرفة لأللعاب يف قسم األطفال وتخلل االفتتاح عرض فيلم
فيديو يوضح مراحل العمل التي تم انجازها يف مستشفى
البشير.
وحضر االفتتاح الشريفة بدور ومندوبا عن وزير الصحة
األمين العام للوزارة الدكتورة جانيت ميرزا ومندوبا عن أمين
عمان نائب مدير المدينة للشؤون الثقافية والرياضية المهندس
هيثم جوينات ورئيس اللجنة الصحية يف مجلس النواب النائب
الدكتور عصر الشرمان والنائب محمد الكوز ومندوبا عن مدير
األمن العام مساعد مدير األمن العام للقوى البشرية العميد
احمد الهزايمة وأعضاء مجلس األمانة علما بان الحضور الكريم

قد أبدو عن مدى إعجابهم بنشاطات مركز زها الثقايف .
ويف نهاية االحتفال كرمت األميرة الراعي الرسمي لغرف
مستشفى البشير شركة أمنية وعدد من المؤسسات الداعمة
مثل إذاعة فن  FMو امن  ، FMهوا عمان  ،التلفزيون األردني
 /يوم جديد .
قناة نورمينا وصحيفة الرأي والغد والديار والعرب اليوم،
الدستور .
علما بان مركز زها الثقايف قد أطلق حملة PLAY AREA
يف شهر آب  2008يف عدد من المستشفيات منها المدينة الطبية
واألميرة هيا العسكري يف العقبة ،وسيستمر العمل بهذا
المشروع على مدى عامين متتاليين مستهدفا مستشفيات
المملكة الحكومية والعسكرية .
االء ابو قاعود

الساعة

العمر

دورة الشمع

 10 - 9صباحًا

 8فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة النحاسيات

 10 - 9صباحًا

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة الخشب التركي

 11:30 - 10صباحًا

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة الخزف التركي

 11:30 - 10صباحًا

 12فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة الجلد

 12 - 11صباحًا

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /الدراسات

دورة اكسسوارات

2 - 12ظهرًا

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /الدراسات

دورة أشغال يدوية

 2 - 12ظهرًا

 7فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة فن تشكيل الحجارة

 2 - 1ظهرًا

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة اكسسوارات

ًَ
مساء
3-2

 7فما فوق

مركز زها الثقايف  /الدراسات

دورة أكاديمية الرسم

ًَ
مساء
3-2

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة تطريز

ًَ
مساء
5-3

 10فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة الفسيفساء

ًَ
مساء
5-3

 12فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

دورة خزف فسيفساء

ًَ
مساء
5-4

 8فما فوق

مركز زها الثقايف  /المكتبة

برامج اذاعة هوا ّ
عمان

المكان
األيام

التوقيت

المذيع

اسم البرنامج

من األحد للخميس

 9:30 – 7:30صباحا

احمد فهيم

عمّ ان هذا الصباح

من األحد للخميس

 11:00 – 10:30صباحا

منال بزادوغ

بالنتي

من األحد للخميس

 12:30ظهرا

ميرفت مهيرات

صحتنا بايدنا

من األحد للخميس

 1:30ظهرا ويعاد الساعة 7:00
مساء

والء الخوالدة

عمّ انيات

االثنين و األربعاء

ًَ
مساء
9:00 – 7:15

منال بزادوغ

ياهال

األحد

ًَ
مساء
6:30 – 5:00

والء الخوالدة

Popcorn

الثالثاء

ًَ
مساء
5:00 – 4:00

نوفل الخصاونة

من أحلى الحلى

األحد

 4:00 – 3:00ظهرا

مروان عليان

وين ساكن

الخميس

ًَ
مساء
6:00 – 5:00

والء الخوالدة

Spotlight

مذيعي االخبار

موجز االنباء

ًَ
مساء
من األحد للخميس على  10:00صباحا و حتى 5:00
رأس كل ساعة من

عمان
أخبار ّ
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مسابقة أوائل المطالعين السنوية
يف حدائق الملكة رانيا العبد الله

بعد مرور عام على تولي أمانة عمان الكبرى صالحيات النقل العام

زيارة مدير المدينة لدائرة النقل العام
لمراجعة المشاريع واألنجازات
أكد مدير مدينة عمان يف األمانة المهندس عمار الغرايبة
عزم األمانة على تطوير منظومة النقل العام يف مدينة
عمان من خالل تنفيذ خطط وحلول إبداعية تتضمن
إيجاد منظومة نقل عام متطورة وفعالة وحديثة تخدم
العاصمة وتضعها يف مصاف المدن المتقدمة.
وقال الغرايبة خالل زيارته لدائرة النقل العام "إن
الكثير من الخطوات واإلجراءات التي اتخذتها األمانة يف
عام  2008يف قطاع النقل العام تنعكس نتائجها اإليجابية
على الواقع المروري خالل العام الحالي واألعوام
القادمة".
وأضاف "إن األمانة أدركت حجم المسؤولية التي
يتطلبها تسيير شؤون النقل العام من خالل إنشاء دائرة
متخصصة تضطلع بالمهام والواجبات على الوجه
األكمل".
وتابع إن إنتقال صالحيات النقل العام لألمانة ضمن
حدود العاصمة عمان وضعها يف سلم أولوياتها ،إذ
يتوجب تقديم الكثير ليتحسن الوضع المروري فيها.
ونوه الغرايبة إن األمانة تدرس بشكل عملي تنفيذ
عدد من مشاريع النقل التي من شأنها األرتقاء وتطوير
منظومة النقل يف عمان ،ومنها مشروع القطار الخفيف،
ومشروع باصات النقل السريع ذات المسار الواحد

والذي تقدمت له مجموعة من أفضل الشركات العالمية
والعربية المتخصصة يف هذا المجال.
وأشار الغرايبة أن قرب إحالة عطاء تأثيث شوارع
عمان على إحدى الشركات سيعمل على تجهيز شوارع
العاصمة بمظالت وسائط النقل العام ،وسالل النفايات
مقابل تحصيل الشركة ريع األعالنات التي سيتم تركيبها
على اللوحات الخاصة باإلعالن على المظالت.
وبدوره أكد مدير دائرة النقل العام المهندس
عبدالرحيم الوريكات أن الدائرة ممثلة بكادرها اإلداري
والميداني أنجزت خالل السنة األولى يف عملها ما يزيد
عن  60ألف معاملة يف مجال التصاريح والتراخيص تمثلت
بتجديد تراخيص مركبات ،وإخراج كرت إتجاه وتصاريح
تعزيز خدمة خطوط غير مخدومة ،ونقل ملكية أو شطب
ترخيص إضافة إلى إنجاز تراخيص التكسي والمشغلين،
باإلضافة إلى تلقي الشكاوي والتنسيق مع الجهات ذات
العالقة بالنقل العام ،ومراقبة تقيد المشغلين بشروط
التراخيص الممنوحة لهم ،وقال إن الدائرة تتطلع لتحقيق
منظومة متكاملة وفاعلة للنقل العام وتقديم خدمة
متميزة للنقل بأفضل التقنيات وبأسرع وقت ممكن.
موفق ابو جاموس

تطبيقا لألهداف التشغيلية ألمانة عمان يف زيادة دعم
المبدعين وزيادة النشاطات النوعية الداعمة للحركة
الثقافية وتحقيقا للهدف الوطني يف المحافظة على
األردن واالرتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل
وتربية أجيال المستقبل.
استضافت حدائق الملكة رانيا العبد الله التابعة
ألمانة عمان الكبرى مسابقة أوائل المطالعين لمدارس
تربية عمان الرابعة يومي األحد والثالثاء  8و2009/3/10م
يف مركز التميز الشبابي ضمن المنهج التشاركي والتعاون
بين حدائق الملكة رانيا العبد الله ومديريات التربية
والتعليم وكانت نتائج المسابقة على النحو التالي وللمراكز
األولى -:
المرحلة األساسية الدنيا  /إناث:
راما إبراهيم رفيق من مدرسة مؤتة األساسية
المرحلة األساسية الدنيا  /ذكور:
حمزة محمد حسن من مدرسة عبد المنعم رياض
األساسية
المرحلة األساسية العليا  /إناث:
إسراء احمد محمد موسى من مدرسة اليوبيل الذهبي

المرحلة األساسية العليا  /ذكور:
سفيان جميل محمد اليف
المرحلة الثانوية  /ذكور:
سمير رسمي الشيخ من مدرسة أحمد طوقان الثانوية
المرحلة الثانوية  /إناث  ( :ثالثة مراكز أولى لتوافق
العالمة لهذه الفئة )
دعاء احمد القيروتي من مدرسة اليوبيل الذهبي الثانوية
لإلناث
مروة فوزي مفرج من مدرسة أم الحارث الثانوية لإلناث
لبنى محمد الخرابشة من مدرسة الزبيدية الثانوية لإلناث
وقام نائب مدير الحدائق المهندسة نانسي أبو
حيانه السيد سلطان أبو جسار بتوزيع الجوائز على
الطالب الفائزين وتأتي هذه االستضافة لمديريات التربية
يف عمان الشرقية ضمن إطار التعاون والدعم المستمر
من حدائق الملكة رانيا العبد الله  /أمانة عمان الكبرى
ألنشطة وفعاليات مديريات التربية والتعليم يف مجال
دعم األنشطة الثقافية.
خميس حجير

دورة تدريبية لتجنب االختناق المروري
بناء القدرة هو أهم التحديات يف تطبيق خطة
عمان ،حيث يمثل النقل أهم االولويات ،وقد
قام  34مهندسا ومخططا ومعماريا ،وطلبًا
يف شهر شباط الماضي بالمشاركة يف دورة
لخمسة أيام حول الدراسات يف تأثير النقل.
وقد مثلوا القطاع االستشاري والجهات
الحكومية عبر االردن.
فقد نظم معهد عمان للتطوير الحضري
الدورة باالشتراك مع نقابة المهندسين
االردنية ،وأمانة عمان الكبرى ،ومركز تدريب
المهندسين ،وقام باالشراف على الدورة
كبير مستشاري النقل يف معهد عمان السيد
تموثي ارنوط.
الذي بين ان الدراسة ليست عملية
تقيم المرور فحسب ،بل تتعداها الى
عملية الحركة وسهولة الوصول المتعلقة
بممارسة المسؤولية البلدية المتعلقة بتطوير
المساحة بخصوص النقل وادارة السير.
ان الدراسة هي طرح شامل لتقييم اثر
تطوير االراضي على المجتمعات من أجل
تاليف اآلثار السلبية .ومن خالل هذه الدورة
تمكن المنظمون من تحقيق هدفين :االول
امكانية استعمال الدراسة كأداة لتنفيذ بنود

مخطط عمان .الذي طور عام  2008لينظم
نمو المدينة لغاية ،2025وتتبنى الخطة النمو
الذكي ،بما فيه التكامل يف استعمال االراضي
والتحول من مجرد محاولة استيعاب
اعداد السيارات الى التخطيط لحركة الناس
والبضائع باستعمال كافة وسائل النقل مع
التركيز الكبير على النقل العام وقطاع المشاة
يف المدينة .ثانيا :تمكنت امانة عمان الكبرى
من تقديم هذه الدورة من خالل التفاعل
بين القطاعين العام والخاص ،وقد نجحت
الشراكة بين منظمي الدورة يف الوصول الى

الجهات الفاعلة يف القطاعين العام والخاص
المهتمين بتبني أساليب جديدة تساعد على
زيادة حرية الحركة يف عمان ،وقد تمكنت
هذه الشراكة من خالل هذا التفاعل الناجح
تقديم الفرص للقطاعين ولبناء القدرات على
جميع المستويات.
وقد بحثت الدورة يف مواضيع مختلفة
متعلقة بأوضاع السير القائمة ،وبتطويره
يف المستقبل ،ويف الطلب على المواقف
وتصميمها ،باستخدام دراسة حاالت من
عمان .وقد خلقت الدورة مشاركة فاعلة

من الحاضرين ،أثمرت عن نقاشات مهمة
وحلول للكثير من معضالت الحركة يف عمان.
ويقول الخبير ارنوط "ان حركة المرور يف
عمان مزدحمة بشكل عام ،وتسيطر عليها
السيارات الخاصة ،وال عجب ان شوارعها
مكتظة بالسيارات خاصة مع نسبة ازدياد يف
ملكية السيارات يف عمان والتي تصل الى %20
سنويا .ولكن يمكن القول اننا بتطبيق ناجع
لهذه الدراسة يف عمان يمكن للمدينة ان
تزدهر لتصبح أكثر آمانا ويسرا وتقدم بدائل
نقل اقتصادية.
ان الوصول الى نظام نقل عالي الكفاءة
يتطلب وقتا وجهدا كبيرين باالضافة الى
قبول شامل من جميع االطراف .ويقول

ارنوط "ان النمو يف السكان والوظائف
يف عمان المتوقعين خالل العشر سنوات
القادمة يتطلب التنسيق المميز بين
القطاعين العام والخاص ،عند محاولة
تقليل االثار الناجمة عن مطالب التوسع يف
قطاع النقل .ال يمكن لهذا التنسيق الذي
يهدف الى التواصل وبناء القدرة ،اال بقبول
جميع األطراف للتعاون معا لمواجهة هذه
المتطلبات .وهذه الدورة التي تهدف الى
ملء الفجوة بين الدراسة والتطبيق ليست
األولى وبالتأكيد لن تكون االخيرة .لقد بدأت
االمانة ومعهد عمان ،ونقابة المهندسين
بحمل هذا المشعل.
سوسن زعتري

عدم ترك حنفية الماء مفتوحة أثناء غسيل األسنان أو الحالقة يوفر استهالكك من المياه
ويخفض قيمة فاتورتك
حملة أمانة عمّ ان ومياهنا للتوعية المائية
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نشرة شهرية مجانية تصدر عن أمانة عمّ ان الكبرى

منتدى مئوية ّ
عمان رؤية شبابية

"إنك تملك الصوت القادر على التغيير" ،كان هذا هو
الشعور العام لدى المشاركين يف منتدى مئوية عمان،
التي اقيمت يف  21شباط يف مركز الحسين الثقايف يف رأس
العين .لم تمنع االمطار وال الثلوج الحضور والمشاركة
يف هذا الحفل ،الذي شارك فيه ما يقارب  550شخصا من
جميع االعمار وفئات المجتمع الذي جاءوا ليقدموا
ويناقشوا ارائهم حول مدينتهم عمان مع أمينها عمر
المعاني يف جو عفوي بعيدًا عن التكلف.
وقد نظم لهذا اللقاء معهد عمان للتطوير
الحضري ،وأمانة عمان الكبرى ،ومجلة انتربشنز المعمارية
" "Interruptionsوذلك ضمن احتفاالت مئوية عمان.
وقد أثار المنتدى قضايا طارحا حولها اسئلة
باالضافة الى محاولة الوصول الى حلول لها .وقد قسم
المنتدى الى ثالثة محاور موزعة على ثالثة طالب قدموا
طرحهم افكارهم وارائهم ،وقام االمين بدوره يف التعليق
واالجابة عليها بمشاركة الحضور .وكانت المواضيع
الثالثة" :ع لعمان ،الحكومة المرتكزة على المواطن"
قدمها عمر جرار ،ثانيا" :المشاة يف المدينة :الحركة يف
المدينة" لرشا عبودي .ثالثا" :عمان ما بعد  :2025اقليميا
ومحليا" لنادين دحمس .واستعرضت هذه المواضيع
الثالثة أهم قضايا مخطط عمان من وجهة نظر طالب
الجامعة المنتظمين ،والشغوفين لمستقبل مدينتهم
والمتحمسين البداء ارائهم نحو التغيير.
وقد عرض الطلبة الثالثة افكارا خالقة ،ونقدا بناء
تاركين خلفهم اسئلة بحاجة الى اجابات ،فاتحين المجال
للبحث والتقصي .وقد أثار المنتدى تفاعالت بين األمين

والشباب حيث تم تطويرنقاشات فكرية ناهيك عن االجابات
الكثيرة لالسئلة الخالقة ،وقد تم تحديد معالم المدينة.
أثبت شباب عمان خالل هذه النقاشات بانهم ليسوا مجرد
متفرجين غير ابهين بمستقبل مدينتهم ولكنهم يمثلون
عنصر مفكر ومتفاني ومحاور يبحث عن منبر لمالحظاته،
ومشاركاته يف تطوير مدينته عمان.
وقد وصل الصدى الذي احدثه المنتدى الى اسماع
الجيل الناشىء ،الذين اغتنموا هذه الفرصة للتواصل
مع مدينتهم ،مطالبين االكثار من هذه اللقاءات التي
تشكل جسرا بين المجتمعات الشابة واصحاب القرار.
وقد امتألت الكثير من المدونات بالمناقشات حول هذا
المنتدى بينما بدأ الكثيرون بالتفكير يف وسائل لتحسين
شوارعهم واحياءهم من خالل المشاريع الصغيرة.
وقد ابدى امين عمان تفاؤال بامكانية التغيير من
خالل هذا الجيل الذي يشكل  %53من مجمل اهالي
عمان الذين هم تحت عمر  25عاما .هذا وقد وجه امين
عمان دعوة الى الشباب الى االهتمام بالعمل التطوعي
الذي يمثل فرصة للمشاركة يف العطاء للوطن.
وشجع االمين أعضاء مجلس األطفال المشاركين
يف المنتدى ألخذ دورهم الفعال يف المجتمع وأعرب عن
اعتقاده بأن امين عمان يف عام  2025قد يكون من بين
هؤالء األطفال الحضور .ان احداث التغير االيجابي هو
امر ممكن جدا ولكنه يتطلب الكثير من التفاني ،وااليمان،
وباالخص االخالص لمدينتنا المحبوبة.
سوسن زعتري

 ...ونظرة شخصية

بقلم :خالد صدقي و داريا طراونة من فريق
Interruptions
منتدى مئوية عمان الذي عقد يوم السبت  21شباط
والذي قامت بتغطيته معظم وسائل اإلعالم لم يكن
َ
عاديا بالنسبة لنا نحن شباب عمان وباألخص
حدثًا
فريق  Interruptionsحيث أنه شارك بالمنتدى
أمين عمان عطوفة المهندس عمر المعاني مع أكثر
من  550شابا و شابة للحوار حول مستقبل عمان يف
مركز الحسين الثقايف.
بعد إنتهاء المنتدى وحين نظرنا إلى الصور
المأخوذة من قبل الصحافيين ،استوقفتنا إحدى
الصور :تلك التي كنا نقف فيها الى جانب أمين عمان.
بلحظة من الهدوء كانت ربما
فقد ذكرتنا الصورة تلك
ٍ
األولى منذ أسابيع قد سبقت المنتدى .فما ُعقد
لبضع ساعات يف ذاك اليوم سبقته أيام من العمل
المضني والذي يبدو لنا اآلن كضرب من الجنون.
فاإلجتماع االول التحضيري لهذا المنتدى والذي
عقد بمكاتب معهد عمان لم يُصور لنا حجم هذا
المنتدى والنجاح الكبير الذي أظهرته تلك الصورة.
فبالكاد تخطت مجلتنا عامها األول لكن ثقة
معهد عمان بنا تجاوزت حتى أعمارنا نحن .طمعنا

بهامش فأعطونا مساحة .خفنا نحن الطالب أن
نكون دونها لوال االلتزام الذي أبداه من ساندنا من
تحد
معهد عمان والذي حوّ ل تلك المساحة الى
ٍ
نقلناه بدورنا لمن اخترناهم لمشاركتنا لرسم عمان
بمؤيتها :عمر جراد ورشا عبودي ونادين دحمس
الذين قاموا بتقديم شرائح عرض حول مواضيع
معينة يف المدينة :التواصل والنقل وكيف نريد
أن يكون مستقبل المدينة .فقد اخترناهم لحبهم
لمدينتهم عمان ولشغف أضاع حدود الليل والنهار
حتى لحظة افتتاح المنتدى .لقد لمس الجمهور
ذلك الشعور حيث أبدى كل شخص من المقدمين
التزامًا لم يكن وليد لحظة لكنه تنامى ليجمع كل تلك
ً
آماال
األصوات التي جاءت لتسمع ولتشارك يجمعها
ورؤى وتساؤالت مختلفة يف لحن كان االستماع إليه
ً
ٌ
ٌ
لحن
لحن لم ينته بانتهاء المنتدى بل ابتدأ به،
جميال،
بإيقاع المدينة وإيقاع شبابها.
نهدي ذلك اللحن لمدينتنا عمان ،ولعطوفة
أمينها ،وأمانة عمان الكبرى ومعهد عمان ،ولجيري
بوست ،وهانية مرقة ،وسوسن زعتري ،وهدى نجم،
ولفريقنا المؤلف من د .رامي الضاهر ،وعمر جراد،
ورشا عبودي ،ونادين دحمس ،ولفرقة زمن الزعتر.
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جدول نشاطات أمانة ّ
عمان الكبرى لشهر نيسان
النشاط
محاضرة بعنوان(الخالفات الزوجية)
مهرجان أيام عمان المسرحية
بطولة عمان الدولية لكرة القدم  /سيدات
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
بطولة عمان الدولية لكرة القدم  /سيدات
بطولة تايكوندو
بطولة تايكوندو
استضافه ضمن برنامج شباب الوطن المتميز
المؤتمر السياحي العالمي
دورة الطباعة باللغتين  /انجليزي  -عربي
بطولة عمان الدولية لكرة القدم  /سيدات
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
دوري كرة اليد
بطولة عمان الدولية لكرة القدم  /سيدات
محاضرة حماية الطفل من اإلساءة
تمرين كرة الطائرة
مسرحية ( التوعية من مخاطر األلغام)
مسابقات الضحك لعام 2009
بطولة التربية أللعاب القوى
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
دوري كرة اليد
ورشة عمل مهارات النجاح
القدس عاصمة للثقافة العربية
معرض  +حفل استقبال
برنامج تطوير البلديات
دورة الحاسوب الشاملة للسيدات
محاضرة توعية وإرشاد صحي
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
حفل موسيقي
تمرين كرة الطائرة
بطولة األنديةالعربية  /الكونغ فور
عرض فيلم إيطالي
حفل موسيقي
محاضرة توعية وإرشاد صحي
دورة االشغال اليدوية
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
محاضرة
حفل موسيقي
حفل سنوي لحملة التشجيع على القراءة عرض مسرحية +تسليم
شهادات
لقاء  /ملتقى الشرق والغرب
ورشة عمل ضمن برنامج حقي يساوي حياتي
ملتقى عمان للرقص المعاصر
ملتقى عمان للرواية العربية
محاضرة
دورة اللياقة البدنية
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
محاضرة حماية الطفل من اإلساءة
زخارف حركية
االحتفال بيوم المعاق
زيارة ضمن برنامج وطني جميل
مهرجان المسرح الطالبي االول " مهرجان الربيع"
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
زيارة األزرق والقصور األثرية ضمن برنامج وطني جميل
محاضرات التوعية والتثقيف المروري " سالمتي"
دورة الشمع
دورة النحاسيات
دورة الخشب التركي
دورة الخزف التركي
دورة الجلد
دورة اكسسوارات
دورة أشغال يدوية
دورة فن تشكيل الحجارة
دورة اكسسوارات
دورة أكاديمية الرسم
دورة تطريز
دورة الفسيفساء
دورة خزف فسيفساء

المكان
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف-المسرح
صالة االمير فيصل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
صالة االمير فيصل
صالة االمير فيصل
صالة االمير فيصل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف
حدائق الملكه رانيا العبدالله
صالة االمير فيصل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
صالة االمير فيصل
صالة االمير فيصل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
صالة االمير فيصل
مركزالحسين الثقايف-المسرح
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مضمار ألعاب القوى
حدائق الملكه رانيا العبدالله
صالة االمير فيصل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف-المسرح
صالة االمير فيصل
صالة االمير فيصل
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مركزالحسين الثقايف-المسرح
مركزالحسين الثقايف-المسرح
مركزالحسين الثقايف -القاعة
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف-المسرح
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مركزالحسين الثقايف -القاعة
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
حدائق الملكه رانيا العبدالله
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف

للمزيد من المعلومات

التاريخ
-1نيسان2009-
 4 - 1نيسان2009-
-1نيسان2009-
-2نيسان2009-
-2نيسان2009-
-3نيسان2009-
-4نيسان2009-
-4نيسان2009-
-7-4نيسان2009-
-5نيسان2009-
-5نيسان2009-
-6نيسان2009-
-6نيسان2009-
-7نيسان2009-
-8نيسان2009-
-8نيسان2009-
-8نيسان2009-
-8نيسان2009-
-9نيسان2009-
-9نيسان2009-
-10نيسان2009-
-11نيسان2009-
-11نيسان2009-
-15-12نيسان2009-
-12نيسان2009-
-12نيسان2009-
-13نيسان2009-
-13نيسان2009-
-14-13نيسان2009-
-13نيسان2009-
-20-14نيسان2009-
-14نيسان2009-
-15نيسان2009-
-15نيسان2009-
-15نيسان2009-
-16نيسان2009-
-16نيسان2009-
-17نيسان2009-
-18نيسان2009-
-18نيسان2009-
-18نيسان2009-
-22-19نيسان2009-
-23-20نيسان2009-
-20نيسان2009-
-20نيسان2009-
-20نيسان2009-
-22نيسان2009-
-23نيسان2009-
-25نيسان2009-
-25نيسان2009-
-30-26نيسان2009-
-27نيسان2009-
-28نيسان2009-
-30نيسان2009-
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح

الساعة
 11-10صباحا
 7مساءًا

 9-8مساءا
11-9و1-11

 6مساءا
 7-5مساءا

 2 -9ظهرا
 9-7مساءا
 4-9عصرا

 7:30مساءا

 7:30مساءا
 7:30مساءا
 1-12ظهرا
 11-10صباحا
 6مساءا
 7:30مساءا
 11صباحا
 6:30-2مساءا
 7مساءا
 3-9عصرا
 7مساءا
 11-9صباحا

 7مساءا

 10-9صباحًا
 10-9صباحًا
 11:30 -10صباحًا
 11:30 -10صباحًا
 12-11صباحًا
2-12ظهرًا
 2-12ظهرًا
 2-1ظهرًا
 3-2مساءًا
 3-2مساءًا
 5-3مساءًا
 5-3مساءًا
 5-4مساءًا

الجهة المنظمة
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /وحدة االرشاد االسري
مهرجان الفوانيس بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
مركزالسياحة البريطاني جامعة ليدز بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
مكتب صيف عمان
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
وزارة الثقافة
سفارة كازاخستان
وزارة البلديات
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /وحدة االرشاد االسري
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
سفارة كازاخستان
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
أمانة عمان الكبرى  /مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية
المركز الثقايف االيطالي
المعهد الوطني للموسيقى
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /وحدة االرشاد االسري
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
السفارة الدنماركية
المعهد الوطني للموسيقى
جمعية أصدقاء األطفال
ملتقى الشرق والغرب
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
مركز الفنون األدائية
امانة عمان الكبرى  -الدائرة الثقافية
منتدى الفكر الحر
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
دوزان واوتار بالتعاون مع وزارة الثقافة وامانة عمان الكبرى
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /وحدة االرشاد االسري
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /الدراسات
مركز زها الثقايف  /الدراسات
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /الدراسات
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة
مركز زها الثقايف  /المكتبة

مركز الحسين الثقايف 4735188

حدائق الملكة رانيا العبدالله4739967

مركز زها الثقايف 55315 76

مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية 4705145

عمان
ّ أخبار
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نشرة شهرية مجانية تصدر عن أمانة عمّ ان الكبرى

ّ عناوين مناطق أمانة
عمان
Addresses of Amman Municipality District Offices
Badr al-Jadida منطقـة بدر الجديدة
Tel: 5471487 : | هاتفFax: 5471435 :فاكس
 حي الفردوس الشرقي- شارع رافع بن سهل
Rafe’ Bin Sahl Str, East Fardos Area
baderaljadidah.info ammancity.gov.jo
Jubeiha منطقـة الجبيهـة
Tel: 5356032 : | هاتفFax: 5343222 :فاكس
 حي البلدية- شارع عبد الله اللوزي30- بناء رقم
30, Abdullah Lozi Str, Baladiya Area
jbaiha.info ammancity.gov.jo
Sahab منطقـة سحـاب
Tel: 4021006 : | هاتفFax: 4022066 :فاكس
 قرب دوار الدلة-سحاب الرئيسي/ شارع عمّ ان
Amman/Sahab Str, Near Dallah Circle
sahab.info ammancity.gvo.jo
Muwaqqar منطقـة المـوقــر
Tel: 4050013 : | هاتفFax: 4050937 :فاكس
الطابق الثاني/ دوار الموقر – عمارة بنك اإلسكان
Muwaqqar Circle, Housing Bank Building/2nd floor
almwagar.info ammancity.gov.jo
Uhud منطقـة أحــد
Tel: 4023594 : | هاتفFax: 4023701 :فاكس
حي خشافية الدبايبة – بجانب المركز الصحي
Khshafiyet el-Dabaibeh Area, Near the Health Center
ohod.info ammancity.gov.jo

منطقـة القويسمة والجويدة وأبوعلندا والرقيم
Qweismeh, Jwaideh, Abu Alanda, Raqeem
Tel: 4162872 : | هاتفFax: 4167760 :فاكس
حي المعادي-شارع نوري الحديد
Nouri Hadid Str, Maadi Area
alqwasmeh.info ammancity.gov.jo
منطقـة خريبة السوق وجاوا واليادودة
Khreibt al-Souq, Jawa, Yadoudah
Tel: 4125286 : | هاتفFax: 4126381 :فاكس
 حي جاوا الشمالي-شارع عبد الكريم الوريكات
Abdul Kareem Al-Wreikat Str, Jawa Area
kherbt-souq ammancity.gov.jo
Abu Nseir منطقـة أبو نصير
Tel: 5240815 : | هاتفFax: 5235490 :فاكس
شارع أبو نصير الرئيسي – حي البسالة
Abu Nseir Main Str, Bassaleh Area
abunser.info ammancity.gov.jo
Ras al-Ain منطقـة رأس العين
Tel: 4754913 : | هاتفFax: 4789861 :فاكس
حي النظيف-شارع األبطال
Abtal Street, Nathif Area
ras-alain.info ammancity.gov.jo
Marka منطقـة مـاركا
Tel: 4891307 : | هاتفFax: 4891326 :فاكس
 حي حمزة- شارع الملك عبدالله األول
King Abdullah I Str, Hamzah Area
marka.info ammancity.gov.jo

Jiza منطقـة الجيــزة
Tel: 4460408 : | هاتفFax: 4460401 :فاكس
شارع المطار الرئيسي – مقابل منتزه مثقال الفايز
Airport Highway, opposite Mithqal Fayez Park
aljeeza.info ammancity.gov.jo

Badr منطقـة بـــدر
Tel: 4370615 : | هاتفFax: 4384091 :فاكس
 حي األخضر-شارع الشورى
Shoura Street, Akhdar Area
badernazal.info ammancity.gov.jo

Marj al-Hamam منطقـة مرج الحمام
Tel: 5712146 : | هاتفFax: 5716622 :فاكس
Next to Social Center بجانب المركز االجتماعي
marj-alhamam.info ammancity.gov.jo

Sweileh منطقـة صويلح
Tel: 5356019 : | هاتفFax: 5337457 :فاكس
 حي الكمالية-شارع األميرة راية بنت الحسين
Raya Bint Al-Hussein Str, Kamaliya Area
sweileh.info ammancity.gov.jo

Naour منطقـة ناعور
Tel: 5725026 : | هاتفFax: 5725026 :فاكس
شارع القدس – بجانب مدرسة طلحة بن الزبير
Quds Str, Near Talhah Bin Al-Zubair School
منطقـة حسبان الجديدة وأم البساتين
Hisban al-Jadida, Um al-Basateen
Tel: 4250142 : | هاتفFax: 4250462 :فاكس
شارع مادبا الغربي – بالقرب من مدرسة العال الثانوية للذكور
West Madaba Str, Near el-Aal Secondary School for boys
husband.info ammancity.gov.jo

Muqablein منطقـة المقابلين
Tel: 4207593 : | هاتفFax: 4204394 :فاكس
شارع البشير بن البراء – حي المقابلين
Bashir Bin Baraa’ Str, Muqablein Area
almoqablen.info ammancity.gov.jo
Shafa Badran منطقـة شفا بدران
Tel: 5240816 : | هاتفFax: 5234173 :فاكس
حي ياجوز- شارع وحيد عبد الهادي29- بناء رقم
29, Waheed Abdul Hadi Str, Yajouz Area
shafabaadran.info ammancity.gov.jo

Almadineh منطقـة المدينـة
Tel: 4616658 : | هاتفFax: 4634718 :فاكس
 حي المدرج- شارع الهاشمي10- بناء رقم
10, al-Hashemi Str, Amphitheater Area, Amman
almadineh.info ammancity.gov.jo
Basman منطقـة بسمان
Tel: 5066043 : | هاتفFax: 5056188 :فاكس
 شارع العدل – حي رغدان16- بناء رقم
16, Adl Str, Raghdan Area, Basman
bassman.info ammancity.gov.jo
Wadi al-Seer منطقـة وادي السير
Tel: 5857843 : | هاتفFax: 5864923 :فاكس
حي وادي السير- شارع عراق األمير9- بناء رقم
9, Iraq al-Ameer Str, Wadi al-Seer
wadialser.info ammancity.gov.jo
منطقـة تالع العلي وأم السماق وخلدا
Tlaa’ al-Ali, Um al-Summaq Khalda
Tel: 5521892 : | هاتفFax: 5514829 :فاكس
حي الصالحين-شارع األميرة زين بنت الحسين84- بناء رقم
84, Princess Zain Bint Al-Hussein Str, Saliheen Area
tla-ali.info ammancity.gov.jo
Zahran منطقـة زهران
Tel: 4616693 : | هاتفFax: 4649621 :فاكس
 حي جبل عمّ ان-شارع األمير محمد-ميدان الملك طالل6- بناء رقم
6, King Talal Sq, Prince Muhammad Str, Jabal Amman
zahran.info ammancity.gov.jo
Al-Nasr منطقـة النصـر
Tel: 4907854 : | هاتفFax: 4901858 :فاكس
 حي جبل النصر- شارع ابن منظور6- بناء رقم
6, Ibin Mandhour Str, Jabal Nasser Areaalnaser.info
ammancity.gov.jo
Yarmouk منطقـة اليرموك
Tel: 4754908 : | هاتفFax: 4745275 :فاكس
شارع التالل – حي العودة
Tilal Str, Odeh Area
alyarmouk.info@ammancity.gov.jo
Abdali منطقـة العبدلي
Tel: 5682913 : | هاتفFax: 5672779 :فاكس
حي الحسين- شارع صفد40- بناء رقم
40. Safad Str, Al-Hussein Area
abdaale.info ammancity.gov.jo
Tareq منطقـة طارق
Tel: 5056296 : | هاتفFax: 5050760 :فاكس
 حي الشهيد-شارع طارق الرئيسي
Main Tareq Str, Shaheed Area
tareq.info ammancity.gov.jo

8

22  العدد،2009 اذار

برنامج وفعاليات إحتفالية مئوية أمانة عمان الكبرى لشهر نيسان
قطار المئوية

2009 حكايا

 الخط: الموقع، عمان: المدينة،2009/07/28 - 2009/04/30 :التاريخ
: الدخول، مركز زها الثقايف لألطفال: المنظم،الحديدي الحجازي األردني
 ترفيهية: نوع الفعالية،مجانًا

 مركز الحسين: المكان، عمان: المدينة،2009/04/13 - 2009/04/09 : التاريخ
نادي،ديوان الدوق،جاليري االدراج،نادي السينما اربد،مسرح البلد،الثقايف
: المنظم،حدائق الملكة رانيا يف القويسمة،مؤسسة الرواد،السينما سحاب
 ثقافية: نوع الفعالية، مجانًا: الدخول،مسرح البلد

 وسيوفر لمائة1908 بدأ الخط الحديدي الحجازي األردني يف عام
 رحلة من ذوي االحتياجات الخاصة ومركز الحسين للسرطان/ طفل
 وستشمل هذه الرحالت عرض الساحر. رحالت ترفيهية لألطفال
ورسم على الوجوه وهدايا ووجبات لألطفال
5511305 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

 الفن،ملتقى حكايا هو مشروع حول الحكايا ومركزيتها يف التعلم
، يحتوي البرنامج على عدة فعاليات ومنها ملتقى حكايا. والحياة
،  سينما حكايا، مقهى الحكايا،عروض حكي، عروض مسرحية
مؤتمر ومعرض كتب،  ورش عمل،حكواتي يف حياتي
4652005 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

 أوركسترا عمان السمفوني- لوكاس فيس

مؤتمر السياحة العالمي

 مركز الحسين: المكان، عمان: المدينة، 2009/04/07 - 2009/04/04 :التاريخ
 مكتب مستشار أمين عمان لشؤون/  أمانة عمان الكبرى: المنظم،الثقايف
 ثقافية: نوع الفعالية، مجانًا: الدخول،اإلستثمار والسياحة وشركة تراث
يهدف هذا المؤتمرإلى توضيح القضايا الهامة التي تواجه منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا حول موضوع تطور السياحة
 وللتركيز على هذه الموضوعات من،وعالقتها بالثقافة السائدة
قبل نخبة من العلماء العالميين والمساعدة يف تطوير المفاهيم
الجديدة بهذا الخصوص وتوفير شبكة اتصال ما بين العلماء
وأصحاب القرارات السياسية وذوي الخبرة
4739956 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

»معرض فن تشكيلي «عمان يف مائة عام

 مركز: الموقع، عمان: المدينة،2009/04/15 - 2009/04/15 :التاريخ
 تذاكر: الدخول، المعهد الوطني للموسيقى: المنظم،الحسين الثقايف
 موسيقية:نوع الفعالية

 عمان: المدينة،2009/04/30 - 2009/04/15 :التاريخ
 أمانة: المنظم، حدائق الملك الحسين/  جاليري القرية الثقافية:الموقع
 ثقافية: نوع الفعالية، مجانًا: الدخول، الدائرة الثقافية/ عمان الكبرى

ضمن إطار المهرجان الهولندين تقدم أوركسترا عمان السمفوني
بقيادة القائد الزائر لوكاس فيس من هولندا وبمشاركة مواطنه
عازف البيانو المنفرد كريستيان كوفن هوفن يتضمن االحتفال
أمسية موسيقية تتضمن افتتاحية الهولندي الطائر للمؤلف
الموسيقي األلماني فاغنر وكونشرتو البيانو واألوركسترا للمؤلف
Les Preludes الموسيقي النرويجي إدوارد غريغ والمقدمات
للمؤلف الموسيقي الهنغاري فرانز ليست
4737147 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

تقيم الدائرة الثقافية ورابطة الفنانين التشكيليين معرض للفن
التشكيلي بمشاركة مائة فنان ومائة لوحة
4624748 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

ملتقى عمان للرواية العربية

 مركز: الموقع، عمان: المدينة،2009/04/23 - 2009/04/20 :التاريخ
 الدائرة الثقافية/  أمانة عمان الكبرى: المنظم،الحسين الثقايف
 ثقافية: نوع الفعالية، مجانًا:الدخول

مهرجان يوم المدينة العربية

 مركز زها: الموقع، عمان: المدينة،2009/04/09 - 2009/04/09 :التاريخ
 مجانًا: الدخول، مركز زها الثقايف لألطفال: المنظم،الثقايف لألطفال
 مهرجان:نوع الفعالية
للعام الخامس على التوالي وبرعاية صاحبة السمو الملكي األميرة
سناء عاصم يقيم مركز زها الثقايف مهرجان يوم المدينة العربية
الخامس والذي يهدف إلى توثيق الصالت بين المدن العربية
واطالع األطفال بالدرجة األولى على العادات والتقاليد وثقافات
المدن العربية و بمشاركة عدد من سفارات الدول العربية الشقيقة
وسيتضمن المهرجان جناح خاص بمئوية أمانة عمان الكبرى
5511305 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

ملتقى الرواية العربية يشارك به روائيون عرب وأردنيين متخصصين
يف الرواية والنقد الروائي
4624748 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

Centennial Celebrations Program for April
Tourism International Conference

Saturday April 04, 2009
Category: Art & Culture, Date: 4 / 04 / 2009 - 7 / 04 / 2009
City: Amman, location: Al-Hussein Cultural Center,
Organizer: Greater Amman Municipality / Office of
Investment & Tourism Advisor to the Mayor of Amman in
cooperation with Turath company, Entry: Free
The conference aims to critically explore the major
issues facing the MENA ( Middle East & North Africa)
region with regard to the development of tourism and
its relationships with heritage and culture; to draw
upon ideas, cases and best practice from international
scholars and help develop new understandings and
research capacities regarding the relationships between
tourism, heritage and culture in the MENA region and to
provide a major networking opportunity for international
scholars, policy makers and professionals.
For more info, please call +962 6 4739956

The Arab City Festival

Thursday April 09, 2009
Category: Festivals, Date: 9 / 04 / 2009 - 9 / 04 / 2009
City: Amman, Location: Zaha Cultural Center for Children
Organizer: Zaha Children Cultural Center, Entry: Free
For the fifth year and under the patronage of HRH Princess
Sana` Asem , Zaha Cultural Center for Children will
hold the Arab City Festival. This festival will familiarize
children with Arab customs, traditions, and cultures.
Arab Embassies shall participate in the Centennial village
through their various products and traditional food.
For more info, please call +962 6 5511305

Hakaya 2009

Thursday April 09, 2009
Category: Art & Culture, Date: 9 / 04 / 2009 - 13 / 04 / 2009,
City: Amman, location: Al Hussein Cultural Center, Al Balad
Theater, Cinema Club in Irbid, Al Adraj Gallery, The Duke's
Diwan, Queen Rania Gardens in Gweismeh, Cinema Club in
Sahab, Ruwwad Pioneers ,Organizer: Al Balad Theater ,
Entry: Free
Hakaya seminar is a project that talks about stories and
its centrality in the learning, art and life. This program
includes lots of events such as Hakaya seminar,Theatrical
plays, Talk shows, Hakaya cafe, Hakaya cinema, Hakawati
in my life, Workshop, conference and a book exhibition.
For more info, please call + 962 6 4652005

Visual Art Exhibition "Amman in a
Hundred Years"

Wednesday April 15, 2009
Category: Art & Culture, Date: 15 / 04 / 2009 - 30 / 04 / 2009
City: Amman, Location: Cultural Village Gallery / King
Hussein Park , Organizer: Greater Amman Municipality/
Cultural Department, Entry: Free
The Cultural Department at GAM and the plastic artist
association will hold an exhibition for arts with the
participation of a hundred artists.
For more info, please call +962 6 4624748

Amman Seminar for Arabic Novel

Monday April 20, 2009
Category: Art & Culture, Date: 20 / 04 / 2009 - 23 / 04 / 2009
City: Amman, Location: Al Hussein Cultural Center,

Organizer: Greater Amman Municipality / Cultural
Department, Entry: Free
Arab and Jordanian critics and novelists specialized in
Novels and Novel critic shall participate in the Seminar.
For more info, please call +962 6 4624748

Centennial Train

Thursday April 30, 2009
Category: Entertainment, Date: 30 / 04 / 2009 - 28 / 07 /
2009, City: Amman, Location: Al Hijazi Railway, Organizer:
Zaha Children Cultural Center, Entry: Free
The Hijazi Train (started in 1908) will entertain 100
children / trip of special needs and King Hussein Cancer
Center. Six trips shall include a magic show, face painting,
giveaways and a meal.
For more info, please call +962 6 5511305

Lucas Vis - Amman Sumphony Orchestra

Wednesday April 15, 2009
Category: Art And Culture, Date: 15 / 04 / 2009 - 15 / 04 /
2009, City: Amman, Location: Al Hussein Cultural Center
Organizer: The National Music Conservatory, Entry: Ticket
As part of Holland Festival, Amman Symphony Orchestra
will give a concert under the baton of the Dutch Maestro
Lucas Vis and with the participation of his native concert
pianist Christian Kuvenhoven. The program of the
concert which will be on the occasion of Greater Amman
Municipality›s Centennial will include Wagner›s The
Flying Dutchman, Grieg›s Piano Concerto, and Liszt's Les
Preludes.
For more info, please call +962 6 4737147

Date

Tourism International Conference
4/4/ 2009
Hakaya 2009
9/4/2009
The Arab City Festival
9/4/2009
Lucas Vis
15/4/2009
Visual Art Exhibition " Amman in a Hundred Years " 15/04/2009
Amman Seminar for Arabic Novel
20/04/2009
Centennial Train
30/04/2009
Amman Arab Music Ensemble
4/5/2009
Dreams of the City Guard
5/5/2009
National Competition for Pianists
7/5/2009
European Union Celebrations
7/5/2009
Amman Forum for Arabic Poetry
10/5/2009
Arab Child Day
15/05/2009
Madenati Amman Exhibition for Children
16/05/2009
Haydn - Amman Symphony Orchestra
20/05/2009
PhotographyExhibition"AHundredPhotographerandaHundredPhoto" 27/05/2009
29/05/2009
ِA Musical Celebration of Young Talents
1/6/2009
Narrating Amman - Story of Amman Exhibition
2/6/2009
The Fourth Korean Film Week
8/6/2009
Amman through 100 years of Songs
Honoring the Women from the Board Members and GAM's Employees 14/6/2009
17/06/2009
Vienna Classicals
22/06/2009
U.S. - Arab Cities Second Forum
25/06/2009
On City Governance: Transparent Cities
27/06/2009
Bil Urdan Bnekbar
6/7/2009
Amman Documentation Conference
Outdoor Concert - Amman Symphony Orchestra 7/7/2009
8/7/2009
Amman Summer Festival 2009
14/07/2009
Palestinian Youth Orchestra
15/07/2009
Al Balad Musical Festival
16/07/2009
Centennial Play
18/07/2009
Amman Treasure Hunt
2/8/2009
Youth Orchestra - Agnis Bashir
5/8/2009
Old Amman Photos Exhibition
Greater Amman Municipality's Centennial Parade 7/8/2009
9/8/2009
Amman Short Story Forum
3/9/2009
Ammani Night
9/9/2009
Kanafeesh 100% Play
24/09/2009
Musical Play about Petra
27/09/2009
City Design
30/09/2009
Musical Opening Ceremony for season 2009
2/10/2009
Destination of the Braves
7/10/2009
Honoring Creative Jordanians
16/10/2009
Amman Marathon
21/10/2009
Opera Night
25/10/2009
Playing the Best Short Movie about Amman
8/11/2009
Amman Forum for Literary Critique
18/11/2009
Russian Romantic Music
14/11/2009
Commemoration of Previous Mayors
16/12/2009
Nutcracker Suite Ballet
21/12/2009
Urban Sociology
Centennial Closing Ceremony

Title

The National Music Conservatory
Amman Institute for Urban Development
Investment and Tourism Office

His Excellency Mr Haidar Mahmoud / Mr Abd El Majeed Asfour and the Cultural Department

Cultural Department
The National Music Conservatory

The Royal Film Commission in cooperation with the Cultural Department

Cultural Department
Zaha Cultural Center for Children
Zaha Cultural Center for Children
The National Music Conservatory
Cultural Department
OrangeRed in cooperation with Takween
Investment and Tourism Office
Cultural Department
The National Music Conservatory
Metropolis Women International Network
The National Music Conservatory
Communication Office
Amman Institute for Urban Development
The Executive Agency for a Child Friendly City
Cultural Department
The National Music Conservatory
Investment and Tourism Office
Al Balad Theater
Al Balad Theater
The Executive Agency for a Child Friendly City
Investment and Tourism Office
Agnis Bashir
Cultural Department
Investment and Tourism Office
Cultural Department
The Executive Agency for a Child Friendly City
The National Center for Culture and Performing Arts
The National Center for Culture and Performing Arts
Amman Institute for Urban Development
The National Music Conservatory
Al Ahli Club
Cultural Department
Communication Office
The National Music Conservatory

Office of the Ambassador of the Delegation of European Commission

Investment and Tourism Office
Al Balad Theater
Zaha Cultural Center for Children
The National Music Conservatory
Cultural Department
Cultural Department
Zaha Cultural Center for Children
The National Music Conservatory
Zaha Cultural Center for Children
The National Music Conservatory

Organizer
االستثمار والسياحة
مركز زها الثقايف
مسرح البلد
الدائرة الثقافية
المعهد الوطني للموسيقى
الدائرة الثقافية
مركز زها الثقايف
المعهد الوطني للموسيقى
المعهد الوطني للموسيقى
مكتب سفير مفوضية االتحاد األوروبي
الدائرة الثقافية
مركز زها الثقايف
مركز زها الثقايف
المعهد الوطني للموسيقى
الدائرة الثقافية
Orange red/مؤسسة تكوين
االستثمار والسياحة والدكتور رامي الظاهر
الدائرة الثقافية
المعهد الوطني للموسيقى
الشبكة اإلقليمية للمرأة
المعهد الوطني للموسيقى
مكتب االتصال
معهد عمان للتنمية الحضرية
عمان صديقة للطفل
الدائرة الثقافية
المعهد الوطني للموسيقى
االستثمار والسياحة
مسرح البلد
عمان صديقة للطفل
االستثمار والسياحة
أجنس بشير
مركز زها الثقايف
الدائرة الثقافية
االستثمار والسياحة
Orange Red
الدائرة الثقافية
مسرح البلد
الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة لألطفال
مركز الفنون األدائية
مركز الفنون األدائية
معهد عمان للتنمية الحضرية
المعهد الوطني للموسيقى
النادي األهلي
الدائرة الثقافية
مكتب االتصال
المعهد الوطني للموسيقى
الهيئة الملكية األفالم والدائرة الثقافية
الهيئة الملكية األفالم والدائرة الثقافية
الدائرة الثقافية
معالي السيد حيدر محمود والدائرة الثقافية والسيد عبدالمجيد عصفور
المعهد الوطني للموسيقى
المعهد الوطني للموسيقى
معهد عمان للتنمية الحضرية

الجهة المنسقة

الفعالية

2009/4/ 7-4
مؤتمر السياحة العالمي
مهرجان يوم المدينة العربية
2009/4/ 9
2009 حكايا
2009/4/ 9
»معرض فن تشكيلي «عمان يف مائة عام
2009/4/ 30-15
لوكاس فيس
2009/4/ 15
ملتقى عمان للرواية العربية
2009/4/ 23-20
قطار المئوية
2009/4/ 30
أغاني من بالد الشام
2009/5/ 4
المسابقة الوطنية للعزف على البيانو
2009/5/ 11-7
احتفاالت االتحاد األوروبي
2009/5/ 7
ملتقى عمان للشعر العربي
2009/5/ 14-10
مهرجان يوم الطفولة العربية
2009/5/ 15
»معرض صور فوتوغرافية لألطفال»مدينتي عمان
2009/5/ 16
احتفالية هايدن المئوية
2009/5/ 20
»معرض صور فوتوغرافية «مائة صورة ومائة مصور
6/15-5/27
»فنون فضاءات عمان «احتفال بموسيقى الشباب
6/13 - 5/29
 معرض قصة عمان- عمان ان حكت
12/31-6/1
األسبوع الرابع لألفالم الكورية
2009/6/ 2
»األغنيات
من
عام
مئة
عبر
كبرى«عمان
احتفالية موسيقية
2009/6/ 8
تكريم أعضاء المجلس وموظفات أمانة عمان الكبرى
2009/6/ 14
كالسيكيات من فيينا
2009/6/ 17
منتدى أمناء المدن األمريكية – العربية الثاني
2009/6/22-24
City Governance: Transparent Cities
2009/6/ 25
مخيم باألردن بنكبر
7/24- 6/27
مؤتمر توثيق عمان
2009/7/ 9-6
2009/7/ 7 الحفلة السنوية الموسيقية بالهواء الطلق – سيمفونية عمان
مهرجان صيف عمان
2009/7/8-24
مهرجان البلد
2009/7/30-15
مسرحية المئوية
2009/7/ 16
اكتشف كنز عمان
2009/7/ 25-18
»اوركسترا الشباب « أجنس بشير
2009/8/ 17-2
مسرحية حارس أحالم المدينة
2009/8/ 15
»معرض «صور عمان القديمة
2009/8/ 15-5
PARADE
2009/8/ 7
مهرجان الشارع األوروبي يف عمان
2009/8/ 10-6
ملتقى عمان للقصة القصيرة
2009/8/ 13-9
اوركسترا فلسطين
2009/8/ 14
فرحة عمانية
2009/9/ 3
100% مسرحية كنافيش
2009/9/ 12-9
مسرحية البتراء
2009/9/ 24
City Design: On life-making process in Cities
2009/9/ 27
2009 افتتاح الموسيقي لعام
2009/9/ 30
موئل االحرار
2009/10/ 2
حفل تكريم للمبدعين األردنيين
2009/10/ 7
ماراثون عمان
2009/10/ 16
ليلة أوبرا
2009/10/ 21
عروض أفضل فيلم قصير عن عمان
2009/10/ 31-25
عروض أفضل فيلم قصير عن عمان
2009/11/ 7-1
ملتقى عمان للنقد األدبي
2009/11/ 11-8
تكريم رؤساء و أمناء بلدية عمان السابقين
2009/11/ 14
الموسيقى الروسية الرومانتيكية
2009/11/ 18
بالية كسارة البندق
2009/12/ 16
Urban Sociology: Public Culture in the City
2009/12/ 21

التاريخ
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GAM Activities During April
Organizers

The Activity

place

Date

Marital disputes lecture

Queen Rania Abdullah Park (QRAP)

April 1

Amman Theater Days festival

Al-Hussein Cultural Center (HCC)

April 4-1

Amman Int. Football Championship/ladies

Prince Faisal Hall/ KASC

April 1

GAM/KASC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 2

QRAP/Child Care Center

Tae kwon-do tournament

Prince Faisal Hall/ KASC

April 4

GAM/KASC

Guest at National Distinguished Youth Program

QRAP

April 4

QRAP/ Youth Distinction Center (YCC)

International Tourism Conference

(HCC)

April 7-4

8:00-9:00 pm

British Tourist Authority/Leeds&GAM

Typing (Arabic& English)

QRAP

April 5

9 - 11 / 11 - 1

QRAP/Women Development Center (WDC)

Amman Int. Football Championship/ladies

Prince Faisal Hall/ KASC

April 5

GAM/KASC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 6

QRAP/Child Care Center (CCC)

Handball Tournament

Prince Faisal Hall/ KASC

April 6

GAM/KASC

Amman Int. Football Championship/ladies

Prince Faisal Hall/ KASC

April 7

GAM/KASC

Lecture on Child Protection against Abuse

QRAP

April 8

َQRAP/ CCC

Handball Training

Prince Faisal Hall/ KASC

April 8

GAM/KASC

Mining Awareness Play

HCC

April 8

6:00 pm

National Committee for Demining and Rehabilitation

Laughter Competition/2009

HCC

April 8

5:00 - 7:00 pm

Amman Summer Festival

Athletic games

KASC

April 9

8:00 pm

GAM/KASC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 9

QRAP/Child Care Center (CCC)

Handball tournament

Prince Faisal Hall/ KASC

April 10

GAM/KASC

Workshop on success skills

QRAP

April 11

QRAP/ Youth Distinction Center (YCC)

Jerusalem, Arab Cultural City

HCC

April 11

2:00 - 9:00 pm

Ministry of Culture (MoC)

Exhibition+ reception

HCC

April 15-12

9:00 am -7:00

Kazakhstan Embassy

‘Developing Governorates Prog.

HCC

April 12

4:00 - 9:00

Ministry of Rural Affairs

ICDL for women

QRAP

April 12

QRAP/ WDC

Health awareness lecture

QRAP

April 13

QRAP/ Family Guidance Unit (FGU)

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 13

QRAP/CCC

Musical concert

HCC

April 14-13

Clubs Kung Fu Competition

Prince Faisal Hall/ KASC

April 20-14

Italian Movie Screening

HCC

April 14

7:30 pm

Italian Cultural Center

Musical Concert

HCC

April 15

7:30 pm

National Music Conservatory (NMC)

Health awareness lecture

QRAP

April 15

12:00 - 1:00

QRAP/FGU

Handicraft workshop

QRAP

April 15

10:00 - 11:00

QRAP/ WDC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 16

lecture

HCC

April 16

6:00 p.m

Denmark Embassy

Musical Concert

HCC

April 17

7:30 pm

National Music Conservatory (NMC)

Annual event to encourage reading+play+certificate

HCC

April 18

11:00 am

Fiends of Children Association

East-West Forum

HCC

April 18

2:00-6:30

East-West Forum

Workshop on (My Right=My Life) program

QRAP

April 18

Amman Forum for Modern Dance

HCC

April 22-19

7:00 pm

The Performing Art Center

Amman Forum For Arabic Novel

HCC

April 23-20

3:00 - 9:00

GAM/ Cultural Dep.

Lecture

HCC

April 20

7:00 pm

Free Thought Forum

Fitness Session

QRP

April 20

9:00 - 11:00 am

QRAP/WDC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 20

QRAP/CCC

Lecture on Child Protection against Abuse

QRAP

April 22

َQRAP/ CCC

Decoration movement

HCC

April 23

Celebrating Disabled Child Day

QRAP

April 25

QRAP/ FGU

“My Country is Beautiful” program

QRAP

April 25

QRAP/ YCC

Students Theater Festival “spring Festival”

QRAP

April 30-26

QRAP/ CCC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 27

QRAP/ CCC

“My Country is Beautiful” program—Visit to Azraq & Historical Palaces

QRAP

April 28

QRAP/ YCC

“Salamaty” traffic awareness lecture

QRAP

April 30

QRAP/ CCC

For more information

time

QRAP/ Family Guidance Unit
7:00 pm

7:30 pm

Lanterns Festival& GAM

Kazakhstan Embassy
GAM/KASC

QRAP/Child Cultural Center

QRAP/ YCC

7:00 pm

Dozan Wa Awtar&MoC&GAM

Hussein Cultural Center (HCC) 4735188

Queen Rania Al-Abdullah Park (QRAP) 4739967

Zaha Cultural Center (ZCC) 5531576

King Abdullah II Sports City (KASC) 4705145
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Amman Centennial Forum

You have a say, and you can make a change

You have a say, and you can make a change.
This was the underlying feeling of those
who participated in the Amman Centennial
Forum held on February 21st at the Hussein
Cultural Center in Ras Al-Ayn.. Neither
rain nor snow could interrupt them from
attending. Around 550 people from all ages
and backgrounds came to share their views
on Amman and to discuss it with Mayor
Omar Maani in an informal setting. The
forum was organized by Amman Institute
for Urban Development (AI), Greater Amman
Municipality (GAM) and Interruptions
Architectural Magazine as part of Ammans
Centennial celebrations.
The forum did not aim to provide
answers as much as it intended to raise
questions and highlight issues. It was
structured in three parts, in each a student
presented his / her thoughts to which the
Mayor had reflected and the audience
commented and raised question. The
three topics were: A for Ammani: Citizen
Centered Governance presented by Omar
Jarrad, City Walker/Transit Trailer: Mobility
within Amman presented by Rasha Aboudi
and Post Amman 2025? : Regionally and
Locally presented by Nadeen Dehmes. The
topics chosen represented three of the
main issues discussed in the Amman Plan.
However, these topics were presented
from the perspectives of regular Ammani
university students; passionate for the
future of their city and eager to voice out
their opinions for possible changes. The
three students presented provocative ideas,
offered constructive criticism, and left us all
with many unanswered questions for which
we need to research.
The Forum motivated fascinating
interactions between the youth and
the Mayor. Intellectual dialogues were
developed, questions were answered and
hazy outlooks for the city were defined. The
Ammani youth proved that they were not
mere spectators who lacked a say in the
direction their city was heading but were an
intellectual, dedicated and outspoken body

who wanted an outlet for their observations
and eventually engagements in Ammans
development.
The echo the Forum produced was heard
by many of the younger generations who
saw it as an opportunity to reconnect with
their city and give back to its communities.
Many have asked to repeat this experience
as it served as a platform that would bridge
the gap between the younger communities
and the decision makers. Many bloggers
have already followed up with discussions
about the Forum. Others have already begun
thinking of ways to improve their streets
and neighborhoods through possible microprojects.
Realizing that the 53% of the Ammanis
are under the age of 25, Mayor Maani was
very positive about the ability to make
change, through this generation. He sent
an invitation to the youth to consider the
public work, looking at it as an honor to
pay back the country. Addressing members
of the Childrens Council, who were among
the audience, the Mayor encouraged them
for a more proactive role in their society,
believing that the Mayor of Amman in 2025
might be one of these children. Positive
change is indeed very possible, but it does
need dedication, faith, and more important,
loyalty to our beloved City.
Sawsan Za’tari

... a personal view of

Interruptions team

By Khaled Sedki and Darya Tarawneh
Amman Centennial Forum was held on
Saturday Feb. 21 at Al-Hussein Cultural Center,
which was widely covered by the media. This
eventful day was significant to Amman youth
especially our team Interruptions, with the
attendance of Amman Mayor Omar Maani
and over 600 youth to discuss the future of
Amman.
After the conclusion of the Forum, we
were attracted by one of the photos on display,
depicting our group with Ammans Mayor.
It brought back memories of a moment of
tranquility for the first time in weeks that
preceded the event. The few hours on this
eventful Saturday were the fruit of many days
of hard work.
The Forums first preparatory meeting held
at Amman Institute did not reflect sufficiently
the extent of its huge success as shown in the
photo. Even before our magazine celebrated
its first anniversary, the trust that Amman
Institute placed in our project far exceeded
our young years: instead of the margin we

asked for they gave us a large space.
Their support transformed this space
to a challenge which in turn we transferred
to those we picked up to participate in the
drawing of Amman in its Centennial: Omar
Jarad, Rasha Aboudi and Nadeen Dehmes, who
presented slides of various aspects of Amman,
such as communication and transport, and a
vision of Amman future.
They were chosen for their love of their
city that extended night and day until the
opening of the forum. The audience enjoyed
the event which included a lyric that was
presented to our city Amman, Mayor Maani,
GAM, Amman Institute (Gerry Post, Hania
Maraqa, Sawsan Zatari and Huda Najm) and to
our team Dr Rami Dhahir Omar Jarad, Rasha
Aboudi, Nadeen Dehmes, and to Zaman alZatar Band.
On behalf of Interruptionsa non-profit
magazine specialized in architectural,
cultural, and artistic experiences, which is
run by a team of the architectural engineering
students at all Jordanian universities.
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Gharaibah visits PTD,
evaluates achievements
“The Greater Amman Municipality (GAM)
is presently developing Amman’s public
transport matrix at the core of which is the
construction of a modern public transport
network, by executing plans and adopting
creative solutions to upgrade transport
services in Amman, so as to rank it among
leading cities of the world,” reiterated Amman City Director
Ammar Gharaibah
during his visit to
the Public Transport Department
(PTD)
“The various
measures
that
GAM implemented
in 2008 in the public transport sector will reflect positively on
the traffic domain during this current year
and years to come,” he added, underlining
the significance GAM’s decision to establish
the PTD to provide services to passengers
and operators. Since GAM took over the public transport portfolio within its borders,
this issue became a top priority, as plenty
of work must be carried out to ensure optimum traffic conditions, Gharaibah said.
“GAM is contemplating the execution
of various transport projects in order to
elevate and develop Amman’s Transport
Matrix, including the light rail lines and the
bus rapid transit (BRT) corridors, which at-

tracted one of the most specialized groups
of Arab and International companies to bid
for. As for furnishing Amman’s streets with
public transport shelters and litter bins,
GAM will be soon awarding the tender to a
company which will provide these public
amenities in exchange for the revenues of
the advertisements that are to be placed
on the shelters,”
Gharaibah
explained.
For his part, the
PTD director Abdul
Raheem Wreikat
said that the Department has issued more than
60,000 permits and
licenses during its first year, in the form of
vehicle license renewals, direction cards,
providing un-serviced route licensing,
transfer of ownership, license cancellation,
taxis and operators’ licensing, receiving
complaints, coordinating with the different
related bodies, and monitoring the adherence of operators’ to their licensing provisions and contracts.
“PTD is working on achieving in the near
future a comprehensive and effective public
transport matrix with best techniques and
updated facilities,” concluded Wreikat.
Muwaffaq Abu Jamous

Annual Readers
Competition at QRAP
In line with GAM’s policy of supporting creativity and enhancing qualitative cultural
activities, Queen Rania Abdullah Park/GAM
hosted “Top Readers Competition” among
the schools of the 4th Amman Educational
District on Sunday and Tuesday March 8th
and 10th respectively.
The results were as follows:
-Lower elementary phase/girls: Rama Ibrahim Rafiq/ Mu’ta Elementary School;
-Lower elementary phase/boys: Hamzah
Muhammad Hassan/Abdul Mun’em Riyadh
School;
-Higher elementary phase/girls: Israa’
Ahmad Muhammad Musa/Golden Jubilee
School;

-Lower elementary phase/boys: Sufian Jamil Muhammad Lafi;
-Secondary phase/boys: Samir Rasmi ElSheikh/Ahmad Touqan Secondary School;
-Secondary phase/girls: Three girls shared
first place:
Duaa’ Ahmad Al-Qaryouti/Golden Jubilee
School;
Marwa Fawzi Mifrej/Um El-Hareth Secondary School.
Lubna Muhammad Al-Kharabshah/Zubaidiya Secondary School.
QRAP’s deputy manager Sultan Abu Jassar
distributed the awards to the winners.
Khamis Hajeer

Training to Avoid Traffic Problems
Building capacity is one of our biggest challenges in implementing
the Amman Plan, with transportation being one of the big priorities.
In February of this year, 34 engineers, planners, architects and
graduating students participated
in a five day course in Transportation Impact Studies (TIS). They
represented the consulting sector
and governmental agencies from
across Jordan. The course was organized by Amman Institute for
Urban Development (AI), the Jordan Engineers Association (JEA),
and Greater Amman Municipality
(GAM) and the Engineers Training
Center (ETC). The course was instructed by AI’s senior transportation advisor, Timothy Arnott.
A Transportation Impact Study
(TIS) is more than just an assessment of “traffic”. It is the study of
mobility and accessibility associated with exercising the municipal responsibility relating to the
transportation and traffic management of land development. A

TIS is a comprehensive approach
that evaluates the impact of major
land development on the community in order to mitigate negative
impacts.
Through offering this course,
the organizers were able to fulfill
two goals. Firstly, the ability to use
TIS as a tool to deliver objectives
cited in the Amman Plan, the city’s
blueprint that was developed in
2008 to guide the growth of the
City through 2025.
It advocates smart growth,
including the integration of land
use and transportation planning,
and a policy switch from just accommodating cars to planning for
the movement of people and goods
using all modes of transport, with
greater emphasis placed on public
transit and pedestrianization of
the city.
Secondly, GAM was able to deliver this course through a marriage between the private and the
public sectors. The partnership between the course organizers was

able to reach out to practitioners
from both the public and private
sectors who are eager to adopt
new approaches that would help
in enhancing mobility in Amman.
Through this successful collaboration, this partnership was able to
offer opportunities to both sectors
and build capacities at all levels.
The TIS course investigated an
array of topics some of which included base traffic conditions, future growth, parking demand and
design solutions using case studies from Amman. The course initiated good class participation and
yielded interesting discussions
and solutions to many of Amman’s
mobility dilemmas. As Arnott ex-

plains, “Traffic in Amman is generally quite busy and is dominated
by the private automobile”. With
20% increase per year in car ownership in Amman, it is no wonder
that our streets are clogged with
traffic. However, with successful
implementation of the TIS in Amman, the city can flourish to become safer, more convenient and
offer more economical municipal
transportation options. Attaining
an efficient transportation system
takes time, dedication and a comprehensive acceptance from all involved parties. As Arnott explains,
“The forecast growth in population and jobs in Amman over the

next decade or so will require significant coordination between the
public and private sectors when it
comes to minimizing the impact of
development-related transportation demands.” Such coordination
aims to reach AI’s mission in outreach and capacity building will
only occur if all parties are willing
to accept and cooperate together
in order to meet these demands.
The TIS course is not the first and
most definitely will not be the last
to target practitioners and fill the
gap between practice and academia. So far, GAM, AI and JEA have
just begun to lead the way.
Sawsan Za'tari

To ensure the quality of your water, it is essential that you carry out cleaning
and maintenance of the water well and reservoir in your house twice a year.
Amman Municipality and Miyahuna ‘Campaign for Water Awareness’
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Play Area at
Al-Bashir Hospital
HH Princess Sanaa’ Assem patronized the
launching ceremony of the 3rd phase of
“Play Area” project at al-Bashir Hospital,
which consists of two rooms at the Pediatric
and Thalassemia wards.
This third phase which is part of Zaha
Cultural Center (ZCC)/ Greater Amman Municipality was sponsored by Umniah.
ZCC launched this two-year Play Area
initiative in Aug, 2008, in several hospitals,

among which were King Hussein Medical
City and Princess Haya Military Hospital
in Aqaba, targeting the governmental and
military hospitals.
Princess Sanaa’ honored the sponsors
of this 3rd stage which are beside Umniah,
Fan FM, Amn FM, Hawa Amman, Jordan TV,
Nourmina TV, ad-Dustour, al-Rai, al-Ghad, alDiyar and al-Arab al-Yawm.
Aala’ Abu Qaoud

‘Arts for All’ Project
The Cultural Committee of Greater Amman
Municipality raised the idea of “Arts for All”
project in 2008, whose execution was started in 19/7/2008 by the executive agence of
“Child-Friendly City” in cooperation with the
Department of Public Libraries. Project’s
concept consists of setting up several workshops, free of charge to all participating children, at the end of every week—Thursdays,
Fridays and Saturdays. These workshops
include five art streams: Drawing, Music,
Singing, Theater, Dabka (national dance)
and making puppets. The project was initially carried out in six locations which have
been raised to 15 as of the beginning of this
year in several GAM facilities and
in charitable socities as described
Num.
in the following table:
1.
A number of workshops were
2.
concluded in “puppet making” at
3.
Mecca Mall between January 25
4.
–28, where children (from various
5.
districts) made puppets and sold
6.
them to people. The total resulting
7.
revenue went to support the peo8.
ple and children of Gaza, in addi9.
tion to the puppets that were also
10.
donated by the children of Amman
11.
to the children of Gaza, reflecting
12.
material and moral support for
13.
the brethren and friends there
14.
and delivering a message of love
15.
and peace.

District
Muwaqqar
Sahab
Jubaiha
Sweileh
Bassman
Khreibet al-Souq
Qweismeh
Nasr
Muqableen
Ras al-Ain
Muwaqqar
Yarmouk
Abu Nusair
Ras al-Ain
Yarmouk

Zaha Cultural Center 55315 76

Day		

Time		

Presenter		

Program

Sun-Thu		

7:30-9:30 am

Ahmad Faheem		

Amman This Morning

Sun-Thu		

10:30-11:00 am

Manal Bazadogh		

Penalty

Sun Thu		

1:30 pm		

Mirvat Mheirat		

Our Health in Our Hands

Sun-Thu		
		

12:30 pm Repeat
at7:00pm

Walaa’ Khawaldeh		

Ammaniyat

7:15-9:00 pm

Manal Bazadogh		

Yahala

		

5:00-6:30 pm

Walaa’ Khawaldeh		

Popcorn

Thursday		

4:00- 5:00 pm

Nofal Khasawneh		

From prettier to prettiest

Sunday		

4:00-3:00 pm

Marwan Elayyan		

Where do you live?

Thursday 		

5:00-6:00 pm

Walaa’ Khawaldeh 		

Spotlight

Sun-Thu		

10:00 am – 5:00 pm

News briefs		

On the hour from News anchors

Sunday

Place
Naqeera Library
Sahab Library
Raya al-Hashimiyah Library
Sweileh Library
Prince Hashem Park
Abu Bakr Al-Siddeeq Park
Hassan Library
Aden Library
Muqablein Library
Asmaa’ Bint Abi Bakr ibrary
Rajm al-Shami Library
Princess Eman Library
Princess Salma Library
Um al-Mu’mineen Library
Amman Friends Society

activities at Zaha Cultural Center

Hawa Amman
Programs

Mon, Wed

It is worth mentioning that this project
has achieved tangible positive results which
were reflected on the children’s characters
and their conduct and the way they deal
with the surrounding society in addition to
their loyalty to their regions and their country.
This is the aim of “Arts for all” project
which is keen on providing beneficial opportunities to children everywhere to partake
in whatever respects their minds, develop
their thoughts and elevate their beings to
the best.
Muath Hadid

Title of workshop

Venue

Time

Age

Wax Craft

Library

9 - 10 am

8 and above

Copper

Library

9 - 10 am

10 and above

Turkish Wood

Library

10 - 11:30 am

10 and above

Turkish Ceramic

Library

10 - 11:30 am

12 and above

Leather

Studies

11 - 12 am

10 and above

Accessories

Studies

12 am -2 pm

10 and above

Handicraft

Library

12 am-2 pm

7 and above

Stones arrangement

Library

12- pm

10 and above

Accessories

Studies

23- pm

7 and above

Drawing Academy

Library

23- pm

10 and above

Embroidery

Library

35- pm

10 and above

Mosaic

Library

35- pm

12 and above

Mosaic Ceramic

Library

45- pm

8 and above
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Centennial Celebrations
This year, Greater Amman Municipality
celebrates its Centennial. The City of
Amman grew from a small backwater in
1909 with a couple of thousand inhabitants,
to a thriving city with a population of 2.25
million people today.
Greater Amman Municipality, with a
work force that exceeds 18,000 employees,
provides all sorts of services; cleaning,
licensing, street numbering, etc...
Now, its role goes beyond, in areas

such as art, culture, sports, tourism,
children programs, media and others.
Amman, a city that is almost 10,000
years old, is now a city that carries the
messages of love and understanding
all over the world – the message of his
Majesty the Late King Hussein Bin Talal.
Today as we acknowledge the
achievements of those who came before
us, we continue to develop and implement
ideas to preserve The City’s identity and

heritage as outlined in HM King Abdulla II
directives.
A rich Centennial celebrations calendar
includes commemorations, conferences,
concerts, sports and public functions.
These activities emphasize the
relationship between Ammanis and their
city. They aim in creating a sense of loyalty
and belonging among all Jordanians
towards their capital.
Page 8

Badr Al-Jadida
“Oak Village”
Located 11 km to the west of Amman, New
Badr District “Oak Village” is connected to
the capital by New Badr Road which crosses Wadi Seer District and also by Al-al Bayt
Road which connects Tlaa’ al-Ali District.
New Badr borders Sweileh District and
Balqa Governorate in the north; Wadi Seer
and Sweileh districts in the east; and Wadi
Seer District in the south.
New Badr was established in the year
1987, within the Greater Amman Municipality districts, originally consisting of a number of village councils, with a total area of
20 km² and 20,000 inhabitants.
Topography:
New Badr is distinguished by its marvelous
landscape with varied contours of mountains, plateaus and Shafa Ghor in the higher
south western region 110 meters above sea
level, where the late Queen Alia’s tomb is
located.
Landscape:
The area enjoys a beautiful landscape, with
many oak trees—hence the name “Oak

Village”, oak being the national tree of Jordan—in addition to olive and various fruit
trees.
The region overlooks Wadi Shu’aib, and
it is possible to see the Dead Sea, the mountains of Palestine, Jerusalem, Jericho and
the suburbs of Amman, including King
Hussein Medical City, King Hussein Mosque,
Wadi Seer, and Marj el-Hamam.
Climate:
It is moderate in summer, cold in winter
with clouds and fog touching the surface of
the ground, plus the occasional snow, while
in spring the mountains and planes are
covered with different shades of green. In
autumn, the trees are colored with red, yellow, and green shades. The District consists
of seven neighborhoods, and 23 basins,
with all services available including nine
mosques, three health centers, 13 elementary and secondary schools, Istiqlal Park,
children’s library, 5 private schools and
kindergartens plus two societies.
Ruqaiyah Sawajnah

