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مركز زها الثقايف

تكريم األمهات الفائزات بمس��ابقة «حكايات أمي حكايات جدتي»

تحت رعاية صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد الله المعظمة وبمناسبة
عيد األم قدمت جاللة الملكة يوم  2009/3/19للمكتبة المتنقلة نسخ من
القصة التي الفتها العام الماضي بهذه المناسبة والتي تحمل عنوان
الجمال الدائم ،وقامت جاللتها كذلك بتقديم الجوائز لألمهات الفائزات
بالمسابقة .خالل هذا الحفل التكريمي أكد أمين عمّ ان المهندس عمر
المعاني أن هذا هو المشروع الوطني االول الذي يوثق هذا التراث
حيث يرصد ويدون القصص والحكايات التي ترويها األمهات والجدات
ألطفالهن لغايات صون التراث الشعبي األردني لألجيال القادمة .وقد
قدمت عضو أمانة عمّ ان السيدة بشرى الزعبي شرحا موجزا عن آلية
عمل المسابقة وكيفية اختيار الفائزين وتوثيق قصصهم .وعقب هذا
االحتفال انضمت جاللتها إلى مجموعة من األطفال المكفوفين من
مركز زها الثقايف وجمعية أصدقاء المكفوفين وتبادلت معهم الحديث

واستمعت إليهم وهم يقرؤون مقاطع من قصة الجمال الدائم التي
أوعزت بطباعتها بطريقة بريل.
ويف حديقة المركز اختتمت جاللة الملكة زيارتها بمشاركة مجموعة
من األطفال بمشاهدة عرض دمى لقصة « الجمال الدائم» قدمتها
مجموعة من األطفال تتراوح أعمارهم بين  14 – 10عاما من منطقة
الهاشمي ضمن مشروع الفنون يف متناول الجميع التابع للهيئة
التنفيذية لعمّ ان مدينة صديقة لألطفال .وقد اشار وزير الثقافة
الدكتور صبري ربيحات إلى أهمية المشروع والى مشروع المكتبة
المتنقلة الذي أطلقته وزارة الثقافة عام  2007تحت رعاية جاللة الملكة
والذي يجسد إيمان جاللتها بأهمية القراءة والتأثير االيجابي الكبير
لحياة األطفال واألسرة.
االء ابو قاعود

ضمن فعاليات مئويتها
أمانة ّ
عمان الكبرى تحتضن المؤتمر السياحي العالمي "التقاليد والتحوالت"
تح��ت رعاي��ة صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��مية بنت
الحسن وضمن فعاليات مئوية أمانة عمّ ان الكبرى انعقد
المؤتمر العالمي «التقاليد والتحوالت»  :السياحة ،التغير
الثقايف يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا «وذلك
يف مرك��ز الحس��ين الثق��ايف -رأس العين ،بالفت��رة الواقعة
م��ا بي��ن  7-4نيس��ان  .»2009المؤتمر ج��اء بتنظيم كل من
مركز الدراس��ات الس��ياحية والتغير الثق��ايف يف جامعة ليدز
ميتروبوليتن-بريطانيا ،ومركز بحوث ودراس��ات بالد الش��ام
بعمّ ��ان .وعن الجه��ة المنظمة رحب كل من البروفس��ور
مايك روبنسون مدير مركز الدراسات الثقافية والبروفسور
بيل فيناليس��ن بالمش��اركين ،وأش��اروا إلى أهمية انعقاد
ه��ذا المؤتمر يف عمّ ان كونه األول من نوعه يف المنطقة،
وقدموا الش��كر لمختلف الجهات الداعمة من مؤسسات
محلي��ة ودولي��ة ،وباألخص أمان��ة عمّ ان الكب��رى لتكرمها
بتوفي��ر مرك��ز الحس��ين الثق��ايف وكافة الدعم اللوجس��تي
النعقاد فعاليات المؤتمر.
ويف كلمته��ا والت��ي أعلن��ت فيه��ا إط�لاق المؤتم��ر،
تحدثت سمو األميرة سمية عن أهمية عقد هذا المؤتمر
يف عمّ ��ان وضرورة فه��م العالقة ما بين الت��راث والثقافة
والس��ياحة وال��دور ال��ذي تلعب��ه يف تق��ارب الحض��ارات
والش��عوب .كم��ا وألقت وزي��رة الس��ياحة واآلثارالس��يدة
مها الخطيب كلمة أش��ارت فيها لجه��ود األردن يف تطوير
القطاع السياحي ،والمبادرات التي تقوم بها الوزارة ضمن
إس��تراتيجية ورؤي��ة ش��املة ،آخذة بعي��ن االعتب��ار أهمية
التفاعل مع المجتمعات المحلية والتي من ش��أنها اغناء
تجربة الس��ائح يف األردن ؛ ومن جانبه تحدث وزير الثقافة
الدكت��ور صب��ري اربيحات عن دور الس��ياحة يف نش��ر ثقافة
الدول وتعزيز هويتها الوطنية من خالل احترام اآلخر.
مندوب��ًا ع��ن أمي��ن عمّ ��ان رح��ب مستش��ار ش��ؤون

االس��تثمار والس��ياحة الس��يد خال��د برق��ان بالمش��اركين،
وتح��دث عن أهمية عق��د هذا المؤتمر يف عمّ ان ،وأش��ار
إل��ى غنى وتف��رد المدين��ة وتاريخها العري��ق واإلمكانات
التي تحملها الش��واهد التي خلفتها الحضارات المختلفة
عل��ى أرضها ،كم��ا نوه بالخط��وات التي تقوم به��ا األمانة
مع الجه��ات المعنية من اجل وضع عمّ ان على الخارطة
الس��ياحية المحلي��ة والعالمي��ة .ويف كلمت��ه بي��ن الس��يد
غس��ان صالح ممثل المنظمة اإلس�لامية للتربية والثقافة
والتعليم أهمية عقد مث��ل هذه المؤتمرات يف بلد عربي،
وضرورة إعطاء الصورة الحقيقية والمشرقة عن الحضارة
العربي��ة وض��رورة عدم االنط��واء على النف��س واالنفتاح
على الحضارات األخرى .ويف مجال الس��ياحة تحدث السيد
ايجونيو يونس ممثل منظمة الس��ياحة العالمية عن دور
الس��ياحة المه��م يف اقتصادي��ات الدول ،وع��ن اإلمكانات
المتاحة لبناء س��ياحة منافسة يف منطقة الشرق األوسط
وش��مال إفريقي��ا .ومن جامعة ج��ون هوبكن��ز األمريكية
ألق��ى الدكتور ولي��د حزبون كلمة تناولت تطور الس��ياحة
يف منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا مش��يرا إلى

تمي��ز األردن يف ه��ذا المجال.هدف المؤتم��ر إلى التعرف
أوال عل��ى أهم المش��اكل التي تواج��ه المنطقة يف مجال
التطوي��ر الس��ياحي وعالقت��ه بالت��راث والثقاف��ة ،وأيض��ا
إل��ى االط�لاع على أهم التج��ارب الس��ابقة واألبحاث على
المس��تويين المحل��ي والدول��ي والت��ي تس��اعد يف تطوير
فهم جديد للعالقة ما بين التراث والس��ياحة والثقافة يف
ه��ذه المنطقة ،وكذلك تمكين المش��اركين من المنطقة
وخارجه��ا من بناء ش��بكة عالقات م��ع الباحثين وصانعي
القرار والمختصين يف مجال السياحة.
وق��د ناق��ش المؤتم��ر بحض��ور  200مش��ارك يمثلون
ثالثين دولة ما يزيد على  120ورقة عمل وبحث ،ومن أهم
المواضي��ع الت��ي تم تس��ليط الضوء عليها خ�لال المؤتمر :
التأثيرات الثقافية واالجتماعية للتنمية السياحية—السياحة
كوسيلة للتواصل والتفاهم الثقايف—انخراط المجتمعات
المحلي��ة يف الس��ياحة—إدارة المواق��ع التراثية—الفكرة
الس��ائدة للس��ياح عن منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال
إفريقيا—العالق��ة م��ا بين اآلث��ار والسياحة—الس��ياحة
وتطوي��ر الفن��ون والح��رف التقليدي��ة—دور المتاحف يف

الس��ياحة الثقافي��ة .أق��ام متح��ف األردن حفل اس��تقبال
للمش��اركين يف مبن��ى المتح��ف ال��ذي ه��و قي��د اإلنش��اء
باإلضافة إلى اس��تضافته لورش��ة عمل عن دور المتاحف
يف الس��ياحة الثقافي��ة .وبتنظي��م من برنامج س��ياحة «»2
وباستضافة مؤسسة إعمار السلط قام المشاركون بزيارة
مدينة السلط لالطالع على المشاريع التنموية والسياحية
الت��ي يتم العم��ل بها .كما وقام��وا بزيارة أله��م المواقع
الس��ياحية يف األردن كالبت��راء ،ووادي رم ،وجرش ،ومادبا
والبحر الميت.
م��ن جانب��ه أش��ار البروفس��ور روبنس��ون ال��ى دور
الس��ياحة يف تعزي��ز الثقاف��ة والمحافظ��ة عل��ى الت��راث
وتس��ريع التط��ور االجتماع��ي االيجاب��ي واالقتص��ادي يف
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا ،وبي��ن ضرورة
فه��م التغيرات والتح��والت التي يمكن أن تواكب النش��اط
الس��ياحي .وق��ال «أن غن��ى المنطقة بالت��راث والمواقع
األثري��ة يدعون��ا إلج��راء األبح��اث م��ن اج��ل فه��م أفضل
والوصول إلى أفضل الممارسات يف هذا الجانب».
أم��ا الس��يد س��ليمان الفراج��ات منس��ق المؤتم��ر يف
األردن فق��ال أن عمّ ��ان كمدين��ة عربي��ة تتع��رض لتغي��ر
مضط��رد ،فعمّ ��ان ليس��ت مج��رد اآلث��ار والت��راث القديم،
وإنم��ا الت��راث المعاصر أيض��ا ،فهي مدينة ممي��زة بروحها
وهويتها؛ إن تن��وع الثقافات واألصول فيها يزيدها غنى،
وليس بالغريب أن يكون اسمها القديم هو فيالدلفيا –أي
مدينة الحب األخوي .وأش��ار إل��ى أن إقامة هذا المؤتمر
يف مدينة عمّ ان وبمناس��بة احتف��ال أمانة عمّ ان بمئويتها،
ال ب��د وان يع��زز من قيمته��ا العلمي��ة والنوعي��ة المميزة
عل��ى المدى البعيد ،ونوه بأن ه��ذا المؤتمر هو الخطوة
األول��ى لبن��اء عالقات متينة بين مركز البحوث والدراس��ات
السياحية ومنظمات عربية تهتم بالشأن السياحي.
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حدائق الملكة رانيا العبد الله

تحتفل بمناسبة يوم الكرامة وتعلن نتائج مسابقة القصة القصيرة السنوية
احتفلت حدائق الملكة رانيا العبد الله والتابعة ألمانة عمّ ان الكبرى بيوم الكرامة ذكرى
معركة البطوالت التي سطرها الجيش العربي األردني يف هذه الملحمة مستذكرين
فيها المعاني النبيلة والقيم السامية ليوم الكرامة وشهداء المعركة الذين رووا
بدمائهم الزكية األرض األردنية المباركة.
وتضمن االحتفال فقرات عديدة ومتنوعة من روح المناسبة من قصائد شعرية
وقصائد غنائية وأغاني وطنية أشاد فيها منتسبو مركز ثقافة الطفل ومركز التميز
الشبابي التابعين للحدائق ببسالة الجيش العربي ومجدوا خاللها المعركة وشهدائها
ودور القيادة الهاشمية يف ذلك اليوم العظيم ،كما وهنئوا األم يف عيدها وقدموا
فقرة غنائية وسكتش مسرحي بعنوان «يامو يا ست الحبايب».
ويف نهاية االحتفال تم إعالن نتائج مسابقة القصة القصيرة وللسنة الثالثة على
التوالي ،والتي تأتي تماشيا مع سياسة الحدائق يف دعم وتعزيز إبداعات األطفال
الذهنية والفكرية واستمرارا لرسالتها يف تنمية مواهبهم للتعبير عن أنفسهم وطرح
قضاياهم بأسلوب عفوي.
قدم الكاتب محمود الرجبي تقريرا عن المسابقة استعرض فيها مجريات التحكيم
وكان أبرزها زيادة عدد األعمال َّالتي َت َّم تحكيمها َعنْ  200مشاركة ،تم استبعاد عدد
من األعمال التي أخذت شكل مقاالت وخواطر .وقال« :يبدو ان بعض األطفال
ما زالوا يخلطون بين الفنون األدبية المختلفة ».وأكد السيد الرجبي بأن اللجنة قد
الحظت وجود تفاوت يف مستوى األعمال المقدمة بين مختلف الفئات ،اال ان الفئة
العمرية ( )17-15كا َنت يف مستوى أفضل بكثير من الفئات األخرى .وقد تم استبعاد

بعض القصص المنتحلة او المقتبسة من الفوز ،وكذلك تلك التي لم تتناسب لغتها
والفئة العمرية ،واالحترافية العالية يف الربط بين الجمل ،بطريقة ال تناسب كتابها من
األطفال .وقد ضمت لجنة التحكيم السيدتين ناردين أبو نبعة والسيدة فداء الزمر.
وجاءت النتائج على النحو التالي-:
فئة ()11-9
األول :ينال هاشم محمد – مدرسة طلحة بن عبد الله – (عن قصته كفاية) العمر
 11سنة.
الثاني :أماندا عبد الرزاق– مدرسة صفية بنت عبد المطلب – عنوان القصة األمانة.
مدارس حطين 10 -سنوات – قصة صرخة قطة.
الثالث :دينا رفيق الخضر –
ِ
ترضية:
نور درادكة – مدرسة سودة بنت زمعة – قصة رحلة الموت – الصف السادس.
لينا عماد عالن – مدرسة النهضة األساسية – حكاية أبو الخير وابو الشر .الصف الر َِّابع.
فئة ()14-12
األول :يزن شليف مدارس المطران (آخر ورقة).
الثاني :عبد الرحمن زهير الشلبي – التربية الريادية – الضيف المنتظر.
الثالث :مكرر رائد خالد غبن مدرسة ذكور نـزال اإلعدادية ( الجمل أيوب).
الترضية:
عبد الوهاب العيشاوي مدارس قرطبة الدولية ( ُلعْ بَة الحب)
(ط ْف َلة وَ َل ِكن) .الصف التاسع.
سناء عبد الرحمن .مدرسة ضاحية الرشيد .قصة ِ
فئة ()17-15
األول :عدي عيد إسماعيل . -قصة ( وعيني َع َلى سور المَ ْدر ََسة).
دارس الكندي الصف َ
اشر( ،من البطل).
الع ِ
الثاني :خالد القريوتي مَ ِ
مدارس حطين – صرخة أمل ال ب َُّد ِم ْن َها.
الثالث :عمر الخضر
ِ
ترضية:
ياسمين خالد القدسة :ميمونة أم المؤمنين ِق َّصة (نقاء القلوب).
إيناس خليل– مدرسة حي نـزال الثانويةِ .ق َّصة ( صرخة أمل من أعماق األلم ).
وقام نائب مديرالحدائق ،السيد سلطان أبو جسار ،ولجنة التحكيم بتوزيع الجوائز
ً
النقدية على الطالب الفائزين مهنئأ الفائزين يف المسابقة ومقدمًا شكره الجزيل
أيضًا ألعضاء لجنة تحكيم المسابقة،على جهودهم المبذولة لتقييم كافة القصص
بحظ أوفر يف المسابقات القادمة.
المشاركة ،وتمنى لجميع الذين شاركوا بالمسابقة ٍ
وقد حضر االحتفال عدد كبير من أهالي الطالب والمشاركين يف المسابقة.
خميس حجير

رحلة سيل حسبان
تحت مظلة أمانة عمّ ان الكبرى  /الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة لالطفال وبالتعاون مع
جمعية سحاب للتنمية االجتماعية نظم الموظفون المتطوعون يف برنامج التعليم غير
الرسمي (المتسربون من المدارس) وهم :
احمد صابر الجنيدي
خالد صالح أبو جماعة
احمد محمد فارس أبو زيد .
رحلة لألطفال المنتسبين للبرنامج إلى سيل حسبان يوم االثنين الموافق 2009/3/9
بهدف تحقيق الرفاهية لهؤالء األطفال ولتلبية مطالب األطفال بزيارة هذه األماكن
الجميلة للتمتع بالطبيعة واالستفادة من خواصها يف تطوير قدرة األطفال على التوازن
والهدوء وسط الخضرة ،ومن باب اعرف وطنك وكمتنفس لطاقاتهم وقدراتهم ،كانت
هذه الرحلة الى سيل حسبان والتي تخللها زيارة لموقع نبع الماء الصايف ،والتعاون يف
إعداد وجبتي الفطور و الغداء ،حيث عمل االطفال وسط جو يملؤه التفاؤل يف تحضير
الطعام ،باسلوب جماعي ليقدروا أهمية التعاون والعمل الجماعي يف االنجاز ....ناهيك
عن األلعاب الرياضية والمسلية طيلة الوقت.
ويف نهاية اليوم الجميل عبر األطفال عن سعادتهم شاكرين عطوفة أمين عمّ ان
على الرعاية واالهتمام بهم ،مقدرين لألمانة دورها يف تلبية حاجاتهم ،ويف وتنمية
المجتمعات المحلية يف ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة.
احمد صابر الجنيدي

ضمن فعاليات احتفاالت مئوية أمانة عمّ ان الكبرى

مهرجان يوم المدينة العربية الخامس

مندوبة عن سمو األميرة سناء عاصم رعت األميرة صالحة عاصم
فعاليات يوم المدينة العربية الخامس الذي أقيم يف مركز زها
الثقايف بتاريخ .2009/4/9
ويهدف هذا المهرجان الذي يتزامن هذا العام مع االحتفال
بمئوية أمانة عمّ ان الكبرى إلى توثيق الصالت بين المدن العربية
و اطالع األطفال على العادات والتقاليد وثقافات الدول العربية
وأشكال التراث المتنوعة فيها سعيا إلى المحافظة على التواصل
بين جميع األطفال العرب ،فضال عن خلق خلفية واعية يف ذهنهم
تكشف محاور ثقافية متعددة.
وضم الحضور عددا كبيرا من مندوبي السفارات العربية يف
األردن ،إضافة إلى ملحقين ثقافيين من مختلف األقطار العربية
مثلوا دولهم من خالل تعريف الحضور على منتجاتهم وأعمالهم
التي تجسد روح األصالة يف بالدهم وتعكس جزءا من ثقافتهم
وتراثهم على مر العصور.
واستهل المهرجان بجولة لسموها على أقسام الدول
العربية ،وهي “مصر ،الكويت ،اليمن ،لبنان ،اإلمارات ،فلسطين،
السودان” ،إضافة إلى أقسام المحافظات األردنية “لواء عين
الباشا ،اربد ،جرش ،عمّ ان ،مادبا ،السلط ،عجلون ،ومنطقة وداي
السير” ،التي شاركت يف المهرجان من خالل مشاريع مراكز تعزيز
اإلنتاجية (إرادة ).
وعرض جناح دولة السودان منتجات مصنوعة من الجلد
والسعف وجريد النخيل ،إضافة إلى المنتجات التراثية المتعلقة
بزينة العروس السودانية التي يغلب عليها اللون األحمر الذي
يتفائل به الشعب السوداني ،كما بينت مستشارة السفارة يف
األردن.
وتعد مشاركة دولة لبنان يف مهرجان “يوم المدينة العربية”
األولى من نوعها ،حيث عرضت مجسمات تعكس صورة للحياة
القروية اللبنانية وأزياء تراثية من طرابيش ودشاديش ،إضافة إلى

كتيبات تتضمن المناطق السياحية .وبين الملحق الثقايف للسفارة
المصرية يف األردن ،أن سفارة بالده تحرص دائما على تلبية أي
دعوة ألي نشاط ثقايف يقام يف أرجاء األردن ،واصفا أن مشاركة
مصر يف المهرجان ترتكز على تعريف األطفال على الحضارة
المصرية التي تدرّس يف كتب التاريخ وصوال إلى الحديثة منها.
وتميز جناح دولة الكويت بعرضه لأللبسة والتحف الكويتية .أما
اليمن فقد عرضت منتجات طبيعية تمثلت بالعسل والبن بمختلف
أنواعه ،فضال عن اإلكسسوارات الفضية التي تشتهر بها اليمن.
احتضن جناح دولة اإلمارات كتيبات شعرية وسياحية ،أما
الجناح الفلسطيني فاشتمل على أطعمة شعبية وصور للمدن
الفلسطينية ،فضال عن الزي التراثي من أثواب وحلي.
وتخلل المهرجان الذي افتتح بكلمة ترحيبية من عريف
المهرجان فؤاد الكرشة عروض لفرق أردنية شعبية استهلت
بفرقة الرمثا التي قدمت لوحة تجسد الحياة الريفية مستندة
بأدوات زراعية تالها عرض لفرقة الطفيلة التي حفزت طالب
المدارس الذين حضروا على الرقص والدبك ،كذلك فرقة اللوزيين
التي أبدعت باألغنيات التي قدمتها ورقصاتها التراثية األصيلة.
وعن مشاركة برنامج «إرادة» يف المهرجان ،تشير مديرة
التطوع والتعاون يف البرنامج إلى أن الهدف من المساهمة يف
«يوم المدينة العربية» هو نشر ثقافة االستثمار يف المجتمعات
المحلية سعيا يف مساعدة أبناء تلك المجتمعات بتوظيف أنفسهم
من خالل مشاريعهم الصغيرة التي عرضت يف المهرجان .واختتم
المهرجان بتكريم أعضاء الفرق المشاركة وممثلي السفارات
العربية يف األردن ،إضافة إلى تكريم عريف الحفل فؤاد الكرشة
الذي أكد بأن أي نشاط يقوم به مركز زها الثقايف هو عمل خيري
تطوعي يستند على دعم وتوجيه من أمانة عمّ ان الكبرى من أجل
تحقيق شعار المركز «طفولة صافية ..لمستقبل واعد».

المرحاض من أكثر األدوات الصحية صرفًا للمياه لذا إحرص على وضع كيس مملوء بالماء أو زجاجة داخل
خزان النياجرا وهذا يوفر من  2-1لتر من الماء عند كل استعمال.
حملة أمانة عمّ ان ومياهنا للتوعية المائية

عمان
ّ أخبار

3
،2009/05/07 : احتفاالت االتحاد األوروب��ي التاريخ
، المدرج الروماني:  الموقع،Amman : المدينة
 مكتب سفير مفوضية االتحاد األوروبي: المنظم
 يقيم.  موسيقية: نوع الفعالية، مجانًا:  الدخول،
ً
حفال موسيقيًا سنويًا ويشارك به
االتحاد األوروب��ي
لهذا العام الفنانين متعب الصقار ومكادي نحاس

- 2009/04/28 : برنامج ترفيهي لألطفال التاريخ
 وادي:  الموقع،Amman :  المدينة،2009/12/22
 الموقر-  الجبيهة-  بدر الجديدة – القويسمة- السير
– – المقابلين – رأس العين – اليرموك – تالع العلي
، مركز زها الثقايف لألطفال:  المنظم، مرج الحمام
 إقامة.  ترفيهية: نوع الفعالية، مجانًا: الدخول
 ) منطقة يف مناطق أمانة عمّ ان13 ( يوم ترفيهي يف
ألطفال هذه المناطق حيث سيتضمن هذا اليوم
فقرات للساحر سامر اللورد و فقرات ترفيهية لفرقة
 و سيتم توزيع هدايا. النينجا و رسم على الوجوه
المناطق التي سيتم إقامة، رمزية على األطفال
االحتفال بها
-  الجبيهة-  بدر الجديدة – القويسمة- وادي السير
الموقر – المقابلين – رأس العين – اليرموك – تالع
العلي – مرج الحمام
5511305 للمزيد من المعلومات االتصال على
– 2009/03/05 : فعاليات ش��ارع الثقافة التاريخ
 شارع:  الموقع،Amman :  المدينة،2009/10/29
:  ال��دخ��ول، ال��دائ��رة الثقافية:  المنظم، الثقافة
 موسيقية/  ثقافية: نوع الفعالية،مجانًا
تتضمن فعاليات ش���ارع الثقافة ع���روض للفرق
الفلكلورية الشعبية بحيث تقام كل يوم خميس خالل
2009 شهر أيار
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال���رج���اء االت���ص���ال على
4624748
:  المدينة،2009/05/06 : يوم المرور العالمي التاريخ
:  المنظم،  مركز الحسين الثقايف:  الموقع،Amman
 الدخول،دائرة هندسة المرور ومديرية االمن العام
 ثقافية: نوع الفعالية، مجانًا:
للمزيد م��ن المعلومات ال��رج��اء االت��ص��ال على
4624748

نشرة شهرية مجانية تصدر عن أمانة عمّ ان الكبرى

ّ برنامج وفعاليات إحتفالية مئوية أمانة
عمان الكبرى لشهر أيار
،2009/05/09 : حفل موسيقي لألطفال التاريخ
/  مركز الحسين الثقايف:  الموقع،Amman : المدينة
 مركز زها الثقايف:  المنظم، مركز زها الثقايف لألطفال
. موسيقية: نوع الفعالية، مجانًا:  الدخول،لألطفال
سيقيم مركز زها الثقايف حفال موسيقيا تحييه فرقة
زها الموسيقية ويتضمن هذا الحفل مجموعة من
األغاني التراثية والشعبية المغناة لمدينة عمّ ان
5511305 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على
،2009/12/20 - 2009/01/25 : المكتبة المتنقلة التاريخ
 أربع مناطق تابعة:  الموقع،Amman : المدينة
 الهيئة التنفيذية:  المنظم، ألمانة عمّ ان الكبرى
 نوع، مجانًا:  الدخول،لمدينة صديقة لألطفال
 توفر المكتبة فرص تعلم أساسية.  ثقافية:الفعالية
، سنة12  سنوات وحتى عمر3 لألطفال من عمر
سنويا س��واء من/  طفل12.000 ويستهدف خدمة
 وتحتوي المكتبة،داخل أو خارج النظام التعليمي
 وتقدم أنشطة،على العديد من الكتب والمجالت
تعليمية وفنية وأدبية وثقافية متنوعة تقدم على
 ولقد تم تصميم هذه.أيدي مشرفين متخصصين
األنشطة لتقدم كأنشطة مساندة ومعززة للعملية
 ويمكن من خالل برنامج المكتبة،التعليمية المقدمة
عمل محطات خصيصا لعمّ ان ومئوية أمانة عمّ ان
الكبرى
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال���رج���اء االت���ص���ال على
4626427
 المدينة،2009/05/14 : يوم الطفولة العربية التاريخ
 مركز زها الثقايف لألطفال:  الموقع،Amman :
:  الدخول، مركز زها الثقايف لألطفال:  المنظم،
 برعاية سمو األميرة.  مهرجان: نوع الفعالية،مجانًا
غيداء طالل المعظمة يقيم مركز زها مهرجان يوم
الطفولة العربي الخامس للسنة الخامسة على
التوالي ويتضمن فعاليات المهرجان عروضا فنية
وثقافية و سيتم خالل هذا المهرجان اإلع�لان عن
نتائج مسابقة الرسم والتي تحمل عنوان «مدينتي
» عمّ ان
5511305 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على

ّ ملتقى
- 2009/05/10 : عمان للشعر العربي التاريخ
 مركز:  الموقع،Amman :  المدينة،2009/05/14
/  أمانة عمّ ان الكبرى:  المنظم، الحسين الثقايف
: نوع الفعالية، مجانًا:  الدخول،الدائرة الثقافية
 يشتمل هذا الملتقى على أمسيات شعرية.ثقافية
لعدد من الشعراء األردنيين والعرب وأوراق نقدية
وحفل توقيع كتب لشعراء أردنيين وعرب
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال���رج���اء االت���ص���ال على
4624748
2009/05/29 : احتفال بموسيقى الشباب التاريخ
 ستة:  الموقع،Amman :  المدينة،2009/06/13  أورانج:  المنظم، مواقع يف عمّ ان الشرقية والغربية
ريد لتنظيم الفعاليات والموسيقى بالتعاون مع
: نوع الفعالية، مجانًا:  الدخول،مؤسسة تكوين
 يف ستة مواقع مختلفة يف األماكن العامة.موسيقية
المفتوحة وخالل ثالثة أسابيع سيتم عرض لمواهب
الشباب الموسقية وفتح المجال لجميع العمّ انيين
بالمشاركة بموسيقاهم من خالل المسابقة
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال���رج���اء االت���ص���ال على
4653088
- 2009/01/14 : الفنون يف متناول الجميع التاريخ
 الحدائق:  الموقع،Amman :  المدينة،2009/12/05
،  المكتبات العامة والجمعيات الخيرية،العامة
، الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة لألطفال: المنظم
 تقوم الهيئة.  ثقافية: نوع الفعالية، مجانًا: الدخول
التنفيذية لمدينة صديقة لألطفال بتنفيذ ورش فنية
، فن الرسم:متنوعة تضم خمسة أنواع من الفنون
 الغناء والفنون، الموسيقى، الدبكة،صناعة الدمى
، موقع يف ع��دة مناطق(سحاب15 المسرحية يف
، بسمان، خريبة السوق، صويلح، الجبيهة،الموقر
)... أبو نصير، النصر، اليرموك،رأس العين
 الجمعة،تطبق الورش يف نهاية كل أسبوع الخميس
 مدة كل ورشة ساعتين/ والسبت
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��وم��ات ال���رج���اء االت���ص���ال على
4626427

Centennial Celebrations Program for May
Jordan and Italy an exclusive evening of
classic charm , Date:12/5/2009 , Location
: Al Hussein Cultural Center , City : Amman ,
Organizer: The National Music Conservatory
Category: Musical , Entry : Ticket. An opera
concert featuring Jordanian Soprano Zeina
Barhoum and Italian Baritone Walter Albrti
accompanied by Amman Symphony Orchestra In the program famous arias by Donizetti
,Verdi ,Mozart ,Puccini . Also three famous
Arabic Songs . For more info, please call +962
6 4737147

Arab Child DayThursday
May 14, 2009, Category: Festivals , Date :
14/05/2009 , City : Amman , Location : Zaha
Cultural Center for Children , Organizer :
Zaha Children Cultural Center , Entry : Free.
For the fifth year and under the patronage
HRH Princess Gayda`a Talal, Zaha Cultural
Center for Children will hold the Arab Child
Day Festival. Events will include a folkloric
and musical show in addition to announcing
the winner of Madenati Amman Contest.
For more info, please call +962 6 5511305

Haydn - Amman Symphony Orchestra
Wednesday May 20, 2009 , Category: Art &
Culture , Date : 20/05/2009 , City : Amman
, Location : Al Hussein Cultural Center ,
Organizer : The National Music Conservatory
, Entry : Ticket . On the occasion of commemorating the bi- centennial death of the
Austrian composer Joseph Haydn Amman
Symphony Orchestra will perform a concert
under the baton of Mohammed Sidiq and with
the participation of the German trumpeter
Oliver Krenz. The concert program will
include the Farewell Symphony, Trumpet
Concerto and Variation on a Theme by Haydn
composed by the German composer Johannes Brahms who composed this piece 136
years ago in favor of Haydn. For more info,
please call +962 6 4737147

Amman Forum for Arabic Poetry
Sunday May 10, 2009, Date : 10/05/2009 14/05/2009 , Time : 12: 00 AM - 12: 00 AM , City
: Amman , Location : AL Hussein Cultural Center , Organizer : Greater Amman Municipaliy/
Cultural Department , Entry : Free . This
Forum includes poetic nights for a group of
Jordanian and Arab poets with their critique
documents and a ceremony of signing the
books for the Jordanian and Arab poets
For more info, please call +962 6 4624748

Photography Exhibition “ A Hundred
Photographer and a Hundred Photo”
Wednesday May 27, 2009, Category: Art &
Culture , Date : 27/05/2009 - 15/06/2009 , City
: Amman , Location : Cultural Village Gallery
/ King Hussein Park , Organizer : Greater
Amman Municipality/ Cultural Department
, Entry : Free . The Cultural Department
at Greater Amman Municipality and the
Jordanian Photography Society will hold
an exhibition for Old Amman photos. The
exhibition will include a hundred of Jordanian
photographers and a hundred photos.
For more info, please call +962 6 4624748

Children Musical Concert
Saturday May 09, 2009, Date : 9/05/2009 31/10/2009 , City : Amman , Location : Al Hussein Cultural Center /Zaha Children Cultural
Center , Organizer : Zaha Children Cultural
Center , Entry : Free.
Zaha Cultural Center will hold “ A Musical
Concert “ by Zaha Musical Band (Zaha Choral).The concert will include a selection of
traditional songs for the City of Amman.
For more info, please call +962 6 5511305
ِA Musical Celebration of Young Talents
Friday May 29, 2009, Date : 29/05/2009 13/06/2009 , Time : 12: 00 AM - 12: 00 AM , City
: Amman , Location : Six areas in East & West
of Amman , Organizer : OrangeRed music
and event management in cooperation with
Takween organization , Entry : Free .
The first comprehensive alternative music
festival to take place in Amman focuses on
creating stages for young Jordanian musi-

cians throughout the city including Rainbow
Street, Jabal El Weibdeh, Down Town. With six
locations over the span of three weekends,
the festival will feature some of Jordan’s
finest alternative talents such as: Yazan Al
Rousan, Macadi Nahhas, Omar Faqir, Salam,
Jadal, Shou Hal Ayyam, illusions, fusion and
many other local bands and artists.
For more info, please call +962 6 4653088
Arts for All
Wednesday January 14, 2009, Category: Art
& Culture, Date : 14/01/2009 - 5/12/2009, City
: Amman ,Location : Public Parks, Public Libraries and CBO’s , Organizer : The Executive
Agency for a Child Friendly City, Entry : Free.
“Providing equal services for all children
and give them the opportunity to be engaged
in their community as a way of expressing themselves. As well as helping them in
promoting their personalities and attitudes
positively”
Implementing 5 main Arts targeting Children
in the City of Amman ( Puppet Making – Music
- Folklore Dancing – Drawing and Drama). The
Arts are being implemented through workshops by professional Artists for two hours.
For more info, please call +962 6 4626427
Children Entertainment
Tuesday April 28, 2009, Category: Entertainment
Date : 28/04/2009 - 22/12/2009, City : Amman
Location : Wadi Al Seir, Bader Al Jadeda,
Al Queismeh, Al Jubayha, Al Mowaqar, Al
Mogabalein, Ras Al Ein, Al Yarmouk, Tla’ Al Ali,
Marj Al Hamam , Organizer : Zaha Children
Cultural Center , Entry : Free. One day of children entertainment will be held in 13 areas.
Activities for children include face painting;
games and magic shows, ninja bands, and
gifts will be given to all children. Location:
Wadi Al Seir, Bader Al Jadeda, Al Queismeh, Al
Jubayha, Al Mowaqar, Al Mogabalein, Ras Al
Ein, Al Yarmouk, Tla’ Al Ali, Marj Al Hamam .
For more info, please call +962 6 5511305

األردن وإيطاليا أمسية أنيقة من السحر الكالسيكي
مركز الحسين الثقايف:  الموقع، 2009/5/12 التاريخ
المعد الوطني:  المنظم، Amman : المدينة،
تذاكر: نوع الدخول،موسيقية: الفعالية، للموسيقى
حفلة غناء أوب��را تحييه مغنية السوبرانو األردنية،
زينة برهوم ومغني الباريتون االيطالي والترالبيرتي
بمصاحبة اورك��س��ت��را ع��مّ ��ان السيمفوني يتضمن
البرنامج أغنيات خالدة من اعمل أوب��را لدونيتريتي
وفيردي ومتسارت وبوتشيني إلى جانب ثالث أغنيات
.عربية مشهورة
4737147 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال
ّ � أورك��س��ت��را ع- ه��اي��دن
: �م��ان سيمفوني ال��ت��اري��خ
 مركز:  الموقع،Amman :  المدينة،2009/05/20
 المعهد الوطني:  المنظم، الحسين ال��ث��ق��ايف
: ن��وع الفعالية، ت��ذاك��ر:  ال��دخ��ول،للموسيقى
موسيقية إحياءً لذكرى مرور مئتي عام على وفاة
 تقدم،المؤلف الموسيقي النمساوي جوزف هايدن
أوركسترا عمّ ان السمفوني بقيادة المايسترو محمد
عثمان صديق وبمشاركة عازف الترومبيت المنفرد
أوليفر كرينز من ألمانيا أمسية موسيقية تتضمن
 سمفونية: والعمالن هما.عملين من تأليف هايدن
 وتختتم.ال��وداع وكونشرتو الترومبيت واألوركسترا
»تنوعات على لحن لهايدن» من تأليف: األمسية بـ
المؤلف الموسيقي األلماني يوهان برامز كتبها هذا
 سنة تكريمًا وإعجابًا بهايدن136 األخير قبل
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال���رج���اء االت���ص���ال على
4737147
م��ع��رض ص��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة « م��ائ��ة ص���ورة ومائة
 المدينة،2009/06/15 - 2009/05/27 : مصور» التاريخ
/  جاليري القرية الثقافية:  الموقع،Amman :
 أمانة عمّ ان الكبرى:  المنظم، حدائق الملك الحسين
: نوع الفعالية، مجانًا:  الدخول، الدائرة الثقافية/
تقيم ال��دائ��رة الثقافية يف أم��ان��ة عمّ ان. ثقافية
الكبرى والجمعية األردنية للتصوير معرضًا للصور
الفوتوغرافية بمشاركة مائة مصور أردن��ي ومائة
صورة فوتوغرافية
ل��ل��م��زي��د م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات ال���رج���اء ال��ت��ص��ال على
4624748
European Union Celebrations
Thursday May 07, 2009, Category: Festivals ,
Date : 07/05/2009, City : Amman , Location :
Roman Amphitheater , Organizer : The office
of the European Union Delegation , Entry :
Free,.An annual European Union musical day
where a special performance will be held by
Macadi Nahhas and Metab Saqqar
Mobile Library
Sunday January 25, 2009 , Category: Art &
Culture , Date : 25/01/2009 - 20/12/2009 ,
City : Amman , Location : Four Directorates
of Greater Amman Municipality , Organizer
: The Executive Agency for Child Friendly
City, Entry : Free . The library will provide
an educational opportunity for children
aging from 3 until the age of 12 years old and
targeting 12,000 child annually – enrolled
children or not enrolled children. The library
has plenty of books and magazines and
provides educational, artistic, and cultural
activities. It is designed as a supporting and
promoting advanced activities for the educational process. Through the library we can
provide stations that are specially designed
for Amman & Greater Amman Municipality’s
Centennial.
For more info, please call +962 6 4626427
Cultural Street Festival
Category: Art & Culture, Date : 05/03/2009
- 29/10/2009 , City : Amman , Location : The
Cultural Street , Organizer : Cultural Department , Entry : Free, A National Folkloric
group will be participating in the Cultural
Street Festival every Thursday during
May2009
For more info, please call +962 6 4624748
International Traffic Day
Sunday May 03, 2009, Category: Art & Culture
, Date : 6/5/2009, City : Amman , Location : Al
Hussein Cultural Center , Organizer : Cultural
Department in cooperation with the Traffic
Department , Entry : Free
For more info, please call +962 6 4624748
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حملة الربيع يف مناطق أمانة
ّ
عمان الكبرى للعام 2009

يف احتفاالت أمانة عمّ ان الكبرى بمئويتها

إنطالق الدورة الثانية لملتقى حكايا
يف ّ
عمان ومحافظات المملكة
يف إطار احتفاالت أمانة عمّ ان الكبرى بمئوية عمّ ان وتحت رعاية
معالي أمين عمّ ان المهندس عمر المعاني ،وبدعم من معهد
الدراما السويدي والمركز الثقايف الفرنسي يف عمّ ان ،أنطلقت
فعاليات ملتقى « حكايا « للعام الثاني على التوالي ،وذلك
بتنظيم من مسرح البلد وبالتعاون مع الملتقى التربوي والمركز
العربي للتدريب المسرحي والهيئة الملكية لألفالم خالل الفترة
ما بين  15-9نيسان  .2009وجاء تنظيم الملتقى ضمن إطار
مشروع «حكايا» الذي يسعى إلعادة االعتبار للحكاية يف التعلم،
الفن ،والحياة.
وافتتحت فعاليات ملتقى حكايا الثاني مساء يوم الخميس
المنصرم  9نيسان بحضور ممثل أمانة عمّ ان الكبرى نائب مدير
المدينة للشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية المهندس
هيثم جوينات بحفل استقبال قدم خالله مدير مسرح البلد رائد
عصفور تعريفًا بالمهرجان وفعالياته .تخلل الحفل إطالق فيلم
وكتاب «حجر صقلته المياه» والمستلهم عنوانه من قصيدة
«العب نرد» للشاعر الراحل محمود درويش «من انا ألقول
لكم ما أقول لكم ولم اكن حجرًا صقلته المياه فأصبح وجها».
ويروي الفيلم قصة ونهج مشروع «حكايا» الذي يسعى إلعادة
اإلعتبار للقصة يف الفن ،التعلم والحياة من خالل تكوين نسيج
حيوي من قصص الناس والمجموعات والمؤسسات العربية
والمتوسطية النشطة يف هذا المجال.
أما الكتاب الذي يحمل العنوان نفسه ،فهو مجموعة من
الخبرات والمقاالت والتأمالت يرويها منير فاشه وآخرون حول
السنة األولى من مشروع حكايا .كما تضمن الحفل عرض فني
لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية يف مركز الحسين الثقايف
بعنوان «رسالة إلى» تشتمل على لوحات راقصة مستوحاة
ومستلهمة من حكايات وكاريكاتير الفنان الفلسطيني المبدع
ناجي العلي ،باإلضافة إلى مختارات تراثية .وضمن حكايا الحرب
استضاف الملتقى المخرج اللبناني المعروف والملتزم روجيه
عساف الذي ارتبط اسمه منذ أكثر من ثالثين عامًا بالمسرح
اللبناني ،وتجربته المسرحية المتمثلة بمسرح الحكواتي ،حيث
قدم مسرحية «بوابة فاطمة» التي تحكي حكايات حرب تموز
يف لبنان ،وقد تم رصد ريع هذا العرض لدعم جميعة الفخاري
يف قطاع غزة.
واستمرت فعاليات الملتقى على مدار أسبوع توزعت فيها
األنشطة والفعاليات يف مسرح البلد والعديد من األماكن
والمراكز الثقافية يف عمّ ان منها ديوان الدوق وجاليري أدراج يف
وسط البلد ،دارة الفنون ،المركز الثقايف الفرنسي ،مؤسسة رواد
التنمية ،حديقة الملكة رانيا العبدالله ،كما امتدت الفعاليات إلى
خارج عمّ ان حيث قدمت الحكواتية رنين بشارات من فلسطين
عرض «أم منى» والحكواتية النا ناصر من األردن عروضهما يف

نادي السينما التابع لمركز األميرة بسمة للشباب يف اربد ،كما
شاركت الحكواتية عارفة عبد الرسول من مصر ،واستضاف
الملتقى الكاتبة والفنانة نورا أمين من مصر التي نظمت لقاء
«حكاياتنا» يف جاليري أدراج حيث فتحت الباب أمام الجمهور
ليحكوا حكاياتهم الشخصية للسامعين ،وعرضًا آخر يف نادي
السينما يف سحاب .اما الحكواتية دينيس أسعد فقدمت عرضها
«حكايات مقدسية» يف مؤسسة رواد التنمية يف جبل النظيف،
حيث استقطبت هذه العروض أهالي وسكان المنطقة.
واحتضنت عمّ ان عروض عديدة توزعت يف العديد من
المراكز الثقافية حيث قدم مسرح المدينة من المغرب «رطل
ونص رطل» ،الحكواتي سيد رجب من مصر وعرض «مذكرات
الفرماوي» ،عرض الحكواتية برالين جيبارا من فرنسا وهي
حكواتية لبنانية قدمت مجموعة من الحكايات باللغة العربية.
كما كان للشباب نصيب من الملتقى ففي «سوق الحكايات»
شارك  18شابًا من مؤسسة تامر يف فلسطين ومن مدارس
وكالة الغوث (األنروا) يف األردن ومن جاليري أدراج ،فقدموا
حكاياتهم بعد حصولهم على تدريبات على فن التواصل من
خالل الحكاية.
كما تضمنت فعاليات الملتقى ورشتي عمل إحداها
بإشراف دنيس أسعد لتشجيع األهالي على التواصل مع
أطفالهم من خالل الحكايات ،والثانية بإشراف برالين غيبارا وهي
لصقل مهارات الحكواتية الشباب .وتخلل الملتقى «طاولة
مستديرة» لإلحتفاء بالمجتمعات الشفهية حيث اجتمع عدد
من المثقفين والمتخصصين والمسرحيين ،وتضمن أيضا لقاء
جمع بين عدد من المعماريين بعنوان «حكايات عمّ انية»،
وقد ادارت الللقاء سمر دودين وحضره أكثر من اربعين معماريًا
وعدد من المعنيين بالموضوع ،حيث تبادل المعماري رامي
الظاهر وعمار خماش حكاياتهما مع مدينة عمّ ان.
وعلى مدار أيام الملتقى المتتالية استقطب المهرجان
حضورًا واسعًا ومتنوعًا جمع ما بين فنانين ،حكواتيين،
وتربويين ،ك ّتاب ،معماريين ومجموعة كبيرة من المسرحيين
والمثقفين ،باإلضافة إلى شريحة كبيرة من المهتمين بفن
الحكي .واستمرت الفعاليات بعروض «سينما الحكايات» عرض
خاللها الفيلم «مدينة الله « للمخرج البرازيلي فيرناندو ميريليس
وفيلم «ذاكرة مثقوبة» للمخرجة األردنية ساندرا ماضي.
وضمن فعاليات الملتقى نظمت مؤسسة «أزكى دنيا» معرضا
للكتاب احتوى على العديد من الكتب المبنية على حكايا الناس
وقصصهم وكتب السير الذاتية .وعلى هامش معرض الكتاب
قامت د .فيحاء عبد الهادي بتوقيع كتابها «لو أملك الخيار»
باللغتين العربية واإلنجليزية ،ويحكي حكايات اإلجتياح عامي
.2003 – 2002
.يذكر بأن رؤية مشروع حكايا تتمثل يف
النظر إلى القراءة ،الكتابة ،والمعرفة األبجدية
كأدوات تنمي «العالم الداخلي» لإلنسان
وتشكل «الخيوط» التي تحيك الشبكة االجتماعية
والثقافية ما بين الناس يف العالم العربي ومع
آخرين يف العالم ككل ،بدال من النظر إلى القراءة
والكتابة والمعرفة األبجدية كأدوات تربط ما بين
العقل والنص ،يمكن النظر إليها كوسائل تربط ما
بين العقل والحياة.
وحظي ملتقى حكايا بشراكات عديدة منها
دارة الفنون ،تكوين ،وكالة غوث الالجئين يف
األردن ومؤسسة رواد التنمية وجاليري أدراج
وديوان الدوق.

بتوجيه من عطوفة أمين عمّ ان ومدير المدينة تم إطالق حملة
الربيع يف مناطق أمانة عمّ ان الكبرى اعتبارا» من  2009/4/1ومن
المقرر أن تستمر لغاية  2009/12/31لتشمل جميع مناطق أمانة
عمّ ان السبعة والعشرين.
وجاءت الحملة بإشراف مباشر من قبل نائب مدير المدينة
لشؤون الخدمات العامة والمدير التنفيذي للبيئة وبمشاركة
كافة دوائر أمانة عمّ ان ذات االختصاص ( البيئة والنظافة
العامة ،اآلليات ،اإلنشاءات ،صيانة الطرق ،الحدائق ،مكافحة
الحشرات ،عمليات المرور ،المركبات ،الخدمات وصيانة المباني
ومشروع صحن عمّ ان).
اعتمدت التحضيرات المسبقة للحملة على تنسيبات
المناطق الختيار األحياء المطلوب شمولها ضمن الحملة،
بحيث يتم تحديد األعمال المطلوب انجازها من قبل المنطقة
ومتابعة تنفيذها مع الدوائر المعنية.
تشمل الحملة أعمال النظافة العامة ،تنظيف الساحات،
رفع الطمم واألنقاض ،تركيب الشواخص المرورية واإلرشادية،

وتخطيط ممرات المشاة ،قص وتقليم األشجار المتواجدة على
األرصفة والجزر الوسطية ،صيانة الحفر والشقوق المتواجدة
يف الشوارع ،صيانة األرصفة ،صيانة الحاويات ،إزالة اللوحات
المعدنية المخالفة ،دهان وصيانة الجدران ،تنظيف الساحات
ومجاري السيول والعبارات ورش المبيدات لمكافحة الحشرات،
هذا باإلضافة إلى حمالت التوعية من قبل مراقبين الصحة
والبيئة يف المنطقة.
وتأتي هذه الحملة بهدف رفع سوية الخدمات المقدمة
من قبل أمانة عمّ ان إلى مواطني عمّ ان مما يساهم يف تلبية
احتياجاتهم وزيادة رضاهم .وال يمكن المانة عمّ ان ان تحقق
مبتغاها وأهدافها المنشودة بجعل عمّ ان مدينة منظمة،
وعصرية ،وآمنة ،وجاذبة ،وذات روح قابلة للحياة تعتز بتراثها
وأصالتها ،إال من خالل مشاركة مواطني عمّ ان باإلدامة
والمحافظة على ما يتم انجازه من قبل أمانة عمّ ان الكبرى.
المهندسة روال سبايلة

برامج اذاعة هوا ّ
عمان
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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نشرة شهرية مجانية تصدر عن أمانة عمّ ان الكبرى

جدول نشاطات أمانة ّ
عمان الكبرى لشهر ايار
المكان
النشاط
حدائق الملكه رانيا العبدالله
دورة تشكيل فخار
حدائق الملكه رانيا العبدالله
استضافة ضمن برنامج شباب الوطن المتميز
مركزالحسين الثقايف-المسرح
زخارف حركيه
مركزالحسين الثقايف -القاعة
الحدائق المرورية
حدائق الملكه رانيا العبدالله
استضافة يوم الطفل المعاق( 10مراكز لذوي االحتياجات الخاصة)
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
مركزالحسين الثقايف -القاعة
محاضرة
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل موسيقي
مركزالحسين الثقايف-المسرح
يوم المرور العالمي
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مناقشة ولقاء(اإلدارة المحلية والمجتمع المحلي)
حدائق الملكه رانيا العبدالله
دورة االشغال اليدويه المتقدمه
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرة العنف القائم على األسرة
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرة حماية الطفل من اإلساءة
حدائق الملكه رانيا العبدالله
تكريم طلبة المسابقات األدبية -تربية عمّ ان الرابعة
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مسابقات الضحك
مركزالحسين الثقايف -القاعة
بيئة مدرسية آمنه وجذابه
مركزالحسين الثقايف -القاعة
اجتماع اللجنة السياحية
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل مسابقة غني لعمّ ان ضمن احتفاالت مئوية عمّ ان
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
مركزالحسين الثقايف-المسرح
رقص باليه
مركزالحسين الثقايف -القاعة
يوم تثقيفي بعنوان (تغذية مريض السكري)
حدائق الملكه رانيا العبدالله
برنامج مهارات شبابية(إدارة الوقت)
مركزالحسين الثقايف -القاعة
ملتقى عمّ ان للشعر العربي
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل موسيقي
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
حدائق الملكه رانيا العبدالله
دورة الحاسوب الشاملة للسيدات
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل أوبرا
مركزالحسين الثقايف -القاعة
عرض فيلم إيطالي
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل وطني بأعياد الوطن
مركزالحسين الثقايف -القاعة
أمسيه شعرية ومعرض صور
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل مسابقة غني لعمّ ان ضمن احتفاالت مئوية عمّ ان
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
حدائق الملكه رانيا العبدالله
ورشة عمل ضمن برنامج حقي يساوي حياتي
مركزالحسين الثقايف -القاعة
ملتقى ثقايف
مركزالحسين الثقايف-المسرح
الملتقى الطالبي ألصدقاء القدس
مركزالحسين الثقايف -القاعة
حفل موسيقي
مركزالحسين الثقايف-المسرح
حفل موسيقي للشباب االردنيين المميزين على آلة البيانو
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية(عرض مسرحية  -يمام االقصى مركزالحسين الثقايف-المسرح
مركزالحسين الثقايف-المسرح
أمسية موسيقية
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرة حماية الطفل من اإلساءة
مركزالحسين الثقايف-المسرح
احتفال بمناسبة عيد االستقالل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
حدائق الملكه رانيا العبدالله
اجتماع سيدات المجتمع المحلي
حدائق الملكه رانيا العبدالله
زيارة ضمن برنامج وطني الجميل
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
حدائق الملكه رانيا العبدالله
االحتفال بيوم اإلستقالل  -كرنفال األطفال
مركزالحسين الثقايف -القاعة
مسابقات الضحك
مركزالحسين الثقايف-المسرح
احتفال بمناسبة عيد اإلستقالل وعيد الجيش (أوبريت غنائي)
حدائق الملكه رانيا العبدالله
محاضرات التوعية والتثقيف المروري « سالمتي»
حدائق الملكه رانيا العبدالله
استضافة ضمن برنامج شباب الوطن المتميز
مركزالحسين الثقايف-المسرح
أمسية موسيقية
مركز زها الثقايف
دورة الشمع
مركز زها الثقايف
دورة النحاسيات
مركز زها الثقايف
دورة الخشب التركي
مركز زها الثقايف
دورة الخزف التركي
مركز زها الثقايف
دورة الجلد
مركز زها الثقايف
دورة إكسسوارات
مركز زها الثقايف
دورة أشغال يدوية
مركز زها الثقايف
دورة فن تشكيل الحجارة
مركز زها الثقايف
دورة إكسسوارات
مركز زها الثقايف
دورة أكاديمية الرسم
مركز زها الثقايف
دورة تطريز
مركز زها الثقايف
دورة الفسيفساء
مركز زها الثقايف
دورة خزف فسيفساء
مركز زها الثقايف
دورة جداريات ونحت

للمزيد من المعلومات

التاريخ
/2ايار2009/
/2ايار2009/
/3-2ايار2009/
/3ايار2009/
/3ايار2009/
/4ايار2009/
/4ايار2009/
/4ايار2009/
/6-5ايار2009/
/5ايار2009/
/5ايار2009/
/6ايار2009/
/6ايار2009/
/6ايار2009/
/7-6ايار2009/
/7-6ايار2009/
/6ايار2009/
/7ايار2009/
/7ايار2009/
/9ايار2009/
/9ايار2009/
/9ايار2009/
/14-10ايار2009/
/11-10ايار2009/
/11ايار2009/
/12ايار2009/
/12ايار2009/
/12ايار2009/
/13ايار2009/
/13ايار2009/
/14ايار2009/
/14ايار2009/
/16ايار2009/
/16ايار2009/
/16ايار2009/
/18ايار2009/
/18ايار2009/
/18ايار2009/
/19ايار2009/
/20ايار2009/
/20ايار2009/
/21ايار2009/
/21ايار2009/
/23ايار2009/
/23ايار2009/
/25ايار2009/
/26ايار2009/
/27ايار2009/
/27ايار2009/
/28ايار2009/
/30ايار2009/
/30ايار2009/
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح
مفتوح

الساعة

 7مساءً
 9صباحًا

 7مساءً
 7:30مساءً
 12ظهرًا
 9-3عصرًا
 11-10صباحًا

 7-5مساءً
 8:30 -5عصرًا
 7-5مساءً
 7مساءً
 5مساءً
 2-9ظهرًا
 3-9عصرًا
 7:30مساءً

 7:30مساءً
 8مساءً
 6مساءً
 3-9عصرًا
 7مساءً

 7-2مساءً
 7-4مساءً
 7:30مساءً
 7مساءً
 7مساءً
 7:30مساءً
 6مساءً
 1-12ظهرًا

 7-5مساءً
 7مساءً

 7:30مساءً
 10-9صباحًا
 10-9صباحًا
 11:30-10صباحًا
 11:30-10صباحًا
 12-11صباحًا
 2-12ظهرًا
 2-12ظهرًا
 2-1ظهرًا
 3-2عصرًا
 3-2عصرًا
 5-3مساءً
 5-3مساءً
 5-4مساءً
 1-11:30ظهرًا

مركز الحسين الثقايف 4735188
مركز زها الثقايف 55315 76

الجهة المنظمة
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
دوزان وأوتاروبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمّ ان الكبرى والسفارات األجنبية

أمانة عمّ ان الكبرى /دائرة الحدائق
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /وحدة االرشاد االسري
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
منتدى الفكر الحر
المعهد الوطني للموسيقى
مديرية األمن العام وأمانة عمّ ان الكبرى
أمانة عمّ ان الكبرى /الشبكة اإلقليمية للمرأة العربية يف االدارة المحلية الجيدة

حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /وحدة االرشاد االسري
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
أمانة عمّ ان الكبرى /صيف عمّ ان
الجمعية الثقافية للشباب والطفولة
أمانة عمّ ان الكبرى /صيف عمّ ان
أمانة عمّ ان الكبرى/إذاعة هوا عمّ ان
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
)Royol Academy of Dance (RAD
الجمعية االردنية للعناية بالسكري
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
أمانة عمّ ان الكبرى  /الدائرة الثقافية
المعهد الوطني للموسيقى  /أمانة عمّ ان الكبرى
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز تنمية المرأة
المركز الثقايف االيطالي والمعهد الوطني للموسيقى
المركز الثقايف االيطالي
األماني العلمية /وزارة التربية والتعليم
الحنونه للثقافه الشعبية
أمانة عمّ ان الكبرى/إذاعة هوا عمّ ان
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
ملتقى الشرق والغرب
وزارة التربية والتعليم( مدارس النظم الحديثة)
المعهد الوطني للموسيقى وأمانة عمّ ان والسفارة اإلسبانية
الرابطة العربية للنساء الموسيقيات
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
مدارس النظم الحديثة
المعهد الوطني للموسيقى  /أمانة عمّ ان الكبرى
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
مدرسة األمين الوطنية
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
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
أمانة عمّ ان الكبرى /صيف عمّ ان
وزارة التربية والتعليم
حدائق الملكة رانيا العبدالله  /مركز ثقافة الطفل
حدائق الملكة رانيا العبد الله  /مركزالتميز الشبابي
المعهد الوطني للموسيقى
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 زها الثقايف /المكتبة

حدائق الملكة رانيا العبدالله4739967
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مشروع المجلس البلدي من األطفال
جرت يوم االربعاء  2009\4\1عملية االنتخابات االساسية للمجلس البلدي من
االطفال يف دورته الثانية  2010-2008يف  158مدرسة من المدارس المشاركة (حكومة،
وخاصة ،ووكالة الغوث الدولية) ضمن المناطق التسع المشاركة يف المشروع
(بسمان ،واليرموك ،ورأس العين ،وخريبة السوق ،والنصر ،والمقابلين ،وأبونصير،
وسحاب والقويسمة) بمشاركة  51,295طالب وطالبة (من صفوف السابع،
والثامن والتاسع) ليختاروا ممثليهم من المدرسة بكل نزاهة وديمقراطية.
بدأت العملية االنتخابية يف جميع المدارس يف تمام الساعة  9:00صباحا
واستمرت حتى الساعة  6:00مساءً قام خاللها عطوفة أمين عمّ ان بجولة على
المدارس لالطالع على سير العملية االنتخابية رافقه مدير ادارة التعليم وشؤون
الطلبة السيد محمد العكور والسيد علي المشاعلة مدير التربية والتعليم لمنطقة
عمّ ان الثالثة ،ود.محمد عباس رئيس برنامج التربية والتعليم/وكالة الغوث الدولية
ونائبه السيدة شروق فاخوري وبتغطية اعالمية حصرية على اذاعة هوا عمّ ان
وعلى مدار الساعة خالل عملية االقتراع بالتواصل مع غرفة العمليات (مكتب
الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة لألطفال) التي خصصت لمتابعة النتائج الواردة
من المدارس وايضًا من خالل اجراء المقابالت مع الفائزين والفائزات والذين
لم يحالفهم الحظ،للحديث عن تجربتهم الديمقراطية ومع بعض أهالي الطالب
والطالبات الذين تواجدوا لحضور

افتتاح المرحلة الرابعة من
مشروع  Play Areaبمركز
زها الثقايف
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سناء عاصم افتتح مركز زها
الثقايف لألطفال يوم  ، 2009/3/26غرفة االلعاب يف قسم األطفال يف
مستشفى النديم /محافطة مادبا ،وضمن المرحلة الرابعة من مشروع
 ،play areaبحضور مندوب عن وزير الصحة مدير صحة مادبا الدكتور
غسان فاخوري ونائب أمين عمّ ان المهندس عامر البشير ومحافظ
مادبا السيد علي الشرعة والنائب فلك الجمعاني ومدير عام مجموعة
االتصاالت األردنية السيدة مجد شويكه ،وعدد من أعضاء مجلس
أمانة عمّ ان الكبرى منهم السيدة سحر الهنداوي والسيدة بشرى الزعبي
وقد حضر االحتفال كذلك أعضاء بلدية مادبا.
وقد تجولت سمو األميرة يف قسم األطفال ووزعت الهدايا على
األطفال المرضى ،وتم عرض فيلم عن المشروع وكيفية سير العمل
يف مستشفى النديم .ويف نهاية االحتفال كرمت صاحبة السمو الملكي
مجموعة االتصاالت األردنية  Orangeالداعم للمرحلة الرابعة من
المشروع .
االء ابو قاعود

النتائج النهائية القتراع مشروع المجلس البلدي
ومن الجدير بالذكر ان  158موظف وموظفة من مناطق أمانة عمّ ان المشاركة بالمشروع ودائرة المكتبات والمركز التدريبي
قد تطوعوا للعمل كفريق مساند للعملية االنتخابية ومراقبتها كما اشرفوا على عملية الفرز حتى اللحظات األخيرة وكانوا بمثابة
حلقة الوصل بين المدارس وغرفة العمليات بنقل النتائج وأي مالحظات .كما قام رؤساء اللجنة المحلية ومدراء المناطق المشاركة
بالمشروع بجولة تفقدية على المدارس كل حسب منطقته حيث بلغت نسبة المقترعين  %84.7من كامل عدد الطلبة وبلغت نسبة
االقتراع يف المناطق التسعة على النحو التالي:
نسبة االقتراع
%89.6
%87.2
%89.2
%77.1
%83.2
%77.4
%85.5
%67.6
%95.4

اسم المنطقة
بسمان
اليرموك
رأس العين
خريبة السوق
النصر
سحاب
القويسمة
المقابلين
أبونصير

أسماء الفائزين باالنتخابات

منطقة خريبة السوق

منطقة بسمان
منطقة أبونصير

حسني جميل عبدالرحمن

محمود قاسم محمود أبوعواد

لميس فواز سعد برقان

سمر ألياس محمد قراقع

عمر محمد حسن الحوراني

يزن خالد العضايلة

مروه بسام ياغي

نور أحمد البيبي

سارة حسين المومني  -حسين وحيد السلع -بهاء محمد الحجاج

بناء حكم المحاسنة

أسامه وليد أبو شاور

آرام عطايا

تقى صالح الغزاوي

عامر محمد أحمد العوبلي

غادة يوسف شكوكاني

سارة نديم الخوالدة

يحيى سيف النمورة

بنان راشد أحمد الجعفري

نادين ماهر الجابري

عبدالرزاق محمد سالمه

ماهر شريف مصطفى

حمد أبو شيخة

والء محمد نواف عكاشه

روان عبدالغني سعيد حجير

عمر نبيل الحاج علي

محمد الهميسات

أحمد عبد ربه عواد

بالل عبدالله راجي

شيراز نعيم عبده

آمنة ناصر حامد زيتون

دانا محمود األخرس

النا محمد مصطفى

محمد عطالله الحنيطي

سند عصمت الحمايدة

جنى عمر سعيد جبر

حنين جهاد علي الغنميين

هايل خالد أبو زيد

ساندرا عبدالحكيم عشا

شيرين عامر بني عامر

أسيل هشام المناصير

رزان عبدالرحمن أبو عوض

سمية عطالله البداوي

سارة محمد عبدالله أبوعلبة

بلقيس وليد محيسن

منطقة القويسمة
حمزة محمد مفلح الحنيطي

منطقة المقابلين
محمد السيوطي

أسماء أبو محفوظ

إسالم إبراهيم حسن علي

روان غازي ربحي الخضور

راما باسل إبراهيم الرمحي

داليا يوسف حسين

عامر سمير العورتاني

عمرو مصطفى محمد

حنين محمد يونس تيلخ

رزان محمد عيد الحديد

ايمن الشيخ قاسم

حمزة أمين الشغنوبي

عدنان أحمد حمدان خريسات

رهام وائل حابس

رهام رضا

لينا محمد البشتاوي

عبدالرحمن ماجد حكمت

عبدالعزيز صالح النخلة

حمد فارس محمد عبدالهادي

وجدان محمد الثوابتة

إيمان الحنيطي

دعاء سليمان محمد

أمين رياض سرية

خالد عدنان جميل الدبش

أبرار القزقي

نور القيسي

عبدالرحمن خميس عالن

مصطفى محمود جمال

إسراء عبدالكريم غانم

سماح فوزي العواملة

فهر علي حسين الطحاينة

براء الخطيب

حمد منذر فايز العديلي

براء مجدي مطيع

عبدالله وليد حمو

حياه طاهر زقالم

يزن أبو عرب

أحمد مفوز السعود

جواد جمال عبدالنبي

زيد عيسى محمود الرشيد

سالي محمد علي درويش

غسان فايز القيسي

حمزة ماجد نصار

عالء النبالي

مهند أحمد الحديد

أحمد زهير يوسف عبيد

محمود مصطفى عرمان

محمد احمد الرمحي

حنين بهجت علي

حسام الدين امين الكسواني

أحمد إبراهيم عبدالله حسين

عبدالله بسام يوسف

منطقة اليرموك

شهد عامر قطامش

أسماء عمر خضر أحمد

ايمان بسام احمد حمدان

هيا محمد حربي إبراهيم

منطقة النصر
مصطفى عبدالله سليمان

محمد أحمد العايد

أسيل أحمد صبحي أبوحميد

أحمد محمود جمعة الحاج

عدي سليمان العبابدة

نداء محمد يوسف يوسف
أريج عصمت السماعنه

الرا رائد السويطي

هاشم أحمد ياسين طقم
أنس بسام أمين الشيخ حسن
تقى حسين مقدادي

حنين أحمد حسين العتيق

رغد أمجد القواقنة

رانيا محمد الدعجة

سارة عبدالناصر

ميسون عاطف السيوطي

سارة احمد عبدالهادي أبوحصوة

سالم رفيق العامري

شيماء مازن كريشان

سماح عبدالله منور

بيان تيسير عبدالملك النادي

إماء خالد زكي عقل

أياد عماد خليل عيسى

زكريا خضر مصطفى بلو

سامية أحمد الكوز

هبة مصطفى سعيد حسن

هيثم حسن المحارمة

نور آدم أحمد أبوطعيمة

الرا محمد رزق

زكريا علي المحارمة

محمد أحمد فهد الزيود

فرح عماد الخليلي

سلسبيل محمد الرويضان

خازر مصطفى أبوزيد

هبه حمزة محمود المحارمة

ابتهاج محمد العزازمة

ريم عزام

مجد عبدالموجود سالم

إخالص سعد عاقول

غادة سليمان عبدالله أبوعيسى

اديان سعود المعايطة

وعد محمود عبدالحافظ

محمد خالد العطاري

رشاد محمد حمد أبوزيد

ماريا جالل قسيس

ميرنا حداد

غسان خالد ديب العابد

اسامة شلطف
هبة كمال عرب

عمار غسان الجوهري

منطقة سحاب

أحمد يوسف معدي

أحمد سليمان المعلواني
وجد عاطف محمد النجم

إبراهيم سليم إبراهيم راجح

معتز محمد فارس الزيود

منطقة رأس العين

هذا وتتقدم الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة
لالطفال بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم يف
انجاح سير العملية االنتخابية من أعضاء مجلس أمانة
عمّ ان الكبرى ومدراء المناطق والدوائر وأعضاء الفريق
المساند من موظفي امانة عمّ ان الكبرى وفريق عمل
اذاعة هوا عمّ ان.
معاذ الحديد

ﺃﺧﺒﺎﺭ
ﻋﻤﺎﻥ
ﻥ
ّ ﻋﻤﻥﺎ
ّ ﺃﺧﺒﺎﺎﺭ
ّ ﺃﺧﺒﺎﺭ
ﻋﻤ

٧ ٧٧
7

ّﺍﻟﻜ��ﻯﻋﻤ
ّﻋﻤ
ﺎﻥ ﺍﻟﻜ��ﻯ
ﺍﻟﻜ��ﻯ
ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺎﻥﻋﻤّ ﺎﻥ
ﻋﻦ
ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺗﺼﺪﺭ
ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔﻋﻦ
ﺗﺼﺪﺭ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔﻧﺸﺮﺓ
ﻧﺸﺮﺓﻧﺸﺮﺓ

عمان
ّ أخبار

ّ ﺎﻥ
ّ ﺃﻣﺎﻧﺔ
ّ ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﺎﻥﺎﻥ
ﻋﻤ
ﻋﻤ
ﻋﻤ
ﺃﻣﺎﻧﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ
ّ أمانة
عمان
مناطق
عناوين
Addresses
Addresses
Addresses
ofof
Amman
ofAmman
Amman
Municipality
Municipality
Municipality
District
District
District
Ofﬁces
Ofﬁces
Ofﬁces
Addresses of Amman Municipality District Offices
نشرة شهرية مجانية تصدر عن أمانة عمّ ان الكبرى

Email
complains
Badr Badr
al-Jadida
Badr
al-Jadida
al-Jadida
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺑﺪﺭ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺑﺪﺭ
ﺑﺪﺭFax
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
Tel:
5471487
Tel:
5471487
Tel:
:ﻫﺎﺗﻒ
5471487
:ﻫﺎﺗﻒ
|
Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|
5471435
Fax:
|
Fax:
5471435
:ﻓﺎﻛﺲ
5471435
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
البريد االلكتروني
شكاوي
فاكس
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ
ﺣﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ
- ﺳﻬﻞ
ﺣﻲ5356032
-ﺑﻦ
ﺣﻲ
ﺳﻬﻞ
ﺍﻓﻊ
- ﺳﻬﻞ
ﺷﺎﺭﻉﺑﻦﺭ
ﺍﻓﻊ
ﺑﻦ
ﺍﻓﻊ ﺭ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺷﺎﺭﻉ ﺭ
jbaiha.info@ammancity.gov.jo
5343222
Rafe’ Bin
Rafe’
Sahl
Rafe’
BinStr,
Sahl
BinEast
Sahl
Str,Fardos
East
Str, East
Fardos
Area
Fardos
AreaArea
 حي البلدية- شارع عبد الله اللوزي30- بناء رقم
baderaljadidah.info
baderaljadidah.info
baderaljadidah.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
30, Abdullah
Lozi
Str,
Baladiya Area

Operator
مقسم
5343002
5345770

5814306
wadialseer.info@ammancity.gov.jo
5857843
5864923
Jubeiha
Jubeiha
ﺍﻟﺠﺒﻴﻬـﺔ
Jubeiha
ﺍﻟﺠﺒﻴﻬـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﺠﺒﻴﻬـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
5815861

Tel: 5356032
Tel: 5356032
Tel:
:ﻫﺎﺗﻒ
5356032
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5343222
Fax:|اق
Fax:
5343222
5343222
:ﻓﺎﻛﺲ
السير
وادي
حي-األمير
عر:ﻓﺎﻛﺲ
شارع
9رقم:ﻓﺎﻛﺲ
بناء
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
 ﺣﻲ-ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺣﻲ
-ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ
ﺣﻲ
ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪ
-ﺍﻟﻠﻮﺯﻱ
ﺍﻟﻠﻪ
ﺷﺎﺭﻉ
ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﻪ
30ﺷﺎﺭﻉ
ﻋﺒﺪ
ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
30ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
30ﺑﻨﺎﺀ
 ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢ5814307
9, Iraq al-Ameer Str, Wadi al-Seer
30, Abdullah
30, Abdullah
30, Lozi
Abdullah
Str,
Lozi
Baladiya
Lozi
Str, Baladiya
Str,Area
Baladiya
AreaArea
sweileh.info@ammancity.gov.jo
5356019
5338457
5341008
jbaiha.info
jbaiha.info
jbaiha.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
 حي الكمالية-شارع األميرة راية بنت الحسين
5347305
Raya Bint Al-Hussein
Str,
Kamaliya
Area
SahabSahab
ﺳﺤـﺎﺏ
Sahab
ﺳﺤـﺎﺏ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺳﺤـﺎﺏ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
Tel: 4021006
Tel: 4021006
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4021006
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4022066
Fax:
| Fax:
4022066
:ﻓﺎﻛﺲ
4022066
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
5521892
5514829
ّﺷﺎﺭﻉ ﻋﻤ
ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺪﻟﺔ
ﻗﺮﺏﺍﻟﺪﻟﺔ
ﺍﻟﺪﻟﺔ
ﺩﻭﺍﺭ-ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻗﺮﺏ
 ﺩﻭﺍﺭ-ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻗﺮﺏ
ﺳﺤﺎﺏ/
-ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﺤﺎﺏ/
ﻋﻤّ ﺎﻥ
ﺳﺤﺎﺏ/
ﺷﺎﺭﻉ
ﺎﻥﻋﻤّ ﺎﻥ
ﺷﺎﺭﻉ
Amman/Sahab
Amman/Sahab
Amman/Sahab
Str, بنت
Near
Str,
Near
Str,
Near
Dallah
Circle
Dallah
Circle
الصالحين
حي-الحسين
زينDallah
األميرة
شارع84رقمCircle
بناء
sahab.info
sahab.info
sahab.info
ammancity.gvo.jo
ammancity.gvo.jo
ammancity.gvo.jo
84, Princess Zain Bint Al-Hussein Str, Saliheen Area

Tla-ali.info@ammancity.gov.jo

Shafabadran.info@ammancity.gov.jo

5240816

5234173

Muwaqqar
Muwaqqar
Muwaqqar
ﺍﻟﻤـﻮﻗــﺮ
ﺍﻟﻤـﻮﻗــﺮ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﻤـﻮﻗــﺮ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
حي ياجوز- شارع وحيد عبد الهادي29- بناء رقم
Tel: 4050013
Tel: 4050013
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4050013
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4050937
Fax:| Fax:
4050937
:ﻓﺎﻛﺲ
4050937
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
29, Waheed Abdul Hadi Str, Yajouz Area
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ/
ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ/
ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺑﻨﻚ
ﻋﻤﺎﺭﺓ
ﻋﻤﺎﺭﺓ–ﺑﻨﻚ
ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ
ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﻨﻚ
– ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ
ﺩﻭﺍﺭ
– ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ
ﺩﻭﺍﺭ ﺩﻭﺍﺭ
Muwaqqar
Muwaqqar
Muwaqqar
Circle,Circle,
Housing
Circle,
Housing
Bank
Housing
Building/2nd
BankBank
Building/2nd
Building/2nd
ﬂoor ﬂoorﬂoor
baderaljadedih.info@ammancity.gov.jo
5471487
almwagar.info
almwagar.info
almwagar.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
 حي الغروس- شارع رافع بن سهل
Rafe’Uhud
Bin Sahl
Str,
Ghrous
Area
Uhud
ﺃﺣــﺪ
Uhud
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺃﺣــﺪ
ﺃﺣــﺪ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ

5516767

5523481
5533482
5515348
5231025
5238191
5471102
5472090
5472374

Tel: 4023594
Tel: 4023594
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4023594
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4023701
Fax:
| Fax:
4023701
:ﻓﺎﻛﺲ
4023701
:ﻓﺎﻛﺲ
: ﻓﺎﻛﺲ5235491
abunser.info@ammancity.gov.jo
5240815
5105134
ﺍﻟﺼﺤﻲﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
–ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﺪﺑﺎﻳﺒﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
– ﺍﻟﺪﺑﺎﻳﺒﺔ
ﺧﺸﺎﻓﻴﺔ
– ﺍﻟﺪﺑﺎﻳﺒﺔ
ﺧﺸﺎﻓﻴﺔ
ﺧﺸﺎﻓﻴﺔﺣﻲ
 ﺣﻲ ﺣﻲ5235490

البسالة
حي
– الرئيسي
نصير
 أبوCenter
شارع
Khshaﬁyet
Khshaﬁyet
Khshaﬁyet
el-Dabaibeh
el-Dabaibeh
el-Dabaibeh
Area, Area,
Near
Area,
the
Near
Health
Near
the
Health
the
Center
Health
Center
5240943
Abu
Nseir
Main
Str,
Bassaleh
Area
ohod.info
ohod.info
ohod.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ohod.info@ammancity.gov.jo

4023594

4025301
4024251

4020410

Jiza ﺍﻟﺠﻴــﺰﺓ
Jiza Jiza
ﺍﻟﺠﻴــﺰﺓ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﺠﻴــﺰﺓ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
حي خشافية الدبايبة – بجانب المركز الصحي
Tel:
4460408
Tel:
4460408
Tel:
:ﻫﺎﺗﻒ
4460408
:ﻫﺎﺗﻒ
|
Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|
4460401
Fax:
|
Fax:
4460401
:ﻓﺎﻛﺲ
4460401
:ﻓﺎﻛﺲ
: ﻓﺎﻛﺲ4024251
Khshafiyet el-Dabaibeh Area, Near the Health Center
ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﻳﺰ
ﺍﻟﻔﺎﻳﺰﺍﻟﻔﺎﻳﺰ
ﻣﻨ��ﻩ
ﻣﺜﻘﺎﻝﻣﺜﻘﺎﻝ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﻨ��ﻩ ﻣﻨ��ﻩ
–ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ
– ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
– ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺷﺎﺭﻉ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ
aljeeza.info@ammancity.gov.jo
4460263
4460401
4460408
Airport
Airport
Highway,
Airport
Highway,
opposite
Highway,
opposite
Mithqal
opposite
Mithqal
Fayez
Mithqal
Fayez
Park
Fayez
ParkPark
الفايزaljeeza.info
مثقال
منتزه
مقابل
– الرئيسي
شارع المطار
aljeeza.info
aljeeza.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
4460456
Airport Highway, opposite Mithqal Fayez Park
Marj al-Hamam
MarjMarj
al-Hamam
al-Hamam
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡﻣﺮﺝ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﺮﺝ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﺮﺝ
4024982
4022066
Tel: 5712146
Tel: 5712146
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5712146
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5716622
Fax:| Fax:
5716622
:ﻓﺎﻛﺲ
5716622
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
Next to
Next
Social
Next
to الدلة
Social
Center
to دوار
Social
Center
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Center
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
 قرب-سحاب الرئيسي/ شارع عمّ ان
marj-alhamam.info
marj-alhamam.info
marj-alhamam.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Amman/Sahab Str, Near Dallah Circle

sahab.info@ammancity.gov.jo

almwagar.info@ammancity.gov.jo

4050894

4050818

4021006
4022006
4029565
4025701
4050013

NaourNaour
ﻧﺎﻋﻮﺭ
Naour
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻧﺎﻋﻮﺭﻧﺎﻋﻮﺭ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
الطابق الثاني/ دوار الموقر – عمارة بنك اإلسكان
Tel: 5725026
Tel: 5725026
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5725026
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5725026
Fax:| Fax:
5725026
:ﻓﺎﻛﺲ
5725026
:ﻓﺎﻛﺲ
: ﻓﺎﻛﺲ4051630
Muwaqqar Circle, Housing Bank Building/2nd floor
��ﺍﻟﺰﺑ��ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑ
ﻃﻠﺤﺔ
��ﺍﻟﺰﺑ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻦ
ﻃﻠﺤﺔ
ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
– ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺑﺠﺎﻧﺐ
– ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺷﺎﺭﻉ
– ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ
naour.info@ammancity.gov.jo
5727501
Quds Str,
Quds
Near
Quds
Str,Talhah
Near
Str, Near
Talhah
BinTalhah
Al-Zubair
Bin5725026
Al-Zubair
Bin Al-Zubair
SchoolSchool
School
 شارع القدس – بجانب مدرسة طلحة بن الزبير5727002
Quds
Str,
Near
Talhah
Bin
Al-Zubair
School
ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ
ﻭﺃﻡ
ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺃﻡ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺃﻡ
ﺣﺴﺒﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﺣﺴﺒﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺣﺴﺒﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ

5712146
Hisban
Hisban
al-Jadida,
Hisban
al-Jadida,
al-Jadida,
Um al-Basateen
Um al-Basateen
Um al-Basateen
marj-alhamam.info@ammancity.gov.jo
5734196
5716622
Tel: 4250142
Tel: 4250142
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4250142
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4250462
Fax:| Fax:
4250462
:ﻓﺎﻛﺲ
4250462
:ﻓﺎﻛﺲ
: ﻓﺎﻛﺲ5712147

ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺬﻛﻮﺭ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟﻌﺎﻝ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻝ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻣﻦtoﺑﺎﻟﻘﺮﺏ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
–ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ
– ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻣﺎﺩﺑﺎ
– ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺷﺎﺭﻉ
ﻣﺎﺩﺑﺎ
ﻣﺎﺩﺑﺎ
ﺷﺎﺭﻉ
 ﺷﺎﺭﻉ5733290
Next
Police
Station
االمني
المركز
بجانب
West Madaba
WestWest
Madaba
Str,
Madaba
Near
Str,el-Aal
Near
Str, Near
el-Aal
Secondary
el-Aal
Secondary
Secondary
SchoolSchool
forSchool
boys
for boys
for boys
4250472
husban.info@ammancity.gov.jo
4250472
husband.info
husband.info
husband.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
4250462

شارع مادبا الغربي – بالقرب من مدرسة العال الثانوية للذكور
West Madaba Str, Near el-Aal Secondary School for boys

4250472

Almadineh
Almadineh
Almadineh
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻗﻴﻢﻭﺍﻟﺮﻗﻴﻢ
ﻭﺃﺑﻮﻋﻠﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﺮﻗﻴﻢ
ﻭﺃﺑﻮﻋﻠﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺪﺓ
ﻭﺃﺑﻮﻋﻠﻨﺪﺍ
ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺪﺓ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺴﻤﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻳﺴﻤﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
Tel: 4616658
Tel: 4616658
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4616658
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4634718
Fax:| Fax:
4634718
:ﻓﺎﻛﺲ
4634718
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
Email
complains
Fax
Operator
Area
Qweismeh,
Qweismeh,
Qweismeh,
Jwaideh,
Jwaideh,
Abu
Jwaideh,
Alanda,
AbuAbu
Alanda,
Raqeem
Alanda,
Raqeem
Raqeem
ﺍﻟﻤﺪﺭﺝﺍﻟﻤﺪﺭﺝ
ﺣﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ
-ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
 ﺣﻲ-ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
ﺷﺎﺭﻉﺣﻲ
-ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
10ﺷﺎﺭﻉ
ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
10ﺭﻗﻢﺑﻨﺎﺀ
10-ﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢ
Area /المنطقة
10,
al-Hashemi
10, al-Hashemi
10,فاكس
al-Hashemi
Str, Amphitheater
Str,مقسم
Amphitheater
Str, Amphitheater
Area,
Area,
Amman
Area,
Amman
Amman
Tel: 4162872
Tel: 4162872
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4162872
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4167760
Fax:|االلكتروني
Fax:
4167760
:ﻓﺎﻛﺲ
4167760
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
البريد
شكاوي
المنطقة
almadineh.info
almadineh.info
almadineh.info
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ
ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ
ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺷﺎﺭﻉ ﻧﻮﺭﻱ
ﻧﻮﺭﻱ ﻧﻮﺭﻱ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
4637111 ammancity.gov.jo
المدينة
almadineh.info@ammancity.gov.jo
4616658
4652749
الجبيهة
NouriNouri
Hadid
Nouri
Hadid
Str, Hadid
Maadi
Str, Maadi
Str,
Area
Maadi
AreaArea
Almadineh
4637707
Jbaiha
 حي المدرج- شارع الهاشمي10- بناء رقم
alqwasmeh.info
alqwasmeh.info
alqwasmeh.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Basman
Basman
ﺑﺴﻤﺎﻥ
Basman
ﺑﺴﻤﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺑﺴﻤﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
4613510
10, al-Hashemi Str, Amphitheater Area,
Amman
Tel:
5066043
Tel: 5066043
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5066043
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5056188
Fax:| Fax:
5056188
:ﻓﺎﻛﺲ
5056188
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
ﺭﻏﺪﺍﻥ5056588
ﺣﻲ
ﺭﻏﺪﺍﻥ
–ﺭﻏﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺣﻲ– ﺣﻲ
ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺷﺎﺭﻉ
– ﺍﻟﻌﺪﻝ
16ﺷﺎﺭﻉ
ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
16ﺭﻗﻢﺑﻨﺎﺀ
16-ﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ
ﻭﺟﺎﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺩﻭﺩﺓ
ﻭﺟﺎﻭﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﻭﺟﺎﻭﺍ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺧﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺧﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺧﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
وادي السير
bsman.info@ammancity.gov.jo
5066043
5056188
16, Adl16,
Str,
Adl
16,
Raghdan
Str,
AdlRaghdan
Str,Area,
Raghdan
Area,
Basman
Area,
Basman
Basman
Khreibt
Khreibt
al-Souq,
Khreibt
al-Souq,
Jawa,
al-Souq,
Jawa,
Yadoudah
Jawa,
Yadoudah
Yadoudah
بسمان
Wadialseer
5066759
bassman.info
bassman.info
bassman.info
Tel: 4125286
Tel: 4125286
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4125286
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4126381
Fax:| Fax:
4126381
:ﻓﺎﻛﺲ
4126381
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Basman
 شارع العدل – حي رغدان16- بناء رقم
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺟﺎﻭﺍ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
ﺣﻲ
ﺟﺎﻭﺍ
-ﺍﻟﻮﺭﻳﻜﺎﺕ
ﺣﻲ
ﺟﺎﻭﺍ-ﺍﻟﻮﺭﻳﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢﺣﻲ
-ﺍﻟﻮﺭﻳﻜﺎﺕ
ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺒﺪ
ﻋﺒﺪ
16,ﺷﺎﺭﻉ
Adl Str, Raghdan Area, Basman 5059003
Abdul
Kareem
Abdul
Kareem
Al-Wreikat
Kareem
Al-Wreikat
Al-Wreikat
Str, Jawa
Str, Area
Jawa
Str, Jawa
AreaArea
Wadi Wadi
al-Seer
Wadi
al-Seer
��ﺍﻟﺴ
al-Seer
ﻭﺍﺩﻱ
��ﺍﻟﺴ��ﺍﻟﺴ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻭﺍﺩﻱﻭﺍﺩﻱ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
صويلحAbdul
4891351
marka.info@ammancity.gov.jo
4891307
4891326
ماركا
kherbt-souq
kherbt-souq
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Tel:
5857843
Tel: 5857843
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5857843
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5864923
Fax:| Fax:
5864923
:ﻓﺎﻛﺲ
5864923
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
Sweileh kherbt-souq
4891359
Marka
��ﺍﻟﺴ
ﻭﺍﺩﻱ
��ﺍﻟﺴ
ﺣﻲ-��ﺍﻷﻣ
��ﺍﻟﺴ
ﻭﺍﺩﻱ
ﻭﺍﺩﻱ
ﺣﻲ-��ﺍﻷﻣ
ﺍﻕ
ﺣﻲ-��ﺍﻷﻣ
ﺮ
ﻋ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻕ
ﺮ
ﻋ
9ﺍﻕ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺭﻗﻢ
ﺮ
ﻋ
ﺷﺎﺭﻉ
9ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
9ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
ﺑﻨﺎﺀ
 حي حمزة- شارع الملك عبدالله األول
4891360
9, Iraq9,al-Ameer
Iraq
9, Iraq
al-Ameer
al-Ameer
Str, Wadi
Str,al-Seer
Wadi
Str, Wadi
al-Seer
al-Seer
Abu Nseir
AbuAbu
Nseir
��ﻧﺼNseir
ﺃﺑﻮ
��ﻧﺼ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
��ﻧﺼ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺃﺑﻮ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺃﺑﻮ
King Abdullah I Str, Hamzah Area
wadialser.info
wadialser.info
wadialser.info
Tel:تالع
5240815
Tel: 5240815
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5240815
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5235490
Fax:| Fax:
5235490
:ﻓﺎﻛﺲ
5235490
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
العلي
4901645
4907854
4901858
ﺍﻟﺒﺴﺎﻟﺔﺍﻟﺒﺴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺒﺴﺎﻟﺔ ﺣﻲ
– alnaser.info@ammancity.gov.jo
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺣﻲ– ﺣﻲ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
��ﻧﺼ
– ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻧﺼ��ﺃﺑﻮ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺃﺑﻮ
��ﺷﺎﺭﻉﻧﺼ
ﺷﺎﺭﻉ ﺃﺑﻮ
Tla-Ali
4906214
النصر
Abu Nseir
Abu Abu
Nseir
MainNseir
Str,
Main
Bassaleh
Main
Str, Bassaleh
Str, Area
Bassaleh
AreaArea
ﻭﺧﻠﺪﺍ ﻭﺧﻠﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻕ
ﻭﺧﻠﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻕ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻕﻭﺃﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺃﻡ
ﺗﻼﻉ
ﻣﻨﻄﻘـﺔﻭﺃﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻲ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺗﻼﻉ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺗﻼﻉ
 حي جبل النصر- شارع ابن منظور6- بناء رقم
Naser
abunser.info
abunser.info
abunser.info
Tlaa’ Tlaa’
al-Ali,
Tlaa’
al-Ali,
Um
al-Ali,
al-Summaq
Um
al-Summaq
Um
al-Summaq
Khalda
Khalda
Khalda
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
6, Ibin Mandhour Str, Jabal Nasser 4906423
Tel: 5521892
Tel: 5521892
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5521892
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5514829
Fax:| Fax:
5514829
:ﻓﺎﻛﺲ
5514829
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
شفا بدران
4754908
4745275
Shafabadran Ras al-Ain
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻨﺖﺯﻳﻦ ﺑﻨﺖ
ﺍﻷﻣ��ﺓ
ﺯﻳﻦ
ﺍﻷﻣ��ﺓﺑﻨﺖ
ﺷﺎﺭﻉ84ﺍﻷﻣ��ﺓ ﺯﻳﻦ
ﺷﺎﺭﻉ84ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ84ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢ
Rasalyrmouk.info@ammancity.gov.jo
Ras
al-Ain
ﺍﻟﻌﻴﻦ
al-Ain
ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻌﻴﻦﺍﻟﻌﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺭﺃﺱ ﺭﺃﺱ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
اليرموك
84,العودة
Princess
84,حي
Princess
84,
Princess
ZainAl-Hussein
Zain
Bint
Bint
Al-Hussein
Al-Hussein
Str, Saliheen
Str, Saliheen
Str,Area
Saliheen
AreaArea
Tel: 4754913
Tel: 4754913
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4754913
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4789861
Fax:| Fax:
4789861
:ﻓﺎﻛﺲ
4789861
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
4777781
–Zain
التاللBint
شارع
Yarmouk
tla-ali.info
tla-ali.info
tla-ali.info
ﺍﻟﻨﻈﻴﻒﺍﻟﻨﻈﻴﻒ
ﺣﻲ-ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ
ﺣﻲ-ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﺣﻲ-ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ ﺷﺎﺭﻉ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Tilal Str, Odeh Area
بدر الجديدة
Abtal Abtal
Street,
Abtal
Street,
Nathif
Street,
Nathif
Area
Nathif
AreaArea
Baderaljadedih
ras-alain.info@ammancity.gov.jo
4754913
4744193
4744193
ras-alain.info
ras-alain.info
ras-alain.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Zahran
Zahran
ﺯﻫﺮﺍﻥ
Zahran
ﺯﻫﺮﺍﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺯﻫﺮﺍﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
العين
أس
 ر:ﻓﺎﻛﺲ
Tel:
4616693
Tel:
4616693
Tel:
:ﻫﺎﺗﻒ
4616693
:ﻫﺎﺗﻒ
|
Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|
4649621
Fax:
|
Fax:
4649621
:ﻓﺎﻛﺲ
4649621
:ﻓﺎﻛﺲ
حي النظيف-شارع األبطال
Ras al-Ain
4744191
ّﻋﻤ
ّﻋﻤ
ﺟﺒﻞ ﻋﻤّ ﺎﻥ
ﺎﻥ
ﺣﻲ
ﺎﻥ
ﺟﺒﻞ
-ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻲ
ﺟﺒﻞ
-ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻲ
��ﺍﻷﻣ
-ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﺭﻉ-ﻃﻼﻝ
��ﺍﻷﻣ
��ﺍﻷﻣ
ﺷﺎﺭﻉ-ﻃﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺷﺎﺭﻉ-ﻃﻼﻝ
ﻣﻴﺪﺍﻥ6ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻣﻴﺪﺍﻥ6ﺭﻗﻢ
ﻣﻴﺪﺍﻥ6ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
ﺑﻨﺎﺀ
Marka
Marka
ﻣـﺎﺭﻛﺎ
Marka
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣـﺎﺭﻛﺎﻣـﺎﺭﻛﺎ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
 ﻣﻨﻄﻘـﺔAbtal
Street, Nathif Area
نصير
أبو
King
6, King
Sq,
Talal
Prince
Talal
Sq, Prince
Sq,
Muhammad
Prince
Muhammad
Muhammad
Str, Jabal
Str, Amman
Jabal
Str, Jabal
Amman
Amman
Tel: 4891307
Tel: 4891307
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4891307
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4891326
Fax:| Fax:
4891326
:ﻓﺎﻛﺲ
4891326
:ﻓﺎﻛﺲ
: ﻓﺎﻛﺲ6, King6,Talal
badernazal.info@ammancity.gov.jo
4370615
4384091
Abu Nuser ﺣﻲ ﺣﻤﺰﺓ
zahran.info
zahran.info
zahran.info
ﺣﻤﺰﺓ
- ﺍﻷﻭﻝ
ﺣﻤﺰﺓ
 ﺣﻲ-ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﺣﻲ
ﺍﻷﻭﻝ
- ﺍﻷﻭﻝ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻠﻚﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
بدر
King Abdullah
KingKing
Abdullah
IAbdullah
Str, Hamzah
I Str,IHamzah
Str,Area
Hamzah
AreaArea
 حي األخضر- شارع الشورى4386650
Badr
marka.info
marka.info
marka.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo Shoura Street, Akhdar Area
Al-Nasr
Al-Nasr
ﺍﻟﻨﺼـﺮ
Al-Nasr
ﺍﻟﻨﺼـﺮ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﻨﺼـﺮ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
Tel:
4907854
Tel:
4907854
Tel:
:ﻫﺎﺗﻒ
4907854
:ﻫﺎﺗﻒ
|
Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|
4901858
Fax:
|
Fax:
4901858
:ﻓﺎﻛﺲ
4901858
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
احد
4638474
ﺍﻟﻨﺼﺮ
ﺟﺒﻞ
ﺍﻟﻨﺼﺮ
ﺣﻲ
ﺍﻟﻨﺼﺮ
ﺟﺒﻞ
-ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺣﻲ
ﺟﺒﻞ
-ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺣﻲ
ﺍﺑﻦ
-ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﺑﻦ
6ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﺑﻦ
ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
6ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
6ﺑﻨﺎﺀ
ﺭﻗﻢ
ﺑﻨﺎﺀ
Badr
Badr
ﺑـــﺪﺭ
Badr
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺑـــﺪﺭ
ﺑـــﺪﺭ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
zahran.info@ammancity.gov.jo
4616693
4649621
Uhud
4638585
Ibin
6, Ibin
Mandhour
Mandhour
Str, Jabal
Str, Nasser
Jabal
Str, Jabal
Nasser
Areaalnaser.info
Nasser
Areaalnaser.info
Areaalnaser.info
Tel: 4370615
Tel: 4370615
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4370615
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4384091
Fax:| Fax:
4384091
:ﻓﺎﻛﺲ
4384091
:ﻓﺎﻛﺲ
: ﻓﺎﻛﺲ6, Ibin6,Mandhour
زهران
ﺍﻷﺧﻀﺮﺍﻷﺧﻀﺮ
ﺣﻲ
-ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
ﺣﻲ
ﺷﺎﺭﻉ
-ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
ﺷﺎﺭﻉ
شارعﺷﺎﺭﻉ-ميدان الملك طالل6-  بناء رقم4643168 ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Zahran
ّﺣﻲعم
ﺍﻷﺧﻀﺮان
جبل-ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
حي
-محمد
األمير
6,
King
Talal
Sq,
Prince
Muhammad
Str,
Jabal
Amman
Shoura
Shoura
Street,
Shoura
Street,
Akhdar
Street,
Akhdar
Area
Akhdar
Area
Area
4641721
الجيزة
badernazal.info
badernazal.info
badernazal.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Yarmouk
Yarmouk
Yarmouk
ﺍﻟ��ﻣﻮﻙﺍﻟ��ﻣﻮﻙ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟ��ﻣﻮﻙ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
Aljeeza
5671736
abdale.info@ammancity.gov.jo
5682913
5672779
العبدلي
Tel: 4754908
Tel: 4754908
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4754908
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4745275
Fax:
| Fax:
4745275
:ﻓﺎﻛﺲ
4745275
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
5664716
Abdali
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺣﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
–
ﺍﻟﺘﻼﻝ
ﺣﻲ
–
ﺣﻲ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻟﺘﻼﻝ
–
ﺍﻟﺘﻼﻝ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺷﺎﺭﻉ
Sweileh
Sweileh
ﺻﻮﻳﻠﺢ
Sweileh
ﺻﻮﻳﻠﺢ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺻﻮﻳﻠﺢ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
حي الحسين- شارع صفد40- بناء رقم
سحاب
5662761
Tilal
Str,
Tilal
Odeh
Tilal
Str,
Area
Odeh
Str,
Odeh
Area
Area
Tel: 5356019
Tel: 5356019
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5356019
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5337457
Fax:| Fax:
5337457
:ﻓﺎﻛﺲ
5337457
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
40. Safad Str, Al-Hussein Area
Sahaab
alyarmouk.info@ammancity.gov.jo
alyarmouk.info@ammancity.gov.jo
alyarmouk.info@ammancity.gov.jo
ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔﺣﻲ
-ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
 ﺣﻲ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺣﻲ
ﺑﻨﺖ-ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻨﺖﺭﺍﻳﺔ
ﺍﻷﻣ��ﺓ
ﺍﻳﺔ
ﺑﻨﺖ
ﺍﻷﻣ��ﺓ ﺭ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻷﻣ��ﺓ ﺭﺍﻳﺔ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ
tareq.info@ammancity.gov.jo
5056396
5050760
5055161
Raya Bint
RayaRaya
Al-Hussein
BintBint
Al-Hussein
Al-Hussein
Str, Kamaliya
Str, Kamaliya
Str, Kamaliya
Area AreaArea
طارق
sweileh.info
sweileh.info
sweileh.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo  حي الشهيد- شارع طارق الرئيسي5065989
Abdali
Abdali
ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
Abdali
ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
Tareq
الموقر
Main Tareq Str, Shaheed
Area
Tel: 5682913
Tel: 5682913
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5682913
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5672779
Fax:
| Fax:
5672779
:ﻓﺎﻛﺲ
5672779
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
Al-Muagar
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺣﻲ-ﺻﻔﺪ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﺣﻲ-ﺻﻔﺪ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺣﻲ-ﺻﻔﺪ
40ﺷﺎﺭﻉ
ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
40ﺭﻗﻢﺑﻨﺎﺀ
40-ﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢ
Muqablein
Muqablein
Muqablein
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
4161846
4162872
4167760
40. Safad
40. Safad
Str,
40. Safad
Al-Hussein
Str, Al-Hussein
Str, Al-Hussein
Area AreaArea
Tel: 4207593
Tel: 4207593
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
4207593
:ﻫﺎﺗﻒ
| alqwasmeh.info@ammancity.gov.jo
Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|4204394
Fax:| Fax:
4204394
:ﻓﺎﻛﺲ
4204394
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
4166132
القويسمة
abdaale.info
abdaale.info
abdaale.info
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
ﺣﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
– ﺍﺀ
ﺣﻲ
��ﺑﻦ–ﺍﻟ
ﺣﻲ
ﺍﻟﺒﺸ��ﺍﺀ
��ﺍﻟ
– ﺍﺀ
ﺷﺎﺭﻉ�ﺑﻦ
�ﺍﻟ
��ﺍﻟﺒﺸ
ﺍﻟﺒﺸ�� ﺑﻦ
ﺷﺎﺭﻉﺷﺎﺭﻉ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ناعور
Alqwasmeh
حي المعادي- شارع نوري الحديد4163472
Bashir
Bashir
Bin
Bashir
Baraa’
Bin
Baraa’
Bin
Str,
Baraa’
Muqablein
Str,
Muqablein
Str,
Muqablein
Area
Area
Area
Naour
Nouri Hadid Str, Maadi Area 4164006
almoqablen.info
almoqablen.info
almoqablen.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
TareqTareq
ﻃﺎﺭﻕ
Tareq
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻃﺎﺭﻕﻃﺎﺭﻕ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
4126044
Tel:
5056296
Tel:
5056296
Tel:
:ﻫﺎﺗﻒ
5056296
:ﻫﺎﺗﻒ
|
Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|
5050760
Fax:
|
Fax:
5050760
:ﻓﺎﻛﺲ
5050760
:ﻓﺎﻛﺲ
:ﻓﺎﻛﺲ
kherbt-souq.info@ammancity.gov.jo
4125286
4126381
مرج الحمام
السوق
خريبة
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
ﺣﻲ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ
-ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺣﻲ
-ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺣﻲ
ﻃﺎﺭﻕ
-ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺷﺎﺭﻉ
ﻃﺎﺭﻕ
ﻃﺎﺭﻕ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺷﺎﺭﻉ
Shafa
Shafa
Badran
Shafa
Badran
ﺑﺪﺭﺍﻥ
Badran
ﺷﻔﺎ
ﺑﺪﺭﺍﻥ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺑﺪﺭﺍﻥ
ﺷﻔﺎ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
ﺷﻔﺎ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ
4130184
Marj Alhamam
الشمالي
Khribt-Souq
MainMain
Tareq
Str, Tareq
Shaheed
Str, Shaheed
Str,Area
Shaheed
AreaArea
Tel: 5240816
Tel: 5240816
Tel::ﻫﺎﺗﻒ
5240816
:ﻫﺎﺗﻒ
| Fax:
:ﻫﺎﺗﻒ
|5234173
Fax:| Fax:
5234173
:ﻓﺎﻛﺲ
5234173
:ﻓﺎﻛﺲ
: حي جاواﻓﺎﻛﺲ-شارع عبد الكريم الوريكاتMain Tareq
Abdul Kareem Al-Wreikat Str, Jawa Area 4126545
tareq.info
tareq.info
tareq.info
ﺣﻲ ﻳﺎﺟﻮﺯ-ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﻳﺎﺟﻮﺯﻳﺎﺟﻮﺯ
ﺣﻲ-ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺣﻲ-ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪ
ﺷﺎﺭﻉﻋﺒﺪ
ﻭﺣﻴﺪ
 ﻋﺒﺪ29ﻭﺣﻴﺪ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺭﻗﻢ
ﺷﺎﺭﻉ
29ﺭﻗﻢﺑﻨﺎﺀ
29-ﺑﻨﺎﺀ
ﺑﻨﺎﺀ ﺭﻗﻢ
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
4201145
29,
Waheed
29,
Waheed
29,
Abdul
Waheed
Abdul
Hadi
Abdul
Str,
Hadi
Yajouz
Hadi
Str,
Yajouz
Str,
Area
Yajouz
Area
Area
almoqablen.info@ammancity.gov.jo
4207592
4204394
حسبان
المقابلين
4202801
shafabaadran.info
shafabaadran.info
shafabaadran.info
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
ammancity.gov.jo
Almoqablen
Husban
شارع البشير بن البراء – حي المقابلين
Bashir Bin Baraa’ Str, Muqablein Area 4206382
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ϥΎϣϋϱΩϭϝϳϫ΄ΗΓΩΎϋ·ϭέϳϭρΗωϭέηϣ

ΔϧΎϣΕΣέρˬΔϘρϧϣϟϲϓΔϳϋΎϣΗΟϻϭΔϳΩΎλΗϗϻΔϳϣϧΗϟίϳίόΗϭˬΔϧϳΩϣϟργϭ˯ΎϳΣ·ΓΩΎϋ·ϰϠϋϥΎϣϋΔϧΎϣιέΣϝϼΧϥϣ
ΔϳϣϟΎϋΔϧϳΩϣϕϠΧΑΔϳΛέΗϟΔϧΎϣϷΔϳΟϳΗέΗγϭϰηΎϣΗΗϡϳϣΎλΗϭϡΎϛΣϝϼΧϥϣΔϳϧΎϣόϟΔϳϧέϣόϟΔϳϭϬϟίίόϳγΎϋϭέηϣϥΎϣϋ
Δϟί·ϭΙϳΩΣϟϲϧέϣόϟέϭρΗϟϊϣˬΓΩϳέϔϟΔϳϓέϏϭΑρϟΎϬΗόϳΑρϭϲϧϐϟϲϓΎϘΛϟϭϲόϳΑρϟΎϬΛέΗΝίϣϥϣΕϧϛϣΗΓΎϳΣϟΎΑΔϣόϔϣ
ΔϳΑϟϰϠϋϲΑϠγϟέΛϷΕΫΕϻΎϣόΗγϻϭΔϳϭηόϟϭϪϳϭηΗϟ
ργϭϟϝϭλϭϟϝΑγϝϳϬγΗϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑϲϠΣϣϟϊϣΗΟϣϠϟϝϣϋιέϓέϳϓϭΗϭΔϧϳΩϣϟργϭ˯ΎϳΣ·ΓΩΎϋΈΑΔϧΎϣϷϑΩϫϕϘΣΗϳϙϟΫΑ
ϲΣΎϳγΏΫΟΔϘρϧϣϕϠΧϭΩϠΑϟ
ϕρΎϧϣϟ

ίϭϣέϟΡΎΗϔϣ
ΎϳϔϟΩϼϳϓϱΩϭ

ϩΎηϣϠϟέΎγϣ
ΔϳΟέΎΧΕ˯ΎοϓϭΕΎΣΎγ
ΓΎηϣϠϟ

ΔρΣϣϟϱΩϭ

˯ΎϳΣϸϟρΑέΕέΎγϣ
ΓέϭΎΟϣϟ

ϥΩϏέϱΩϭ

ΕΫϱέοΣίϛέϣΗ
ϰϠϋΔϓΎΛϛ

ΔΣΎΗϣϟΕΎϋΎϔΗέϻ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ίϭϣέϟΡΎΗϔϣ

ϑϳϔΧϟέΎρϘϟ

ΕέΎρϗΔρΣϣ
Δϳίϛέϣ

ΔρΣϣϟϱΩϭ

νέΎόϣ

ΏΗΎϛϣ

ΙέΗϭΔϓΎϘΛ
ϥΎϣϋ

ΔϣΎϋΔϳϬϳϓέΗϥϛΎϣ

ϡϋΎρϣϟϭϲϫΎϘϣϟ

ΓέϛΗΑϣνέϋΕΎΣΎγ

ΓΎηϣϟέΎγϣ

8m
24 m
32 m
40 m
48 m
75 m

ϥϛγ

ϝϣΎϛΗϣϊϣΗΟϣ
αϧΎΟΗϣϭ

ϥΩϏέϱΩϭ

ϲϧΎϣϭέϟΝέΩϣϟ
ΔϳϣηΎϬϟΔΣΎγϟ
ϥΩϏέέίΎΑ
ΔΑΗϛϣϟΔΣΎγ
ϝϏΎηϣϟΔϳϧϓ
ϲΑέϐϟϝϼϬϟέϭλϘϟϕΩΣ
ϥΎΗγΑϟΔϳϧϓ
ϲϗέηϟϝϼϬϟέϭλϘϟϕΩΣ
ΔϧΣρϣϟΔΣΎγ
ΏΗΎϛϣϟίϛέϣ

ϲΣΎϳγΏΫΟΔϘρϧϣ

ϲϠΣϣϟΙέΗϟϭΔϓΎϘΛϟίέΑ·ϭΩϳϛ΄Η

ϣΎϋΔϳϬϳϓέΗϥϛΎϣϭ˯έοΧΕΎΣΎγϣϕϠΧ

ΓΩϳΩΟΔϳέΎΟΗιέϓέϳϓϭΗ

HD

MU

ΔρΣϣϟ

ϥΎϣϋϱΩϭωϭέηϣ

ΩϠΑϟργϭ˯ΎϳΣ·

ϲϓΎϘΛϟϱΩϭϟ

ΔϣγΑΓέϳϣϷϱΩϭ

ΔϣλΎόϟϱΩϭ

ϥΎϣϋΔΑϭΑ
ΔϳΑϭϧΟϟ

8
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The Project of the Child Municipal
Council
man Radio in conjunction
with the Operations Room
(Office of the Executive Committee of Children-Friendly
City), to follow up on the
results as they came from
the schools. They conducted
interviews with both winners and losers on their
democratic experience and
also with the families of the
students who witnessed the
final stages of the elections.
It is noteworthy that 158
GAM district employees, who
participated in the project,
had volunteered to support
and monitor the counting
process and acted as gobetween for the schools and
the Operations’ Room.

The Primary Child’s Municipal Council held its second phase 2008-2010 elections on Wednesday April
1st in 158 public, private,
and UNRWA schools, within
the nine participating districts—Basman, Yarmouk,
Ras el-Ain, Khreibet el-Souq,
Nasr, Muqablein, Abu Nseir,
Sahab and Qweismeh, involving 51,295 students (all
7th, 8th and 9th graders),
to elect their schools’ representatives.
The election process lasted from 9 am to 6 pm during
which Amman Mayor Omar
Maani toured the schools,
accompanied by Director of
the Educational Department
and Students Affair Mr Muhammad Ukour, Amman’s
Third Education Department
Mr Ali Masha’lah, Head of
UNRWA Education Program
Dr Muhammad Abbas and
his Deputy Mrs Shrouq Fakhouri. The election process
was covered by Hawa Am-

‘Play Area’ at al-Bashir
Hospital
HRH Princess Sanaa’ Assem patronized the
launching ceremony of the 4th phase of “Play
Area” project at Nadeem Hospital in Madaba
Governorate, which consists of one room at the
Pediatric ward. This phase, which is part of Zaha
Cultural Center (ZCC)/ Greater Amman Municipality, was sponsored by Orange.
ZCC launched this two-year “Play Area” initiative in Aug, 2008, at several hospitals, among
which were al-Bashir Hospital, Al-Hussein Medical City and Princess Haya Military Hospital in
Aqaba. Princess Sanaa’ toured the Hospital, distributed gifts to the children and honored Orange
for sponsoring this phase of the project. High
ranking officials from both Amman and Madaba
attended the event.
Aala` Abu Qaoud

Final Results For The
Project
The ratio of voters to the
total number of students
constituted 84.7%, and the
voting ratios in the nine districts were as follows:

Abu Nseir District

Voting percentage

District

89.6%

Basman

87.2%

Yarmouk

89.2%

Ras el-Ain

77.1%

Khreibet al-Souq

83.2%

Nasr

77.4%

Sahab

85.5%

Qweismeh

67.6%
95.4%

Nasr District
Mustafa Abdullah Sulaiman

Muhammad Ahmad Ayed

Ahmad Mahmoud Jum’a Haaj

Uday Sulaiman Ababdeh

Hashem Ahmad Yasin Taqm

Ibrahim Salim Ibrahim Rajeh

Abdullah Bassam Yousef

Anas Bassam Amin El-Sheikh Hasan

Ammar Ghassan Johari

Hamzah Muhammad Mufleh Hunaiti

Hamad Abu Sheikha

Tuqa Hussain Miqdadi

Hanin Ahmad Hussain Ateeq

Ahmad Abd Rabbo Awwad

Bilal Abdullah Raji

Raghd Amjad Qawaqneh

Rania Muhammad Da’ajah

Muhammad Atallah Hunaiti

Sanad Ismat Hamaidah

Sarah Abdul Nasser

Maisoun Atef Siouti

Muqablein

Hayel Khalid Abu Zaid

Sandra Abdul Hakim Asha

Salama Rafiq Ameri

Shaimaa’ Mazen Kreishan

Abu-Nseir

Razan Abdul Rahman Abu Awad

Sumayyah Atallah Badaawi

Bayan Taysir Abdul Malek Nadi

Imaa’ Khaled Zaki Aqel

Islam Ibrahim Hasan Ali

Rawan Ghazi Ribhi Khdour

Iyad Imad Khalil Issa

Zakaria Khader Mustafa Balou

Hanin Muhammad Younis Tailakh

Razan Muhammad Eid Hadid

Riham Rida

Lina Muhammad Bishtawi

Iman Hunaiti

Doaa’ Sulaiman Muhammad

Israa’ Abdul Kareem Ghanem

Samah Fawzi Awamleh

Samar Elias Muhammad Qaraqe’

Lamis Fawaz Sa’d Burqan

Names of the winners in the election:
Yarmouk District

Sarah Hussain Momani - Hussain Wahid Sala’- Bahaa’ Muhammad Hajjaj

Qweismeh District

Khreibet El-Souq District

Abdul Rahman Khamis Allan

Mustafa Mahmoud Jamal

Abdullah Walid Himmo

Hayat Taher Zaqlam

Nour Ahmad Bibi

Marwah Bassam Yaghi

Hamad Munther Fayez Odaily

Baraa Majdi Mutee’

Zaid Issa Mahmoud Rasheed

Sally Muhammad Ali Darwish

Tuqa Saleh Ghzawi

Aram Ataya

Ahmad Mifwez Sa’oud

Jawad Jamal Abdul Nabi

Ala’ Nabali

Muhannad Ahmad Hadid

Yahya Seif Nmoura

Sarah Nadim Khawaldeh

Ghassan Fayez Qaisi

Hamza Majid Nassar

Muhammad Ahmad Ramahi

Hanin Bahjat Ali

Maher Sharif Mustafa

Abdul Razzaq Muhammad Salameh

Ahmad Zuhair Yousif Obaid

Mahmoud Mustafa Irman

Muhammad Hmeisat

Omar Nabil El-Haj Ali

Husam Eddin Amin Kiswani

Ahmad Ibrahim Abdullah Hussain

Lana Muhammad Mustafa

Dana Mahmoud Akhras

Shahd Amer Qtamesh

Asmaa’ Omar Khader Ahmad

Iman Bassam Ahmad Hamdan

Haya Muhammad Harbi Ibrahim

Husni Jamil Abdul Rahman

Mahmoud Qasem Abu Awwad

Samia Ahmad Kouz

Hiba Mustafa Sa’eed Hasan

Omar Muhammad Hasan Hourani

Yazan Khalid Adaileh

Asmaa’ Abu Mahfouth

Muhammad Siouti

Noor Adam Ahmad Abu Tu’aimeh

Lara Muhammad Rizeq

Binaa’ Hakam Mahasneh

Osama Walid Abu Shawer

Amr Mustafa Muhammad

Amer Samir Awartani

Farah Imad Khalili

Salsabeel Muhammad Rowaidan

Amer Muhammad Ahmad Obali

Ghada Yousef Shkoukani

Riham Wa’el Habess

Adnan Ahmad Hamdan Khreisat

Ibtihaj Muhammad Azazmeh

Reem Azzam

Banan Rashed Ahmad Ja’fari

Nadin Maher Jabiri

Wijdan Muhammad Thawabteh

Hamad Fares Muhammad Abdul Hadi

Ikhlas Sa’d Aqoul

Ghada Sulaiman Abdullah Abu Issa

Walaa’ Muhammad Okashah

Rawan Abdul Ghani Sa’eed Hjair

Nour Qaisi

Abrar Qazaqi

Wa’d Mahmoud Abdul Hafeth

Muhammad Khalid Atari

Shiraz Na’im Abdo

Amnah Naser Hamed Zaytoon

Maria Jalal Qassis

Mirna Haddad

Jana Omar Sa’eed Jabr

Hanin Jihad Ali Ghnaimeen

Shireen Amer Bani Amer

Aseel Hisham Manaseer

Ahmad Sulaiman Ma’lawani

Ahmad Yusef Ma’di

Sarah Muhammad Abu Olbah

Balqees Walid Mheisen

Osama Shaltaf

Ghassan Khaled Deeb Abed

Sahab District

Basman District
Muqablein District

Ras el-Ain District

Haitham Hasan Maharmeh

Mu’taz Muhammad Fares Zioud

Rama Basil Ibrahim Ramahi

Dalia Yousef Hussain

Wajd Atef Muhammad Najm

Aseel Ahmad Subhi Abu Hamid

Zakaria Ali Maharmeh

Muhammad Ahmad Fahd Zioud

Ayman Sheikh Qasem

Hamzah Amin Shaghnoubi

Hiba Kamal Arab

Nidaa’ Muhammad Yusef Yusef

Abdul Aziz Salah Nakhleh

Lara Ra’ed Suwaiti

Arij Ismat Sama’neh

Khazer Mustafa Abu Zaid

Hiba Hamzah Mahmoud Maharmeh

Abdul Rahman Majid Hikmat

Majd Abdul Maujood Salem

Sarah Ahmad Abu Hasweh

Amin Riyad Sareyyeh

Khalid Adnan Jamil Dabsh

Adyan Sa’oud Maaytah

Samah Abdullah Minwer

Fahd Ali Hussain Tahayneh

Baraa’ Khatib

Rashad Muhammad Hamd Abu Zaid

Yazan Abu Arab

Muath Hadid
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GAM Activities During May
The Activity
Pottery formation workshop
Guest at National Distinguished Youth Program
Motion decorations
Traffic Gardens
Celebrating Disabled Child Day/ hosting 10 centers
“Salamaty” traffic awareness lecture
Lecture
Musical concert
International Traffic Day
Meeting and discussion/local management and local community
Advanced Handicraft workshop
Lecture/Domestic violence
Lecture on Child Protection against Abuse
Honoring Students/winners of literature Competition
Environmental friendly schools
Laughter Competition
Amman Summer Meeting
Sing for Amman/ Celebrating Amman’s Centennial
“Salamaty” traffic awareness lecture
Ballet
Awareness Day/diabetes diet
Youth Skills Program/ Time management
Amman Forum For Arabic poetry
Musical Concert
“Salamaty” traffic awareness lecture
ICDL for women
Opera
Italian Movie Screening
Celebrating National Day
Poetry event/Photography exhibition
Musical Competition/Sing for Amman
“Salamaty” traffic awareness lecture
Workshop on (My Right=My Life) program
Cultural Forum
Students Forum for the Friends of Jerusalem
Musical Concert
Musical Concert by distinguished Jordanian pianists
“Salamaty” traffic awareness lecture
Jerusalem, Arab Cultural City/ Yamam Aqsa Play
Musical Event
Lecture on Child Protection against Abuse
Celebrating Independence Day
“Salamaty” traffic awareness lecture
Local community Ladies meeting
“My Country is Beautiful” program
“Salamaty” traffic awareness lecture
Celebrating Independence Day/Children’s carnival
Laughter Competition
Opera celebrating Independence Day & Army Day
“Salamaty” traffic awareness lecture
Guest at National Distinguished Youth Program
Musical Event
Wax Craft Session
Copper Session
Turkish Wood Session
Turkish Ceramic Session
Leather Session
Accessories Session
Handicraft Session
Stones arrangement Session
Accessories Session
Drawing Academy Session
Embroidery Session
Mosaic Session
Mosaic – Ceramic Session
Murals and Sculpture Session

place
Queen Rania Abdullah Park (QRAP)
QRAP
Hussein Cultural Center (HCC)
HCC
QRAP
QRAP
HCC
HCC
HCC
HCC
QRAP
QRAP
QRAP
QRAP
HCC
HCC
HCC
HCC
QRAP
HCC
HCC
QRAP
HCC
HCC
QRAP
QRAP
HCC
HCC
HCC
HCC
HCC
QRAP
QRAP
HCC
HCC
HCC
HCC
QRAP
HCC
HCC
QRAP
HCC
QRAP
QRAP
QRAP
QRAP
QRAP
HCC
HCC
QRAP
QRAP
HCC
Zaha Cultural Center (ZCC)
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC
ZCC

For more information

Date
May 2
May 2
May 2-3
May 3
May 3
May 4
May 4
May 4
May 5-6
May 5
May 5
May 6
May 6
May 6
May 6-7
May 6-7
May 6
May 7
May 7
May 9
May 9
May 9
May 10-14
May 10-11
May 11
May 12
May 12
May 12
May 13
May 13
May 14
May 14
May 16
May 16
May 16
May 18
May 18
May 18
May 19
May 20
May 20
May 21
May 22
May 23
May 23
May 25
May 26
May 27
May 27
May 28
May 30
May 30

time

7 pm
9 pm

7 pm
7:30 pm
12 noon
3-9 pm
10-11 am

5-8:30 pm
5-7 pm
5-7 pm
7 pm
5 am
2-9 pm
3-9 pm
7:30 pm

7:30 pm
8 pm
6 pm
3-9 pm
7 pm

2-7 pm
4-7 pm
7:30 pm
7 pm
7 pm
7:30 pm
6 pm
12 noon -1pm

5-7 pm
7 pm

7:30 pm
9-10 am
9-10 am
10-11:30 am
10-11:30 am
11-12 am
12 am-2 pm
12 am-2 pm
1-2 pm
2-3 pm
2-3 pm
3-5 pm
3-5 pm
4-5 pm
11:30 am -1 pm

Hussein Cultural Center (HCC) 4735188
Zaha Cultural Center (ZCC) 5531576

Organizers
QRAP/Women Development Center (WDC)
QRAP/ Youth Distinction Center (YDC)
Dozan Wa Awtar, MoC, GAM, Embassies
GAM, Gardens Department
QRAP/ FGU
QRAP/Child Cultural Center (CCC)
Free Thought Forum
National Music Conservatory (NMC)
Public Security Directorate &GAM
GAM& Regional Arab Women Network
QRAP/ WDC
QRAP/ Family Guidance Unit (FGU)
َQRAP/ CCC
GAM/CCC
Cultural Society for Youth and Children
GAM/Amman Summer Festival
GAM/Hawa Amman FM
QRAP/Child Cultural Center (CCC)
Royal Academy of Dance
Jordanian Diabetes Care Association
YDC
GAM/ Cultural Dep.
National Music Conservatory NMC/GAM
QRAP/Child Cultural Center
QRAP/ WDC
Italian Cultural Center/NMC
Italian Cultural Center
Scientific Aspirations/Ministry of Education
Hanounah for Folklore
GAM/Hawa Amman
QRAP/Child Cultural Center
QRAP/ YCC
East-West Forum
Ministry of Education/ Modern Systems School
GAM/Amman Summer Festival
NMC/GAM/ Embassy of Spain
League of Arab women musicians
QRAP/Child Cultural Center
Modern Systems School
NMC & GAM
َQRAP/ CCC
Ameen National School
QRAP/CCC
َQRAP/ FGU
QRAP/ DYC
QRAP/CCC
QRAP/ CCC
GAM/ Amman Summer
Ministry of Education
QRAP/CCC
QRAP/ Youth Distinction Center (YDC)
NMC
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center
Zaha Cultural Center

Queen Rania Al-Abdullah Park (QRAP) 4739967
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Spring Campaign
2009 in GAM districts
As part of GAM’s Centennial Celebrations

In response to Amman Mayor, and the City’s
Manager, the Spring Campaign 2009 in GAM
districts was launched, under the direct
supervision of the City Manager Deputy for
Public Services and the Executive Director for Environment, the Campaign covers
GAM’s 27 districts as of April 1 until December 31, 2009.
Participating also were all Amman Municipality related Departments (Environment and Public Hygiene, Machinery, Construction, Road Maintenance, Parks, Pest
Control, Traffic, Vehicles, Buildings Maintenance and Services plus Amman Basin Project). The primary preparations for the Campaign depended on the recommendations
by the districts to include certain neighborhoods to be covered within the campaign by
defining the required tasks to be undertak-

en in each district.
The campaign includes general cleaning
tasks; removing debris and dirt; installing
traffic and direction signs; pedestrian crossings; pruning and cutting trees on pavements and mid-road isles; maintenance of
roads, pavements and trash dumpsters;
removing protruding signs; walls maintenance and paintings; clearing squares;
waterways and manholes; spraying insecticides; in addition to awareness campaign
by each district’s health and environment
controllers. This campaign aims to develop
services provided by GAM to the citizens of
Amman to meet their requirements and
increase their welfare in cooperation with
Ammanis to preserve and maintain GAM’s
achievement.
Eng. Rula Sabaylah

Hawa Amman
Programs
Greater Amman Municipality 105.9 FM
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

Mon, Wed
Sunday

The launch of the 2nd round
of Hakayah Forum in Amman
and the governorates.
Under the patronage of Amman Mayor
Omar Maani, and in collaboration with the
Swedish Drama Institute and the French Cultural Center in Amman, the Hakayah (Tales)
Forum activities were launched during April
9-15, for the second consecutive year to celebrate Amman Municipality Centennial. The
Forum was organized by Balad Theater in
corporation with the Educational Forum,
the Arab Center for Theatrical Training, and
the Royal Film Committee.
The Hakayah project aims to reinstate
the role of the storytelling in education,
art and life through the creation of a vivid
weave of stories of people and groups active
in this field.
The Forum kicked off on April 9 in the
presence of GAM’s representative, Amman
City Deputy Director for Social Cultural and
Sporting Affairs Mr Haytham Jweinat, starting with a reception during which Balad
Theater Director Ra’ed Asfour presented a
detail of the Forum and its activities.
During the event the film and the book
“A Stone Refined by Water” was launched; it
derives its title from a poem The dice Player
by the late poet Mahmoud Darweesh, which
reads, “Who am I to tell you what I’m telling
you, not being a stone refined by water as to
become a face”.
The film tells the story and approach of
Hakaya project; the book which carries the
same title is a collection of experiences, articles and visions narrated by Munir Fasheh
and others, about the first year of Hakaya
project.
The event included a performance by
the Palestinian Folklore Group at Hussein
Cultural Center entitled “Letter To”, which
consists of a dance tabloid derived from the
drawings of the Palestinian cartoonist Naji
Al-Ali in addition to chosen heritage pieces.
The Forum hosted renowned Lebanese
Director Roger Assaf whose name is associated since 30 years with the Lebanese theater especially his Hakawati Theater; Assaf
presented his play “Fatimah’s Gate” which
narrates the events of the July war in Lebanon; the show’s revenue was allocated to
Foukhari Society in the Gaza Strip.
The event was held in different cultural
locations such as Balad Theater, the Duke’s
Diwan, Adraaj Gallery, Darat al-Funon,
French Cultural Center, Pioneers of Development Organization, Queen Rania Abdullah

Park; the activities also extended outside
Amman where Palestinian narrator Raneen Bisharat’s Um Muna show and Jordanian Narrator Lana Naser’s show were
presented at Princess Basma Youth Center’s
Cinema Club in Irbid; the Forum hosted also
the Egyptian writer and artist Noura Ameen
who organized “Hakayatena” gathering in
Adraaj Gallery by giving the audience the
chance to tell their personal stories in addition to a presentation by Egyptian story
teller Arefa Abdul Rasoul plus a show at the
Cinema Club in Sahab.
Denise As’ad presented her “Stories
from Jerusalem” at the Pioneers of Development in Jabal Natheef; the Moroccan Madinah Theater presented “Ratl Wa Nus Ratl”;
Saed Rajab presented “Farmawi’s Memoirs”,
French Lebanese Praline Gebara presented
a collection of her stories in Arabic. Eighteen youth from Tamer Organization in Palestine, UNRWA schools in Jordan and Adraaj
Gallery, presented their tales.
Two workshops were convened by Denise As’ad and Praline Gebara to enhance the
youth storytelling skills. Samar Dodin moderated a seminar “Hikayat Ammaniyah”
which brought together 40 architects, with
architects Rami Dhaher and Amar Khamash
telling their accounts of Amman.
Brazillian Director Fernando Meirelles’
movie “City of God” and Jordanian Director Sandra Madhi’s “Memory with a Hole”
were also screened. Azka Dunya Organization held a book fair which embraced many
books depicting stories and biographies of
people. Dr Fayhaa’ Abdul Hadi signed her
book “If I have the Choice” in English and
Arabic, which narrates the invasion of 20022003.Hakayah Forum was sponsored by
Darat al-Funun, Takween, UNRWA in Jordan,
Pioneers of Development, Gallery Adraaj
and the Duke’s Diwan.
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You are On Air
Upon receiving any complaints concerning the
actions of Greater Amman Municipality, our
Mobile Complaints Unit investigates on the spot
and follows up live on air, until the problem is
solved, during the daily morning show,
“Amman This Morning”
hosted by Ahmad Faheem
From 7:30 - 9:30 am

Hawa Amman
Greater Amman Municipality 105.9 FM

Fax

Tel
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Queen Rania Al Abdullah Park

Celebrates Al Karamah Day and announces
the Short Stories Competition results
Queen Rania Abdullah Park (QRAP)/GAM
celebrated Karamah Day, to commemorate the noble memory of the martyrs
who fell in the battle of Karamah in defense of the Jordanian homeland. The
celebration included various events including poems and songs, by members
of both Child Cultural Center and Youth
Distinction Center of QRAP, who highlighted the bravery of the Arab Army
and the Hashemite leadership on that
great day and congratulated mothers
on their Day by performing the musical show “Yamo Yasit el-Habayeb”.This
was followed by the announcement of
the Short Stories Competition results
sponsored by QRAP in support of children’s literary creativity. Mr Mahmoud
Rajabi presented a report on the competition which included 200 participants
for the 3rd consecutive year, indicating
that some works were excluded as they
were not stories but instead opinion articles, noting that the best writing was
achieved by the 15-17 age group, whose
stories were well connected and highly
professional in connecting sentences.
Rajabi thanked QRAP for its care of children and the judging committee that
consisted of Nardeen Abu Nab’a and Mrs
Fidaa’ Al-Zamr.
The results were as follows:
Age group (9-11):

First:
Kifaya
(Enough) by Yanal
Hashem Muhammad; 11 years—
Talha Bin Abdullah School.
Second: Amanah
(Sincerity)
by
Amanda Abdul
Razzaq—Safiyah
Bint Abdul Muttaleb School.
Third: Sarkhat Qittah (a cat’s scream)
by Dina Rafiq Khader; 10 years —Hitteen
School.
Consolation: Rihlat Maut (death trip) by
Noor Daradkeh; 6th grade —Sawda Bint
Zam’a School.
Consolation: Abul Khair wa Abul Shar by
Lina Imad Allan; 4th grade —al-Nahda
Elementary School.
Age group (12-14):
First: Akher Waraqa (Last Paper) by Yazan Shlaif—Bishop School.
Second: Al Dayf al-Muntathar (The expected visitor) by Abdul Rahman Zuhair Shalabi—al Tarbiyah al-Reyadiyah
School.
Third: Al-Jamal Ayyoub (Ayyoub the camel) by Mukarrar Ra’ed Khalid Ghubn—
Nazzal Elementary School (Boys).
Consolation: Lou’bat Houb (Love game)
by Abdul Wahhab Ishawi—Qurtuba In-

ternational School.
Consolation: Tiflah wa Lacken (a child…
but) by Sanaa’ Abdul Rahman Kabso;
9th grade—Dahiyat Al-Rashid School.
Age group (15-17):
First: Wa ‘Ayni Ala Sour al-Madrasah
(my eye on the school’s fence) by Odaï
Eid Ismail.
Second: Man al-Batal (who’s the hero?)
by Khalid Al-Qaryouti; 10th grade—AlKindi School.
Third: Sarkhat Amal La Budda Minha
(an inevitable hope scream) by Omar
Khadr—Hitteen School.
Consolation:Naqaa’ al-Quloub (Hearts’
purity) by Yasmin Khalid Qadsa—Maymouna Um al-Mu’mineen School.
Consolation: Sarkhat Amal Min Aamaq
al-‘Alam (a scream of hope out of depth
of pain) by Inas Khalil—Haï Nazzal
School.
Khamis Hajeer

Trip to Hisbaan
Stream
Under the umbrella of
GAM/ Children-Friendly
City Committee in cooperation with Sahab Society
for Social Development,
Ahmad Jnedi, Khalid Abu
Jama’a Ahmad Abu Zaid,
the 3 employees who
volunteered in the Unofficial Education Program
(School Dropouts), organized on March 9 a picnic
to Seil (Stream) Hisbaan
accompanying children
who are enrolled in the
program.
The program aims to
provide these children

the chance to enjoy some
time amid the beautiful sites throughout the
Kingdom.
The picnic included
a visit to pristine spring
water, where children
prepared their meals, an
exercise which encourages team work, in addition
to participating in sports
events and games.
The children expressed their appreciation to GAM for its efforts
in local society development.
Ahmad Al Junaidy

As Part of GAM’s Centennial Celebrations

Arab City Day 5th Festival

Deputizing for HH Princess Sanaa’ Assem,
Princess Saliha Assem patronized the
launching of the 5th Arab City Day activities
held at Zaha Cultural Center (ZCC)/Greater
Amman Municipality on April 9.
The festival, which coincides with Greater Amman Municipality’s centennial celebrations, aims at strengthening the ties
among Arab cities and to expose children

to the diversity of Arab traditions, habits,
cultures and heritages, for the purpose
of maintaining cohesion and interaction
among Arab children, in addition to creating an insight capable of distinguishing the
various cultural axes.
Participating Arab embassies displayed
their countries’ distinguished products and
creative handicrafts, history, food, and art.

The Princess toured the booths of the
participant countries, including Egypt, Kuwait, Yemen, Lebanon, UAE, Palestine and
Sudan.
The Jordanian governorates were represented as well through IRADA Project “Economic and Social Productivity”, to encourage
children to explore their own culture and
heritage too.

Princess Saliha honored the sponsors of
the event and the embassies’ representatives, in addition to the Festival’s moderator, Mr Fouad Al-Karsha, who stressed that
any activity undertaken by ZCC is voluntary
and charitable, guided and directed by GAM,
in order to realize the Center’s motto “Pure
Childhood…Promising Future”.

‘Amman Municipality and Miyahuna’ Campaign for Water Awareness

Toilets are the biggest water consumers; hence placing a bottle inside the
water siphon compartment saves 1 – 2 liters of water with every use.
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‘My Mother’s Tales, My Grandmother’s
Tales’ competition
Under the patronage of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah , and on the occasion of Mother’s
Day, the Queen presented to the mobile library
copies of her book written last year for the occasion, and presented prizes to the competition’s winning mothers.
Amman Mayor Omar Maani pointed out this
is the first national project that details and documents novels and tales as narrated by mothers
and grandmothers to their children, towards
preservation of the Jordanian folklore.
Member of Amman Municipality Mrs Boushra Zu’bi presented a brief on the competition
and the choice of winners.
Afterward, the Queen joined the blind children at Zaha Center and Friends of the Blind Soci-

ety and listened to them reading excerpts from
the story “Lasting Beauty” which the Queen has
ordered to be printed in Braille.
The Queen concluded her visit at the Center’s
garden with a group of children aged 10-14 from
the Hashimi District, as part of the Amman Children Friendly Executive Committee’s “Arts for
All” project.
Minister of Culture, Sabri Rbeihat, praised
the mobile library project launched by the ministry in 2007 under the patronage of HM Queen
Rania which embodies her belief in the importance of reading and its impact on the life of
children and family.
Aala` Abu Qaoud

As part of GAM’s Centennial Celebrations

‘Traditions and Transformations: Tourism, Heritage and Cultural Change in
the Middle East and North Africa Region (MENA)’ convenes in Amman
Under the patronage of HRH Princess Sumayyah Bint El-Hassan,
and as part of the Amman centennial celebrations, an international
conference on tourism was held
under the theme “Traditions and
Transformations: Tourism, Heritage and Cultural Change in the
Middle East & North Africa Region
(MENA)” at King Hussein Cultural
Center in Amman on April 4-7,
2009.
This Conference was organized
by the Center for Tourism and Cultural Change at Leeds Metropolitan University in the UK—a world
leading center for research and
education in tourism—and the
Center for British research in the
Levant in Amman in addition to
the support by the Greater Amman

Municipality in terms of venue and
logistics.
Over 200 delegates from over
30 countries gathered to attend
the largest academic conference
of its kind to be held in the region.
The main aims of the conference
are to critically explore the ma-

jor issues facing the MENA region
with regard to the development of
tourism and its relationship with
heritage and culture, promoting
new understandings and building
research capacities regarding the
relationships between tourism,
heritage and culture in the MENA

Region. In addition, the event
has provided a major networking opportunity for international
scholars, policy makers and professionals who met to exchange
their experience and research in
a friendly and receptive atmosphere.
The 120 worksheets presented
during the 4-day conference addressed important and pressing
issues such as the social and cultural impacts of tourism developments, tourism as a means for
inter-cultural dialogue and crosscultural understanding, community involvement with tourism,
the management of heritage sites,
tourist’s perception of the MENA
region, the relationships between
archaeology and tourism, tourism

and the development of art and
crafts, and the role of museums in
cultural tourism.
Jordan Museum held a reception in honor of the participants
and hosted a workshop titled “Role
of Museums in Tourism”. A fieldtrip was organized to Salt, where
delegates had a first hand experience on projects carried there to
boost tourism in Salt. They visited
touristic attractions in Jordan including Petra, Wadi Rum, Dead Sea,
Jerash among others.
The conference was supported
by Ministry of Tourism and Antiquities, Ministry of Culture, Royal
Jordanian Airlines, ISESCO, Jordan
Tourisim Board, SIYAHA, Salt Corporation Fund and National Museum of Jordan.

