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قــال أميــن عمــان عقــل 
هنــاك رؤيــة  أن  بلتاجــي 
ــة  ــط المدين ــدة لوس جدي
ــى  ــا عل ــس ايجاب ــا ينعك بم
واقعــــــــــها ومســتقبلها 
ويعــزز مكانتهــا الســياحية 
والتاريخـــــــــــية ، مؤكــدًا 
مــن  المدينــة  وســط  ان 
اهــم المواقــع يف كل بلــد 
لقائــه  خــال  واضــاف   .
اهالــي  اليــوم  مســاء 
ان  المدينــة  منطقــة 
االمانــة ستباشــر بتشــغيل 
مجمــع رغــدان الســياحي 
اعتبــارا مــن كانــون االول 
التــي  للخطــة  وفقــا 
وتمتــد  اعدادهــا  تــم 
نيــــــــــسان  شــهر  لغايــة 
العــام المقبــل . وتشــمل 
ــع كمركــز  ــغيل المجم تش
للحافــات  انطـــــــــــاق 

الســياحية ومكاتــب تاجيــر 
ســيتم  التــي  الســيارات 
حدائــق  مــــــــن  نقلهــا 
االول  عبــــــدالله  الملــك 
وكذلــك  صـقـره  وادي  يف 
عــدد  خطــــــــوط  نقــل 
الرئيســية  المـــــدن  مــن 
لانطــاق  المملــــــكة  يف 
مــن المجمــع بمــا يعــزز 
الســياحة الداخليــة مثــل 
مادبــا ، الســلط ، الـكـرك ، 
الزرقــاء . وبــــــين بلتاجــي 
ســتقوم  االمـــــــــانة  ان 
ــن االدارات  ــدد م ــل ع بنق
العاقــة  ذات  الخدميــة 
يف  بالمواطــن  اليوميــة 
مركزهــا  ليكــون  االمانــة 
منطقــة  مديريــــــــــــــــة 
حركــة  لتنشــيط  المدينــة 
بالمنطقــة  المواطنيــــن 
بمــا ينعكــس ايجابــا عليهــا 

الــى ان االمانــة  . ولفــت 
تمديــد  حاليــا  تــدرس 
فتــرة االعفــاء مــن رســوم 
المهــــــــن علــى اصحــاب 
المقابلــة  المحــــــــــــــــال 
الهاشــمية  للســــــــــاحة 
للعــام  ومجمــع رغــدان 
االطــر  وفــق  المقبــل 
يف  داعيــا   ، الرسمــــــــية 
الســياق اصحــاب المحــال 
لمراجعــة  التجاريـــــــــــــة 
ــات  دائــرة المهــن واالعان
يف االمانـــــــة لوضعهــم يف 
صــورة اـجـراءات االمانــة 
فرصــة  لهــم  تتيــح  التــي 
فتــح محــات تعــزز المنتج 
الســياحي والموجــودات 
واالشــغال التراثية . واشار 
الــى ان االمانــة ســتعمل 
مــن  االمــن  ـز  تعزـي علــى 
محطــات  اضافــة  خــال 

امنيــة للشــرطة والشــرطة 
مــع  بالتـــــنسيق  البيئيــة 
 . العــام  االمــن  مديريــة 
وبيــن ان منطقة الســاحة 
ستشــهد  الهاشــــــــــمية 
فعاليــات ثقافيــة وفنيــة 
بيئــة  ـر  لتوفـي وترفيهيــة 
مــن  للســياح  جاذبـــــــة 
داخـــــــــل وخــارج االردن 
وكشــف   . والمواطنيــن 
وضعــت  االمـــــــانة  ان 
ــطات  ــم البس ــة لتنظي خط
تحــد  تراخيــص  ومنحهــا 
مــن التداخل مــع المحال 
ــة المشــابهة يف  التجاريــــــ
بلتاجــي  وأكــد   . المهنــة 
معانــاة  االمانــة  تفهــم 
يف  التجاريــة  الفعاليــات 
الجهــة المقابلــة للســاحة 
ومجمــع  الهاشمــــــــية 
الســياحي،  رغـــــــــــــدان 

بلتاجي : يعرض للمواطنين خطة االمانة لتشغيل مجمع 
رغدان السياحي وتطوير وسط المدينة
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المرحلــة  ان  مؤكــدا 
المقبلــة ســتكون بمثابــة 
التعويــض عــن الســنوات 
خلـــــــــــال  مــن  الســابقة 
معالجــة الواقــع الحالــي 
اهميــة  علــى  وشــدد   .
واحــد  كل  يقــوم  ان 
المحافظــة  يف  بــدوره 
وعــدم  النظافــة  علــى 
الرصيــف  علــى  االعتــداء 
والشــارع بمــا يحــد مــن 
حركــة وحريــة االخريــن ، 
واســتعرض رؤيــة االمانــة 
المدينــة  وســط  ـر  لتطوـي
حتــى  العيــن  راس  مــن 
خــال  مــن  ـغـزال  عيــن 
اســتصدار احــكام خاصــة 
ــج المظاهــر الســلبية  تعال
وســط  تشــــــــــوه  التــي 
والـــــــمحافظة  المدينــة 
علــى عراقــة وســط مدينة 
الغنــي  وتراثهــا  عمــان 
واكــد   . ومعنــى  قيمــة 

الجــاد  االمانــة  ســعي 
تعيــد  خطــط  لوضــع 
االلــق  المدينــة  لوســط 
والمشــهد  والبهـــــــــــاء 
يتناســب  بمــا  الجمالــي 
التــي  االســماء  مــع 
ــي  ــوارعها والت ــا ش تحمله
الممـيـزة  مكانتهــا  لهــا 
الوطنيــة  الذاـكـرة  يف 
قريــش  كشــارع  االردنيــة 
والملــك  طــال  والملــك 
فيصــل وشــارع الهاشــمي 
حســين  الملــك  وشــارك 
وشــارع الجيــش . واضــاف 
ان االمانــة ســتعمل علــى 
اغــاق  فــــــــكرة  تجربــة 
شــارع قريــش امــام حركــة 
ــاء  ــن مس ــارا م ــير اعتب الس
الخميــس المقبــل ولغاية 
التالــي  اليــوم  مســاء 
واقتصــاره   ) )الجمعــة 
فيمــا  البســطات  علــى 
الملــك  شــارع  ســيكون 

امــام  مفتوحــا  طــال 
باتجاهيــن  الســير  حركــة 
الي  الوقــوف  منــع  مــع 
انســيابية  ســيارة لضمــان 
ان  الــى  ونــوه   . الحركــة 
فـكـرة  تــدرس  االمانـــــــة 
نقــل  ـــر وســيلة  توفيـــــــــ
مــع  بالتعــاون  ســياحية 
المتكاملــة  الشرـــــــــــــكة 
مجمــع  مـــــــــــن  تبــدا 
باتـــــــجاه وســط  رغــدان 
لمجمــع  وصــوال  البلــد 
العبدلــي ومــن ثــم شــارع 
وشــارع  نــور  الملكــة 
االميــرة بســمة والعــودة 
االنطــاق  لنقطـــــــــــة 
المواطنيــن  لتشــــــــجيع 
وســائل  ارتيــــــــــاد  علــى 
وكان   . العــــــــــام  النقــل 
المحليــة  اللجنــة  رئيــس 
حســين  للمنطقـــــــــــــــة 
اســتعرض  الحراســيس 
ـذي  اـل اللقــاء  بدايــة 

ميدانيــة  جولــة  ســبقه 
وشــوارع  احــــــــــياء  يف 
مطالــب  المنطـــــــــقة 
االهالــي  واحتياجــــــــات 
التجاريــة  والفعاليــــــــات 
تمثلــت  البلــد  وســط  يف 
 ، البســــــــطات  تنظيــم  يف 
واعمــال  االنــارة  ـز  وتعزـي
االمطــار  ميــاه  تصريــف 
واطاريــف  وارصـــــــــــفة 
وصيانــة وتعبيــد للشــوارع 
للـمـرور  تنظيــم  واعمــال 
المنطقــة  ان  موضحــا   ،
اســتكملت فتــح شــوارعها 
التنظيميــة منــذ ســنوات 
اقــدم  كونهــا  بسبـــــــــب 

العاصمــة يف  منطقــة 
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أمين عمان يطلع على جهود لجنة مشروع الشبكة االقليمية 
العربية لاللتزام وااللزام البيئي

عقــل  عمــان  أبدىاميــن 
اســتقباله  خــال  بلتاجــي 
نــوزت  الشــريفة  اليــوم 
بنــت علــي رئيســة اللجنــة 
لمشــروع  التوجيـــــــــهية 
الشبـــــــــــــــــكة االقليميــة 
العربيــة لالـتـزام واالـلـزام 
البيئـــــــــــــــــــي ، استعداد 
االمانــة لدعــم المشــروع 
وتمثيــل االمانــة يف اللجنة 

للمشــروع. التوجيهيــة 
واكــد أميــن عمــان حــرص 
األمانــة علــى تعزيــز كافــة 
المؤســـــــــــسات  جهــود 
البيئيــة المحليــة والدولية 
واالســتفادة مــن خبراتهــا 
ــة  ــاد بيئ ــى ايج ــل عل للعم
تخــدم  وســليمه  صحيــة 
ومســتقبل  المواطــــــــن 

المدينــة.
وعرضــت الشــريفة نــوزت 

بنــت علـــــــــــــــي ، ملخــص 
انشــاء  مشــروع  عـــــن 
الشــبكة التــي تضــم خبــراء 
مجــال  يف  ومختصيــن 
وادارة  والطاقــة  الميــاه 
توجيــه  بهــدف  النفايــات 
عمــل  جهــود  وتنســيق 
التـــــــــــــي  الشبـــــــــــــــكة 
تتولــى الجمعيــة العلميــة 
اللجنــة  امانــة  الملكيــة 

لهــا. التوجيهيــة 
وجــرى خــال اللقــاء الــذي 
حضــره مستشــار البيئــة يف 
امانــة عمــان المهنــدس 
النســور  زيـــــــــــــــــــدون 
مــن  العديــد  اســتعراض 
المبــادرات البيئيــة القائمة 
حاليــا والداعمــة لخفــض 
التلــوث واالنبعاثــات مــن 
ــع  ــات مــــــــ ــات النفاي مكب
اهميــة  باالعتبــار  االخــذ 

دعــم امانــة عمــان يف هذا 
المجــال . وكذلــك التعاون 
مــا بيــن هيئــات المجتمــع 
والجمعيــات  المحــــــــلي 
اليجــاد  التطوعيــــــــــــــة 
ــتغال  الفــرص واالســـــــــ
لامـــــــــــــكانيات  االمثــل 
البيئيــة وبمشــاركة هيئــات 
المجتمــــــــــــــع المحلــي 

والقطــاع الخــاص.
الشــبكة  أن  ـــر  يذكـــــــــــــــ
العربيــة  االقليـــــــــــــــمية 
البيئــي  واالـلـزام  لالـتـزام 
هــو مشــروع مــن تنظيــم 
ــطة  ــة الناش ــات البيئي الهيئ
التوعيــة  مـــــــــــــــجال  يف 
تدعمهــا  والتــي  البيئيــة 
المنظمــــــــــــــات الدوليــة 
المنبثقــة عــن االتفاقيــات 
الموقعــة عليهــا حكومــة 
االردنيــة  المملكـــــــــــــــة 

علــى  للمــــــــــــــــحافظة 
البيئــة والتـــــــــــقليل مــن 
االثــار الناجمــة عــن التغيــر 

المناخــي.
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كشــف أميــن عمــان عقــل 
بلتاجــي عن توجــه األمانة 
المقبــل  الشــهر  مطلــع 
شــاملة  حملــة  لتنفيــذ 
وبالتعــاون مــع الجهــات 
االكــواخ  إلزالــة  المعنيــة 
المخالفــة  والبسطــــــات 
شــوارع  علــى  المنتـشـرة 
الداخليــة  العاصمــــــــة 
والخارجيــة حفاظــً علــى 
ومواطنيهــا  المدينــة 
لقائــه  خــال  وأضــاف   .
برنامــج  يف  المواطنيــن 
علــى  صوتــك«  »ســمعنا 
أثيــر هــوا عمــان، أن هــذه 
ضــررا  تشــكل  المواقــع 
وازعاجــا للمـــــــــــواطنين 
الســامة  علـــــــى  وتعــد 
والعامــة  المروريــــــــــة 
تشــويها  عـــــــن  فضــا 
الحضاريــة  للصــــــــورة 
وشــدد   . للمــــــــــــدينة 

بلتاجــي علــى أن القوانيــن 
والتعليمــات  واالنظمــة 
ســتحكم  التــي  هــي 
عمــان  أمانــة  عمــل 
ــى  ــا عل وستســري أحكامه
اســتثناء  دون  الجميــع 
العدالــة  يحقــق  بمــا 
يف  المواطنيــن  لجميــع 
وأعلــن   . عمــان  مدينــة 
اللقــاء  خـــــــال  بلتاجــي 
مدينــة  مدينــة  بحضــور 
بــأن   ، ونوابــه  عمــان 
المعنيــة  األمانــة  فــرق 
ــع  ــة جمي ــى إزال ــل عل تعم
االبنيــة  يف  المخالفــات 
جوالتهــا  علــى  بنــاء 
مناطــق  يف  التفتيشــية 
خــال  مــن  أو  العاصمــة 
الــواردة  الشــكاوى 
المواطنيــن  مــن  اليهــا 
لــن  أنــه  علــى  ،مؤكــدًا 
يف  تهــاون  هنــاك  يكــون 

ــذا  ــون يف ه ــق القان تطبي
اميــن  وجــدد   . المجــال 
بوقــف  تأكيــده  عمــان 
التعيينــات  أشــكال  كافــة 
بأمانــة عمــان خــال رده 
ــن،  ــات بالتعيي ــى مطالب عل
الفتــً إلــى ان أمانــة عمــان 
شــهر  مطلــع  ســتعلن 
نيســان مــن العــام المقبل 
التشــكيات  كافــة  عــن 
اإلداريــة فيهــا واإلعــان 
ــكل شــفافية مــن خــال  ب
وســائل االعــام المختلفة 
عــن أي وظائــف شــاغرة 
وفقــً  تعبئتهــا  ليتــم 
واالنظمــة  للقوانيــن 
وبــكل شــفافية . وقــال » 
أنــه لــن يعمــل علــى تكــرار 
معالجتهــا  أو  األخطــاء 
بالخطــأ » وذلــك ردا علــى 
مطالبــات بمنــح اكشــاك يف 
ــيرًا  ــع؛ مش ــض المواق بع

إلــى أن أمانــة عمــان توفر 
يف  الراغبيــن  للمواطنيــن 
ضمــــــــن  بدائــل  ذلــك 
الشـــــــــــعبية  االســواق 
التابعــة لهــا . وشــدد علــى 
انــه لــن يكــون أي تراخيص 
خــارج  االكشــاك  لهــذه 
لمــا  الشــعبية  االســواق 
تشــكله مــن مــكاره صحية 
حريــة  علــى  واعتــداء 
 ، الرصيــف  المشــاه علــى 
اوقفــت  أن  بعــد  وذلــك 
ترخيصهــا بكافــة اشــكالها 
أن  علــى  بلتاجــي  . واكــد 
موضــوع طــرح االنقــاض 
يــؤرق جميــع المواطنيــن 
كونــه  علــــــــــى  عــاوة 
المدينــة،  صــورة  يشــوه 
اـفـراد  الجميــع  مطالبــً 
االلـتـزام  ومؤسســـــــــات 
والتعليمــات  باالنظمــة 
ــة  ــى نظاف ــة عل للمحافظ

األمانة تنفذ حملة شامله بالتعاون مع الجهات المعنية على 
المواقع المشوهة لصورة عمان
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عــن  والبعــد  وجماليتهــا  المدينــة 
لســكان  التلــوث واالزعــاج  احــداث 
إـجـراءات  أي  أن  وقــال  المدينــة . 
تنظيميــة  هــي  األمانــة  تتخذهــا 
للعمــل وحفاظــا علــى بيئــة المدينة 
ماديــة .  لغايــات  يومــً  تكــن  ولــم 
ونــوه إلــى أن أمانــة عمــان حاليــً 

شــامله  دراســة  إـجـراء  صــدد  يف 
لموقــع ســوق الجمعــه وتنظيمــه 
بصــورة حضاريــة . وأوضــح بلتاجــي 
أن األمانــة اوعــزت للجــان المحليــة 
البــت يف كافــة القضايــا التنظيميــة 
العالقــة للمواطنيــن وعلــى وجــه 
مـعـرض  يف  وذلــك   ، الـسـرعة 

تنظيميــة  مطالبــات  علــى  رده 
بلتاجــي  وطالــب  للمواطنيــن 
مراجعــة  بضــرورة  المواطنيــن 
دوائــر أمانــة عمــان المختصــة قبــل 
الشــروع يف أي اعمــال بنــاء أو شــراء 
عقــار لمعرفــة الوضــع القانونــي 
لذلــك وتجنبــً للوقــوع يف األخطــاء .

أمين عمان يبحث مع السفير الكويتي تعزيز البيئة اإلستثمارية أمام 
اإلستثمار الكويتي

بحــث أميــن عمــان عقــل بلتاجــي 
ـر الصناعــة والتجــارة  بحضــور وزـي
مــع  الحلوانــي  حاتــم  الدكتــور 
الســفير الكويتــي يف عمــان الدكتــور 
و  ـز  تعزـي ســبل  الدعيــج  حمــد 
أمــام  االســتثمارية  البيئــة  تهيئــة 
مدينــة  يف  الكويتيــة  االســتثمارات 

عمــان.

األمانــة  ـحـرص  بلتاجــي  واكــد 
وســعيها لتهيئــة المناخ االســتثماري 
اإلســتثمارات  جلــب  يكفــل  ـذي  اـل
كافــة  وتذليــل  ونجاحهــا 
المســتثمرين  امــام  الصعوبــات 

ــاز  ــد إلنج ــت والجه ــار الوق وإختص
بلتاجــي  واســتعرض  معاماتهــم . 
ـر  لتطوـي ورؤيتهــا  األمانــة  خطــط 
منظومــة النقــل العــام يف عمــان 
يف  بمايســهم  المواقــف  ـر  وتوفـي
المروريــة. اإلختناقــات  معالجــة 

حجــم  الــى  بلتاجــي  ولفــت 
االســتثمار الكويتــي الكبيــر يف عمــان 
المجــاالت  مختلــف  يف  واألردن 
الدعــم  كل  يســتحق  ـذي  واـل  ،
االيجابيــة  النعكاســاته  والرعايــة 
علــى االقتصــاد الوطنــي . واشــاد 
الســفير الدعيــج بالتطــور والتقــدم 

عمــان  مدينــة  تشــهده  ـذي  اـل
التــي  االيجابيــة  والخطــوات   ،
الحكوميــة  القطاعــات  حققتهــا 
لتهيئــة البيئــة االســتثمارية الجاذبة.

العاقــات  عمــق  الجانبــان  وأكــد 
الثنائيــة التــي تربــط مدينتــي عمــان 
تعزيزهــا  وأهميــة   ، والكويــت 
الخدمــات  مجــاالت  مختلــف  يف 

لبلديــة ا
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وادي  مركــز  نظــم 
التابــع  الحـــــــــدادة 
عمــان  ألمانـــــــــــــة 
كرنفــال العيــد برعايــة 
مجلــس  عضــــــــــــو 
ــوز.  ــة الك ــة راني األمان
وقالــت مديــر المركــز 
غيــداء  المهندســة 
الحديــد أن الكرنفــال 
مــن  إنطاقــا  يأتــــي 
فلســفة أمانــة عمــان 
بالتفاعــل  الكبــــــــرى 

المجتمعــات  مــع 
ــل  ــن أج ــة م المحيط
التنميــة. وأضافــت أن 
الكرنفــال المخصــص 
لألطفــال هــو هديــة 
من مؤسســة األمانة 
الحــدادة  ألطفــال 
ومــا حولهــا يف العيد. 
ومــن جانبهــا أكــدت 
الكــوز علــى أن هدف 
المهرجــان هــو رســم 
البســمة علــى شــفاه 

األطفــال الــذي يقــع 
يف صلــب إهتمامــات 
اإلعتنــاء  األمانــــــــة 
بهــم مــن أجــل صقــل 
ليكونــوا  مواهبهــم 
ـذى  يحـت قــــــــــدوة 
المســتقبل.  يف  بهــا 
اإلحتفــال  وأشــتمل 
شــارك  ـــذي  الـــــــــــــــ
مــن  المئــات  فيــه 
وأـسـرهم  األطفــال 
تيلــي  ألعــاب  علــى 

ومســابقات  ماتــش 
ورســم علــى الوجــوه 
و عــرض لمســرحية » 

العيــد« . ـخـروف 

مركز وادي الحدادة ينظم كرنفال العيد
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رانيــا  الملكــة  حدائــق  نظمــت 
العبداللــه يف أمانــة عمــان الكـبـرى 
مســابقة » الرســم البيئــي العاشــرة 
بمناســبة  وذلــك   ،  «  2013 للعــام 
اليــوم العالمــي للمعلميــن ويــوم 
العالمــي  البيئــة  اســتغال  منــع 
التــي  المســابقة  علــى  وأـشـرف   .
الحدائــق  موقــع  يف  أقيمــت 
 -  13  ( العمريــة  الفئــة  بمشــاركة 
عمــان  تربيــة  مــدارس  مــن   )  15

تحكيــم  هيئــة  والرابعــة  الثالثــة 
رابطــة الفنانين التشــكيليين ، وكادر 
وأعلنــت   . بالحدائــق  األنشــطة 
ــق  ــطة بالحدائ ــم األنش ــس قس رئي
الفائزيــن  نتائــج  الشــوا  نــداء 
بالمراكــز األولــى بعــد فرزهــا مــن 
قبــل فنانيــن هيئــة التحكيــم كمــال 
ويف   . حمــدي  و روال  حــاوة  أبــو 
مســؤول  حـضـرة  ـذي  اـل الختــام 
عمــان  تربيــة  يف  النشــاطات  قســم 

ــة احمــد الحســني كــرم مديــر  الثالث
الســعود  خضــر  الحدائــق  داـئـرة 
الفائزيــن بالمســابقة ، مؤكــدا علــى 
ــة  ــاطات يف تنمي ــذه النش ــة ه أهمي
روح المحافظــة علــى البيئــة عنــد 

. األطفــال 

حدائق الملكة رانيا العبدالله تكرم الفائزين بمسابقة الرسم 
البيئي للعام 2013
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حدائق الملكة رانيا العبدالله  تعقد برنامج  DISK وبرنامج إدارة 
الضغوط يف الحياة

رانيــا  الملكــة  حدائــق  اقامــت 
العبداللــه بالتعــاون مــع مجموعــة 
ـر  والغـي الهادفــة    3rd person
ربحيــة مجموعــة مــن المحاضــرات 
وموظفــي  الحديقــة  لموظفــي 
يف  ـشـركاء  حكوميــة  مؤسســات 
ــة.  ــة مماثل ــة اجتماعي ــم خدم تقدي
برنامــج  المحاضــرات  وتضمنــت 
الفريــق  ـروح  ـب للعمــل   DISK
والتخطيــط االســتراتيجي لألهــداف 
المؤسســية للمدربــة ربــى نـصـرة، 

يف  الضغــوط  إدارة  برنامــج  كذلــك 
الحيــاة للدكتــور منــذر الشــحاتيت 
تخلــل هــذه الورشــات مجموعــة 
مــن النشــاطات الذهنيــة الهادفــة.
ــا  ــق الملكــة راني وأفــاد مديــر حدائ
ــه االســتاذ خضــر الســعود  العبدالل
الموظفيــن  لتمكيــن  نســعى  أننــا 
للحصــول  الخارجييــن  والـشـركاء 
علــى ورشــات عمــل مجانيــة لتطوير 
اهدافنــا  لتحقيــق  قدراتهــم 
المجتمــع  لخدمــة  المؤسســية 

وتطوـيـره اجتماعيــً وثقافيــً مــن 
الجهــات  مــع  التنســيق  خــال 
البرامــج  هــذه  لمثــل  الداعمــة 
والعاقــات  األنشــطة  ومراكــز 
العبداللــه. الملكــة رانيــا  بحدائــق 
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العيــن  جالـيـري رأس  مركــز  يقيــم 
التابــع المانــة عمــان الكبــرى اعتبــارا 
االضحــى  عيــد  ايــام  ثانــي  مــن 
المبــارك برنامــج ترفيهــي فنــي » يــا 

نعيــد ».

حســب  البرنامــج  إقامــة  وياتــي 
مدـيـرة المركــز المهندســة اســام 

االمانــة  اهتمامــات  ضمــن  بينــو 
بإســتثمار االطفــال الوقاتهــم خال 
عطلــة العيــد و تقديــم المعرفــة 
فـقـرات  وتشــمل  لهــم .  والترفيــه 
فعالياتــه  تســتمر  ـذي  اـل البرنامــج 
حتــى اخــر ايــام العيــد مــن الســاعة 
مســاءا  الســابعة  وحتــى  الثالثــة 
فعاليــات ترفيهيــة تثقيفيــة رياضيــة 

لاطفــال منهــا برنامــج االلعــاب ، 
فرقــة النينجــا )العــاب و مســابقات 
مــن  مجموعــة  الــى  إضافــة   ،  )
ــة  ــي ، وفقــرات فني ــان العص مهرج

تقدمهــا فرقــة امانــة عمــان .



10

فعاليات أمانة عّمان الكبـرى لشهر »تشرين الثاني« 2013


