
  2023- كانون الثا≫شهر 

  )1(ج／ول رق〕 
  ،《ق『＋≠｝ن ال≠±【～ األق÷ى ع×｜ات ال≠±『｝”＞≧［ ال≠『）｜ف≧［ 》＋≠ا《ة م×～دة م［ ق｝ات االح『الل ال－اصة

ح｝ل أك‖و｟ة الهち藷ل  حال≠薯ارك، وをق｝م｝ن 》【｝الت اس『ف…ازをة، وを―دون ”ق｝سًا تل≠｝د《ة، وを±『≠ع｝ن ل×｜ 
  :ه‖ا ال×ه｜ في األ《ام اآلت藷ة ، وق～ ت関｜ر ح～وث ه‖ه االع『～اءات خاللال≠…ع｝م
  مالح）ات  ع／د ال÷ق「】÷＞〔  ال「ار‒خ

  ___  " 254"  م1/1/2023
  ___  " 116"  م2/1/2023
وزを｜ األم［ الق｝مي اإلس｜ائ≧لي ع＝｝ ال藷＜関±／ ال≠『）｜ف   "297"  م3/1/2023

《ق『＋］ ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، ي｜افقه " اي『≠ار ب［ غف≧｜"
ال＋اخامات وال≠＞اص｜を［ م±『｝”＞ًا م『）｜فًا، وع～د م［ " 297"

  .وال×ا》اك
  ___  " 168"  م4/1/2023
  ___  "132"  م5/1/2023
”＞≧［ ال≠『）｜ف≧［ 《ق｝م｝ن ب‖ل〔، ｝ في ه‖ا ال≧｝م ع×｜ات ال≠±『    م8/1/2023

ت関｜ر ه‖ا ال＋～ث أ《＝ًا في  وق～
  .م9+10+11+12+16+31/1/2023

ما 《±≠ى 》ال±【｝د  ｝ن ال≠『）｜ف ＞｝ن في ه‖ا ال≧｝م ي―دえ ال≠±『｝”  " 292"  م15/1/2023
  .ال≠ل＋≠ي في م＞）قة 》اب ال±ل±لة

ما 《±≠ى 》ال±【｝د  ｝ن ال≠『）｜ف ｝ن في ه‖ا ال≧｝م ي―دえ ال≠±『｝”＞  " 169"  م17/1/2023
  .ال≠ل＋≠ي في م＞）قة 》اب ال±ل±لة

  ___  " 154"  م18/1/2023
رق÷ات صاخ薯ة  ف｝ن ال≠『）｜ ＞｝ن في ه‖ا ال≧｝م ي―دえ ال≠±『｝”  " 197"  م19/1/2023

وما 《±≠ى 》ال±【｝د ال≠ل＋≠ي، خاصة في م＞）قة 》اب ال｜ح≠ة 
  "يه｝دا غل藷〔"وع『薯ات ；薯ة ال÷－｜ة ال≠×｜فة، ي『ق～مه］ ال≠『）｜ف 

  ___  " 142"  م22/1/2023



أعالم دولة االح『الل، وをق｝م｝ن  ｝ن ال≠『）｜فو  ｝ن ي｜فع ال≠±『｝”＞  "233"  م23/1/2023
》ال｜ق’ والغ＞اء، وをه『ف｝ن ض～ الفل±）≧＞≧≧［، م）ال』≧［ ب｝ضع 

سل）ات االح『الل ي～ها على ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، 
وت｜館…ت ه‖ه االق『＋امات في م＞）قة 》اب ال±ل±لة وال÷－｜ة 

  .ال≠×｜فة وم÷لى 》اب ال｜ح≠ة
  "يه｝دا غل藷〔"ي『ق～مه］ ال≠『）｜ف   "227"  م24/1/2023
  "يه｝دا غل藷〔"ي『ق～مه］ ال≠『）｜ف   "307"  م25/1/2023
  ___  " 214"  م26/1/2023
  ___  " 115"  م29/1/2023
  ___  " 115"  م30/1/2023
ي』لغ " اي『≠ار ب［ غف≧｜"ع＝｝ ال藷＜関±／ ال≠『）｜ف وزを｜ األم［ الق｝مي اإلس｜ائ≧لي    م1/1/2023

 .القادمش｜”ة االح『الل ن≧『ه 》اق『＋ام ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك األس』｝ع 
  ات ل『غ≧≧｜ ال｝ضع薯ل ال≠…ع｝م تق～م ل×｜”ة الق～س الع～ي～ م［ ال）لち藷ج≠اعات اله

القائ］ في ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، وال『ي ته～ف إلى ن±ف ال｝ضع ال『ارを－ي 
  .القائ］ في ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، وف｜ض س藷）｜ة االح『الل عل藷ه

  )2(ج／ول رق〕 
    ة ض～ ال≠±ل≠≧［ ال｝اف～ي［ لل÷الة في سل）ات االح『الل ت×～د م［ إج｜اءاتها藷。≠الق

رحاب ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، وت＋『【… 》）اقاته］ ال×－÷藷ة، وت－＝عه］ 
لل『ف『藷‘ ال～ق≧さ، وق～ ت関｜ر ح～وث ه‖ه اإلج｜اءات الق≠。藷ة خالل ه‖ا ال×ه｜ في 

  :األ《ام اآلت藷ة
  مالح）ات  ال「ار‒خ

ال≠±【～، وتع『～え على ع～د م［ وت≠＞ع م［ ه］ دون س［ ال－≠±≧［ عامًا م［ دخ｝ل   م3/1/2023
ال≠÷ل≧［ 》ال＝｜ب، وتع『قل ع～دًا آخ｜، وت±≠ح لل≠±『｝”＞≧［ ال≠『）｜ف≧［ 》ال？藷ام 
》≠±≧｜ات ع＞～ أب｝اب ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، وتع『～え على ال≠÷ل≧［ ال≠ق～س≧≧［ 

  ال≠『｝اج～ي［ ع＞～ ه‖ه األب｝اب،
  .وت×～د إج｜اءاتها خاصة ع＞～ صالة الف【｜، وت≠＞ع ال×薯اب م［ ال～خ｝ل   م5/1/2023
وت＞×｜ الع～ي～ م［ ال＋｝اج… الع±を｜ちة وال×｜”藷ة، وتع『～え على ال≠÷ل≧［ 》ال＝｜ب   م7/1/2023



  .واله｜اوات
وت）لさ ”ائ｜ة م｜وح藷ة وأخ｜う م±≧｜ة ل≠｜ا；薯ة ال≠÷ل≧［ في ال≠±【～ األق÷ى   م13/1/2023

  .ال≠薯ارك
  _________  م15/1/2023
وتع｜قل دخ｝ل ال±ف≧｜ األردني إلى ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، وت－＝ع م～ي｜   م17/1/2023

  .لل『ف『藷‘" ع≠｜ ال関±｝اني"ال≠±【～ ال×藷خ 
وت＞×｜ ح｝اج…ها الع±を｜ちة وال×｜”藷ة، وت－＝ع ال｝اف～ي［ لل『ف『藷‘ وال『＋ق≧さ   م19/1/2023

  .ال≠≧～اني
وال×｜”藷ة على ”｜ق ال≠±【～ األق÷ى وت＞×｜ الع～ي～ م［ ال＋｝اج… الع±を｜ちة   م20/1/2023

ال≠薯ارك وم～اخله وأب｝ا》ه، وتع『قل ع～دًا م［ ال≠÷ل≧［ 》＋【ة ع～م ح÷｝له］ على 
 ‘藷』ًا لل『ف｜≦『館 ال＝｜ب على ع～د آخ｜، وت－＝ع ع～دًا《 え～』ح خاصة، وتعをت÷ار
وت～ق≧さ 》）اقاته］ ال×－÷藷ة، م≠ا ع｜قل ح｜館ة دخ｝له］ إلى ال≠±【～ األق÷ى 

藷ة ل『｜اق‐ ال≠÷ل≧［ في ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، ال≠薯ارك، وت）لさ ”ائ｜ة م｜وح
》اإلضافة إلى م＞عها ال≠÷ل≧［ ال｝اف～ي［ لل÷الة في رحاب ال≠±【～ األق÷ى 

  .ال≠薯ارك  م≠［ 《＋≠ل｝ن 》）اقات ال＝فة الغ｜｟藷ة م［ ال｝ص｝ل إل藷ه
  __________  م23/1/2023
  __________  م26/1/2023
  .ألداء صالة الف【｜ت≠＞ع ال×薯ان م［ دخ｝ل ال≠±【～ و    م27/1/2023
ج≠اعات الهち藷ل ال≠…ع｝م ت～ع｝ حち｝مة االح『الل لل±≠اح له］ ب『ق～《］ الق｜اب≧［ في    م4/1/2023

ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك، وزをادة ع～د ال±اعات ال≠±≠｝ح بها الق『＋ام ال≠±【～ 
األق÷ى ال≠薯ارك، وال』～ء ب『ق±藷］ ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك على غ｜ار ال≠±【～ 

  .اإلب｜ا！藷≠ي
سل）ات االح『الل ت』～أ 》اس『－～ام م÷）ل＋ات ل『غ≧｜ مع＞ى االع『～اء على ال≠±【～    م7/1/2023

ال≠±【～ "، و館ل≠ة "زをارة"》ちل≠ة " اق『＋ام"األق÷ى ال≠薯ارك، م】ل اس『』～ال 館ل≠ة 
، وذل〔 ل『』｜を｜ دخ｝له］ إلى ال≠±【～ "م【≠ع األق÷ى"األق÷ى ال≠薯ارك 》ちل≠ة 

  .األق÷ى ال≠薯ارك
ع［ ال≠±【～ األق÷ى " دان藷ال زه≧｜ أب｝ ن÷｜ة"ع～ ال×اب سل）ات االح『الل ت 薯  م12/1/2023



 .ال≠薯ارك ل≠～ة خ≠±ة وأر｟ع≧［ ي｝ماً 
  ،ة藷｠｜ة الغ藷｠｛＜】ة وال藷｠｛＜】ات غام＝ة م『±ارعة في ال【ه『≧［ الを｜ف ع［ حف×関ال

  .تق｝م بها سل）ات االح『الل في م＋ょ藷 ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك
×ار館ة في اق『＋امات ال≠±【～ األق÷ى م＞〕≠ات الهち藷ل ال≠…ع｝م ت～ع｝ أن÷ارها لل≠   م22/1/2023

ال≠薯ارك، في ب～ا《ة ال×ه｜ القادم 》＋【ة األ、藷اد ال≧ه｝د《ة، وت｜سل ”ل薯ات إلى 
ش｜”ة االح『الل ت）ل‐ ف≧ها أن 《ち｝ن ال｝ضع في ال≠±【～ األق÷ى ال≠薯ارك على 
غ｜ار ال≠±【～ اإلب｜ا！藷≠ي في ال－ل≧ل، 館≠ا ت）ل‐ ت±ه≧ل اق『＋امات ال≠±『｝”＞≧［ 

  .±ه｝لة وを±｜ ح±‐ زع≠ه］ال≠『）｜ف≧［ لل≠±【～ 》
ت～ع｝ سل）ات االح『الل إلى ال±≠اح لها " الهち藷ل ال≠…ع｝م"ج≠اعات ما 《±≠ى بـ   م24/1/2023

》إدخال أدوات ت±『－～م في أداء ال）ق｝س ال『ل≠｝د《ة إلى ساحات ال≠±【～ األق÷ى 
 .ال≠薯ارك الس『－～مها في أ、藷اده］ ح±‐ زع≠ه］

  في ال≠±【～ األق÷ى م【≠｝عة م［ ش｜”ة االح『الل تق『＋］ ال≠÷لى الق』لي
  .ال≠薯ارك

ع～د م［ ض薯اゅ وم－اب｜ات وش｜”ة سل）ات االح『الل 《ق『＋≠｝ن ع～دًا م［    م25/1/2023
  .ال≠÷ل藷ات ال≠±ق｝فة، وم＞）قة ；薯ة ال÷－｜ة ال≠×｜فة

 م［ ساحات ال≠±【～ األق÷ى" ن：藷±ة خ｝を’"سل）ات االح『الل تع『قل ال≠｜ا》）ة    م27/1/2023
  .ال≠薯ارك

ت～ع｝ أن÷ارها إلى ال≠×ار館ة في " الهち藷ل ال≠…ع｝م"بـ ج≠اعات ما 《±≠ى   م30/1/2023
االق『＋امات ال≠＞｝え ت＞ف≧‖ها م［ ق』ل ه‖ه ال≠【≠｝عات في األشه｜ القادمة 》＋【ة 

 .األ、藷اد ال≧ه｝د《ة
  ة ال≠｜ا》）ة藷ع～ ال≠ق～س薯ال＋ل｝اني"سل）ات االح『الل ت えع［ ال≠±【～ األق÷ى " ه＞اد

  .ال≠薯ارك
 


