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“إن بمقدورنا من خالل 
السياحة أن نستقطب 

أنظار العالم ليرى عراقة 
األردن وشعبه، وما يملكه 
هذا البلد من فرص عديدة 

وكنوز فريدة.”
جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين

في  السياحة  لجنة  اجرت  السياحة:  عالم 
مجلسها  انتخابات  االردن  تجارة  غرفة 
السياحية  المؤسسات  رؤساء  من  المكون 
وومثلي صناعة السياحة والسفر والضيافة 
وتعاون  رؤيا  لخلق  والهادف  وخدماتها  
التجاري والسياحي نحو  القطاع  يسهم فيه 
وتطويرها   وخدماتها  السياحة  ديمومة 

وتعزيزها
لجنة  ان  السياحة   عالم  جريدة  علمت  و 
المهندس  السيد  انتخبت  قد  السياحة 
ادارة  مجلس  ورئيس  الهندي  عبدالحكيم 
جمعية الفنادق  نائبا لرئيس اللجنة السياحية 
والتي تعتبر من اللجان الرئيسة  والفاعلة 
في غرفة تجارة االردن ،ونال الهندي الثقة 
السياحة  ملفات  ادارة  في  لمهارته   نظرا 

والضيافة وصناعتها،

للمهندس  السياحة  عالم  جريدة  تبارك  واذ 
كما  نائبا  بانتخابه  الهندي  الحكيم  عبد 
جمال  السيد  مجددا  اللجنة  لرئيس  تبارك 
تجارة  غرفة  ادارة  مجلس  عضو  الرفاعي 
رؤساء  -وزمالئه  الخدمات  -قطاع  االردن 
المؤسسات السياحية  والسادة االعضاء في 
جمعية  رئيس  سميح  محمد  السيد  اللجنة، 
والسيد  االردنية  والسفر  السياحة  وكالء 
الجمعية  ادارة  شاهر حمدان عضو مجلس 
والسيد جمال الضامن -عضو مجلس ادارة 
الجمعية  وابراهيم زريق من جمعية التحف  
المصنوعات اليدوية والسادة فيصل مرزي 
عضو مجلس ادارة جمعية السياحة  والسيد 
تجارة  غرفة  مجلس  عضو  حمدان  بهجت 

عمان والسيد عبد العبادي

 عالم السياحة 
تبارك للمهندس عبدالحكيم 

الهندي بانتخابه نائبا لرئيس 
اللجنة السياحية في غرفه تجاره 

االردن

عالم السياحة-خاص:
استعداداتها  واآلثار  السياحة  وزارة  أكملت 
والمواطنين  والزوار  السياح  إلستقبال 
السعيد  الفطر  عيد  عطلة  بقضاء  الراغبين 
تتميز  التي  العائلية  السياحية  األجواء  وسط 

بها المملكة.
كافة  أن  صحفي،  بيان  في  الوزارة  وأكدت 
المواقع السياحية واألثرية في المملكة جاهزة 
والمواطنين،  السّياح  من  روادها  إلستقبال 
جميع  في  متوفرة  السياحية  الخدمات  وأن 

هذه المواقع .
وتوقعت الوزارة أن تشهد المنشآت السياحية 
في المملكة نسب إشغال عالية مع حلول عيد 
سلسلة  الوزارة  إطالق  مع  بالتزامن  الفطر، 
للتعّرف  المواطنين  لتشجيع  تهدف  إجراءات 

على المنتج السياحي األردني المتمّيز.
أطلقته  الذي  أردننا جنة ”  برنامج ”  ويأتي 
اإلجراءات،  طليعة هذه  في  الوزارة مؤخرا، 
ويتضمن البرنامج ألول مرة وجهات سياحية 
مميزة، باإلضافة للمواقع السياحية واألثرية 
تجربة  المواطن  يكسب  وبما  الرئيسية، 
سياحية فريدة بكلف تتحملها موازنة العائلة 

األردنية.
األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعى  وقد 
الحسين بن عبد اهلل الثاني ولي العهد المعظم 
بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 
لتعزيز  يهدف  الذي  البرنامج  إطالق  حفل 
السياحة  تنشيط  بغية  التسويقية  الجهود 
زيارة  على  المواطنين  وتشجيع  الداخلية 

المواقع السياحية واألثرية.
مجد  السيدة  واآلثار  السياحة  وزيرة  وقالت 
أنَّ  اإلطالق،  حفل  في  كلمتها  خالل  شويكة 
حدوَد  ال  فرصًا  تصنُع  األردن  في  السياحَة 
لها، وكيَف وان السواعُد الوطنيْة تساهُم في 
واجتماعيًا  اقتصاديًا  الفرْص،  هذِه  تحريِك 
والمؤسساْت،  والمجتمعاِت  لألفراِد  وثقافيا، 
في  السياحِة  وفرُص  منافُع  تكمُن  فيما 
القطاعاِت  تحريِك  على  قدرِتَها  في  المملكة، 
األقتصاديِة المختلفْة، وتسهُم في دعِم صناعٍة 
الترفيْه، وخلِق فرِص عمٍل للشباْب من خالِل 
المستوى،  قطاعيْة، عاليِة  بمهاراٍت  تأهيِلهم 

واإلحتراْف.
بأن سلسلة اإلضافات على  وأضافت شويكة 
والدفع  الحجز  إمكانية  أتاحت  البرنامج، 
البريد  مكاتب  وعبر  اإللكترونية  بالوسائل 
تطبيق  توفير  مع  المحافظات،  في  المنتشرة 
االستعالم  يتيح  الذكية  للهواتف  الكتروني 
الستقبال  ساخن  وخط  والدفع،  والحجز 
تدعم  فيما  واالستفسارات،  المالحظات 
على  المجاني  بالنقل  الرحالت  هذه  الوزارة 
متن حافالت النقل السياحي وبنسبة 40 % 

من تكلفة الطعام والشراب واإلقامة.
قموه  عيسى  السيد  الوزارة  عام  أمين  وأكد 
من  جملة  طرح  في  مستمرة  الوزارة  أن 
السياحة  حركة  لتنشيط  المخصصة  البرامج 

المدن  من  عدد  إضافة  خالل  من  الداخلية 
مسارات،  قائمة  على  السياحية  والمواقع 
اضافة الى زيادة عدد الفنادق وخدمات الطعام 
البرنامج،  هذا  داخل  واإليواء  والشراب 
سياق  في  وذلك  منافسة.  تشجيعية  بأسعار 
على  والتسهيل  المحلية  السياحة  تشجيع 
العائلة األردنية لقضاء عطلة سياحية بأسعار 
المخيمات  في  والمبيت  االقامة  في  تناسبها 
في  والمطاعم  كالفنادق  السياحية  والمنشات 
وعجلون  والطفيلة  والشوبك  والبترا  العقبة 

ووادي رم.
التنسيق  منظومة  إكتمال  إلى  قموه  وأشار 
الحدودية  المعابر  في  المختصة  الجهات  مع 
قدوم  بتسهيل  الكفيلة  االجراءات  التخاذ 
السياح األجانب واألشقاء العرب والمغتربين 
السياحية  بالنشرات  وتأمينهم  األردنيين، 
السياحية  المواقع  عن  معلومات  المتضمنة 
واألثرية، وعن النشاطات الثقافية والترفيهية 
منها  االستفادة  والزائر  للسائح  يمكن  التي 

ومشاهدتها.
وأضاف بأن غرفة عمليات الوزارة و مكاتب 
مدار  على  تعمل  الميدان،  في  المديريات 
ادارة  عمليات  غرفة  عن  فضال   ، الساعة 
بشرية  بكوادر  والمزودة  السياحية  الشرطة 
مؤهلة تتحدث خمس لغات، وتختص باستقبال 
يتعلق  ما  وكل  والمالحظات  االستفسارات 
لضيوف  والمعاملة  االستقبال  حسن  بضمان 

الوطن، على الرقم المجاني 117777.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور 
 ” برنامج  إطالق  إن  عربيات،  الرزاق  عبد 
أهداف  تحقيق  سياق  في  يأتي  جنة”  أردننا 
فعلي  تمكين  في  المتمثل  التنموية  السياحة 
تجربة  عشر  خمس  في  الخدمات  لمقدمي 
يفضي  بما  البرنامج،  شملها  محلية  سياحية 
إلى إحداث تنمية حقيقية وتوفير فرص عمل 

ألبناء المجتمع المحلي.
بتسخير  قامت  الهيئة  أن  عربيات  وأضاف 
والمسموع  المرئي  من  التسويق  أدوات  كل 
اإلجتماعي  التواصل  ومواقع  والمكتوب 
لتقديم دعم كامل للحملة فضال عن إستضافة 
من  كجزء  واعالميين  وصحفيين  مدونيين 

جهود التسويق.
دوري  بتقييم  ستقوم  الهيئة  أن  إلى  وأشار 
السياحية  التجارب  زيادة  بهدف  للبرنامج 
المشمولة بالبرنامج، بهدف زيادتها بوصفها 
الوسيلة المناسبة لخلق فرص العمل وتمكين 
المجتمع المحلي من خالل استحداث الفرصة 
وتسويقها ودعمها واتاحتها ألبناء المجتمع.

يستمر  الجديد  بتصميمه  البرنامج  أن  يشار 
العام  من  أيلول   30 حتى  األول  موسمه  في 
الحالي ليصار إلى إطالق نسخة جديدة تتناغم 

مع الموسم القادم

وزارة السياحة واآلثار 
تطلق برنامج تنشيط 

السياحة الداخلية “أردننا 
جنة “بالتزامن مع عطلة 

عيد الفطر السعيد

عالم السياحة:دعت الغرفة التجارية في الرياض 
المكاتب السياحية السعودية إلى البحث عن بدائل 
بين  التوتر  زيادة  على  جديد  مؤشر  في  لتركيا، 

البلدين وانتقاله إلى الصعيد الرسمي
التجارية  الغرفة  إدارة  مجلس  رئيس  وذكر 
بالرياض، عجالن العجالن، عبر حسابه الرسمي 
في موقع “تويتر”، اليوم االثنين: “خاطبنا مكاتب 
تسهيالت  تقديم  على  لحثهم  والسياحة  السفر 
وجهة  وتغيير  حجوزاتهم  تعديل  في  للراغبين 
سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة 
حقوق  وباحترام  باألمان  تتمتع  التي  والصديقة، 
من  السعوديون  له  يتعرض  ما  ظل  في  السائح، 
صحيفة  نقلت  تركيا”.بدورها،  في  مضايقات 
“سبق” أن غرفة الرياض “أخطرت مكاتب السفر 
ونصيحتهم  السياح  بتوعية  بدورها  والسياحة 
من  السياح  له  يتعرض  لما  لتركيا،  السفر  بعدم 
مضايقات ومخاطر أمنية، وحثتهم على مساعدة 
مكتب  أي  في  تركيا  إلى  حجوزاتهم  أتموا  من 

سياحي، بالبحث عن بدائل سياحية آمنة”.ويأتي 
تركيا  بين  العالقات  تشهد  بينما  اإلخطار  هذا 
والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، 
جمال  السعودي،  الصحفي  اغتيال  رأسها  على 
خاشقجي، في قنصلية بالده في اسطنبول، يوم 2 
أكتوبر 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 
شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ 
الجريمة.وفي الوقت الذي يمتنع فيه قادة البلدين 
في األشهر األخيرة عن أي تصريحات حادة ضد 
البعض، أطلق ناشطون سعوديون حملة  بعضهم 
السياحة  ضد  إعالم  وسائل  قبل  من  مدعومة 
المواقف حملت  أن هذه  تركيا.إال  واالستثمار في 
أصدرت  حيث  رسميا،  طابعا  األخيرة  األيام  في 
للسعوديين  تنبيها  أنقرة  في  السعودية  السفارة 
تركيا،  في  العقارات  شراء  من  عبره  حذرتهم 
المواطنين  الحقا  التجارية  الرياض  غرفة  لتحذر 

من االستثمار في تركيا ومن ثم السياحة فيها.
RT :المصدر

الرياض تدعو المكاتب السياحيةفي 
السعوديةللبحث عن بدائل لتركيا


