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رئيس واعضاء مجلس االدارة 
ومدير عام شركة الكهرباء 

االردنية والعاملين فيها

يهنئون  صاحب الجاللة الملك
 عبداهلل الثاني والشعب االردني 
بمناسبة عيد الجلوس الملكي

شركة الكهرباء االردنية

عالم السياحة-خاص:

ترأست معالي وزيرة السياحة واآلثار السيدة 
مجد محمد شويكة اجتماع لجنة إدارة المواقع 

السياحية بعد إعادة تشكيلها مؤخرا.
المشكلة  اللجنة  أهداف  شويكة  واستعرضت 
المواقع  إدارة  نظام  من  أ   4- المادة  وفق 
والمتعلقة   2014 لسنة   23 رقم  السياحية 
والمحافظة  السياحية  المواقع  إدارة  بتنظيم 
عليها وتطويرها واستثمار مرافقها وإدامتها 
واألثرية  الحضارية  واهميتها  يتالءم  بما 

والبيئية وتهيئتها الستقبال الزوار.
تطوير  بإجراءات  قدما  المضي  أهمية  وأكدت 
الخدمات السياحية في المواقع وابراز المنتج 
اللجنة  قيام  ألهمية  مشيرة  المميز،  السياحي 
برسم السياسة العامة إلدارة المواقع السياحية 
على  والسيطرة  لها  ترويجية  خطط  ووضع 

الفعاليات واالنشطة التي تقام فيها.
الناظمة  التعليمات  بمراجعة  واوعزت شويكة 

إلى أن  اللجنة تمهيدا إلقرارها، مشيرة  لعمل 
النظام  يشملها  التي  السياحية  المواقع  عدد 
التي  المواقع  وهي  سياحيا  موقعا   52 هو 
من  قرارات  بموجب  سياحية  كمواقع  أعلنت 
عدد  اختيار  اللجنة  وقررت  الوزراء  مجلس 
اولى  كمرحلة  عليها  العمل  ليتم  المواقع  من 
الخدمات  وتطوير  اإلدارة  في  نموذجا  لتكون 

وتعليمات االستخدام .
وزيرة  معالي  ترأُسها  التي  اللجنة  وتضم 
الفايز  نايف  السيد  معالي  واآلثار،  السياحة 
جمعية  رئيس  الدين  فخر  عصام  والسيد 
شحاتيت  ميساء  واآلنسة  السياحية  المطاعم 
كأعضاء من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، 
نائبا  العامة  اآلثار  دائرة  مدير  إلى  باإلضافة 
للرئيس وأمين عام الوزارة ومدير عام هيئة 

تنشيط السياحة.

 اجتماع لجنة إدارة المواقع السياحية بعد إعادة
تشكيلها مؤخرا برئاسة شويكه وزيرة السياحة

 وكالء السياحة بصدد اعالن االعتراض على
نظام هيئة تنشيط السياحة الجديد

عالم السياحة:

وموافقة  رضا  عدم  عن  اخبار  رشحت 
مواد  على  والسفر  السياحة  وكالء  جمعية 
االردنية  السياحة  تنشيط  هيئة  نظام  في 
 ، تعديله   بعد  مؤخرا  صدر  والذي  الجديد  
وتجري حاليا اتصاالت مكثفة لتوضيح رؤية 
عن  اداريا  المسؤولة  وهي  السياحة  وزارة 
/ وزيرة  ترئس  حيث  السياحة  تنشيط  هيئة 
وزير السياحة رئاسة مجلس االدارة بموجب 
القانون ، وكانت الجمعية قد ابدت تحفظاتها 
وتعليقاتها ووجهة نظرها في مواد بعينها اال 
انه لم يتم االخذ بها وهو ما يبدو قد تسبب في 
القانونية  السبل  بكل  لالعتراض  نوايا  وجود 

المتاحة

 خماش طه ياسين :يستعرض اهم محاور اجتماع
 لجنة سياحة العقبة ويشكر كل المخلصين لخدمة

  سياحتها وتجارتها

عالم السياحة :العقبة-خاص:
ممثلةبالسيد  العقبة  سياحة  لجنة  اجتمعت 
و  الغوص  جمعية  رئيس  ياسين  طه  خماش 

غرفة تجارة العقبة و القرى السياحية .
و بحضور عطوفة رئيس السلطة و عطوفة 
العقبة  سياحة  مديرية  و  السياحة  مفوض 
المشاكل  و  المستجدات  اخر  لمتابعة  ذلك  و 
الحلول  ولوضع  العقبة  سياحة  تواجه  التي 
النشاط  ديمومة  لضمان  والمستقبلية  االنية 
واستشراف   للعقبة   والتجاري  السياحي 
  ٢٠٢٠ عام  لغاية  األستراتيجية  الخطط 
العقبة   سلطة  مع  وبالتعاون  السياحة  لوضع 
ومفوض السياحة وغرفة التجارة والمحافظة 
العام  القطاعين  المعنية من  المؤسسات  وكل 
طه  خماش  للسيد  تصريح  .وفي  والخاص 
عن  رضاه  عن  فيه  اعرب  والذي  ياسين  
مع  والسياحي  التجاري  القطاع  بين  التعاون 
المعنية  الرسمية  والمؤسسات  العقبة  سلطة 
العقبة  مدينة  في  والتجارة  السياحة  بتنشيط 
متابعة  على  الجميع  بحرص  تمثلت  والتي 
الخطط  الهادفة والعمل المستمر واالخالص 
من اجل انعاش السياحة وزدهارها بشكل دائم  
وقال ان اهم القضايا  التي تم بحثها ومتابعة 

تنفيذها تتلخص بما يلي :
في  المدنية  الطائرة  إغراق  على  العمل    -١
ببيئة  العقبة   مياه  واثراء  لخلق  العقبة  مياه 

مرجان تالئم محبي رياضة الغوص 
جوف  في  الدبابات  متحف  واستكمال   -٢
بالمرجان  الغوص  اثراء مواقع  البحر بهدف 
لجذب مزيد من  سياح جدد  لممارسة رياضة 
استهالك  على  للمحافظه  و  للغوص  الغوص 

مواقع الغوص الطبيعية .

٣- العمل على تطوير دائم وتجهيز خطة عمل 
إلستقبال  السياحي  و  التجاري   السوق  في 
والمتوقعه  الحالية  السياحية  الرحالت 
طيران  خطوط  رحالت   عبر  والقادمة 

. easyJet و Ryanair
٤- بحث وسائل وسبل تعزيز العالقات وقيام 
شراكة مع الخطوط التركية لتسويق العقبة .

٥- متابعة قرارات المجلس الوطني للسياحة 
بما يهم العقبة .

في   roadshow بمعارض  المشاركة   -٦
برلين و دزرلدوف و ميونخ و بوخارست و 

كرواتيا و الشيك و شكوسلفاكيا و غيرها .
ه  متنزَّ جانب  إلى  البحر  جار  سوق  نقل   -٧

الدرب و السينما الجديدة .
٨- متابعة خطة عمل زيادة وديمومه السياحة 

المحلية .
لخدمة  للسلطة  خاص  باص   ١٤ شراء   -٩

قطاع السياحة . 
١٠- المناقشة مع شركة جت للنقل بخصوص 
نقل السياح من شرم الشيخ و طابا الى العقبة 
مع  السلطة  دور  ومناقشة  التنسيق   -١١  .

هيئة تنشيط السياحة .
خاصة  كلية  إنشاء  موافقة  دراسة   -١٢

للفندقة بأعلى المستويات .
بالشكر  تصريحه  ياسين  طه  خماش  وانهى 
الحيَّة من  المخلصين  أصحاب الضمائر  لكل 
المسؤولين و أصحاب القرار ألهتماهم بالعقبة 
و  التجارية  القطاعات  و  سكانها  و  أهلها  و 
السياحية وقال بهذه المناسبة الدعو ان يحفظ 
اهلل األردن و سيد البالد الملك عبداهلل الثاني 

بن الحسين .


