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الصقور للسياحة 
والسفر

FALCONS 
Tourism&Travel 

 tel: 4613417  
 fax: 4613418-

E-mail:falcons-travel@
flyjordan.com.jo

SMART TOURS
سمارت للسياحة والسفر
Amman-Shimisani-
Tel-++5655094 
-5661299-fax-5655349
 email:info@smarttours-jo.com

ملحسللسياحة
MALHAS Tours
TEL: 5666516- 
Fax: 5065650-

عمان- جبل 
الحسين-مقابل 

الفرير-عمارة رقم85
Email:bmalhas@malhas-

tours.com
www.malhastours.com

واجهة االردن 
السياحية

ENJOY JORDAN

Fax: +962 6 5534244/
Tel: +962 6 5534544

hossam@enjoy-jordan.com

مشتهى للسياحة والسفر 
MOSHTHA   Travel &Tourism
الوكيل العام للخطوط الجوية 

الفلسطينية
TEL: 4636410.4620421  FAX: 

4611509-
EMAIL:info@mushtahatravel.

com

الدقاق للسياحة 
الدولية

Tel:5601076 
fax:5687972
info@dakkak.com

جبل الحسين-مجمع الحسيني
هاتف:5621119 

خلوي:0797777009
email:jordanhaj@yahoo.com

www.jabalalnour.com

Tel: 5674040- 5678833     fax:5686061 
Email:arnoun@arnoun.jo
الشميساني-شارع عبد الحميد شرف--قرب الخطوط الجوية الكويتية -بناية رقم 

Dakkak Holiday الدقاق للعطالت

Amman-Um Utheina Abu Zaid Center-
Tel:+96265533975- 5533278 Fax:5524677  

-e-mail:info@dakkakholidays.com

مجموعة شركات 
جبل النور  االردنية 

السعوديةللسياحة والحج 
والعمره

The Regency Palace  Hotel . 
Tel:+962-6-5607000

 Fax+962-6-5660013

Email:regency@nets.com.

Tel:+962 6 5659270
fax:+ 962 6 5659271

www.ammanchamhotel.com
P.O.Box:942275-shmeisani-amman11194 jordan

AMMAN CHAM PALACE
فندق عمان شام بالس

فندق سنشري بارك  5680090

جبل عمان - الدوار الرابع

 شارع تونس - بين الدوار الرابع والدوار الخامس

الجزيرةترافل
Al-Jazeerah Travel & Tourism 

tel: +962 6 5522377fax: +962 6 5522376
mobile:0795601617

seven circle-ibn al fata building no 5
email:ceo@jazgrp.com
branch jabal al hussein

tel:55653718 fax-5653719

تتقدم أسرة جريدة عالم السياحة
بأسمى آيات الوالء واإلخالص واالنتماء إلى مقام حضرة 

صاحب الجاللة
الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

وولي عهده األمين وإلى األسرة األردنية الواحدة
بمناسبة عيد استقالل المملكة 73

متمنين لوطننا الغالي مزيدا من التقدم واالزدهار في ظل 
القيادة الهاشمية الحكيمة

وكل عام والقائد والوطن بألف خير

المشروبات  تناول  أن  باكستانية  دراسة  كشفت 
في  الحلو”،  “االسم  عليها  يطلق  التي  الغازية، 

شهر رمضان يهدد صحة الصائمين.

المشروب  من  أكواب   8 تجرع  أن  الخبراء  وأكد 
الغازي وقت اإلفطار، عندما تكون المعدة خاوية، 
تودي  ربما  خطيرة  صحية  مشكالت  يسبب  قد 
بوينت”  “أوردو  لصحيفة  وفقا  األفراد،  بحياة 

الباكستانية.

جميل:  بالل  الدكتور  التغذية،  أخصائي  وقال 
اإلفطار  عند  الغازية  المشروبات  استهالك  “إن 
له عواقب وخيمة،  تكون  أن  يمكن  السحور،  أو 

لصعوبة استيعابها أثناء عملية الهضم”.

خطر  إلى  الباكستاني  التغذية  خبير  وأشار 
عند  الهضمي،  الجهاز  على  الغازية  المشروبات 
تؤدي  أن  يمكن  معدة خاوية، حيث  تناولها على 

ومشكالت  مفاجئة  دماغية  بسكتات  اإلصابة  إلى 
في  اإلطالق  على  تساهم  ال  أنها  كما  القلب،  في 
الجسم  تزيد حاجة  بل  بالعطش،  تقليل اإلحساس 
خالل  بالعطش  الشعور  وتسبب  السوائل  إلى 
وقت  تناولها  عن  االمتناع  يجب  لذا  النهار، 

السحور.

الجدير بالذكر أن كل كوب من المشروبات الغازية 
مع  حرارية،  سعرة   140 على  يحتوي  المحالة 
يجب  لذا  المباشرة،  الغذائية  للفوائد  افتقادها 
مثل  الطبيعية،  المشروبات  وتناول  عنها  التخلي 

سائل التمر الهندي وعصائر الفواكه الطازجة.

سم حلو” على موائد اإلفطار يهدد حياة الصائمين!

إستقبلت وزير السياحة واآلثار السيدة مجد محمد شويكة 
الثالثاء السيد محمد سميح رئيس جمعية وكالء السياحة 

والسفر وعدد من اعضاء الجمعية بحضور أمين عام 
الوزارة.

وأستعرضت شويكة، العالقة التشاركية الكاملة التي تجمع 
الوزارة بجمعيات المهن السياحية وبجمعية وكالء السياحة 

والسفر، بوصف الجمعية ركنًا أساسيًا من أركان صناعة 
السياحة، مشيدة بجهود الجمعية في تعزيز الجهود المبذولة 

في استقبال السياح وفي رفع مستوى ممارسة المهنة و 
نشر الوعي السياحي ألعضائها.

وأشارت الى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الجمعية 
في السعي لضرورة توفير البيئة المناسبة للسائح منذ 

لحظة وصوله المملكة، وأن هناك ضرورة لتطوير الخدمات 
السياحية في المواقع السياحية واألثرية.

 وأكدت الحاجة الى دراسة مشتركة بين الوزارة وجمعيات 
المهن تشمل المواضيع التي تعيق تطّورهذه الخدمات، 

مثل الجنسيات المقيدة وأنواع التأشيرات وتحسين مكتب 
السياحة الصحية في المطار وتأهيل المرافق الصحية في 

جميع المنافذ الحدودية. 

واستعرضت أهمية العمل على استقطاب السّياح الباحثين 
عن أنواع السياحة المختلفة المتاحة في المملكة وبخاصة 

السياحة الدينية نظرا لما يتفرد به األردن من مقومات 
فريدة لهذا النوع من السياحة كمسار عجلون- جبل نيبو- 

المغطس وضرورة تسويق هذا المسار للحج المسيحي بعد 
توفير الخدمات األساسية الالزمة في المواقع التي يتضمنها 

هذا المسار، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف من إستقطاب 
الحركة السياحية الوافدة إلى التركيز على الوجهات التي 

تشهد طلبا متزايدا مثل أنماط السياحة الدينية وسياحة 
المغامرات وغيرها.

 وأكدت ضرورة إيالء ملف السياحة العالجية األهمية 
القصوى وتشجيع المواطنين لزيارة المواقع والوجهات 

السياحية المميزة في المملكة، مشيرة إلى نية الوزارة منح 
المجلس الوطني للسياحة أدوارا مباشرة وفق مهامه التي 

نص عليها القانون.
وعرض رئيس الجمعية والحضور، لبعض القضايا كان من 
أبرزها ضرورة إطالع مجلس إدارة جمعية وكالء السياحة 

والسفر على مسودة نظام هيئة تنشيط السياحة قبل إقراره، 
وضرورة زيادة تمثيل مكاتب السياحة والسفر في مجلس 

إدارة الهيئة.
وأشاروا إلى عدم إلتزام شركات النقل السياحي المتخصص 

بالمواصفات المطلوبة التي تلبي حاجة مكاتب السياحة 
والسفر، مطالبين بالسماح لمكاتب السياحة والسفر بتملك 

وسائط نقل لخدمة مجموعاتهم السياحية.
واستعرض الحضور بعض المواضيع التي تتعلق بهيئة 

تنشيط السياحة، مؤكدين ضرورة وجود نائب لرئيس 
مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، والموازنة بين تمثيل 

القطاع العام والخاص في مجلس إدارة هيئة تنشيط 
السياحة، وأهمية عقد إجتماع شهري لمجلس إدارة هيئة 

تنشيط السياحة.
وأكدت شويكة أن الغاية من تعديل نظام هيئة تنشيط 

السياحة، استحداث مجلس أمناء السياحة الصحية 
ضمن الهيئة و مأسسة وتوضيح المهام والمسؤوليات 

والصالحيات لجميع الجهات المعنية وآليات التنسيق فيما 
بينها، باإلضافة إلى تشكيل لجان للتخطيط اإلستراتيجي 
والحوكمة والتدقيق في الهيئة، فضال عن تمثيل قطاع 

المستشفيات الخاصة وشركات الطيران المحلية في 
مجلس إدارة الهيئة، مشيرة ألهمية هذه التعديالت تفعياًل 

لمبادىء الحوكمة الرشيدة  في الرقابة وتحديد المسؤوليات 
وتوضيح القواعد واالجراءات الالزمة لصنع القرارات 

فضال عن دعم الشفافية والمساءلة المؤسسية، ولضمان 
جودة الخدمات المقدمة.

ودعت شويكة إلى اإلنتظار فترة زمنية  تجريبية ال تتجاوز 
الثالثة أشهر للوقوف على أوجه القصور في تعديالت نظام 

الهيئة، ليصار بعدها الى تعديل النظام في حال إستدعت 
الحاجة ذلك، مشيرة الى أنه قد تم إحداث تغييرات جوهرية 

في نظام النقل السياحي المتخصص وبأن ملف النقل 
السياحي يعتبر في أعلى سلم أولويات الوزارة.

وزير السياحة واآلثار السيدة مجدشويكة تستقبل رئيس جمعية وكالء السياحة والسفر 
وعدد من اعضاء الجمعية بحضور أمين عام الوزارة. 


