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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 الفطر المبارك 

شركة الكهرباء االردنية

صيدنا من الفيسبوك:
- خماش طه ياسين وكادر من مركز غوص بيت العقبة يرافقوا ضيف-ذوي االحتياجات الخاصة 

عالم السياحة: صيدنا من الفيسبوك:

رافق الكابتن الغواص ورئيس جمعيه العقبه للغوص خماش 
طه ياسين   مع كادر المدربين زائر من رام اهلل ومن ذوي 
العقبه  االحتياجات الخاصه و عائلته برحله غوص بخليج 
 Bait في لفته رائعة  وذلك في مركز  غوص بيت العقبه

Alaqaba dive resort

عالم السياحة:
الشواربة  يوسف  الدكتور  عمان  أمين  أعلن 
سيشغل  الذي  عمان،  باص  مشروع  إطالق 
١٣٥ حافلة اعتبارا من يوم األحد ضمن خطة 
توفير ٢٨٦ حافلة حتى عام ٢٠٢٠. وتحدث 
لإلعالن عن  الشواربة خالل مؤتمر صحفي 
حافالت ” باص عمان ” للنقل العام، السبت، 
عن خطوط الخدمة، وآلية الدفع اإلكتروني، 
وأكد  تشغيلها.  سيتم  التي  الحافالت  ومزايا 
الشواربة على ضرورة وجود حلول جذرية 

لمشكلة النقل في عمان. وأشار إلى أنه سيتم 
تشغيل 260 حالفة مع نهاية 2020 ، مؤكدا 
على ضرورة االنتهاء من أعمال البنية للباص 
السريع. ولفت إلى أن الحافالت تتمتع بأعلى 
خدمة  توفر  حيث  من  العالمية  المواصفات 
االنترنت والدفع االلكترونية والشاشات التي 
القادمة.  والرحالت  الوقوف  محطات  تبين 
حيث  دولية  بخدمات  االستعانة  تم  وأضاف 
مع شركة  التعاقد  وتم  دولي  تم طرح عطاء 

تركية

امين عمان الدكتور يوسف الشواربة يعلن عن 
إطالق مشروع حافالت باص عمان 

اعتماد موقع Calendar.Jo لرزنامة الفعاليات 
واالنشطة السياحية في المملكة.

عالم السياحة-خاص:

تنشيط  وهيئة  واآلثار  السياحة  وزارة  أكدت 
إعداد  تم  أنه  مشترك،  صحفي  بيان  في  السياحة 
السياحية  واألنشطة  الفعاليات  لجميع  رزنامة 
الموقع  على  وضعها  تم  المملكة  في  تقام  التي 
http://www.calendar.jo/  ( اإللكتروني 

. )DefaultNew.aspx
وقالت وزيرة السياحة واآلثار مجد محمد شويكة 
أن الموقع سيكون رزنامة ومرجعًا أساسيا لجميع 
الفعاليات والنشاطات السياحية المختلفة، ويشتمل 
التي  والنشاطات  الترفيه  هي  نوافذ  خمسة  على 
والفن،  والثقافة  والعائالت،  األطفال  تستهدف 

والرياضة والمغامرة، وإدارة األعمال.
بالتنسيق  تقوم  الوزارة  أن  على  شويكه  واكدت 
مع جميع الجهات ذات العالقة من القطاعين العام 
والخاص المعنية بشمول الموقع لرزنامة الفعاليات 
التي تقام في المملكة وذلك لاللتزام والقيام بدورها 
كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز 
من  الصيف  فترة  في  ستقام  التي  الفعاليات  على 

هذا العام.
الفعاليات  لرزنامة   Calendar.jo موقع  اعتماد 

واالنشطة السياحية في المملكة.
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تطبيق  عبر  متاح  الموقع  ان  شويكة  وأكدت 
التواصل االجتماعي  الذكية وعلى موقع  للهواتف 
السياحة  تنشيط  هيئة  أن  إلى  مشيرًة   ، الفيسبوك 
 Summer( الصيف  كتيب  على  العمل  أنهت  قد 
مختصة  سياحية  نشرة  هو  و   )  brochure

باألنشطة والفعاليات خالل فترة الصيف.
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