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جمعية وكالء السياحة تعلن نيتها تعليق أنشطتها 
مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة  

عالم السياحة:

اإلثنين, يونيو 24 2019
عمان- أعلنت جمعية وكالء مكاتب السياحة 
والسفر األردنية نيتها تعليق عضويتها بكافة 
وورش  بالمعارض  واالشتراك  الفعاليات 
العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة 

واآلثار وهيئة تنشيط السياحة.
بعثت  انها  بيان صحافي  في  الجمعية  وبينت 
برسالة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

للوقوف على أسباب نيه الجمعية تعليق جميع 
أنشطتها مع الوزارة والهيئة.

من  جدية  تلمس  لم  انها  الجمعية  وأوضحت 
مشاكل  حل  في  واآلثار  السياحة  وزارة  قبل 
السياحي والتعديل  النقل  القطاع خاصة ملف 
باإلضافة  السياحي،  النقل  نظام  على  األخير 
السياحة  تنشيط  وهيئة  الوزارة  دعم  إلى 
لجمعيات تعمل في مجال سياحة المغامرة غير 
مكاتب  حساب  على  وذلك  سياحيا  مرخصة 

السياحة والسفر.
وعن األمور العالقة مع هيئة تنشيط السياحة 
لنظام  المعدل  النظام  ان  الى  الجمعية  أشارت 
هيئة تنشيط السياحة والصادر مؤخرا لم يأخذ 
بعين االعتبار مالحظات الجمعية حول النظام 
الذي أقر دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة 
إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة االخيرة 

لمجلس إدارة الهيئة.
من  نوع  أي  يوجد  ال  انه  الجمعية  وأضافت 
اتخاذ  في  والهيئة  الجمعية  بين  التشاركية 
جزء  الجمعية  ان  من  الرغم  على  القرارات 

من الهيئة العامة. الغد

جمعية ادالء السياح االردنية تدعو العتصام  
امام وزارة السياحة

ادالء  جمعية  ادارة  مجلس  دعى  عالم 
وزارة  امام  احتجاجية  وقفة  الى  السياحة 
السياحة بهدف االحتجاج على عدم التنسيق 
والمشاركة  مع وزارة السياحة وتغييب دور 
اعضائها   مصالح  على  الحفاظ  في  الجمعية 
وقد وجهت دعوة للوقوف احتجاجا وتضمنت 

ارشادات  كما وردت:
بالوقفة  المشاركين  من  التكرم  نرجو 
اضراب(  وليس  )اعتصام  االحتجاجية 
 ٢٠١٩/٦/٢٦ الموافق  االربعاء  غدا 

والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  في 
السياحة،  وزارة  مبنى  امام  ظهرا 
التالية: التنظيمية  بالتعليمات   االلتزام 
 ١- عدم إغالق الشوارع واالكتفاء بالرصيف.
او  الرويال  موقف  في  السيارات  إيقاف   -٢
األجرة. بسيارات  والحضور  موقف   اي 
لمنع  واظهاره  الباج  ارتداء   -٣
االعتصام. ولوج  على   الدخالء 
النظافة. على  المحافظة   -٤ 
اثارة  وعدم  النظام  على  المحافظة    -٥
االدالء. عن  إلظهار صورة حضارية   ضجة 
مجلس  من  عضوين  تفويض  تم    -٦
وعليه  الصحفية  للمقابالت  اإلدارة 
مداخالت. أي  إعطاء  عدم   يرجى 
المجلس  رئيس  تفويض  تم  كما    -٧
للمفاوضة  اإلدارية  الهيئة  اعضاء  وبعض 
جميعا. عنكم  بالنيابة  الوزارة   مع 
أسماؤهم  التالية  الزمالء  تفويض  تم   -٨
 كلجنة تنظيمية لالعتصام وهم كل من السادة:
دعيبس    هشام  مدانات    عامر 
النعجة       وسليم  المريسي    وهاني 

مجلس إدارة الجمعية

مسافرة مزعجة تتسبب في مناورة
 جوية خطرة في سماء لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مسافرة 
طاقم  دفعت  أن  بعد  عام   25 العمر  من  تبلغ 
االستغاثة  إلى  الجوية   Jet 2 خطوط  طائرة 
بسالح الجو الملكي لمرافقة الرحلة المتجهة 
من مطار لندن إلى داالمان في تركيا من أجل 
ما  بحسب  لندن من جديد،  إلى مطار  العودة 

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

اعتقلت  امرأة  أن  إسيكس  شرطة  وقالت 
لالشتباه في قيامها بهجوم وتعريض الرحلة 
للخطر، بينما تسببت الطائرتان المقاتلتان من 
السالح الجوي الملكي في خرق حاجز الصوت 

أثناء تحليقهما العتراض الطائرة ومرافقتها 
إلى مطار لندن، مما دفع السكان إلى االتصال 
بنشر  الشرطة  قامت  جانبها  من  بالطوارئ. 
قالت  الواقعة  على  تعليقًا  تويتر  على  تغريدة 
فيها: “تلقينا عدد كبير من المكالمات الهاتفية 
ما  ولكن  قوي،  النفجار  السكان  سماع  حول 
حدث كان مجرد اختراق لحاجز الصوت من 

طائرة عابرة”.

كما قالت متحدثة باسم خطوط Jet 2: “نحن 
على علم بحادث يتعلق براكبة مزعجة للغاية 
داالمان  إلى  ستانستيد  من  رحلة  متن  على 
عادت  وقد  المساء،  هذا  من  سابق  وقت  في 
بالسلطات  اتصال  على  ونحن  بأمان  الطائرة 
بجد  نعمل  فنحن  تحقيقاتها،  لدعم  المعنية 
إلى وجهتهم  الباقين  العمالء  لضمان وصول 

في أقرب وقت ممكن”.

“لقد  إسيكس:  شرطة  باسم  متحدثة  وقالت 
متن  على  مزعجة  مسافرة  بوجود  علمنا 
المساء،  هذا  ستانستيد  إلى  متجهة  طائرة 
مكان  في  السكان  يكون  أن  احتمال  وهناك 
في  مرتبًطا  صاخًبا،  صوًتا  سمعوا  قد  قريب 
الغالب بطفرة صوتية،  ألن الطائرة انحدرت 

إلى المجال الجوي لستانستيد”.

منع ملكة جمال الكون من السفر بسبب “بقعة 
ماء” على جواز السفر

من  غريبة  مشكلة  مارتن  تيجان  األسترالية  العارضة  السابقة،  الكون  جمال  ملكة  واجهت 
نوعها أثناء مغادرتها مدينة بالي في إندونيسيا، حيث منعتها السلطات في مطار دينباسار 
من ركوب الطائرة بسبب وجود “بقعة ماء” على جواز السفر الخاص بها، بحسب ما ذكر 

.Fox News

ونشرت مارتن صورة لجواز السفر على إنستجرام مشيرة أنها تم منعها من الصعود على 
الطائرة، حيث كتبت: “لم ُيسمح لي بالصعود إلى الرحلة الجوية بسبب عالمة ماء في زاوية 

جواز سفري،  هل حدث هذا ألي شخص آخر”

في  األحد،  اليوم  المميزة،  اإلقامة  مركز  بدأ 
على  الحصول  في  الراغبين  طلبات  استقبال 
خالل  من  وذلك  السعودية،  المميزة  اإلقامة 
saprc. المنصة اإللكترونية الشاملة سابرك

.gov.sa
وذكر الموقع أن الراغبين في التقدم للحصول 
جميع  رفع  يستطيعون  المميزة  اإلقامة  على 
الوثائق المطلوبة والسداد اإللكتروني للمقابل 
المنصة  عبر  لإلجراءات  المخصص  المالي 
وفًقا  والمركز،  بالنظام  تعريفا  توفر  التي 

لوكالة “رويترز”.
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