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سعادة  خماش ياسين
 يدعو لالستعداد وتكاثف الجهود لجعل العقبة مقصد 

سياحي عالمي و بحضور رئيس الديوان الملكي العامر

عامن-عامل السياحة:
تحدث سعادة  خامش ياسني  بحضور رئيس الديوان املليك 
االستثامرات  و  البحري  السياحة  قطاع  اهمية  عن  العامر 
يف  العقبة   وحاجة  السياحي   البحري  النقل  و  السياحية 
استعداد  اليه  عمل  و  والتحفيز  االستثامرات  فرص  توفري 
خصوصا  الشاطئية   السياحية  املشاريع  ملنافسة  للعقبة 
القادمة الدول املجاورة املجاوره و رضوره تكاثف الجهود 
املشرتكه بني القطاع الخاص و العام لتصبح العقبة مقصد 
يليق  مبستوى  و  خدماته  بكل  منافس  عاملي  سياحي 
كرميه  لدعوة  استجابة  وذلك  االردنيه  البحرية  بالسياحة 
خالل  دار  حيث  العامر  املليك  الديوان  رئيس  معايل  من 

االستثامرات  و  البحري  السياحة  قطاع  يخص  حوار  اللقاء 
البيئي  الغوص  و  السياحي  البحري  النقل  و  السياحية 
ملنافسة  العقبة  ملدينة  استعداد  بآلية  القيام  و  السياحي 
املشاريع السياحية الشاطئية  تكاثف الجهود املشرتكه بني 
القطاع الخاص و العام لتصبح العقبة مقصد سياحي عاملي 
منافس بجميع خدماته و مبستوى يليق بالسياحة البحرية 
المكانيات  ومستعرضا  املقومات   متلك  الذي  االردنيه 
باملقدمهو  تكون  ان  لتستحق فعال  العقبة  املتوفره مبدينه 
االمكانيات لتحقيق ذالك مختتام حديثة بالدعاء بالتوفيق 

للعقبة الحبيبة وان يحفظ الله االردن قيادة و شعبا

المجلس األعلى لالتحاد ينتخب
 محمد بن زايد رئيساً لدولة اإلمارات

عالم السياحة-االخبار

اليوم  لالتحاد،  األعلى  المجلس  انتخب   :
زايد  بن  محمد  الشيخ  باإلجماع  السبت، 
العربية  اإلمارات  لدولة  رئيساً  نهيان  آل 

المتحدة .

قصر  في  اجتماعاً  المجلس  وعقد 
محمد  الشيخ  برئاسة  بأبوظبي  المشرف 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
وفقا  دبي،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

لوكالة أنباء اإلمارات “وام”.
وشهد االجتماع حضور الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد 
حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي، 
الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي، 
عجمان،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو 
عضو  الشرقي،  محمد  بن  حمد  والشيخ 
والشيخ  الفجيرة  حاكم  األعلى  المجلس 
المجلس  عضو  المعال،  راشد  بن  سعود 
والشيخ سعود  القيوين،  أم  حاكم  األعلى 
بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى 

حاكم رأس الخيمة.

شؤون  وزارة  من  صادر  بيان  وذكر 
من   51 المادة  بموجب  تم  أنه  الرئاسة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  انتخاب  الدستور 
آل نهيان باإلجماع رئيساً لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.

األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  وأكد 
لما  الوفاء  على  البالغ  حرصهم  لالتحاد 
أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة 
المغفور  المؤسس  من  استمدها  ومبادئ 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
اإلمارات  دولة  مكانة  رسخت  والتي 
العربية المتحدة على المستويين اإلقليمي 
الوطنية  إنجازاتها  وتعززت  والعالمي 

المختلفة.

بأن  التامة  ثقته  عن  المجلس  وأعرب 
شعب دولة اإلمارات سيبقى كما أراده زايد 
لالتحاد  أميناً  حارساً  دوما  والمؤسسون 

ومكتسباته على جميع المستويات.

بن  محمد  الشيخ  أعرب  جانبه  ومن 
الغالية  للثقة  تقديره  عن  نهيان  آل  زايد 
السمو  أصحاب  إخوانه  إياها  أواله  التي 
الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
حكام اإلمارات راجياً المولى عز وجل أن 
هذه  مسؤولية  حمل  على  ويعينه  يوفقه 
خدمة  في  حقها  وأداء  العظيمة  األمانة 

وطنه وشعب اإلمارات الوفي.

أعداد زوار األردن في الثلث األول
 من العام الحالي تكسر حاجز التوقعات

عالم السياحة:

المملكة  الى  القادمين  السياح  عدد  إجمالي  بلغ 
خالل الثلث األول من العام الحالي، مليونا و59 
ألفا و92 سائحاً متجاوزاً األعداد المتوقعة لنفس 
التوقعات للفترة نفسها تشير  العام، حيث كانت 

الى قدوم مليون و37 ألف سائح.
الصادرة عن وزارة  الشهرية  النشرة  وأظهرت 
مجموع  في  ملحوظاً  ارتفاعا  واآلثار،  السياحة 
خالل  بالمئة   295.9 بنسبة  الدوليين  الزوار 
بنفس  مقارنة  الحالي،  العام  من  األول  الثلث 
ارتفع عدد سياح  2021، حيث  الفترة من عام 
بنسبة  أعاله  المذكورة  الفترة  لنفس  المبيت 

280.5 بالمئة ليصل الى 902426 سائحا، كما 
 415.8 بنسبة  الواحد  اليوم  زوار  عدد  ارتفع 

بالمئة ليصل 156666 سائحا.
في  كبيراً  نموا  الماضي،  نيسان  شهر  وشهد 
عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة  بالمئة،   290.5

الماضي، ليصل الى 278888 سائحا.
زوار  أعداد  في  الزيادة  فإن  النشرة،  وبحسب 
السياحي  بالدخل  المتحقق  واالرتفاع  المملكة، 
اتخذتها  التي  التخفيفية  اإلجراءات  نتيجة  جاء 

الحكومة باآلونة األخيرة على قيود السفر
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مجلس إدارة شركة مناجم 
الفوسفات األردنية ينتخبون 
باألغلبية المهندس عامر 
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After terror attacks 
more people afraid of 
dying in a plane crash
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جريدة عالم السياحة تهنئ صاحبي الجاللة وسمو ولي العهد
بمناسبة نيل سمو ولي العهد  االمير الحسين 

الشهادة االولى من جامعة جورج تاون

وزيرة السياحة لينا عناب تخوض تجربة 
سياحة المغامرة في وادي الهيدان-مادبا

 أعراض مرضية يمكن
 شفائها بالملح والفلفل

!األسود والليمون
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Royal Jordanian’s 787 air show celebrates cen-
tennial of the Great Arab Revolt flying at low 
altitudes beside the Royal Jordanian Falcons 
fleet.
The air show included two tours over Amman. 
The RJ 787 carried the logo of the centennial 
of the Great Arab Revolt on the bottom of its 
fuselage; it was executed by RJ’s Engineering 
and Maintenance Department. RJ employees 
wearing their uniforms, took part in the parade 
and were preceded by a float of an RJ aircraft 
and RJ’s colors and logo.

Royal Jordanian expands code-share 
partnership with Qatar Airways
This new agreement will see addition of 
six new destinations to  Royal Jordanian’s 
network. RJ will enhance Qatar Airways’ 
network with addition of flights from Amman 
to Doha, furthering existing Qatar Airways 
code-share on Royal Jordanian operated 
flights to Doha.Royal Jordanian customers 
will have access to more destinations on Qatar 
Airways global network such as, Dhaka in 
Bangladesh, Muscat in Oman, Karachi in 
Pakistan, Colombo in Sri Lanka, SEE MORE 
HTTP:TOURISMWORLD-SEYAHA.COM

Archaeologists have found a monumental struc-
ture buried under the sands of Petra, according 
to a new study that drew on satellite imagery 
to scan the ancient city.Satellite surveys of the 
city revealed a massive platform, 184ft by 161ft, 
with an interior platform that was paved with 
flagstones, lined with columns on one side and 
with a gigantic staircase descending to the east. 
A smaller structure, 28ft by 28ft, topped the 
interior platform and opened to the staircase. 
Pottery found near the structure suggests the 
structure could be more than 2,150 years old.
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