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The award boosts our optimism and confidence in our 
ability to achieve more success, and will motivate us, 
even more, to continue to perform in a way that proves 
to all stakeholders that the trust they place in us is well 
earned and that we are proud and deserving heirs of 
those before us who achieved a lot over the years.

We are well aware that your confidence in us, which 
makes you choose RJ as your carrier, is essential, and we 
promise to be up to it. We are also aware that the airline's 
strategic goals can only be reached when it attracts more 
passengers, thus increasing the seat load factor, which is 
the real indicator of passenger satisfaction. 

As RJ competes with many other regional and 
international carriers, it is implementing a plan that helps 
it adapt to the market changes, provide compelling 
services, and operate on as wide a route network as 
possible, to become a gateway to and from the region.

The air transport industry has always been influenced 
by changes brought about by challenges. RJ, with its 
capabilities and people, has become an example of a 
company that knows how to face challenges, work under 
difficult circumstances, and overcome obstacles, turning 
them into opportunities for success. 

I welcome you, again, on board our aircraft, 
“Sharraftuna”, as we say in Jordan, which is a greeting 
word that comes from the heart. And hopefully you will 
always feel the genuine hospitality that Jordanians are 
known for all over the world.

Thank you and wish you a pleasant flight. 

Dear Guests,
 I would like to welcome you on board 

our fI would like to welcome you on board 
our flight, one of the many we reach a 
wide range of destinations. 

We value your trust in Royal Jordanian, your choice for 
travel, and work relentlessly to meet your expectations 
and facilitate your journey, for, our main objective is to 
make RJ your number one choice of airline.

“Destination Jordan” is one major driver of the 
Economic Modernization Vision that was recently 
launched by His Majesty King Abdullah II, given the 
importance of this sector to the national economy and 
the fact that Jordan is known for its unique religious, 
archaeological, natural, and therapeutic sites. This places 
a great responsibility on RJ, the national carrier of the 
Hashemite Kingdom of Jordan, a major driver in the 
tourism and air freight sectors, and a bridge that links 
Jordan to all parts of the world.

In light of the endeavors to help advance the tourism 
sector, RJ is currently implementing an ambitious plan 
for strategic transformation towards a future that will 
undoubtedly be better for the company and travelers, like 
you, who, for good reason, place their trust in it.  

The basis on which the five-year plan works includes 
strengthening the airline network by adding new 
destinations, such as Toronto, Milan, Lyon, Sharm 
El-Sheikh, and Antalya, and resuming operation to 
Bangkok and Hong Kong. The airline will also endeavour 
to replace its aircraft fleet with modern planes, and to 
double the number of aircraft to more than 40, to serve 
all routes. 

I am proud to point to a prestigious award that we 
received very recently; Airline Market Leader Award at the 
48th annual ATW Airline Industry Achievement Awards 
held in Doha, Qatar. RJ was bestowed this award for its 
strong performance and for transforming its vision to be 
the airline of choice connecting Jordan and the Levant 
with the world into a reality. 

Welcome

Samer Majali
RJ Vice Chairman/CEO
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The Long 
Weekend

GREAT ESCAPES

For those who love taking multiple vacations in the summer, sometimes a long weekend is 
all that is needed to experience a new destination. From luxury fans to history buffs, there’s 
a city and an itinerary that promise to hit the spot. 

Around the World

Milan Cathedral

Milan 
Wear comfortable shoes and get ready to get lost in pretty 
neighborhoods, quaint museums, and restaurants serving copious 
amounts of carbohydrates. Start with a visit to the center of the city 
and walk around the Duomo. Although the inside is beautiful, we urge 
you to climb to the top for panoramic views of the city. Stop for lunch 
at Ratanà, which offers Milanese cuisine with a modern twist. After 
lunch head to the shopping “Golden Triangle,” i.e Via della Spiga, 
Via Sant’Andrea, and Via Montenapoleone for some upscale retail 
therapy. To unwind, book a spa appointment at QC Termemilano, which 
has saunas, warm baths, cold baths, geyser pools, a Jacuzzi, and a 
pretty tearoom on the ground floor. A much-needed break after all that 
walking and shopping. 

Around the World

Cairo
Not for the fainthearted, this lively city is awash with Middle Eastern 
charm and a generous dose of history. Enjoy a traditional breakfast near 
The Islamic Quarter and start at Al-Hussein Mosque then walk over to 
the nearby Friday market for a piece of fresh fruit and tea with the locals. 
Next in line is the National Museum of Egyptian Civilization where the 
Royal Mummies’ Hall is not to be missed. Stroll down and feast your 
eyes on countless Kings and Queens from years gone by who are in 
astoundingly excellent condition. For a calmer pace book a Flouka and 
tour the Nile and watch the sunset. Dinner in Cairo is an experience on 
its own, with Sachi for the posh lover, Pier 88 for the lifestyle lover, and 
Abou Tarek for the Koshary lover. 

Barcelona
Nostalgic architecture meets European chic in the magical city of 
Barcelona. Start with chocolate covered donuts at Brunch & Cake, a 
popular jaunt that serves a fantastic cup of coffee. Next, take a walking 
tour starting in L’Eixample towards La Pedrera, and then Casa Batlló. 
Afterwards, continue down La Rambla to Palau Güell. The walk should 
leave you feeling inspired and slightly more creative, take full advantage 
of your mood and amble over to El Raval, a wonderful maze of cute 
boutiques and creative souls. Check out Ras for rare design items and 
Mutt for cool books and art. Time for tapas, and La Barceloneta and 
Lolita Tapería come strongly recommended. Try “La Bomba”, which is 
a meat-stuffed potato ball. After sunset watch the light show at Montjuic 
Fountain and smile at your fellow onlookers.

Khan Al-Khalili

El Raval
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Around the World

LIFESTYLE

Say 
 Om...
Make time to invest in some much needed “me time” with one of these creative 
spa treatments that promise to restore, revive, and replenish. 

Shinrin-Yoku (Forest Bathing)

Granted this treatment requires a slight time commitment, 
but Japanese wellness experts swear by the countless 
benefits of forest bathing, and contrary to what you might 
think, a bathtub is not part of the activity. Forest bathing, 
which is also known as ecotherapy, entails walking in any natural 
environment and consciously connecting with your surroundings. It 
can be done anywhere, on your own or as part of a guided tour. Feel 
free to journal your feelings as you walk.

Around the World

Ritual Therapy

Treatments that focus on physical and mental 
wellness are all the rage and choosing a session 

that combines the best of both worlds has 
never been easier. Ritual Therapy encompasses 

treatments that address mental healing and 
mindfulness through Dhammakaya Meditation in 
addition to physical balance and optimized health 

through Tok Sen and Gua Sha massages. 

Shirodhara

This traditional Indian treatment, which 
entails drizzling sesame oil on the forehead, 
is experiencing a revival and is now being 

incorporated into spa menus across the globe. 
Through spilling oil steadily, this practice aims to 

purify the mind and cure the body from conditions 
such as extreme exhaustion, anxiety, and insomnia. 

It also strengthens the skin and hair. 

Hot/Cold Therapy

Moving from extremely hot surroundings to 
incredibly cold does wonders for the body, all 

that is required is a bit of courage. Dipping into a 
hydrotherapy pool or spending time in the sauna 

will help rid the body of unwanted toxins. After 
that, it’s time to move to cold temperatures by 

spending time in an ice room (cold sauna) to firm 
up the skin and strengthen the body. 

Virtual Reality Meditation 

For those who cannot find the time to join a 
live session, virtual reality guided meditation 
applications work wonders. The immersive 

qualities of VR enable users to meditate is the 
closest thing to an authentic experience such as 
in a lush forest or by a majestic ocean. Check out 

apps like Flow and Tripp.
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Around the World

PLACES & FACES

Time 
 to Dine

A restaurant checklist can take your trip from good to great. Here is a look at some of 
the world’s most celebrated and ardently followed chefs, their restaurants, and signature 
dishes to taste on your next visit. 

Around the World

MEDITERRANEAN MAGNIFICENCE 

Ritage Garden-Beirut 
Chef Maroun Chedid

An exquisite haven of color and flavor, this vibrant eatery offers an all-
day menu loaded with uplifting choices. Dip hand cut French fries into 
two-textured chickpeas and then go for the Salmon Shawarma Tacos 
and Grilled Zaatar (thyme) Skewers. 

KEEPING IT CASUAL 

Jamie’s Italian-Dubai 
Chef Jamie Oliver

Calling all pizza lovers, popular chef Jaimie Oliver takes his magic to 
Dubai Mall, offering casual diners a fun and budget-friendly option 
for dining. Order the pizza (obviously) and choose from sourdough 
or healthy wholegrain dough – hand stretched, topped with the best 
ingredients, and baked to perfection.

CARNIVORE’S CHOICE

CUT-Doha 
Chef Wolfgang Puck

Iconic Chef Puck’s simple formula of beef selection, ingredients 
sourcing, and straight-to-the-point presentation and cooking techniques 
have helped catapult him to celebrity status. Be sure to try the 
Caramelized Celery Root Agnolotti, the Blue Crab and Arabian Gulf 
Shrimp "Louis" Cocktail, and your choice of Nebraska Corn Fed steak at 
this spellbinding restaurant located in the Mondrian Hotel.

ALL THINGS SEAFOOD 

Baieta-Paris 
Chef Julia Sedefdjian

Baieta, which means "kiss" in Niçoise evokes a sense of warmth and 
flavor with each bite. Inspired by her hometown, Nice, Chef Sedefdjian’s 
menu features delectable dishes such as line-caught Pollock fish, quail 
egg, and shellfish with green curry dressing.

14 15
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Trend Hunting

HIS & HERS

Summer    
     Ready

Put your best face forward this season with 
statement making sunglasses. 

For Him
D-Frame 
These futuristic and macho frames evoke authority and style. 

Geometric 
These shapes add a bit of edge (literally) to any look and are 
perfect for road trips and the beach.

Square Wayfarer 
This season’s shape screams hipster, yet is neutral enough to 
suit a variety of ages. 

Heavy Brow Line 
Retro inspired and bold, this shape provides a refreshing twist 
to a classic shape.

Trend Hunting

For Her
The Bigger the Better 
Look for oversized shades for the ultimate nod to style. Butterfly 
shapes and chunky frames are here to stay.

Pastels 
Blondes and those with fair complexions look great in soft pinks 
and greens. Those with darker complexions should try yellows.

Gradient Impact 
Solid lenses tend to look one-dimensional whereas gradient 
shades add movement. 

White Out 
For a brighter look invest in whites. These shades not only work 
for summer but all year long. 

Vivienne Westwood

Paul Costello

Balmain

Versace

John Richmond

Hui

Ray Ban

Emporio Armani

Dior

Giorgio Armani

Fendi

Balmain

1

1

2

2

3

3

4

4
Hui
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CULTURE CLUB

Matters of the Art
Trend Hunting

A guide to the most interesting art galleries and what's on display.

Baghdad
Situated on Abu Nouas Street in 
Baghdad's art district,  
DIJLA ART GALLERY 
showcases contemporary Iraqi 
art. With works by Mousa Abbas 
and Saadi Al Kaabi on display, 
there’s nothing quite as uplifting 
as a visit to this vibrant gallery.

London
THE GALLERY LONDON’s 
approach to art is open 
and friendly. With pieces for 
every mood and taste, the 
gallery features furniture, 
sculpture, classic paintings, 
and photography. Be sure to 
check out vintage art posters 
by Sam Williams and the re-
wired Vintage Angelpoise Lamp 
attributed to George Carwardine 
for Herbert Terry.

Abu Dhabi
Minimalist vision and sensibility 
best describe SALWA ZEIDAN 
GALLERY, and a visit is not to 
be missed. A wonderful mix 
of established and emerging 
artists showcasing paintings, 
photography, and sculptures, 
visitors will lose all sense of time 
in this space. 

Milan
Dedicated to restoring 
recognition to overlooked 20th 
century artists, GALLERIA 
BIANCONI’s collection of 
Umberto Bignardi’s pop art and 
Mishka Henner’s photography 
is nothing short of dazzling. 
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Local Delights

A TRIP TO

Head to Madaba for a generous serving of history, charm, and a 
some of the best food in the Kingdom in a low-key environment.

Madaba   
     Magic
Get Ready For...
With so much to discover you’ll want to arrive bright and early. Start 
with a trek up Mount Nebo and take in the glorious Brazen Serpent, a 
landmark that is believed to give protection. Be sure to check out Al 
Hakaya (La Storia), which offers an overview of Madaba’s history and 
is currently building the world’s largest mosaic. It also showcases life 
size wax figures depicting different aspects of Middle Eastern life.

And now on to what has to be one of Mount Nebo’s star attractions: 
mosaics. Mount Nebo is celebrated for its expansive collection 
of awe-inspiring, historic works inside the Theotokos Chapel, 
Southern Baptistery, and Diakonikon Baptistery. Your last stop here 
should be at the Modern Church of Moses to admire the newly 
designed church and its stunning stained-glass windows.

Local Delights

Mount Nebo

St. George Church

"Al-Ushag" Street

Mrah Salameh

Book an Early Lunch
Mrah Salameh is a popular jaunt that offers visitors the opportunity to 
dine inside in the heart of Moabite caves that date back to 65 million 
years. Order a tall glass of lemonade as you indulge in a platter of 
mashawi (Arabic mixed grill) and your choice of delectable mezza. 

An Afternoon Well Spent
Lovers Street, which is also known as Tourist and “Al-Ushag” Street, 
is a buzzing destination in the heart of the city. It is here that you 
will find the best collection of hand-woven rugs, mosaics, ornate 
glassware, and more. Known for its laid-back vibe you will be more 
than tempted to sit and enjoy the hustle and bustle of the city from 
one of the street’s quaint cafes such as Ayola. 

Across from Ayola is St. George Church, a well known attraction and 
home to an elaborate mosaic map depicting all the major biblical 
sites of the Middle East.

Feeling Hungry?
For dinner, Haret Jdoudna and Dana are two restaurants that offer an 
authentic and delectable experience. Order the Sajieh (lamb cooked 
in a ceramic pot) and thank us later. 

Where to stay
Madaba is an endearing city that’s easily walkable, it is also the 
perfect place to stay thanks to its central location and its proximity to 
Queen Alia Intl Airport.

If you want to stay near the city center check out Mount Nebo Hotel 
or Mosaic City Hotel, both are conveniently situated in the heart 
of Madaba, and a short walking distance from the locale’s most 
popular attractions.

For an authentic experience and the chance to interact with the 
locals, stay at COCO Guesthouse. This quaint and stylish place 
offers a convenient location yet is still a healthy distance away from 
the heart of the city. The staff is known to be friendly and will make 
you feel right at home.
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Local Delights

EYE ON

For The 
Love of Dance
MISK Dance Company was established in 1996 under the umbrella of The National Centre 
for Culture and Arts (NCCA) of King Hussein Foundation. NCCA is an NGO, non-for-
profit organization established in 1987 to promote social development and intercultural 
understanding through the use of performing arts, primarily theater and dance, as a 
creative means of disseminating knowledge, promoting human values, and ensuring arts 
and culture are accessible to all. 

NCCA annually organizes the International Arab Youth Congress 
and the Amman Contemporary Dance Festival. In 2013, NCCA was 
accredited by the United Nations Population Fund (UNFPA) as a 
leading international centre for training in Theatre Based Techniques. 
NCCA programs and activities benefit approximately 105,000 
persons annually.

“Royal Wings” sat down with the choreographer and artistic director 
of MISK Dance Company,  Rania Kamhawi, a graduate of the 
Royal Academy of Dance and the Imperial Society of Teachers of 
Dancing in the UK and who is accredited with establishing ballet and 
developing the dance movement in Jordan. She is also a Fulbright 
Scholar, the director of Amman Contemporary Dance Festival, and 
Senior Programme Development Manager at NCCA. 

Who is MISK Dance Company?  
MISK comprises of 10 members who are professionally trained in 
classical ballet and contemporary dance techniques in addition to 
traditional Jordanian folk dance. The company performs extensively 
locally and internationally combining the traditional Jordanian culture 
and heritage within a modern and professional context that embodies 
the spirit of history & modernity.  
Most MISK dancers are trained since a young age at NCCA and go on 
to join the company if they have the necessary performance skills and 
technique while other dancers need to audition to join the company.

What are the challenges facing dance in Jordan?  
The main challenge is the support needed to form a national 
professional dance company that is able to perform many genres 
of dance and that can represent Jordan at festivals and events 
nationally and internationally. At the moment, there is only one 
official folklore dance company established by Greater Amman 
Municipality but, in my opinion, what is needed is a national dance 
company as exists in many countries. If support is awarded, more 
young persons can pursue dance as a career without the need for 
another job to ensure financial stability. 

Why is it important to support dance in Jordan?  
Dance is a universal language that is accessible to all regardless 
of nationality or spoken language and is an important cultural 
expression to showcase Jordanian heritage and traditions, in 
addition to preserving the intangible cultural heritage of Jordan 
for future generations. Jordan is considered as having one of the 
youngest populations in the world and as such, it is vital that we 
support youth in providing them with means to express themselves 
freely and creatively. Dance provides an excellent platform to do just 
that and this is evident in the increased number of young persons 
who are interested in hip hop and break dance. 

What does it take to become a dancer?  
In a word, hard work! In many words, discipline, commitment, 
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Local Delights

and above all passion. Physical attributes of dancers also play an 
important role depending on the genre of dance the dancer wishes 
to pursue. I would say ballet is the strictest in requiring a certain 
physique, which usually involves long limbs and high arches of the 
feet for pointe work while other forms of dance are less limiting. In 
addition to the above, coordination, musicality, flexibility, a good 
memory, and a strong will to push oneself continuously to attain better 
technique and performance skills are paramount in a dancer’s life. 

Any success stories you would like to share?  
I’m very proud of the level the dancers in Jordan have achieved. 
In previous years NCCA students presenting Royal Academy of 
Dance examinations were able to achieve one of the best results 
in comparison to other countries, achieving high rates in gaining 
distinction for their examinations. So far, two male dancers, 
Bijan Qutub and Rabei Shrouf who were trained at NCCA, were 
awarded full scholarships to Joffrey Ballet School in New York 
and Sharjah Performing Arts Academy respectively with Bijan 
graduating in 2019 to become the first professionally trained male 
Jordanian dancer. Luma Haddad and Tamara Haddad were also 

awarded a one-year scholarship to attend Opus Ballet School in 
Italy, while Sarah Al Faouri graduated in contemporary dance from 
Danceworks Berlin in 2021. 

What are some of MISK Dance Company memorable performances 
and what’s next?  
MISK has performed at many national and international events, 
recently participating at the opening ceremony of Jerash 
International Festival in 2021 and Coppélia in 2017; at the opening 
ceremonies of the FIFA U-17, and the Women Asia Cup. MISK 
was invited to perform at the National Day of Jordan at UNESCO 
headquarters in Paris, the Okinawa Theatre festival, Biennial of 
Young Artists from Europe, and the Mediterranean in Napoli Arts; 
Bahrain Summer Festival, and San Diego Women’s Theatre Festival. 
Most recently, MISK performed the original work “The Phoenix” at 
the closing ceremony of the 28th annual Jordanian Theatre Festival 
in November 2021 and two original works, Seasona and Untehered 
by upcoming choreographers Shireen Talhouni and Sarah Al Faouri 
at the Amman Contemporary Dance Festival in June 2022, and will 
be presenting the ballet Cinderella for the 2022 winter season. 

You can follow MISK’s activities  
and performances at: 

NCCA.KHF 
 
@ncca.khf  
@dancencca

NCCA_KHF 
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What's On?
A World of Stories

Check out RJ’s exciting sponsorships this season.

Amman International  
Film Festival 
July 20 – July 27

Amman International Film Festival – Awal 
Film (AIFF) features achievements in film and 
includes market and pitching platforms.

Red Bull Cover@  
(Music Festival) 
August 5th

An extraordinary concert with a set list 
chosen by audiences. 

Jordan Basketball  
Federation  
Ongoing 

Game dates running all year round.

Jerash Festival of Arts and Culture 
July 28 – August 6

The Jerash Festival for Culture and Arts is a unique cultural, 
social, economic, and tourism celebration with national, 
Arabic, and global flair.

بين ا%ميال وا%موال...
القرار لك!

ادفع على طريقتك مع خدمة "مايلز أند كاش"
احصل على طريقة دفع مرنة لتذكرتك من الملكّية ا%ردنّية بالجمع بين أميال المكافآت والدفع النقدي، 
وذلك لتتمكن من توفير جزء من سعر تذكرتك، وفي الوقت نفسه ستكون قادراً على جمع أميال جديدة 

مقابل الجزء المدفوع نقداً. ليس هذا فحسب، ستتمكن أيضًا من جمع أميال الفئات!

 rj .com لمعرفة المزيد عن الخدمة، تفضل بزيارة 
+96265100000 أو اتصل على 
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A World of Stories

RJ’s News & Updates

Royal Jordanian Launches Toronto Route 

Toronto is the newest destination on RJ’s current network 
and its second station in Canada after Montreal.  
Royal Jordanian will operate three weekly flights to Toronto 
with B787 Dreamliner planes on Mondays, Tuesdays, and 
Thursdays. The plane departs from Queen Alia International 
Airport, Amman, at 10:45, and arrives at Toronto Pearson 
Airport at 17:35. Return flights depart from Toronto Pearson 
Airport at 19:50 and arrive at QAIA at 16:00 second day.

Royal Jordanian will launch a new direct service to Milan, Italy, as 
of September 24, 2022.  
 
Milan is the newest destination on RJ’s current network to Italy 
and its second station in Italy after Rome. 
Royal Jordanian will operate three weekly flights on Saturdays, 
Mondays, and Wednesdays. The plane departs from Queen Alia 
International Airport, Amman, at 11:45, and arrives at Milan 
Malpensa Airport at 15:15. Return flights depart from Milan 
Malpensa Airport at 16:40 and arrive at QAIA at 21:20.

Royal Jordanian to Start Flying Between Milan and 
Jordan in September 2022 

A World of Stories
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EUROPE & NORTH AFRICA

Local RJ Agents

Amsterdam  
 +31 23 555 5230

Athens  
 +30 210 9242 600

Brussels   
 +322 512 7070

Frankfurt  
 +49 69 69050 941  
+49 69 231 853

Geneva   
 +41 22 817 4802 
+41 22 817 4803

Istanbul  
 +90 212 231 909

London   
 +44 20 7878 6300 
 
Madrid   
 +34 91 542 8006  

Moscow   
 +7 495 933 7161 
+7 499 246 8670

Nicosia   
 +357 2 246 0044

Paris   
 +33 1 42 65 99 91 
+33 1 42 65 99 80/ 84

Prague & Bratislava 

 
 +420 261 21 9316- 19

Rome   
 +39 06 478 7055  
+39 06 478 7057

Vienna   
 +43 1 513 3036

Algiers  
 +213 21 675621  
+213 21 675622

Tripoli   
 +218 21 444 1565 
+218 21 444 2453

Tunis   
 +216 71 351390   

 
 Bucharest

 

 
 

 
 
 

Aberdeen, Copenhagen, 
Edinburgh, Glasgow,  
Newcastle, Manchester,  
Oslo, Stockholm  
via London Heathrow

Amman, Aqaba

Sarajevo, Sofia, Budapest, Milan

Gaziantep, Dalaman, Izmir
via Istanbul
Antalya
direct

 
 via Istanbul

via Istanbul

via Rome

  Royal Jordanian destination   Codeshare destination

Brindisi, Bologna, Bari,  
Catania, Florence, Genoa, 
Milan, Naples, Palermo, 
Reggio Calabria, Pisa, 
Lamezia Terme, Turin, 
Trieste, Venice, Verona

n Bari
nBrindisi

nFlorence

nPalermo

nNaples

nTurin

nPisanGenoa

nTrieste
nVerona

nBologna

nAncona

nRennes

nLyon

nToulon

nPoitiers

nBordeaux

nChampagne

nBrussels

nStrasbourg

nLorraine

nLe Mans

nNantes

nLille

nCatania

nLamezia Terme

SNCF MOBILITÉS
Aix en Provence Tgv (Qxb), 
Angers St. Laud (Qxg),
Avignon Tgv (Xzn), Bordeaux 
St. Jean (Zfq),
Champagne Tgv (Xiz), Le Mans 
(Zln), Lille (Xdb), Lorraine Tgv 
(Xzi), Lyon (Xyd), Marseille 
(Xrf), Montpellier (Xpj), Nantes 
(Qjz), Nimes (Zyn), Poitiers 
(Xop), Rennes (Z!), St Pierre 
Des Corps (Xsh), Strasbourg 
(Xwg), Toulon (Xzv), Valence 
Tgv (Xhk), Bruxelles-midi (Zyr)
via Paris

n NEW YORK

CHICAGO n

n MONTREAL

SALT LAKE CITY n 

SEATTLE n 

TAMPA n 

LITTLE ROCK n 

ATLANTA n 

LOS ANGELES n 

DALLAS n 

n DETROIT*

n LAS VEGAS

SAN FRANCISCO n 

n ORLANDO
n HOUSTON

n PHOENIX
SAN DIEGO n 

CINCINNATI n 

CLEVELAND n 

ST LOUIS n 

NASHVILLE n 

KANSAS CITY n 

n ALBUQUERQUE

AUSTIN n 

CHARLOTTE n 

n COLUMBUS

DENVER n 

MINNEAPOLIS n 

n WICHITA

OKLAHMOMA C n 

n PITTSBURGH

n MIAMI

n BUFFALO

n BALTIMORE

DAYTON n 

EL PASO n 

INDIANAPOLIS n

n MEMPHIS

TORONTO n 

n PHILADELPHIA

TUCSON n 

n RICHMOND
n TULSA

n KNOXVILLE

n BOSTON

n

n RALEIGH

LOUISVILLE n 

SANTA ANA n 

OMAHA n 

OTTAWA n 

Albuquerque, Atlanta, 
Austin, Baltimore, Boston, 
Buffalo, Charlotte, Cincinnati, 
Cleveland, Columbus, Dallas, 
Dayton, Denver, El Paso, 
Houston, Indianapolis, Kansas 
City, Knoxville, Las Vegas, 
Little Rock, Los Angeles, 
Louisville, Memphis, Miami, 
Minneapolis, Nashville, New 
Orleans, New York - LaGuardia, 
Omaha, Orlando, Ottawa, 
Philadelphia, Phoenix, 
Pittsburgh, Raleigh, Richmond, 
St Louis, Salt Lake City, San 
Diego, San Francisco, Santa 
Ana, Seattle, Tampa, Toronto, 
Tucson, Tulsa, Washington, 
Wichita via Chicago
 

Austin, Baltimore, Boston, 
Cleveland, Columbus, Dallas, 
Houston, Los Angeles, Miami, 
Montreal, Pittsburgh, Raleigh, 
San Diego, San Francisco, 
Seattle, Tampa, Toronto, 
Washington (Dca)   
 via New York
Dallas via Detroit 
Boston, Dallas, Los Angeles   
via London
Boston, Dallas, Miami  
via Paris
Dallas, Miami via Madrid

Local RJ Agents

USA Reservations  
 

 +1 212 949 0050

Chicago  
 +1 773 686 1301

Montreal  
 +1 514 631 2403

New York  
 +1 212 949 0060 

*  Flights to Detroit operate via 
Montreal from mid September  
to mid June

NORTH AMERICA
  Royal Jordanian destination   Codeshare destination
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Bahrain  

Muscat

Abu Dhabi
direct
Seoul

Local RJ Agents

Abu Dhabi  
 +971 2 627 5084 
+971 2 627 5085

Aden   
 +967 2 244546

Amman   
 +962 6 510 0000

Aqaba   
 +962 3 201 2403

Baghdad   
 +964 79 0143 1478 
+964 78 0928 3703

Bahrain   
 +973 1 722 9293 /4/ 5

Basra   
 +964 78 0198 2285

Beirut  
 +961 1 493321 
+961 1 493480 /1

Cairo   
 +202 3305 2940 
+202 3303 5537 
+202 3344 3114

Dammam   
+966 138 641 231 
+966 138 949 523 
+966 138 641 238

Doha   
 +974 435 1422

Dubai   
+971 4 316 6666 
+971 4 294 4322

Erbil   
+964 75 0405 2299

Jeddah   
+966 12 6613999 
+966 12 6674243 

Khartoum   
 +249 1 8379 2846  
+249 1 776 2743 / 4

Madinah 
 

 +966 14 8189645 
+966 14 8189646 
+966 14 8189647 

Mosul  
+964 77 0652 3000

Najaf  
+964 78 0156 3489

Riyadh   
+966 11 218 08503/ 4/ 5/ 6

Sulaymaniyah   
 +964 5 3319 4236

Tel-Aviv  
 +972 74 750 6666 

West Bank  
  

+972 2 240 5060

MIDDLE EAST
  Royal Jordanian destination   Codeshare destination

CAIRO n

JEDDAH n

MADINAH n
RIYADH n

ADEN n

SANA'A n

DUBAI n

ABU DHABI n

DAMMAM n

BASRA n

MOSUL n

BEIRUT n

DAMASCUS n

AQABA n

MUSCAT n

KHARTOUM n

n DOHA

n KUWAIT

n BAGHDAD

n SULAYMANIYAH

n ERBIL

n BAHRAIN

TEL AVIV n
n AMMAN

n NAJAF

Amman, Aqaba 
 via Istanbul

Dhaka, Muscat, Karachi, Perth,

Doha
direct

Doha

Colombo, Singapore, 
Lahore, Nairobi, Johannesburg
via Doha

via Abu Dhabi

n BANGKOK

n KUALA LUMPUR

n HONG KONG

 Kuala Lumpur 
 via Bangkok

ASIA
  Royal Jordanian destination   Codeshare destination

Local RJ Agents

Bangkok  
 + 66 2 638 2960

Hong Kong  
 + 852 2804 1203

Kuala Lumpur   
 + 6 03 2148 7500

Sydney  
 +61 1300 855 057

Tokyo  
 + 813 5251 8673
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NEW YORK, USA JOHN F KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT

CHICAGO, USA O’HARE INTERNATIONAL AIRPORT

How do you transfer between terminals?
The AirTrain operates frequently between all 
terminals at John F Kennedy (JFK) airport, as 
well as to stations that connect to the various 
New York railroad transportation systems. 

How long does it take to transfer  
between terminals?
Allow 60-90 minutes to transfer from one 
terminal to another. The approximate travel 
time for the AirTrain, including stops at all 
terminals, is 8 minutes. 
 
How much time is required to transfer 
between JFK and LaGuardia airports?
Allow 45-60 minutes for transportation 
between airports. Allow a minimum 
connection time of 3 hours if not 
otherwise specified by your airline. Proceed 
to the ground transportation information 
counter for more details.

Please note there is no baggage transfer 
process between JFK and New York 
LaGuardia (LGA) or Newark (EWR). You must 
collect your bags at your arrival airport and 
take them with you to your connecting flight.

How do you transfer?
For international arrivals at Terminal 5, 
immigration and customs on the lower level. 
Re-check your baggage at the re-check area 
beyond customs.

To connect to American Airlines  
and Iberia
Follow signs to Airport Transit System (ATS) 
to connect to Terminal 3. Clear security and 
proceed to your departure gate.

To connect to British Airways, Japan 
Airlines or Royal Jordanian from a USA 
Domestic arrival in Terminal 3
Follow signs to ATS and proceed to Terminal 
5. If you have a boarding pass, clear security 
and proceed to your departure gate. If you 
do not have a boarding pass, please check 
in at the airline’s counter. All bags will be 
checked through to your destination.

How long does it take to transfer?
The ATS serves all terminals and operates 
every 3 to 5 minutes  from 7am to 
10pm, and every 20 minutes from 10pm to 
7am. Maximum travel time is 10 minutes. 

oneworld carriers operating at New York John F Kennedy Airport
Terminal 1  Japan Airlines 
Terminal 7  British Airways, , Iberia
Terminal 8   Royal Jordanian, American Airlines, Finnair, Qantas,  

LATAM, Qatar Airways, Cathay Pacific

oneworld carriers operating at Chicago O’Hare Airport
Terminal 5, Concourse M 
Arrivals and departures: Royal Jordanian, British Airways, Cathay Pacific, Qatar Airways, Finnair 
Arrivals Only: American Airlines, Iberia, Japan Airlines 
Terminal 3 
Arrivals and departures: American Airlines 
Departures only: Iberia, Japan Airlines

O N B O A R D  R J  T R A N S I T  M A P S
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London Heathrow, UK (LHR)

Terminal 4

Terminal 3Terminal 5

Terminal 2

Connection Bus

Road

Bus route

Transfer desk

Flight
Connection
Center

Walkway

National
Express bus

London Heathrow, UK (LHR)

Fast Track
Terminal 3Terminal 5

Terminal 2

Connection Bus

Road

Bus route

Transfer desk

Flight
Connection
Center

Walkway

National
Express bus

London Heathrow, UK (LHR)

Fast Track

Terminal 4

Terminal 3Terminal 5

Terminal 2

LONDON, UK HEATHROW AIRPORT

How do you transfer?
For same terminal departures, follow the signs  
for flight connections and proceed to departure 
gates. For departures from other terminals,  
transfer by bus to the Flight Connection Center  
and follow signs for departures.

How long does it take to transfer  
between terminals?
Buses operate every 6 to 8 minutes  
from Terminal 5 to Terminal 3. It takes 
approximately 10 minutes.

How much time is required to transfer  
between London Heathrow and Gatwick?
The National Express bus to Gatwick takes 
approximately 90 minutes. Buses operate  
every 15 minutes from 05:30-12:00 and  
every 30 minutes from 12:00-22:30

oneworld carriers operating at 
London Heathrow Airport
Terminal 3  Royal Jordanian, American Airlines, 
British Airways, Cathay Pacific, Finnair,  
Japan Airlines, Qantas, SriLankan Airlines, LATAM
Terminal 4  Malaysia Airlines, Qatar Airways
Terminal 5  British Airways, Iberia

MADRID, SPAIN ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS AIRPORT

How do you transfer?
All oneworld® flights arrive and depart from 
Terminal 4 and its satellite Terminal 4S. Arrivals 
and immigration are located on the lower level, and 
departures are on the upper level. Transit desks are 
located in both the arrival and departure areas.
Terminal T4: Domestic and E.U. Schengen 
passengers depart from Level 1
Terminal T4S: International and non-Schengen 
passengers depart from Level 1
Terminal T4S: Domestic and E.U. Schengen 
passengers depart from Level 0

How long does it take to transfer?
A shuttle train operates between T4 and T4S every 3 
minutes, with the journey taking approximately 4
minutes. Additionally, a transit bus connects T4 with 
Terminals 1, 2, and 3 between 06:00-23:00.

oneworld carriers operating at  
Madrid Barajas Airport
Terminal 4S  Royal Jordanian, American Airlines, 
British Airways, Iberia, LATAM, Qatar Airways 
Terminal 4  Finnair, Iberia

O N B O A R D  R J  T R A N S I T  M A P S
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Road

Check-in

Airline lounges

Customs/
immigration

Transfer desk

Arrivals

Departures

CX Cathay Pacific
Lounge

JL  Japan Airlines 
Lounge

QF/BA  Qantas, British 
Airways Lounge

MH  Malaysia Airlines 
Lounge

oneworld carriers:

Bangkok, Thailand (BKK)

Concourse E

Concourse G

 

Concourse C

Concourse D

Concourse A

 

International
Terminal

Domestic
Terminal

Main Terminal

Satellite A

Airline lounges

MH Malaysia Airlines 
Lounge

CX  Cathay Pacific 
Lounge

Check-in

Parking

Customs/
immigration

Transit System

Road

Main Terminal

Satellite A

Airline lounges

MH Malaysia Airlines 
Lounge

CX  Cathay Pacific 
Lounge

Check-in

Parking

Customs/
immigration

Transit System

Road

Main Terminal

Satellite A

oneworld carriers:

Bangkok, Thailand (BKK)

Concourse E

Concourse G

 

Concourse C

Concourse D

Concourse A

 

International
Terminal

Domestic
Terminal

Road

Check-in

Airline lounges

Customs/
immigration

Transfer desk

Arrivals

Departures

CX Cathay Pacific
Lounge

JL  Japan Airlines 
Lounge

QF/BA  Qantas, British 
Airways Lounge

MH  Malaysia Airlines 
Lounge

oneworld carriers:

Bangkok, Thailand (BKK)

Concourse E

Concourse G

 

Concourse C

Concourse D

Concourse A

 

International
Terminal

Domestic
Terminal

KUALA LUMPUR, MALAYSIA KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT

BANGKOK, THAILAND SUVARNABHUMI AIRPORT

How do you transfer?
Domestic flights leave from concourses A and B. 
International flights leave from concourses C, D, E, 
F, and G. A ll arrivals are at L evel 2 and all departures 
leave from Level 4 of the main terminal building.

How long does it take to transfer?
It takes approximately 15-20 minutes to walk 
between Concourses E, F and G and approximately 
45-60 minutes to transfer between the international 
and domestic terminals.

To connect between the international and 
domestic concourses
It should take approximately 60-90 minutes to clear 
immigration and customs before proceeding to 
domestic check-in counters on Level 4. Passengers 
connecting from international to domestic flights 
must collect their checked baggage and clear 
passport control before proceeding to the domestic 
check-in area.

Transferring within and between terminals
A complimentary train service operates between the 
main terminal building and the satellite building.

Customers transferring from an international  
flight to a domestic flight must clear immigration  
and customs.

Customers transferring from a domestic flight to an 
international flight can collect their boarding passes 
from the transfer desk. All customers must pass 
through immigration clearance.

How long does it take to transfer between the 
main terminal and the satellite building?
The complimentary Aerotrain train service departs 
every 3 to 5 minutes and the journey takes 
approximately 2 minutes.

oneworld carriers operating at  
Kuala Lumpur International Airport 
Royal Jordanian, Cathay Pacific,  
Japan Airlines, Malaysia Airlines,  
Qatar Airways, SriLankan Airlines

oneworld carriers operating at Bangkok 
Suvarnabhumi Airport

  Royal Jordanian,  British Airways, Cathay 
Pacific, Finnair,  
Malaysia 

Japan Airlines, 
Airlines, Qantas,  

Qatar Airways, S7, SriLankan Airlines

O N B O A R D  R J  T R A N S I T  M A P S
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Transfer bus

Airline lounges

Customs/
immigration

Transfer desk

Check-in

BA/QF British Airways, 
Qantas Lounge

CX Cathay Pacific Lounge

JL Japan Airlines Lounge

MH Malaysia Airlines 
Lounge

Train

Escalators to gates 
501-530

Terminal 2

Transfer bus

Airline lounges

Customs/
immigration

Transfer desk

Check-in

BA/QF British Airways, 
Qantas Lounge

CX Cathay Pacific Lounge

JL Japan Airlines Lounge

Train

Escalators to gates 
501-530

Terminal 2

AMMAN, JORDAN QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT

HONG KONG HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT

How do you transfer? 
 Queen Alia International Airport has one main 
terminal building. All arrivals are on Level 2 and all 
departures are on Level 3. If you have your boarding 
pass for your connecting flight, follow the Transfer 
sign through security to Level 3 and proceed to your 
departure gate. If you do not have a boarding pass 
for your flight, proceed to the transfer desk on Level 
2 and then through security to Level 3 and proceed 
to your departure gate.

How long does it take to transfer? 
 You should allow 10 to 15 minutes after clearing 
security to walk to your departure gate.

Connecting from international to domestic flights
Once passport control is complete, exit the terminal 
and proceed to Level 3. If you have a boarding pass, 
head to the gate. If not, proceed to the check-in 
counter in Zone B.

Connecting from Domestic to International flights
Exit the terminal and proceed to Level 3. If you have a 
boarding pass, head to passport control and proceed 
to the gate. If not, proceed to the check-in counters 
in Zone A. 

How do you transfer between terminals?
All arrivals are on Level 5. All departures 
are on Level 6. If you have a boarding pass 
for your connecting flight, proceed through 
security to Level 6 departures. If you do not 
have a boarding pass, proceed to the transfer 
desk for the carrier of your next flight. Once 
you have checked in, follow transfer signs 
through security to Level 6 departures.

How long does it take to transfer  
between terminals?
You should allow at least 30 minutes after 
clearing security to walk to your departure 
gate. An alternative route is the passenger 
train shuttle on Level 1 that runs continuously 
between the east and west wings of  
the terminal.

oneworld carriers operating at Hong Kong Airport

Royal Jordanian 
American Airlines
British Airways 
Cathay Pacific 
Finnair
Japan Airlines

Malaysia Airlines 
Qantas 
Qatar Airways
S7
SriLankan Airlines

oneworld carriers operating  
at Queen Alia International Airport 
 Royal Jordanian 
British Airways 
Qatar Airways

O N B O A R D  R J  T R A N S I T  M A P S
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حكايات حول العالم 

رحالتنا... 

الملكّية األردنّية تدشن خط تورنتو

تورونتو، هي أحدث وجهة لشبكة الملكّية االردنّية، ومحطتها الثانية في كندا 
مونتريال. بعد 

تشّغل الملكّية األردنّية ثالث رحالت أسبوعية إلى مدينة تورنتو، على متن طائرات 
B787 "دريمالينر" أيام االثنين والثالثاء والخميس; تقلع الطائرة من مطار الملكة 

علياء الدولي -عمان في الساعة 10:45، وتصل الى مطار تورنتو/ بيرسون في 
الساعة 17:35، وتغادر رحالت العودة من مطار تورونتو / بيرسون في الساعة 

19:50 لتصل الى مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 16:00 من اليوم التالي.

2022 ورحالت مباشرة الى ميالنو في ايلول 

تطلق الملكّية األردنّية خط رحالت مباشر، من عمان إلى مدينة ميالنو اإليطالية، 

اعتباًرا من 24 أيلول 2022. وميالنو هي أحدث وجهة على شبكة الملكّية األردنّية 
الملكّية األردنّية  الثانية في إيطاليا بعد روما. ستشّغل  الحالية إليطاليا ومحطتها 
ثالث رحالت أسبوعية، خالل أيام السبت واألثنين واألربعاء؛ ستقلع الطائرة من 

مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 11:45 ، وتصل الى مطار ميالنو- مالبينسا 

الساعة 15:15، وتغادر رحالت العودة من مطار ميالن - مالبينسا الساعة 16:40 

لتصل الى مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 21:20 في اليوم نفسه.

حكايات حول العالم 

3637
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حكايات حول العالم 

ما هو الجديد؟

والثقافة للفنون  مهرجان جرش 
28 تموز- 6 اب 2022

احتفال ثقافي فني، اجتماعي واقتصادي وسياحي فريد من نوعه، 
تجسده عروض وطنية وعربية وعالمية.

الدولّي  السينمائّي  عّمان  ِمهرجان 
20 – 27 أيلول 2022 

يركز المهرجان على اإلنجازات األولى في مجال 
األفالم من حول العالم، وعلى وجه الخصوص 

السينمائية  العروض  إلى  باإلضافة  العربية.  المنطقة 
التي تسلط الضوء على أصالة وقوة الشكل في 

استخدام الفيلم كأداة، من خالل برنامج تحفيزي 
متكامل لصّناع األفالم - "أّيام عّمان لُصّناع األفالم " 
– والذي يتضمن ندوات وورش عمل وسوق ومنصات 

المشاريع. لتقديم 

موسيقى مهرجان 
 "Red Bull" بال حدود

5 اب 
حفل فني خارج عن المألوف، مع الئحة من األعمال 

الجمهور. يختارها  التي  الموسيقية 

االتحاد األردني لكرة السلة

مباريات مجدولة على مدار العام.

الملكية األردنية ترعى أحداث فنية وثقافية ورياضية وطنية ودولية مميزة لهذا الموسم 
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حكايات حول العالم

ما هو الجديد؟

األردنّية الملكّية  على متن 

العبور خرائط مطارات 

الوجهات خرائط 

3233
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@ncca.khf  
@dancencca

NCCA_KHF 

في ُحب الرقص
خليك معانا 

تأسست فرقة مسك للرقص في العام 1996، تحت مظلة المركز الوطني للثقافة والفنون، التابع لمؤسسة 
الملك الحسين: وهو مركز غير حكومي، غير ربحي، تأسس في العام 1987، بهدف تعزيز التنمية االجتماعية 

والتفاهم بين الثقافات، من خالل استخدام الفنون االدائية، كوسيلة إبداعية لنشر المعرفة، وتعزيز القيم 
اإلنسانية، وجعل الفنون والثقافة في متناول للجميع، متمثلة بفنون المسرح والرقص وغيرها.

ابداعات محلية ممتعةابداعات محلية ممتعة

ينظم المركز في كل عام مؤتمر الشباب العربي الدولي، ومهرجان عمان للرقص 

المعاصر. في عام 2013، تم اعتماده من صندوق األمم المتحدة للسكان، كمركز 
دولي رائد للتدريب على تقنيات المسرح، حيث يستفيد من برامج وانشطة المركز 

ما يقرب الـ 105,000 شخص سنوًيا.

"األجنحة الملكية" التقت مع مصممة الرقصات والمديرة الفنية لفرقة مسك للرقص، 
للرقص، والجمعية اإلمبراطورية  الملكية  رانيا قمحاوي، خريجة األكاديمية  السيدة 

لمدرسي الرقص في المملكة المتحدة. السيدة قمحاوي هي أول راقصة باليه 
أردنية محترفة، ومؤِسسة حركة فنون الرقص وتطويره في األردن، وهي أيًضا 

باحثة في برنامج "فولبرايت"، ومديرة مهرجان عمان للرقص المعاصر، ومديرة 
للثقافة والفنون.  البرامج في المركز الوطني  تطوير 

من هي فرقة مسك للرقص؟
 تضم فرقة مسك نحو عشرة أعضاء مدربين على تقنيات رقص الباليه الكالسيكي، 
والرقص المعاصر، والرقص الشعبي األردني. تقدم الفرقة عروضها محليًا ودوليًا، 

وتجمع عروضها ما بين ثقافة الرقص العالمية والتراث، في سياق حديث يجسد 
روح التاريخ والحداثة.

معظم الراقصين والراقصات في فرقة مسك تم تدريبهم على رقص البالية منذ 

الطفولة في المركز (اكثر من عشر سنوات)، ويتم ضمهم للفرقة عندما يصبح 
لديهم المهارات والتقنيات الضرورية للرقص، واخرين يتم ضمهم للفرقة بعد 

اخضاعهم لتجارب اداء معينة. 

ما هي التحديات التي تواجه الرقص في األردن؟
التحدي الرئيسي هو الحاجة الى دعم تبني وتشكيل فرقة رقص وطنية محترفة، 

تتقن جميع أنواع فنون الرقص، وتستطيع أن تمثل األردن في المهرجانات 
والفعاليات على مستوى الساحة الوطنية والدولية. لألسف، حاليا ال توجد سوى 

فرقة رقص فولكلور رسمية واحدة أنشأتها أمانة عمان الكبرى. 

واستطردت السيدة رانيا بقولها: " المطلوب فرقة رقص وطنية، كما هو الحال 
في العديد من البلدان، إذ يمّكن الدعم منح عدد أكبر من الشباب والشابات على 

متابعة الرقص كمهنة، دون الحاجة إلى وظيفة أخرى لضمان االستقرار المالي " .

ما أهمية دعم الرقص في األردن؟
الرقص لغة عالمية متاحة للجميع، بغض النظرعن الجنسية أو اللغة، وهو تعبير 
ثقافي مهم لعرض التراث والتقاليد األردنية، باإلضافة إلى الحفاظ على التراث 

الثقافي غير المادي لألردن ألجيال قادمة. تعتبر األردن واحدة من أصغر السكان 
في العالم، وعليه، من الضروري أن ندعم الشباب والشابات في تزويدهم بالوسائل 

واالدوات الالزمة للتعبيرعن أنفسهم بحرية وإبداع. يوفر الرقص منصة رائعة 
للقيام بذلك، ويتجلى ذلك في زيادة عدد المهتمين من الشباب بموسيقى الهيب 

هوب ورقص البريك دانس.

ماذا يحتاج احتراف الرقص ؟
كلمة واحدة: العمل الجاد! وفي كثير من الكلمات؛ االنضباط وااللتزام، وقبل كل 

شيء الشغف. باالضافة ان الصفات الجسدية للراقصين/ات تلعب دوًرا مهًما في 

تحديد نوع الرقص الذي يرغب الراقص/ة في مواصلته. أود أن أقول إن رقص 
الباليه يتطلب بنية جسدية معينة، والتي عادة ما تكون أطراًفا طويلة وأقواًسا عالية 

من القدمين لعمل بوانت (الوقوف مرتكزا على اطراف اصابع القدمين)، بينما 
تكون أنواع  الرقص األخرى أقل تقييًدا. باإلضافة إلى ما سبق، فإن التنظيم، 

والموسيقى، والمرونة، والذاكرة الجيدة، واإلرادة القوية هم أمور اساسية في حياة 

الراقص/ة لدفع النفس باستمرار، والوصول إلى مهارات فنية وأداء أفضل.

ما هي اهم قصص نجاح "مسك"؟
أنا فخورة جًدا بالمستوى الذي وصل إليه الراقصون/ات في األردن؛ خالل السنوات 

السابقة، تمكن طلبة من المركز الوطني للثقفة والفنون، الذين قدموا امتحانات األكاديمية 
الملكية للرقص، من تحقيق واحدة من أفضل النتائج مقارنة بالدول األخرى، حيث 

انهم حققوا معدالت عالية في الحصول على التميز في امتحاناتهم. لغاية اآلن، حصل 
الراقصان بيجان قطب وربيع الشروف اللذان تدربا في المركز الوطني للثقافة والفنون، 

على منح دراسية كاملة  في مدرسة "جوفري" للباليه في نيويورك،  وأكاديمية الشارقة 

للفنون األدائية، على التوالي. وتخرج بيجان في العام 2019 ليصبح أول راقص أردني 
مدرب تدريبًا مهنيًا، كما حصلت كال من لمى حداد وتمارا حداد على منحة دراسية 

مدتها عام واحد  في مدرسة "Opus Ballet " في إيطاليا، بينما تخرجت سارة 

الفاعوري في الرقص المعاصر من" Dance works Berlin " في العام 2021.

ما هي اشهر العروض التي قدمتها فرقة مسك؟ 
ماذا بعد؟

شاركت فرقة مسك في العديد من الفعاليات الوطنية والدولية، حيث شاركت مؤخرًا 

في حفل افتتاح مهرجان جرش الدولي 2021، وقدمت استعراض البالية الكوميدي 

"كوبيليا " في العام 2017، وشاركت ايضا في حفل افتتاح كأس العالم وكأس 

آسيا للسيدات. وتمت دعوة مسك لتقديم عرض بمناسبة اليوم الوطني األردني في 

مقر اليونسكو في باريس، وشاركت في مهرجان "أوكيناوا" المسرحي، ومهرجان 
بينالي للفنانين الشباب في أوروبا، والمتوسط في فنون نابولي. وشاركت ايضا في 

مهرجان صيف البحرين، ومهرجان سان دييغو للمسرح النسائي. في اآلونة األخيرة، 

قدمت مسك العمل األصلي "العنقاء"، وذلك في الحفل الختامي لمهرجان المسرح 

األردني السنوي الثامن والعشرون، في تشرين الثاني 2021. نضيف الى ذلك 

عروض للعمالن األصليان، "Seasona " و "Untehered" شارك بها مصممات 
الرقصات شيرين التلهوني وسارة الفاعوري في مهرجان عمان للرقص المعاصر في 

حزيران 2022. وسيتم تقديم باليه "سندريال" لموسم الشتاء 2022. 

يمكنكم  متابعة أنشطة وعروض  

فرقة مسك على:
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ابداعات محلية ممتعة

كتاب ووجبة غداء مبكرة،
تمش قليال لتصل الى "مراح سالمة " الذي يتيح للزوار فرصة تناول الطعام داخل 

الكهوف المؤابية، التي يعود تاريخها إلى 65 مليون عامًا مضى. اطلب كوًبا من 

عصير الليمون بينما تنغمس في طبق من المشاوي (مشاوي عربية مشكلة) وقائمة 
مقبالت لذيذة من اختيارك.

قضاء عصر يوم جميل
تمش على قدميك في شارع السياحة، وهو وجهة مزدحمة في قلب المدينة، 

واستمتع بأفضل مجموعة من السجاد المنسوج يدوًيا، والفسيفساء واألواني 

للبيع. تشتهر هذه المنطقة -وسط المدينة -  الزجاجية المزخرفة المعروضة 
بأجوائها المريحة، حيث ستشعر باإلغراء للجلوس واالستمتاع بصخب المدينة من 

أحد المقاهي الجذابة في الشارع مثل مقهى "ايوال".

على الجانب اآلخر من "أيوال"، توجد كنيسة القديس جورج لألرثوذكس، وهي 
إحدى الجواهر الخفية في المدينة، وموطن خريطة فسيفساء متقنة، تصور جميع 

المنطقة. في  الرئيسية  المسيحية  المواقع 

بالجوع؟ هل تشعر 
لتناول العشاء، ننصحك بزيارة مطعم "حارة جدودنا" أو مطعم "ضانا"، اللذان 

يقدمان تجربة طعام عربي أصيل بمذاق لذيذ جدًا، وننصحك بطلب طبق 

الذي ستشكرنا عليه الحقًا.  "الصاجية" 

أين تقيم في مأدبا؟
مأدبا مدينة عريقة يسهل التجول في شوارعها وأحيائها، وهي مكان مثالي لإلقامة 

بفضل موقعها الحيوي المركزي وقربها من مطار الملكة علياء الدولي.

إذا كنت ترغب في اإلقامة في وسط المدينة، احجز في فندق Mount Nebo أو 

فندق Mosaic City اللذان يقعان في قلب مدينة مأدبا وعلى بعد مسافة قصيرة 

(سيًرا على األقدام) من األماكن الشهيرة في المدينة.

يمكنك تجربة COCO Guesthouse إلقامة مميزة بنكهة محلية رائعة، حيث 
يوفر هذا المكان اللطيف، األنيق، والهادئ موقًعا مناسًبا لراحتك لقربه من وسط 

المدينة، باإلضافة للطافة القائمين عليه إذ ستشعر وكأنك في بيتك.

مراح سالمةكنيسة العذراء

شارع العشاق

جبل نيبو
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مادبا..
بانوراما ساحرة

رحلة إلى

توجه إلى مادبا لتناول وجبة سخية من التاريخ والسحر، باإلضافة لبعض من أفضل األطعمة في المملكة، في 
بيئة هادئة وبسيطة.

ابداعات محلية ممتعة

النشاط! صباح 
مع وجود الكثير الكتشافه، سترغب في الوصول مبكرا لتبدأ برحلة إلى جبل نيبو، 

وتتمتع بالنصب الذي يمثل أفعى النبي موسى على قمة جبل نيبو، المطل على 

فلسطين. وهو معلم ُيعتقد أنه يرمز للحماية. تأكد -خالل الجولة- من المرور على 

متحف الحكاية (ال ستوريا)، الذي يقدم لمحة عامة عن تاريخ المنطقة، وأحرص 
على مشاهدة أكبر لوحة فسيفساء في العالم، التي ُتعرض في مركز زوار مادبا، 

باإلضافة الى تماثيل شمعية ذات الحجم الطبيعي والتي تصور جوانب مختلفة من 

الحياة في الشرق األوسط.
من أحد عوامل الجذب الرئيسية في جبل نيبو هي الفسيفساء؛ فمتحف جبل نيبو 
يحتوي على مجموعة واسعة من األعمال التاريخية المذهلة داخل كنيسة العذراء، 

ومكان العماد الجنوبي، وغيرها من قطع الفسيفساء الثمينة في الكنيسة. يجب 
أن تكون محطتك األخيرة هنا في كنيسة موسى الجديدة، لالستمتاع بالكنيسة 

المذهلة. الملونة  الزجاجية  النوافذ  المصممة حديًثا، ذات 
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أحداث فنية
النادي الثقافي

دليل المعارض الفنية األكثر إثارة لألهتمام وما يتم عرضه

بغداد 
"معرض دجلة الفني": يقع في شارع 

أبو نواس في منطقة الفنون في 
بغداد، ويعرض أعمال الفن العراقي 
المعاصر، وأشهرها أعمال موسى 

عباس وسعدي الكعبي. هناك ما يبعث 
على االرتياح عند زيارة هذا المعرض 

النابض بالحياة.

لندن 
"معرض لندن": يتعامل المعرض مع 

الفنون بطريقة منفتحة وودية حيث 
يتضمن معروضات تناسب جميع 
االذواق واألمزجة وتشمل األثاث 

والمنحوتات واللوحات الكالسيكية 
والصور الفوتوغرافية. ننصحك عند 

زيارة هذا المعرض بمشاهدة ملصقات 
فنية قديمة لسام ويليامز، ومصابيح 
جورج كارواردين القديمة، والمعاد 

توصيلها من نوع Angelpoise من 
أجل هربرت تيري.

أبو ظبي 
الرؤية البسيطة والحساسة هما أفضل 

ما نوصف به معرض سلوى زيدان، عند 
زيارتك له، ال تفوت عليك المزيج الرائع 

من الفنانين الراسخين، والناشئين، 
الذين يعرضون اللوحات والمنحوتات 

الجميلة. ستفقد اإلحساس بالوقت في 
هذا المكان.

ميالنو
مكرسة الستعادة االعتراف بفناني 
القرن العشرين الذين تم تجاهلهم ، 

 GALLERIA فستبهرك حتما مجموعة

BIANCONI من فن البوب، للفنان 

Umberto Bignardi والتصوير 

.Mishka Henner الفوتوغرافي لـ

آخر الصيحات
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Paul Costello

Balmain

Versace

John Richmond

Viviane Westwood

Hui

صيََّفت
لُه ولها

آخر الصيحاتآخر الصيحات

ألفضل طلة - مع نظارتك الشمسية 

لها
كلما كانت أكبر...كان ذلك أفضل!

ابحثي عن الظالل كبيرة الحجم للحصول على أفضل صيحات األناقة، 

فأشكال الفراشة واألطر المكتنزة موجودة لتبقى.

الباستيل
تبدو الشقراوات وذوات البشرة الفاتحة رائعات في اللون الوردي الناعم 

واألخضر. أما صاحبات البشرة السمراء، فيتوجب عليهن تجربة العدسات 

الالمعة الصفراء.

تأثير التدرج
تميل العدسات الصلبة إلى أن تبدو أحادية البعد بينما تضيف الظالل 

المتدرجة حركة الى الوجه.

أخرجي اللون األبيض
للحصول على مظهر أكثر إشراًقا، استثمري في األبيض، فهذه الظالل جميلة 

طوال العام ال في الصيف فقط.

لُه
 D اإلطار على شكل

تثير هذه اإلطارات المستقبلية والذكورية الشعور بالسلطة واألناقة.

اإلطار على الشكل الهندسي
تضيف هذه األشكال القليل من التفوق (حرفًيا( إلى أي مظهر، وهي مثالية 

للرحالت البرية والشاطئية.

شكل سكوير وايفارير
شكل هذا الموسم يصرخ من الهيبستر، لكنه محايد بما يكفي ليناسب 

مجموعة متنوعة من األعمار.

خط الحاجب الكثيف
يوفر هذا الشكل المستوحى من الزمن الماضي والجريء، لمسة منعشة 

للشكل الكالسيكي.

1

1

2

2

3

3

4

4

Ray Ban

Emporio Armani

Dior

Giorgio Armani

Fendi

Balmain
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حان وقت 
العشاء

مؤشرات تقييم المطاعم تحول رحلتك من جيدة الى رائعة. إليك نظرة على بعض أشهر الطهاة الذين سجلوا 
أعلى التقييمات في العالم، ومطاعمهم، وأطباقهم المميزة التي تنتظرك في زيارتك القادمة. 

أماكن و وجوه

حول العالمحول العالم

روعة )فتنة( البحر األبيض المتوسط
ريتاج جاردن - بيروت

مارون شديد
مالذ فاتن من األلوان والنكهات، يقدم هذا المطعم، النابض بالحياة، قائمة طعام على 

مدار اليوم بخيارات متعددة وراقية. اغمس البطاطس المقلية، المقطعة باليد، في 

نوعين من الحمص، ثم اذهب الى أسياخ شاورما السلمون تاكو، والزعتر المشوي.

المأكوالت البحرية
بايتا (Baieta) - باريس

جوليا سيدفجيان
Baieta ، التي تعني "قبلة" في مدينة نيس، تثير إحساًسا بالدفء و تعطيك 

النكهة الغنية مع كل قضمه، مستوحاة من مسقط رأسها، نيس. قائمة طعام 

الشيف"Sedefdjian"  تتميز بأطباق لذيذة مثل أسماك "بولوك" المصطادة، وبيض 

السمان، والمحار مع صلصة الكاري الخضراء.

اللحوم الحمراء
CUT ستيك - الدوحة

وولفجانج باك
لقد ساعدت الصيغة البسيطة، التي وضعها الشيف "باك"، المتمثلة في اختيار لحوم 

البقر ومصادرها، والشروحات المباشرة، وتقنيات الطهي، في دفعه إلى مكانة 

المشاهير. ال بد من تذوق " آنيولوتي"، بجذور الكرفس المكرمل، والكوكتيل المكون 

من السلطعون األزرق، وجم بري الخليج العربي "Loui"، باإلضافة الى شرائح لحم 

نبراسكا- امريكا (التي تتغذى على الذرة)، وذلك في هذا المطعم الجذاب، الواقع في 

فندق موندريان.

خليك CASUAL )غير رسمي(
Jaimie’s Italian-Dubai

جيمي أوليفر
يستدعي الشيف الشهير "جيمي أوليفر" جميع عشاق البيتزا، حيث يأخذ سحره إلى 

دبي مول، من خالل تقديمه خيارًا ممتعًا وبسعر معتدل للعشاء. اطلب البيتزا واختر من 

أنواع العجين; اما المخمر أو عجين الحبوب الكاملة الصحية - ممدود باليد- ومغطى 

بأفضل المكونات، ومخبوز بإتقان.

21 20
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حول العالم

العالج الشعائري )الطقوسي(
العالجات التي تركز على االستشفاء الجسدي والعقلي هي 
األكثر شيوًعا، ولم يكن اختيار جلسة تجمع بين أفضل ما 
في العالمين سهال على االطالق. يشمل العالج الشعائري 
)الطقوسي(، العالجات التي تحقق العافية العقلية والروحية 

من خالل DhammakayaMeditation، باإلضافة إلى 
التوازن الجسدي وتقوية الذاكرة من خالل التدليك من نوع 

.Gua Shaو Tok Sen

شيرودارا
هذا العالج الهندي القديم، الذي يتضمن سكب بطيء 

ومستمر من زيت السمسم الدافئ على الجبهة، يرافقه تدليك 
لطيف للوجه والرأس، أصبح يشهد رواجًا، ويتم تطبيقه اآلن 
في المنتجعات االستشفائية في جميع أنحاء العالم. تهدف 
هذه التقنية إلى تنقية العقل وعالج الجسد من حاالت مثل؛ 
اإلرهاق الشديد، والقلق، واألرق، والتوتر، كما أنه يغذي 

الجلد والشعر.

العالج الساخن / البارد
االنتقال من المناطق شديدة الحرارة إلى المناطق ذات 

البرودة الشديدة يصنع العجائب للجسد، كل ما هو مطلوب 
هو القليل من الشجاعة والتحمل. يساعد الغطس في مسبح 
العالج المائي أو قضاء الوقت في "الساونا" على تخليص 

الجسد من السموم. يمكنك قضاء الوقت في الغرفة الجليدية 
)ساونا باردة( على شد ترهالت الجلد وتقوية الجسد.

عالجات الواقع االفتراضي
بالنسبة ألولئك الذين ال يجدون الوقت لألنضمام إلى جلسة 
وجاهية، تعمل تطبيقات التأمل الموجهة بالواقع االفتراضي 
العجائب، حيث ُتمّكن الصفات الغامرة للواقع االفتراضي 

المستخدمين من التأمل، وهو أقرب شيء إلى تجربة واقعية 
كما هو الحال في غابة مورقة أو بجوار محيط مهيب. تحقق 

.Trippو Flow من خصائص بعض التطبيقات مثل
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أهتم
بصحتك...

هذا الصيف خصص وقًتا لالستثمار في ما تتوق إليه نفسك، وذلك مع إحدى تقنيات عالجات المنتجعات 
االستشفائية غير التقليدية، التي حققت نتائج مؤكدة في الصحة العقلية والجسدية والروحية .

أسلوب حياة

حول العالم

شينرين يوكو )االستحمام في الغابة(
يتطلب هذا العالج إلتزاًما بسيًطا بالوقت، حيث يؤكد خبراء الصحة 

اليابانيين على الفوائد العديدة لألستحمام في الغابة - والمعروف 
ايضا باالستجمام  في الغابات - وعلى عكس ما قد تعتقده، فإن حوض 
االستحمام ليس جزًءا من اإلستحمام بالغابة. يستلزم منك القدرة على 

المشي لالستمتاع بالطبيعة - العالم االخضر- واالنغماس فيها بكل حواسك، 
سواء بمفردك، أو كجزء من جولة سياحية. ننصحك بتدوين اللحظة.



اكتشف ا*سواق المالية
مع أكثر من 13,000 منتج

ُيعّد الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول أساس نموذج أعمال ورؤية مجموعتنا
ويسعدنا أن نعلن عن إضافة كبيرة أخرى في قائمة منتجاتنا. يمكنك اGن الوصول إلى أكثر من 13,000 منتج

من خالل أفضل منصتي تداول في العالم: ميتاتريدر 5 وسي تريدر متوفران على أنظمة تشغيل
ويندوز، وأندرويد، وأي أو أس، وماك

 تعرف على رد فعل اقتصادات
 العالم من خالل الوصول إلى
العمالت الرئيسية والثانوية

 تداول آالف ا_سهم في الواليات
 المتحدة والمملكة المتحدة واالتحاد

ا_وروبي من واجهة واحدة

هل تفكر في أكثر من سهم؟
 ال داعي للقلق، نقدم لك مجموعة
 متنوعة من المؤشرات التي من
شأنها أن تمنحك الفرص التي

تبحث عنها

المؤشراتا*سهمالفوركس

 هل تتطلع إلى التحوط بسبب عدم
 اليقين االقتصادي أو ربما تتوقع زيادة
 في سعر النفط؟ اكتشف التداول
 منخفض التكلفة على الذهب
والنفط والسلع ا_ساسية ا_خرى

 واحدة من أكثر طرق التداول القابلة
 للتخصيص. اكتشف مجموعتنا

 من الصناديق البسيطة والمعقدة
واستثمر في المستقبل

السلع صناديق االستثمار المدرجة

بيب جوارديوال
السفير العالمي لشركة سي أف أي

فروعنـــا: عمـــان الرابية - اربد - الزرقـــاء - العقبة
لندن    |    الرنكا    |    بيروت    |    عمان    |    بورت لويس    |    دبي

تواصـــل علـــى

06 554 88 44
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عطلة نهاية اسبوع
خفيفة لطيفة
بالنسبة ألولئك الذين يحبون قضاء إجازة إضافية في الصيف، أحياًنا تكون عطلة نهاية األسبوع الطويلة هي 

كل ما يحتاجون إليه لتجربة وجهة جديدة. محبي الرفاهية وهواة التاريخ، هناك مدينة وخط سير رحلة تنتظرهم 
لتحقيق ذلك.

اكتشافات رائعة

حول العالم حول العالم

ميالنو-إيطاليا 
ارتد أحذية مريحة وأستعد لتستكشف األحياء الجميلة، والمتاحف الفريدة، والمطاعم 

التي تقدم كميات وفيرة من الكربوهيدرات. ابدأ بزيارة إلى وسط المدينة، وتجّول حول 
الكنائس الكاتدرائية. على الرغم من جمال قلب المدينة، إال أننا نحثك على الصعود 

إلى األعلى للحصول على مناظر بانورامية للمدينة. توقف لتناول طعام الغداء في 
مطعم Ratanà، الذي يقدم مأكوالت "ميالنو" بلمسة عصرية. توجه بعد الغداء إلى 

 Via Sant’Andreaو Via della Spiga مثل ،"Golden Triangle" مركز التسوق
و Via Montenapoleone لالستمتاع ببعض التسوق الراقي. لالسترخاء، أحجز 

موعًدا في المنتجع الصحي QC Termemilano، الذي يحتوي على حمامات 
الساونا والحمامات الدافئة والحمامات الباردة والمسابح الدافئة، والجاكوزي وغرفة 

الشاي الجميلة في الطابق األرضي. استراحة تحتاجها بعد كل هذا المشي والتسوق.
 

القاهرة–  مصر 
هذه المدينة النابضة بالحياة، ليست ألصحاب القلوب الضعيفة، فهي مليئة بسحر 
الشرق األوسط، مصحوبة بجرعة سخية من التاريخ. استمتع بوجبة إفطار شعبية 

بالقرب من الحي اإلسالمي، وابدأ جولتك من مسجد الحسين (سيدنا الحسين)، ثم 
توجه إلى سوق الجمعة القريب لتناول قطعة من الفاكهة الطازجة، والشاي المميز مع 
أهالي المنطقة، ثم توجه الى المتحف الوطني للحضارة المصرية، واستمتع بجمال 
قاعة المومياوات الملكّية. تجول في الساحة واستمتع بمشاهدة عدد ال يحصى من 
الملوك والملكات القدماء، والذين هم في حالة ممتازة بشكل مذهل. للحصول على 

وتيرة أكثر هدوًء، أحجز "فلوكة" وقم بجولة في النيل، وشاهد غروب الشمس. لعشاق 
 ،Sachi الفخامة ولمحبي الحياة العصرية، ننصحك بالعشاء في القاهرة في مطعم

ومطعم Pierre 88، وأبو طارق لمحبي "الكشري ".

 
برشلونة - اسبانيا

تتالقى فنون العمارة المليئة بالحنين الى الماضي مع األناقة األوروبية في مدينة 
برشلونة الساحرة. ابدأ بالكعك المغطى بالشوكوالتة في Brunch & Cake، رحلة 
قصيرة ممتعة يتخللها فنجاًنا رائًعا من القهوة. بعد ذلك، انطلق في جولة سيًرا على 
األقدام بدًءا من L’Eixample، باتجاه La Pedrera، ثم Casa Batlló بعد ذلك، 

استمر في النزول إلى شارع La Rambla حتى Palau Güell حيث سيشعرك 
المشي باإللهام والقليل من اإلبداع، واستمتع بشكل كامل من مزاجك الرائع، ثم انطلق 
إلى El Raval، متاهة رائعة من المتاجر "البوتيكات" والمساحات اإلبداعية، قم بزيارة 

Ras للحصول على مواد التصميم النادرة، وMutt للكتب الرائعة والفنون. يوصى 

بشدة تناول المقبالت"tapas" وLa Barceloneta وLolita Tapería وقم بتجربة" 
La Bomba" ، وهي عبارة عن كرة بطاطس محشوة باللحم. بعد غروب الشمس، 

شاهد العرض اللطيف القائم في نافورة "مونتجويك"، واستمتع مع جمهور المتفرجين.

El Raval

خان الخليلي

كنيسة ميالنو
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أهاًل وسهاًل
مسافرينا

أرحُب بكم أجمل ترحيب على رحالتنا الجوية بمختلف اتجاهاتها عبر 
شبكة خطوطنا، مقدرًا ثقتكم الغالية في الملكية األردنية واختياركم السفر 
على متن طائراتها، وآماًل أن نكون على قدر هذه الثقة وتلبية توقعاتكم 

وتسهيل سفركم، حتى تبقى شركتنا خياركم المفضل للسفر.

 "األردن وجهة عالمية " أحد محركات رؤية التحديث االقتصادي التي 
أطلقها جاللة الملك عبد اهلل الثاني المعظم مؤخرًا تحت شعار "مستقبل 
أفضل" نظرًا إلى أهمية هذا القطاع في رفد االقتصاد الوطني وما يتمتع 
به األردن من مواقع فريدة تتوزع بين الدينية واألثرية والطبيعية والعالجية، 
األمر الذي ُيحملنا مسؤولية كبيرة باعتبار الملكية األردنية الناقل الوطني 
السياحة والشحن  الهاشمية ومحرك رئيس في قطاع  للمملكة األردنية 

الجوي وجسرًا جوًيا يربط األردن بأنحاء العالم.

وفي ضوء هذه المساعي للنهوض بالقطاع السياحي ُتنفذ الملكية 
األردنية خطة طموحة للتحول اإلستراتيجي نحو مستقبل ال شك أنُه سيكون 
أفضل للشركة ولمسافريها وموظفيها، فالمحاور التي تستند إليها الخطة 
الخمسية؛ تشمل تعزيز شبكة الخطوط بإضافة وجهات حيوية جديدة مثل 
تورنتو وميالن وليون وشرم الشيخ وانتاليا وعودة التشغيل إلى بانكوك 
وهونغ كونغ، واستبدال طائرات األسطول بطائرات حديثة ومضاعفتها 
الخطوط،  كافة  لخدمة  طائرة   40 من  أكثر  إلى  الطائرات  عدد  ليصل 
وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين خدمات المسافرين بمختلف جوانبها، 
والمحافظة على المكانة المرموقة كشركة طيران رائدة في منطقة المشرق 

العربي والترويج إلى األردن وتشجيع السياحة اليه.

ولعل من المناسب هنا اإلشارة إلى جائزة االستراتيجية القيادية 
  “Airline Market Leader”   2022 في صناعة النقل الجوي لعام
التي منحتها للملكية األردنية مجلة  Air Transport World األوسع 
شهرة على المستوى الدولي في مجال تقييم شركات الطيران والصناعات 
الجوية، والتي نتطلع أن تكون هذه الجائزة حافًزا لنا إلى مزيد من التفاؤل 

والثقة بالقدرة على تحقيق المزيد من النجاحات واإلنجازات واالستمرار 
في أداء العمل على نحو يستحق ان يظل محل ثقة المراقبين والمتابعين 
ومانحي الجوائز في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم، ولنا في ذلك تاريخ 

يشهد لنا بما أنجزنا عبر السنين الماضية.

أهداف  إلى  تصل  أن  يمكن  ال  األردنية  الملكية  أن  ندرك  نحن 
وزيادة  المسافرين  من  المزيد  اجتذاب  دون  المنشودة  استراتيجيها 
معدل امتالء المقاعد والتي تعتبر مؤشرات فعلية على رضا المسافرين 
عن الشركة، سيما وان الملكية تتنافس مع العديد من شركات الطيران 
تغييرات  لمواءمة  التوجه  عليها  يوجب  ما  والعالمية،  اإلقليمية  األخرى 
سوق المنافسة وتقديم خدمات طيران متميزة، والعمل على أساس شبكة 
عالمية تشغل رحالت من خالل محورين، محور الشرق األوسط والمحور 

األوروبي والعالمي.

إن العمل في صناعة النقل الجوي كان وسيظل مشوبًا بالتحديات، 
لكن الملكية األردنية بقدراتها وامكاناتها وجهود أبنائها أصبحت مثااًل 
العقبات  وتجاوز  الصعبة  الظروف  في ظل  والعمل  التحديات  لمواجهة 
ُقدمًا  للمضي  سبيلنا  سيبقى  والتفاؤل  للنجاح،  فرص  إلى  وتحويلها 
في طريق النهوض بالشركة وتمكينها من االستمرار في تقديم أفضل 

الخدمات لمسافرينا. 

أرحب بكم ُمجددًا على متن طائراتنا.. وأقول لكم "شرفتونا" كلمات 
أردنية أصيلة ودافئة تخرج من القلب ممزوجًة بابتسامة صادقة من طواقمنا 
لنقضي معًا لحظات جميلة يسودها حفاوة االستقبال وكرم الضيافة الذي 

يعكس موروثنا الثقافي واالجتماعي الذي يتميز به األردن وشعبه.

الملكية  مع  وموفقة  رحالت سعيدة  لكم  ونتمنى  مجددًا،  نشكركم 
األردنية دائمًا.

واهلل ولي التوفيق

سامر المجالي
نائب رئيس مجلس اإلدارة/ 

الرئيس التنفيذي

11





Shutterstock

 Shutterstock صور المجلة من�
)ما لم ين�ص على خالف ذلك(

12

6



ًلتبدأ الّرحلة
 أهاًل وهسال

التنفيذي الرئيس  رسالة من 
األردنية للملكية 

حول العالم 
مع الملكية األردنية 

اكتشافات رائعة
لطيفة عطلة خفيفة 

ثالث وجهات ممتازة للرحالت 
 القصيرة

أسلوب حياة
أهتم بصحتك ...

أفضل المنتجعات (السبا) وعالجات 
االستشفاء لهذا الموسم

اماكن ووجوه 
حان وقت العشاء

الطهاة المشهورون عالمًيا
 وأطباقهم المميزة

آخر الصيحات
لُه ولها

صيفت...
الئحة بأحدث صيحات الموضة 

2022 الشمسية لصيف  للنظارات 

النادي الثقايف
أحداث فنية

بالزيارة   الجديرة  الفنية  المعارض 

ابداعات محلية رائعة
رحلة إىل

ساحرة مادبا..بانوراما 
التاريخية المدينة  هذه  استكشف 

خليك معنا
 في ُحب الرقص

مقابلة حصرية مع رانيا قمحاوي، 
مديرة مهرجان عّمان للرقص 

البرامج   المعاصر، ومديرة تطوير 
للثقافة والفنون. الوطني  المركز   في 

حكايات حول العالم
ما هو اجلديد؟

أحدث النشاطات الشيقة في األردن 
األردنية الملكية  برعاية 

رحالتنا
أحدث النشاطات الشيقة في األردن 

األردنية الملكية  برعاية 
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العدد متوز- آب 2022جملة اخلطوط اجلوّية امللكّية األردنّية

دليل عشاق الطعام
أين تتذوق إبداعات أعظم الطهاة في العالم

لنحلق بعيدًا
3 وجهات لقضاء عطلة

نهاية أسبوع طويلة

دلل نفسك!
العالجات الساخنة
 والباردة في المنتجعات 

تتبع اخر صيحات الموضة 
نظارات شمسية لكل األذواق


