
It’s The Most Wonderful 
Time Of Year
3 festive destinations for a perfect 
holiday season

GAME ON
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year's most exciting football destination  
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between these destinations and the rest of the world, 
boosted by its membership in the oneworld alliance, 
has been RJ's strategic plan, which also includes 
modernizing the short- and medium-haul fleet on 
gradual basis. 

Striving continuously to improve its onboard catering 
services, the airline has added more options to its 
economy class meals, introducing a variety of dishes 
from different cuisines, including Oriental, Mexican 
and Italian.

On the occasion of our 59th year of existence, we 
wish to express our gratitude to our loyal passengers 
who made this anniversary possible. Aware that 
they choose an airline with years of experience and 
reputation, we promise to strive to meet their wishes 
and expectations, and work even harder to achieve 
further growth and development. 

Thank you, and have a pleasant flight. 

D ear guests,

On behalf of my colleagues at Royal 
Jordanian, I wish to welcome you on 
board this flight whose crew will do 

its utmost to ensure that you reach your destination 
happy to have made RJ your number one choice of 
travel.

Flying from Amman, this vibrant city in the heart 
of the Middle East, Royal Jordanian connects 
the Kingdom and the Levant with various parts of 
the world, making Jordan a gateway for tourism, 
trade and investment, essential components of the 
country's vision for developing and modernizing. 

RJ celebrates its 59th anniversary this December 
counting its achievements and pledging to do even 
more in order to leave a proud legacy to generations 
to come. Today the airline operates a modern fleet of 
aircraft, covers a wide, well-connected network and 
employs skilled, highly qualified staff whose services 
mirror the hospitality for which the Jordanian people 
are known.  

The national carrier of Jordan has been receiving 
Hashemite support ever since its establishment. Its 
outstanding position in terms of the size of assets, 
revenues, manpower, and services provided to 
economic sectors like trade and tourism, which 
contribute to bringing in hard currency, makes RJ 
a success Jordanian story. It is a bridge that has 
been connecting Jordan with the world since 1963, 
giving travelers who choose it to fly the possibility of 
reaching the four corners of the world comfortably 
and at competitive fares.

Transforming Jordan into a centre in the Levant, 
building air routes to serve major and secondary 
airports in the region, enhancing connectivity 

Welcome

Samer Majali
RJ Vice Chairman/CEO
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What's On?
We Fly Together

Check out RJ’s exciting sponsorships this season.

SOFEX 
Until November 3

Red Bull MEO (PUBG 
Mobile Tournament) 
November 18

Half Marathon  
des Sables 
November 12-18

Jordan Basketball 
Federation Games 
November 10 
Jordan vs. Philippines (World 
Cup 2023 Qualifiers) in Jordan 

November 13  
Jordan vs. New Zealand (World 
Cup 2023 Qualifiers) in Jordan

November 3:  
Film Screening - Free Trip to 
Egypt – Toronto, Hotdocs

November 4:  
The CAO featuring Sultans of 
String Toronto, Jane Mallett at 
the St Lawrence Centre

November 5:  
Mustafa Saeed –  
Toronto, Aga Khan

November 6:  
Indo Arabia –  
Toronto, Aga Khan

November 11:  
La Qasba: Sounds of 
Maghreb– Toronto, Jane Mallett 
at the St Lawrence Centre

FAMA -  
Festival of Arabic Music and Arts in Canada 
October 21-November 13

November 12:  
Sinbach A Journey  
of Baroque Music  
in the Arab World - Toronto, 
Jane Mallett at the St 
Lawrence Centre

November 13:  
Muwashahat form Andalucía 
to Mesopotamia by the 
Canadian Arabic Orchestra– 
Toronto, Koerner Hall

Throughout:  
Black and White, an 
exhibition of paintings, 
photography, and 
calligraphy in black  
and white – Mississauga, 
Living Arts

Amman Opera 
Festival: La Traviata 
Opera festival  
16-18 November  
Taking place in Amman at 
Amman Opera House with Zeina 
Barhoum performing.
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oneworld® member airlines across the globe help you or
your business travel bright by providing innovative corporate
solutions and alliance-focused products. For the highest level
of service and a smarter, easier travel experience, we fly your
business to over 900 destinations around the world. 

That’s how you travel bright.

Learn more at oneworld.com and rj.com  

Leading global airlines.
One bright alliance.
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RJ’s News & Updates

Royal Jordanian Airlines began offering 2 weekly flights on 
Wednesdays and Saturdays to Queen Alia International Airport 
in Amman, Jordan, starting October 1, 2022.  Acclaimed by 
travelers from Auvergne-Rhône-Alpes, the Jordanian capital will 
be accessible in less than 4 hours from Lyon. 

The Jordanian hub will also allow many connections to the 
Middle East.

The two weekly flights will give RJ a strong presence in France 
and the European market. This addition is in line with RJ’s 
five years strategy to grow its fleet and continuously increase 
its route network, in order to position Amman as the leading 
gateway for the Levant and specifically focus on tourism into 
Jordan. The Jordanian hub also allows many connections to the 
Middle East. 

The plane departs from Queen Alia International Airport, Amman, 
at 11:45, and arrives at Lyon Airport at 15:20. Return flights 
depart from Lyon Airport at 16:40 and arrive at QAIA at 21:45.

Royal Jordanian Airlines Announces Plans to 
Launch New Route to Stockholm 

Royal Jordanian Airlines in cooperation with Jordan Tourism 
Board held a networking event in Stockholm, Sweden, to present 
Royal Jordanian’s new strategy and aspiring efforts to launch 
a new route to Stockholm in line with RJ’s new strategy that 
primarily focuses on stimulating tourism to Jordan. The event 
was held on Tuesday, 11 October 2022, at the Biblioteket Live 
in Stockholm.  Attendees included tour operators, travel trade 
partners, journalists, and governmental and diplomatic officials.  

The event provided an opportunity for the airline to affirm its 
new strategic commitments to the entire market in Sweden, and 
to enhance its local partnerships—particularly with local tour 
operators and travel agents.

Royal Jordanian Airlines Focuses on Stimulating 
Tourism from Denmark to Jordan

Royal Jordanian Airlines in cooperation with Jordan Tourism Board 
held a networking event in Copenhagen, Denmark, to present Royal 
Jordanian’s new strategy to leading tour operators to stimulate 
tourism to Jordan. The event was held on Wednesday, 12 October 
2022, at 18:00 at the Nimb Hotel in Copenhagen which was 
attended by travel trade partners, journalists, and governmental 
and diplomatic officials. 

The event provided an opportunity for the airline to affirm its 
strategic commitments to the entire market in Denmark and to 
enhance local partnerships with local tour operators and travel 
agents. It promoted travel to Jordan by highlighting RJ’s 2 weekly 
flights on Sundays and Thursdays which operate from Copenhagen 
International Airport (CPH) in Copenhagen, Denmark, to Queen Alia 
International Airport (QAIA) in Amman, Jordan, since April 2022. 

Royal Jordanian Airlines Flights Between Jordan 
and Lyon as of 1 October 2022 

We Fly Together
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Time for    
      Doha!
GREAT ESCAPES

Step up your game with a trip to this season’s hottest destination, Doha.

National Museum of Qatar

A Dose of Culture

A culturally rich destination with an eye for creativity and innovation, 
Doha is full of established museums that feature some of the most 
celebrated works of regionally and globally famous artists. Be sure to 
check out: 
• National Museum of Qatar 
• Museum of Islamic Art 
• Qatar National Library 
• 7 by Richard Serra (the city’s artistic walkway) Qatar National Library

Museum of Islamic Art

We Fly Together
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Souq Waqif

Khor Al Udaid

Villaggio Mall

Bridging the Old and New

Doha is known for its charming souqs that are full of traditional favorites 
such as gold, spices, furniture, and tapestries. Popular souqs include:

• Souq Waqif, which is the most popular traditional shopping   
   destination in Doha. 
• Falcon Souq is definitely worth a visit as it is home to all things falcon,  
   from the birds themselves to training equipment and accessories. 
• Souq Al Deira, which is nestled in the square created by Al Jabr and   
   Al Tarbiya Streets and features lush fabrics.

For upscale, luxury shopping, Qatar offers a glistening haven of 
high-end designer labels nestled in jaw-dropping architecture. 
Recommended malls include:

• Villaggio Mall, a must-see for its indoor canal 
• Place Vendôme, the newest mall on the block offering countless  
   exclusive brands 
• Mirqab Mall, known for its elaborate glass roof and stunning design  
• Lagoona Mall, frequented by residents of the nearby Zig Zag Towers  
   and surrounding area Fun Activities for the Family

Known for being family-centric, Doha is full of activities and 
entertainment options that are ideal for families. 

• The Corniche 
   The waterfront promenade that runs along the bay is one of the best  
   points to relax at in Doha. 
• Katara 
   This spot is beautifully designed and full of art galleries, shops,      
   cinemas, music. 
• Aspire Park 
   Embrace a healthier lifestyle by stopping by this park, which offers  
   several recreational and sporty activities.  
• The Pearl 
   This gorgeous place offers countless restaurants and the best      
   coastline in town. 
• Khor Al Udaid 
   Book a desert safari or enjoy a lazy day in this wonderful desert      
   marvel, which is about 80 km southeast of Doha.

We Fly Together
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We Fly Together

The Corniche

The Pearl

MachboosLuqaimat

Traditional Cuisine to Try

Indulge in an authentic culinary journey in the city of flavor. Be sure to try:

Saloona 
A spicy meat and/or vegetable broth with tomatoes, eggplants, carrots, 
and potatoes.  
Machboos 
Spiced rice cooked with pieces of any kind of meat. 
Madhruba 
A combination of rice, milk, butter, and cardamom. 
Luqaimat 
Little dough dumplings, deep-fried and dipped in sugar syrup or honey. 
Ghuzi 
Whole roasted lamb. 
Thareed 
Often called the Arab lasagna, it includes vegetables with chicken or 
lamb and mixed with tomato sauce and spices. Bread is placed on the 
bottom of the dish.
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Dreaming of the   
Right Christmas?

GREAT ESCAPES

Christmas really is the most wonderful time of the year in these 3 cities.

De Bijenkorf Store

Christmas Market

Amsterdam
A wonderful mix of lights, music, and markets, Amsterdam is the ideal 
destination for family fun or a couple’s retreat. 

Daytime Activities

Head to one of the many markets and get ready to shop for decorative 
items and heartwarming desserts. Start at heritage store De Bijenkorf’s 
and check out their elaborate window displays. The inside is equally 
magical, offering a large selection of Dutch and international fashion, in 
addition to stylish homeware.

Nighttime Adventures

Be sure to spend a night of music and wonder at a Christmas concert. 
The symphonies and carols will unleash your inner child. German-
British Baroque composer Georg Friedrich Handel’s “Messiah” and 
Wibi Soerjadi’s “Christmas Gala” are not to be missed.

We Fly Together
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Central Station

Dam Square

Andaz Amsterdam Prinsengracht

Stay Here

Budget Traveler 
Attention backpackers, big groups of friends, party people, and solo 
travelers. Travel Hotel Amsterdam is budget friendly and a short walk 
from Dam Square and Central Station.

Contemporary Traveler 
The Hoxton offers stylish lodging. The rooms are former canal houses 
and casual dining and a cool lounge can be found on site. 

Luxury Traveler 
Look no further than the Andaz Amsterdam Prinsengracht. Get ready to 
enjoy spectacular views of the canal and spacious rooms meticulously 
decorated with inspiring design details. Check out the “Alice in 
Wonderland” themed hidden garden. 

Stop for a Meal

Breakfast 
Come hungry to Greenwoods. Their English breakfast menu includes 
eggs benedict, pancakes, and banana bread.

Lunch 
Staring at Jacob boasts one of the most creative brunch menus in 
Amsterdam and a lively atmosphere. Be sure to book as this spot fills 
up fairly quickly. 

Dinner 
De Silveren Spiegel goes out of its way to provide the best service and 
amazing food all while making you feel like you are in a private home. A 
traditional Dutch meal at its finest.

We Fly Together
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Christmas Market

Soul & Smoke

LondonHouse Rooftop

Chicago
Fly across the Atlantic to Chicago. A magical city full of unforgettable 
activities including majestic light displays, ice skating, and a nighttime 
trip to the zoo. 

Daytime Activities

International Christmas markets are what this destination is most 
famous for. So get ready to travel between Germany and Africa without 
ever leaving the city. Experience the magic of an authentic German 
Christmas market by heading over to Christkndlmarket in Daley Plaza 
for wooden cuckoo clocks and hand-knit gloves. For something more 
vibrant, visit the Renegade Craft Fair or the Kwanzaa Market at Africa 
International House.

Nighttime Adventures

Keep it simple and walk along The Magnificent Mile. The area is loaded 
with activities and most are free. If it gets too cold book tickets for to a 
classic show like “The Nutcracker” at the Lyric Opera House.

Stay Here

Budget Traveler 
Pendry Chicago boasts a great location and an incredibly friendly staff. 
The rooms are cozy and homely, overall it does the job.

Contemporary Traveler 
A stay at the LondonHouse is an absolute must. Think ultra-modern 
rooms, plenty of space for your shopping, and stunning views of the 
Chicago River and skyline. 

Luxury Traveler 
Old-school glamour with a dash of nostalgia best describe the city’s 
luxury hotel scene. From the majestic Four Seasons, the always-
impressive Peninsula, or the tried and test Waldorf Astoria, get ready to 
live the good life for a few days.

Stop for a Meal

Breakfast 
Sarkis Café is known for their popular Loretta sandwich, which features 
a choice of meat or veggies, melted cheese, green peppers, tomatoes, 
onions, and mayo on French bread. Their famous “Disaster” beef 
sausage is also worth a try.

Lunch 
Visit Soul & Smoke for next-level barbecue with Texas-style brisket and 
tender baby back ribs, with a side of mac and cheese and cornbread 
muffins.

Dinner 
Serene spaces and edgy food define Chef Ryan McCaskey’s Acadia. 
Inspired by Northeastern United States and Maine in particular, the 
menu is all about reinventing comfort food.

We Fly Together
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Beirut at night

Beirut Souk

Lebanese cuisine

Hotel Albergo

Beirut
Daytime Activities

Head over to Beirut Souks and enjoy the lighting of the Christmas 
Tree. Then visit Afkart, a local Christmas Fair, in Souk Tawileh and Souk 
Ayyas, to shop for unique, artisanal gifts carefully handcrafted by local 
talent. 

Nighttime Adventures

The city transforms into a hub of dance, music, exceptional food, and 
electrifying energy by night. Amble down Mar Mikhael or Ashrafieh and 
hop in and out of the countless coffee houses and lounges. 

Stay Here

Budget Traveler 
The Ray Hotel is 9 km from Gemayzeh Street (Rue Gouraud) and 
features a shared lounge and quaint a garden.

Contemporary Traveler 
Try Smallville Hotel for a taste of true Lebanese cool. This ultra-modern 
hotel offers sleek rooms and an exquisite restaurant.

Luxury Traveler 
Hotel Albergo combines the best of urban luxury with nostalgic charm. 
Described as an oasis in the heart of Beirut, with lush gardens and 
landscaped terraces, the hotel is the perfect place to unwind. 

Stop for a Meal

Breakfast 
Keep it traditional and enjoy eggs with lamb at Al-Soussi. Be sure to 
head over to the open kitchen to witness the chef prepare a flambé of 
lamb, fat, and eggs.

Lunch 
People watching and copious amounts of artisanal Lebanese dishes 
can be enjoyed at Em Sherif, which is located in Ashrafieh. Be sure to 
book and to dress up. 

Dinner 
Check out Ferdinand Gastropub and relish in the unbeatable 
culinary experience that celebrates Persian cuisine courtesy of Chef 
Mojgan Tashvighi.

We Fly Together
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Trend Hunting

HIS & HERS

Holiday 
Gift 
Guide
From small and practical to ornate and pricey, 
there’s a perfect gift for everyone.

2626
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Trend Hunting

For the person who hates the cold:  
An elegant scarf

For the intellectual:  
Statement making coffee table books

For the workaholic:  
A simple belt

For the absent minded:  
A playful key chain For the let’s-stay-in champion:  

A decadent robe

Emporio Armani

Hermes

Valentino

Tom Ford

Missoni

Versace

Pandora

Loewe
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For the caffeine addict:  
A sleek coffee maker

For the adventure lover:  
A trip to Bangkok

For the eternally elegant:  
A pair of leather gloves

For the glamourous host:  
Pretty as a picture tableware

For the acquaintance:  
Perfume/Cologne

AEG

Royal Jordanian 

Moncler

Denby Pottery

Chanel
Givenchy

Massimo Dutti

Nespresso
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For the art buff:  
A bold and bright framed print

For the passionate athlete:  
The coolest earbuds 

For the luxury lover:  
A stylish watch

For the neat freak:  
Tasteful stationery

For the unimpressed younger relative:  
A basic t-shirt 

Zara

Zara

L'objet

Etsy

JBL

Beats by Dr. Dre

Garmin

Tag Heuer

Tibaldi
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Let the  
Games Begin!

Trend Hunting

INSPIRE

All you need to know about FIFA World Cup 2022 taking place in Doha, Qatar.

Who's Playing?
Check out the groups and teams lined up for this year’s event.

England

IR Iran

USA

Wales 

Argentina

Saudi Arabia

Mexico

Poland 

Spain

Costa Rica

Germany

Japan 

Belgium

Canada

Morocco

Croatia 

Brazil

Serbia

Switzerland

Cameroon 

Portugal

Ghana

Uruguay

Korea Republic 

Qatar

Ecuador

Senegal

Netherlands 

Group A 

Group E Group F Group G Group H

Group B Group C Group D 

France

Australia

Denmark

Tunisia 

• November 21, 2022: Opening Ceremony, Group A Opener (Qatar)

• December 2, 2022: Final Group Games

• December 3-6, 2022: Round of 16

• December 9-10, 2022: Quarterfinals

World Cup Qatar 2022 Match Schedule
• December 13-14, 2022: Semifinals

• December 17, 2022: Third-Place Match

• December 18, 2022: Final

3030

Fly with Royal Jordanian to Doha on three flights 
daily and enjoy watching the World Cup matches!
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Let the  
Games Begin!

World Cup Qatar 2022 Match Schedule

Trend Hunting

Where are the games taking place?

Opening Match: Al Bayt Stadium Final Match: Lusail Stadium

Stadium 974 by Fenwick Iribarren Architects is the first stadium 
designed to be fully demountable in World Cup history. Made of 
repurposed shipping containers and a steel structure, parts of 
which are recycled, the aim of the stadium is to be dismantled 
and reassembled in a new location or repurposed as a series of 
smaller venues.

Not only is 974 the international dialing code for Qatar, but it also 
the exact number of shipping containers used in construction.

Stadium 974 (The Shipping Container Stadium)

31
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Trend Hunting

Other Stadiums: 

Ahmad Bin Ali Stadium

Al Thumama Stadium

Khalifa International Stadium

Al Janoub Stadium

Education City Stadium

3232
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Trend Hunting

Top stars at World Cup 2022

Karim Benzema 

(France)

Lionel Messi 

(Argentina)

Kevin De Bruyne 

(Belgium)

Cristiano Ronaldo 

(Portugal)

Vinicius Jr. 

(Brazil)

Virgil van Dijk 

(Netherlands)

Neymar 

(Brazil)

Pedri 

(Spain)

33

Kylian Mbappe 

(France)

Luka Modric 

(Croatia)

Sadio Mane

(Senegal)

Robert Lewandowski 

(Poland)

Achraf Hakimi 

(Morocco)

Harry Kane 

(England)

Gareth Bale 

(Wales)

Thomas Müller 

(Germany)



34

Local Delights

EYE ON

On A High Note
Award-winning opera singer, founder of Amman Opera Festival, and UNWFP Advocate, 
Zeina Barhoum has performed to audiences across the globe.

A career in opera including representing Jordan amongst 6 
continents in World Opera Day in 2020 is wonderful. Can you walk 
us through your career journey? 
We always had music around the house. I was in the school choir 
at 12 and my music teacher discovered that I have a vocal range 
for a future career in Opera. My family supported me, so I learned 
different languages and music genres, and then went on to study 
opera in Rome. 
Thank you for mentioning World Opera Day, it was exceptional! I 
was invited to perform and host the opening act singing the famous 
“Oh Mio Babbino Caro” with an Arabic introduction of my own.

Where did you get the inspiration to launch the Amman Opera 
Festival (AOF)?  
I always wanted to organize an opera in Amman’s charming Roman 
Theatre and give back to the local and regional community by 
providing a platform that encourages and discovers talent, and 
provides vocational and educational opportunities. Support from 
the community was tremendous, and I would like to thank our 
supporters and official Patron HRH Princess Muna Al Hussein. 

What are some of your most memorable performances and why? 
Every performance is a memorable one in its own right. Hofburg 
Palace brought back childhood memories, when my parents took 
me to my first Strauss ball and Salzburg’s “The Sound of Music”, 
which I grew up watching and singing. Singing to 4000 people at 
the palace and dancing the Viennese Waltz after my performance 
was a tremendous experience. Rimini’s “Carmen” was mesmerizing 
in the newly renovated beautiful Rimini Opera. I performed the 
Soprano’s role in a massive production with a wonderful cast. 

You have performed alongside renowned artists, including Italian 
Baritone and tutor Walter Alberti, Roberto Alagna who is the 
acclaimed successor of Pavarotti, and Andrea Bocelli. Tell us more 
about your experience. 
Roberto Alagna asked me to perform with him after asking me 
to sing at his rehearsal that I was invited to attend at Beiteddine 
Festival. I had to prepare a music repertoire only the night before! 
Tutor Walter Alberti taught me discipline, stage presence, and the 
importance of perfecting vocal projection. 
My performance with Andrea Bocelli in London was in between 
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Local Delights

two nights of the opera “The Barber of Seville”. It was the most 
challenging but most successful performance. And I made it back 
home for the closing night of AOF’s “The Barber of Seville” in 2019 
in full force.

What would you say are some of the key qualities a center stage 
soprano needs to possess to make a mark?  
Believing there’s still much to learn is what will get you closer to 
your hopes and goals. It will also keep you grounded. It’s all about 
hard work and perseverance. Be true to yourself no matter what 
you do and don't give up on your dreams.
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Local Delights

You are known to take chances, constantly reinventing yourself as 
is evident in the release of your first pop album, “Wings of Love”. 
Can you tell us more about it? 
I spent most of my teenage years in the U.S. and recorded my 
first pop album there at 14. When the world stood still in 2020, my 
passion for pop music reemerged. It started with a song and it’s 
now an album. The video for the main song was shot in Aqaba and 
Wadi Rum in collaboration with Jordan Tourism Board. 
My album is a dedication from Jordan with a message of love, 
togetherness, and hope for a better tomorrow. I enjoyed creating it 
alongside Jordanian producer Yousif Biltaji at Sync Media Studios.

Can you tell us about the inauguration of The AA Theatre, Jordan’s 
first Opera House? 
AA Theatre is the first functioning opera house and multipurpose 
theatre in Jordan. My vision for the inaugural event of AA Theatre 
was “Music, A Story of Time Travel” through the eyes of the 
Founder, Mr. Munzer Fahoum.  
AOF’s dream was to witness the opening of an opera house 
in Jordan. I am incredibly proud to see it come to fruition and 
honored to have been invited to inaugurate it with guest artists and 
stars from the region and abroad. 

You also have a song in Chinese, “The Dream of Silk Road”. How 
did this come about? 
I was invited to close the Arab Arts Festival in Chengdu in Sichuan 
with Tenor Wang Chuanyue and I sang an original song in Chinese 
titled “The Dream of Silk Road”.

Alcantara II - Zeina in China - was recorded in Amman with the 
Sichuan Philharmonic Orchestra at Levant Studios and with 
Jordanian producer Raed Abu Shaar in 2018. Alcantara in Arabic 
means “Bridge” and the message of the album is bridging cultures.

Tell us about the “Petra” song. 
I wrote the music and words and designed the costumes with 
Jordanian heritage fashion designer Intissar Habiba, in January 
2022. My love for Petra, the capital of the Nabatean Kingdom, and 
fascination with what once was life in that part of Jordan inspired 
the song.

Jordan Tourism Board was a key pillar in bringing my vision to life 
along with an amazing team; Future Vision and Sync Media.



n COPENHAGEN

n OSLO

LONDON n

AMSTERDAM n

BRUSSELS n

PARIS n

GENEVA n

ALGIERS n

n BARCELONA

n TRIPOLI

n BENGHAZI
n MISRATA

n TUNIS

n MADRID

n ABERDEEN

n BERLIN

n GDANSK

n BUCHAREST

n ATHENS

n LARNACA

n AMMAN

n ROME

n VIENNA

n FRANKFURT

n ZURICH

n NEWCASTLE

 MANCHESTER n 

 GLASGOW n 
n EDINBURGH

n STOCKHOLM

n MOSCOW

n KHARTOUM

ISTANBUL n

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
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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
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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
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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

65 | 56
45/36



35

ابداعات محلية ممتعة

من المعروف عنك أنك من الشخصيات التي تحسن 
اإلستفادة من الفرص المتاحة، و دائمة التطوير لذاتك، 

كما ظهر جليًا في ألبومك األول "أجنحة الحب"، هل 
يمكن أن تخبرينا أكثر عن ذلك؟

لقد أمضيت أغلب سنوات عمر المراهقة في الواليات المتحدة االمريكية، وسجلت أول 
ألبوم أغاني البوب لي في عمر ال14. عندما ُفرض الحظر في العالم بسبب جائحة 

كورونا، عدت مرة أخرى لشغفي بموسيقى البوب. بدأت بأغنية واآلن أصدرت ألبومًا. 
تم تصوير الفيديو في األردن في وادي رم و العقبة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة 

األردنية.
ألبومي هو إهداء صادر من األردن محماًل برسالة حب، وتضامن وأمل بأن غدًا أجمل. 

إستمتعت بالعمل إلصدار هذا األلبوم مع المنتج األردني يوسف بلتاجي، من شركة 
."Sync Media Studios" سينك لإلنتاج الفني

هّلا أخبرتنا المزيد عن إفتتاح مسرح عمان، أول مسرح 
أوبرالي في االردن؟ 

إن مسرح عّمان هو أول مسرح أوبرالي، باإلضافة إلى أنه مسرح متعدد األغراض 
في األردن. أن رؤيتي لحفل اإلفتتاح كانت تحمل رسالة "الموسيقى، قصة السفر عبر 

الزمان" بتوجيهات مؤسس المسرح السيد منذر فاهوم. 
إن مهرجان عمان األوبرالي، الحلم الذي تحقق، هو إفتتاح هذا المسرح في األردن. 

وأنا فخورة جدًا بهذا اإلنجاز على أرض الواقع، وقد تشرفت بأن أكون إحدى 
المدعوين لحفل اإلفتتاح، من بين نجوم عالميين و محليين.

لقد قدمتي أيضا أغنية باللغة الصينية، "حلم طريق 
الحرير" من أين جاءت هذه الفكرة؟

ُدعيت لحفل إختتام مهرجان الفنون العربية في تشنغدو -في مقاطعة سيتشوان- مع 
تينور وانغ تشوانيو، وغنيت أغنية باللغة الصينية بعنوان "حلم طريق الحرير".

ثم سعيت إلى تسجيل أغنيتي Alcantara II -  زينة في الصين – والتي أديتها مع 
أوركسترا سيتشوان الفيلهارمونية، في أستوديو ليفانت،  مع المنتج األردني رائد أبو 

شعر في عام Alcantara .2018 باللغة العربية تعني "جسر"، ومن خالل األلبوم، 
أردت إيصال رسالة وهي أن الغناء هو الجسر بين الثقافات المختلفة.

هال أخبرتنا عن أغنية "البتراء"؟
لقد ألفت كلمات األغنية و قمت بتلحينها بنفسي، وتعاونت مع مصممة األزياء التراثية 

األردنية انتصار حبيبة، ألختيار زي خاص بتصميم منفرد لألغنية، في كانون األول 
2022. لقد أستلهمت هذه األغنية من عشقي لمدينة البتراء، عاصمة المملكة النبطية، و 

التي تجسد شكل الحياة في ذلك الوقت الساحر.
إن تعاوني مع هيئة تنشيط السياحة و فريق العمل الرائع، شركة رؤية المستقبل و 

سينك لإلنتاج الفني، من أهم أسباب نجاح هذا األنتاج الفني و تحقيق رؤيتي.



34

ابداعات محلية ممتعة



ابداعات محلية ممتعة

األوبرا " The Barber of Seville". و كانت من أكثر العروض تحديًا وأفضلها أداًء 
 The Barber" بالنسبة لي. جاء موعد عودتي إلى الديار في يوم ختام عروض األوبرا

of Seville" في العام 2019.

في رأيك، ما هي أبرز الصفات التي يجب أن يتحلى بها 
السبرانو حتى يضع نفسه في قمة المؤديين الذين لهم 

بصمة مميزة؟
السعي الدائم للتعلم وعدم اإلكتفاء هو ما يقرب األنسان من أهدافه و آماله، و يبقيه 

متواضعًا دائمًا. كل هذا يتحقق باإلصرار و العمل الجاد، و أن تكون صادقًا مع نفسك 
مهما حصل، وأن ال تتخلى عن تحقيق أحالمك.
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 مبدعة بأداء 
على مستوى عالمي

عين على

قدمت السوبرانو زينة برهوم، الحائزة على جائزة األوبرا األردنية، و المؤسسة لمهرجان عمان لألوبرا، 
وسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج األغذية العالمي - األمم المتحدة UNWFP، العديد من حفالت األوبرا على 

مستوى العالم.

ابداعات محلية ممتعة

إن تمثيل األردن في يوم األوبرا العالمي 2020 بوجود 
منافسين من 6 قارات هي تجربة مميزة. هل يمكن أن 

تخبرينا عن هذه التجربة؟ 
أنني من أسرة تعشق الموسيقى، ودائمي األستماع للموسيقى. عندما بلغت الثانية 

عشر من عمري، إنضممت لجوقة المدرسة، و أكتشف مدرسي الموسيقى موهبتي و 
خامة صوتي التي تؤهلني ألصبح مغنية أوبرا مستقبلية. تلقيت الدعم من أسرتي، و 
التحقت بالعديد من المدارس الموسيقية على إختالف أنواعها، و من ثم سافرت إلى 

روما لإللتحاق بمدارس متخصصة في األوبرا.
و أشكر لك سؤالي عن تجربة يوم األوبرا العالمي، لقد كانت تجربة إستثنائية بالفعل! 
 (Oh Mio Babbino Caro) حيث تمت دعوتي للحفل اإلفتتاحي لتأدية المقطوعة الشهيرة

بمقدمة باللغة العربية من تأليفي.

كيف جاءت فكرة إطالق مهرجان عمان لألوبرا؟ 
دائمًا كنت أرغب بتنظيم حفالت أوبرا في المدرج الروماني الساحر في عّمان، وإنشاء 
منصة لرد الجميل ألبناء المجتمع المحلي، و على مستوى اإلقليم، إلكتشاف المواهب 

وتوفير فرص مهنية و تعليمية.
إن الدعم الذي تلقيته من أبناء مجتمعي كان رائعًا و عظيمًا، وأتوجه بأسمى آيات 

الشكر و العرفان للراعي الرسمي و الداعم الدائم، سمو األميرة منى الحسين.

ما أكثر العروض التي رسخت في ذاكرتك، و لماذا؟
إن أي عرض أقدمه يبقى خالدًا في ذاكرتي في حد ذاته، إال أن العرض الذي ُعقد في 
قصر هوفبورغ أعاد لي ذكريات الطفولة، عندما اصطحبني والداي إلى أول عرض لي 
(صوت الموسيقى) في سالزبورغ، التي نشأُت على حب مشاهدتها و غناء أغانيها. إن 

الغناء ألربعة اآلف مشاهد في هذا القصر، و رقص الفالس الفييني بعد الغناء، كان من 
أكثر التجارب روعة. إن تأدية أغنية (كارمن) الساحرة في مسرح ريميني، المعاد تجديده 

حديثًا مع الطاقم السوبراني الرائع، في إنتاج ضخم جدًا، من التجارب الرائعة.

 من المعروف أنك قمت بتقديم العروض األوبرالية مع 
العديد من الفنانين المخضرمين في هذا المجال، أمثال 

الباريتون واألستاذ اإليطالي والتر البيرتي، وروبرتو أالنيا 
المعروف بأنه خليفة الفنان بافروتي و أندريا بوتشيلي. 

هل يمكن أن تخبرينا أكثر عن هذه التجارب؟ 
بعد أداء أغنية في بروفة حفل روبرتو أالنيا في مهرجان بيت الدين، طلب مني روبرتو 

مشاركته الغناء. تدربت على المقطوعات الموسيقية في الليلة السابقة للحفل فقط. 
الفنان العظيم والتر علمني على الوقوف على المسرح بمهنية عالية، و على أهمية إتقان 

مخارج الحروف، و ضبط المقاطع الصوتية.
جاء موعد حفلتي مع الفنان أندريا بوتشيلي، في لندن، في الليلة بين ليلتي عروض 
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 كريم بنزيما
(فرنسا)

 فينيسيوس جونيور 
(البرازيل)

 فيرجيل فان دايك 
(هولندا)

 نيمار 
(البرازيل)

 بيدري 
(إسبانيا)

 ليونيل ميسي
(األرجنتين)

 كيفن دي بروين 
(بلجيكا)

كريستيانو رونالدو 
(البرتغال)

الالعبين النجوم في مونديال كأس العالم - قطر 2022:

 كيليان مبابي 
(فرنسا)

 أشرف حكيمي 
(المغرب)

 هاري كين 
(إنجلترا)

 جاريث بيل 
(ويلز)

 توماس مولر
(ألمانيا)

 لوكا مودريتش 
(كرواتيا)

 ساديو ماني 
(السنغال)

 روبرت ليواندوسكي 
(بولندا)

على الساحة اآلن
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المالعب األخرى:

ملعب الجنوبملعب أحمد بن علي

ملعب الثمامة

ملعب خليفة الدولي

ملعب المدينة التعليمية

على الساحة اآلن
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تعرف إلى مالعب مونديال قطر، حيث ستعقد المباريات:

على الساحة اآلن

المباراة النهائية: ملعب لوسيل.المباراة اإلفتتاحية: ملعب البيت.

ملعب 974 )ستاد حاويات الشحن(

أبتكر المهندس المعماري فينويك إيربارين تصميمًا ألول ملعب قابل 
للفك ليتم إعتماده في تاريخ مونديال كأس العالم؛ حيث أعتمد بالكامل، 

أثناء إنشاء هذا الملعب، على حاويات الشحن والهياكل المعدنية، وبعض 
األجزاء المعاد تدويرها. والهدف من هذا التصميم هو جعله قابل للتفكيك، 
وقابل للتجميع في موقع جديد بعد بطولة كأس العالم، وإعادة إستخدامه 

كسلسلة من مالعب أصغر حجمًا. وتم تسمية الملعب 974 على عدد 
حاويات الشحن المستخدمة في بنائه، باإلضافة إلى أن الرقم 974 هو 

رمز اإلتصال الدولي لقطر.
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الفرق التي ستشارك في المباريات؟

برنامج مباريات مونديال كأس العالم قطر 2022 

على الساحة اآلن

كل ما تحتاج أن تعرفه عن مونديال كأس العالم للعام 2022، والذي ستعقد مبارياته في الدوحة، قطر.

المجموعة األولى

المجموعة الخامسة

المجموعة الثانية

المجموعة السادسة

المجموعة الثالثة

المجموعة السابعة

المجموعة الرابعة

المجموعة الثامنة

ُكن ملهمًا

يبدأ
الحماس اآلن!

قطر

اإلكوادور

السنغال 

هولندا

إسبانيا

كوستاريكا

ألمانيا

اليابان

بلجيكا

كندا

المغرب

كرواتيا

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

البرتغال

غانا

األروغواي

كوريا

إنجلترا

إيران

الواليات المتحدة األمريكية 

ويلز.

األرجنتين

المملكة العربية السعودية

المكسيك

بولندا

فرنسا

أستراليا

الدنمارك

تونس

• 21 تشرين الثاني 2022: إحتفالية إفتتاح المونديال، المباراة اإلفتتاحية –

  المجموعة األولى (قطر)

• 2 كانون األول 2022: أخر مباراة في دوري المجموعات.

• 6-3 كانون األول 2022: دورال 16.

• 10-9 كانون األول 2022: الدور الربع النهائي.

• 14-13 كانون األول 2022: الدور نصف النهائي.

• 17 كانون األول 2022: مباراة تحديد المركز الثالث.

• 18 كانون األول 2022: مباراة نهائي مونديال كأس العالم.

سافر مع الملكّية األردنّية إلى الدوحة بواقع ثالث رحالت يومية وأستمتع 
بمشاهدة مباريات كأس العالم
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على الساحة اآلن

AEG

Royal Jordanian 

Moncler

Denby Pottery

Chanel
Givenchy

Massimo Dutti

Nespresso

لعاشق القهوة: 

ماكينة إعداد القهوة األنيقة

لمحب المغامرات: 

رحلة إلى بانكوك

لملك األناقة: 

زوج من القفازات الجلدية

لمن يهوى سحرالضيافة: 

أدوات مائدة جميلة جدًا

لمن تعرفه جيدًا:

 عطر فريد/ كولونيا
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على الساحة اآلن

L'objet

Etsy

JBL

Beats by Dr. Dre

Garmin

Tag Heuer

Tibaldi

لمحبي الفن: 

لوحة جريئة ومشرقة ذات إطار جميل لعشاق الرياضة:

 سماعات األذن األروع

لمحبي القطع الفاخرة: 

ساعة بسيطة

 لمن يهوى الترتيب: 

أدوات مكتبية مميزة 

لمن ال تبهره الهدايا:

 قميص قطني 
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آخر الصيحات

Emporio Armani

Hermes

Missoni

Versace

Pandora

Loewe

لمن ال يحب الطقس البارد: 

وشاح أنيق

للقارئ المثقف: 

مجموعة كتب طاولة قهوة أنيقة

للعملي والجاد:

 حزام جلدي بسيط

 لمن ذهنه شارد باستمرار: 

ميدالية مفاتيح مزركشة 
لبطل البقاء بالمنزل: 

روب دافئ

Valentino

Tom Ford
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دليلك إلختيار 
هدية األعياد

لُه ولها

آخر الصيحات

من الهدية البسيطة والعملية، إلى الهدية المزخرفة والثمينة، ستجد هدية تناسب جميع األذواق!
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بيروت

نشاطات نهارية
تسوق في بيروت واستمتع بإضاءة شجرة عيد الميالد. توجه إلى معرض افكارات 

الشعبي في سوق طويلة و سوق أياس، للحصول على هدايا فريدة من نوعها 
 ومصنوعة يدويًا من أبناء المجتمع المحلي. 

الفعاليات الليلية
تتحول المدينة في الليل إلى مكان لإلحتفال والرقص والغناء وتذوق الطعام اللذيذ. يجب 

عليك زيارة مار مخايل أو األشرفية، حيث تتعدد خيارات المطاعم والمقاهي هناك.

خيارات المبيت

المسافر األقتصادي
يقع فندق واستوديوهات راي في بيروت على بعد 9 كم من شارع الجميزة (شارع 

غورو)، ويضم صالة مشتركة وحديقة جذابة.

المسافر العصري 
في فندق ذا سمولفيل تجد الطابع اللبناني األصيل بغرفه األنيقة والمطعم الرائع.

المسافر الذي يبحث عن الرفاهية
في فندق البرغو تجد مزيجًا ما بين الرفاهية الحديثة وسحر الماضي. يوصف هذا 

الفندق بالواحة الخضراء في قلب بيروت، حيث حدائقه المورقة، و الشرفات التي 
 تطل على أجمل المناظر الطبيعية، ولذلك هو أفضل الوجهات لإلسترخاء.

 محطات لتناول الوجبات

اإلفطار
ال تفوت تجربة األطباق التقليدية، واستمتع بطبق البيض بالقاورما في مطعم 

السوسي، الذي يتميز بمطبخه المفتوح. ستتمكن من مشاهدة الطاهي أثناء إعداده 
القاورما وسط اللهب، ويضاف لها الدهن والبيض.

الغداء
إذا أردت تجربة عدد ال ُيحصى من األطباق اللبنانية، يمكنك اإلستمتاع بالمذاق 

الطيب األصيل في مطعم ُأم شريف، الذي يقع في األشرفية. كل ما عليك فعله هو أن 
تؤكد حجزك وتجهز نفسك وتنطلق!

العشاء
استمتع بتجربة األطباق األرمنية من أيدي الشيف موجيجان تاشفيغي في مطعم 

فيرديناند في تجربة ال يمكن تفويتها. سوق بيروت

بيروت لياًل

فندق البرغو

المطبخ اللبناني

نطير معًا
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شيكاغو

سافر عبر المحيط األطلسي إلى مدينة شيكاغو الساحرة، هذه المدينة، التي ال 
ُتنسى، تقدم العديد من الفعاليات واألنشطة، مثل عروض األضواء الرائعة، والتزلج 

على الجليد، و الرحالت الليلية إلى حديقة الحيوانات.

نشاطات نهارية
أسواق عيد الميالد العالمية هي أكثر ما تشتهر به هذه المدينة، لذا استعد لألنتقال بين 

ألمانيا وأفريقيا دون أن تغادر المدينة. في سوق عيد الميالد األلماني الذي يقام في  
ساحة دالي، تشاهد المعروضات األلمانية التقليدية مثل ساعات طائر الوقواق الخشبية، 
والقفازات المنسوجة يدويًا، والمعروضات النابضة بالحياة. عليك زيارة معرض رينيجيد 

 للمشغوالت اليدوية، أو سوق كوانزا في معرض المنتوجات اإلفريقية العالمي.

النشاطات الليلية
 The" من أبسط النشاطات التي تشتهر بها هذه المدينة هي السير لياًل في منطقة
Magnificent Mile"، التي تعج بالفعاليات المجانية في الغالب. إذا أصبح الجو 

بارًدا جًدا، عليك حجز تذاكر للعرض األوبرالي الكالسيكي "كسارة الجوز"، والذي 
يقام في دار أوبرا اليرك.

 خيارات اإلقامة

المسافر األقتصادي
يتميز فندق بينداري شيكاغو بموقعه المميز وطاقمه الودود. الغرف مريحة ومصممة 

بطريقة تجعلك تشعر أنك بمنزلك. بشكل عام، هذا الفندق مرض ٍ ويفي بالغرض.

المسافر العصري
يجب عليك تجربة اإلقامة في فندق لندن هاوس، حيث تم تصميم غرف هذا الفندق بطريقة 

عصرية، و يتوفر فيه مساحات واسعة لمشترياتك، وإطاللة ساحرة على نهر شيكاغو.

المسافر الذي يبحث عن الرفاهية
سحر الماضي و الحنين إليه، هو أروع وصف للمشهد الرائع لتلك الفنادق الفاخرة 

والعريقة. هناك فنادق ترضي متطلباتك لقضاء عطلة مميزة ابتداءًا من فندق 
الفورسيزونز الفاخر، وفندق ذا بينينسال الرائع، و فندق والدورف استوريا ذو 

السمعة الطيبة.

 محطات لتناول الوجبات

اإلفطار
يشتهر مقهى سركيس بشطيرة لوريتا المعروفة، والتي يتم إعدادها من نوع 

مختار بعناية من اللحوم أو الخضار، مضاف إليها الجبن الذائب، والفلفل األخضر 
والطماطم والبصل، والمايونيز المعد، جميعهم في خبز فرنسي. إن شطيرة النقانق 

الشهيرة "Disaster" هي من الوجبات التي فعليًا تستحق التجربة.

الغداء
يقدم مطعم Soul & Smoke تجربة مختلفة في إعداد المأكوالت المشوية، وإعداد 
الستيك على طريقة مدينة تكساس، باإلضافة إلى األضالع المشوية، وُيقدم بجانبها 

 معكرونة مع الجبنة وخبز الذرة.

العشاء
المساحات الهادئة والطعام المميز هو ما يميز مطعم الشيف رايان مكاسكي، الذي 

يستوحى أطباقه من منطقة ماين في شمال شرق الواليات المتحدة. القائمة غنية 
بأطباق محلّية تم تحضيرها بطرق إبداعية حديثة بنفس المكونات األصلية.

فندق لندن هاوسسوق عيد الميالد

Soul & Smoke

نطير معًا
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 خيارات ااإلقامة

المسافر االقتصادي
Travel Hotel Amsterdam هو الوجهة المثالية للمسافر الفردي، وللمغامر بحقيبة 

ظهر، أو مع مجموعة من األصدقاء، وهو األمثل للميزانية اإلقتصادية. يقع هذا الفندق 
 على بعد خمسة دقائق من ساحة الدام المشهورة و المحطة المركزية.

المسافر العصري
إلقامة أنيقة يوفر The Hoxton تجربة رائعة. غرفه عبارة عن بيوت تراثية تطل على 

القناة المائية، و يتوفر في الفندق مطعم بسيط و ردهة جلوس رائعة.

المسافر الذي يبحث عن الرفاهية
للباحثين عن الرفاهية، هذا ما سوف تجدوه في فندق أنداز أمستردام برينزنغراشت 

Andaz Amsterdam Prinsengracht. تتميز الغرف واألجنحة بتصاميم معمارية 

أنيقة، و إطالالت على قنوات أمستردام، و الحديقة الطبيعية للفندق التي استوحي 
تصميمها من قصة "أليس في بالد العجائب".

محطات لتناول الوجبات

اإلفطار
إذا كنت جائعًا و ترغب بتناول وجبة أفطار شهية، عليك التوجه إلى مطعم "غرين 

وود"، حيث يتميز بقائمة اإلفطار اإلنجليزي التي تقدم بيض بيندكت، والفطائر 
المحالة و خبز الموز.

الغداء
في أجواء مفعمة بالحيوية، دلل نفسك بقائمة الطعام األكثر إبداعًا في مطعم 

"جاكوب" في أمستردام. من األفضل أن تحجز باكرًا في هذا المطعم، ألن األماكن 
المتوفرة تنفذ سريعًا.

العشاء
يحرص مطعم دي سيلفرين شبيجل على تقديم األطباق الرائعة و الخدمة األفضل، 

ليجعلك تشعر وكأنك في منزلك الخاص. يقدم هذا المطعم أطباق هولندية تقليدية شهية. ساحة الدام

المحطة المركزية

Andaz Amsterdam Prinsengracht

نطير معًا
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 امستردام

مدينة تمتزج فيها األضواء الساحرة، الموسيقى و األسواق. امستردام هي الوجهة 
المثالية للترفيه العائلي أو مالذ لألحبة.

نشاطات نهارية
التسوق في أحد األسواق المنتشرة في المدينة و شراء قطع الزينة و الحلويات 

 De" التي تدفء القلب. يمكن أن تبدأ التسوق من متجر التحف التراثية المعروف
Bijenkorf’s" ومشاهدة الواجهات الساحرة. المتجر من الداخل ال يقل سحرًا عن 

خارجه، حيث يحوي تشكيلة رائعة من األزياء الهولندية و العالمية، إضافة الى القطع 
 المنزلية األنيقة.

المغامرات الليلية
ال تفوت العروض الموسيقية ليلة عيد الميالد حيث تطلق السمفونيات والترانيم العنان 
لطفلك الداخلي، من أروع العروض في هذه الليلة أنشودة "المسيح" للمؤلف األلماني 
البريطاني جورج فريدريش هاندل، و "إحتفال عيد الميالد " للفنان ويبي سورجادي.

 هل تحلم باإلحتفال
بموسم أعياد الميالد أروع؟

ان اإلحتفال بموسم أعياد الميالد هو األروع في هذه المدن الثالثة.

وجهات رائعة

De Bijenkorf’s

اسواق األعياد

نطير معًا
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 مأكوالت شعبية ُينصح أن تجربها

دلل حواسك بتجربة المأكوالت الشعبية المميزة في هذه المدينة. ال تنسى أن تجرب:
الصالونة

عبارة عن مرق اللحم و/أو الخضار الحارة، تطبخ مع البندورة، الباذنجان، الجزر و 
البطاطا. 

المجبوس
طبق من األرز مع البهارات، ُيطبخ مع قطع من اللحم. 

المضروبة
مزيج من األرز، الحليب، الزبدة والهيل.

لقيمات
كرات صغيرة من العجين المقلي، ُتغطس في شراب السكر أو العسل.

القوزي
خروف كامل مشوي 

الثريد
وُيطلق عليه اسم الالزانيا العربية، وتحتوي على الخضار مع الدجاج أو لحم الضأن، 

مطبوخ بصلصة الطماطم والبهارات. ُيوضع الخبز أسفل الطبق.

الكورنيش

لقيمات

اللؤلؤة

المجبوس

نطير معًا
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 مدينة تربط الماضي بالحاضر

الدوحة من المدن المشهورة بأسواقها الجميلة، التي تعرض المنتجات التقليدية مثل 
الذهب، البهارات، المفروشات و البسط. من أشهر األسواق في الدوحة:

• سوق واقف، من أشهر وجهات التسوق التقليدية في الدوحة.
• سوق الصقور، هو سوق يستحق الزيارة حتمًا، حيث تجد فيه جميع ما له عالقة 
بالصقور، إبتداًء من الطيور، لمعدات التدريب و لجميع الملحقات واإلكسسوارات.

• سوق ديرة، يقع في الجادة في نقطة إلتقاء شارعي الجابر و الطربية، و ُيعرض فيه 
األقمشة الفاخرة.

أما لمحبي تجربة التسوق الفاخر، تتنوع في قطر العالمات التجارية الفاخرة والتي 
تتألأل في الموالت ذات التصميم المعمارية المذهلة، ال تنسى الوقوف ب:

• مجمع فيالجيو التجاري، حيث يتفرد هذا المجمع بقناة مائية داخلية.

• بالس فاندوم، أحدث المراكز التجارية في الدوحة، الذي يضم عددًا ال ُيحصى من 
العالمات التجارية العالمية الحصرية.

• مجمع المرقاب، يشتهر بواجهته الساحرة مع تصميمه الداخلي الفريد من نوعه.
• مجمع الجونا، وجهة مفضلة للمقيمين في منطقة األبراج الملتوية الشهيرة 

المحيطة. والمنطقة 

 أنشطة ترفيهية للعائلة

ُتعرف الدوحة بأنها وجهة عائلية فيها العديد من األنشطة و الفعاليات المثالية للعائالت.
• الكورنيش

الواجهة المائية التي تمتد على طول الشاطىء، هي من أكثر الوجهات التي يتم 
اختيارها من قبل العائالت لقضاء وقت لإلسترخاء في الدوحة.

• كتارا
هذه المنطقة ذات التصميم الرائع، هي ملتقى لجميع الفنانين والمثقفين، فيها الكثير 

من المعارض الفنية، والمحالت، ودور العرض، ومسارح موسيقية.
• حديقة أسباير

في هذه الحديقة تستطيع ممارسة األنشطة الرياضية التي تساعدك في إتباع نمط 
حياة صحي، حيث تتوافر العديد من األنشطة والمعدات الرياضية المناسبة لجميع 

أفراد العائلة.
• اللؤلؤة 

في هذه المنطقة الساحرة يمكنك اإلستمتاع بالخيارات المقدمة من العديد من المطاعم 
العالمية، وأفضل الواجهات البحرية في المدينة.

• خور العديد
من أفضل الوجهات التي يختارها السياح لرحالت السفاري على الكثبان الرملية، 

واالسترخاء في الصحراء. تمتد هذه المنطقة على مساحة 80 كم جنوب شرق الدوحة.
خور العديد

سوق واقف

مجمع فيالجيو التجاري

نطير معًا
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 حان وقت
 زيارة الدوحة!

ابدأ بالتحضير للتوجه إلى أكتر الوجهات زيارة لهذا الموسم، الدوحة!

وجهات رائعة

جرعة ثقافية

وجهة غنية ثقافيًا ال تخلو من اإلبداع و اإلبتكار. الدوحة، حيث تنتشر المتاحف في 
أنحاء المدينة، التي تعرض أعماال مميزة للفنانين األكثر شهرة إقليميًا وعالميًا. فتأكد 

من زيارة:
• متحف قطر الوطني 

• متحف الفنون اإلسالمي
• مكتبة قطر الوطنية

• منحوتة "7" للفنان العالمي ريتشارد سيرا (الممشى الفني في المدينة)

متحف قطر الوطني

مكتبة قطر الوطنية

متحف الفنون اإلسالمي

نطير معًا
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نطير معًا

رحالتنا... 

إلى  السبت من كل أسبوع  و  الملكّية األردنّية تسيير رحلتين يومي األربعاء  بدأت 
1/10/2022. ستخدم هذه  مطار الملكة علياء الدولي في عّمان – األردن، بتاريخ 

األردنّية عّمان، في  العاصمة  إلى  ألب  أوفيرن-رون  المسافرين من مطار  الوجهة 
ليون. رحلة تستغرق أقل من أربع ساعات من مدينة 

الفرنسية  األسواق  في  قويًا  األردنّية حضورًا  الملكّية  الرحلتان ستمنحان  هاتان 
للملكّية  اإلستراتيجية  سنوات  الخمس  خطة  مع  الخطوة  هذه  تتماشى  واألوروبية. 
اليها،  التي تصل  الوجهات  أعداد طائرات في أسطولها وشبكة  لزيادة  األردنّية 
األردنية بشكل  السياحة  لترويج  األوسط  الشرق  رائدة في  عّمان محطة  لتصبح 

خاص. أن مطار األردن سوف يكون محطة إنطالق للعديد من الوجهات في 
األوسط. الشرق 

11:45، وتصل  الساعة  الدولي في عّمان  الملكة علياء  الطائرة من مطار  تقلع 
 ،16:40 15:20. تغادر رحالت العودة من مطار ليون الساعة  مطار ليون الساعة 

.21:45 الساعة  الدولي  علياء  الملكة  مطار  لتصل 

فعالية  األردنّية  الملكّية  أطلقت  األردنّية،  السياحة  تنشيط  هيئة  مع  بالتعاون 
الدنمارك. وذلك ضمن   – إلى األردن في مدينة كوبنهاجن  السياحة  تشجيع 

تشجيع  إلى  تسعى  التي  والجهود  الجديدة،  اإلستراتيجية  خطتها  تنفيذ  فعاليات 
12 تشرين األول  الموافق  الفعالية يوم األربعاء  ُعِقدت  السياحة إلى األردن. 
Nimb كوبنهاجن. وكان من بين الحاضرين وكالء  2022، في فندق نيمب 

عن  وممثلين  وصحفيين،  تجارية،  وأنشطة  سياحية  رحالت  ومنظمي  وسفر،  سياحة 
والدبلوماسي. الحكومي  القطاع 

بتنفيذ  اإللتزام  على  للتأكيد  األردنّية  الملكّية  لطيران  فرصة  الفعالية  هذه  أتاحت 
الشراكات  وتعزيز  الدنمارك،  في  السفر  إحتياجات  لتلبية  اإلستراتيجية  خطتها 

لتشجيع  و  المحليين.  السفر  ووكالء  السياحية،  الرحالت  منظمي  مع  المحلية 
تطلقهما  أسبوعيتين  رحلتين  على  الضوء  الحملة  هذه  األردن، سلطت  إلى  السياحة 
كوبنهاغن  في  الدولي  كوبنهاغن  مطار  من  والخميس  األحد  أيام  األردنّية،  الملكّية 

– الدانمرك، إلى مطار الملكة علياء الدولي في عّمان – األردن، منذ نيسان/
.2022 أبريل 

فعالية  األردنّية  الملكّية  أطلقت  االردنية،  السياحة  تنشيط  هيئة  مع  بالتعاون 
فعاليات  وذلك ضمن  السويد.  مدينة ستوكهولم –  األردن في  إلى  السياحة  تشجيع 

جديدة  وجهة  إلطالق  تسعى  التي  والجهود  الجديدة،  اإلستراتيجية  خطتها  تنفيذ 
الثالثاء  يوم  الفعالية  ُعِقدت  األردن.  إلى  السياحة  وتشجيع  إلى ستوكهولم، 

Biblioteket Live في ستوكهولم.  2022، في مطعم  11 تشرين األول  الموافق 
وأنشطة  الحاضرين وكالء سياحة وسفر، ومنظمي رحالت سياحية  بين  وكان من 

والدبلوماسي. الحكومي  القطاع  عن  وممثلين  وصحفيين،  تجارية، 
إلتزاماتها  على  للتأكيد  األردنّية  الملكّية  لطيران  فرصة  الحدث  هذا  وأتاح 

شراكاتها  ولتعزيز  السويد،  في  السفر  إحتياجات  تجاه  الجديدة  اإلستراتيجية 
السفر. ووكالء شركات  السياحية  الرحالت  منظمي  مع  المحلية، ال سيما 

إضافة وجهة جديدة إلى شبكة طيران الملكّية 
األردنّية العالمية من األردن إلى ليون، إعتبارًا من 

األول من تشرين األول 2022

األردنّية تطلق حملة تنشيط  الملكّية  الجوية  الخطوط 
السياحة من الدنمارك إلى األردن

تعلن الخطوط الجوية الملكّية األردنّية عن خطط 
إلى وجهة جديدة، ستوكهولم لتسيير رحالت منتظمة 



إن شركات الطيران األعضاء في ®oneworld في جميع أنحاء العالم ُتقدم
لك أو ألعمالك التجارية المساعدة في السفر بذكاء، وذلك من خالل تقديم

حلول مؤسسية مبتكرة ومنتجات التحالف. من أجل تقديم أعلى
مستويات الخدمة، إلى جانب تجربة سفر أكثر ذكاًء وسهولة، فإننا نتيح لك

السفر بأعمالك إلى ما يزيد عن 900 وجهة حول العالم.

هذه هي الوسيلة األمثل لالستمتاع بأفضل تجربة سفر.
 

 www.rj.com و www.oneworld.com لمعرفة المزيد، قم بزيارة
 

شركة طيران عالمية.
تحالف واحد ذكي.
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نطير معًا

ماذا يحدث اآلن؟
الملكية األردنية ترعى أحداث فنية وثقافية ورياضية وطنية ودولية مميزة لهذا الموسم 

 FAMA - Festival of Arabic Music and Arts in Canada 
برعاية الملكّية األردنّية

مهرجان الموسيقى والفنون العربية في كندا
من 21 تشرين األول إلى 13 تشرين الثاني

 3 تشرين ثاني: 
عرض فيلم "رحلة مجانية لمصر" – 

تورنتو، هوت دوكس.

 4 تشرين ثاني: 
 Sultans of String تقدم عروض

بواسطة فرقة األوركسترا العربية الكندية 
تورنتو، في مركز سانت لورانس.

 5 تشرين ثاني: 
مصطفى سعيد – 
 تورنتو، آغا خان.

 6 تشرين ثاني: 
 – Indo Arabia عروض

 تورنتو، آغا خان.

 11 تشرين ثاني: 
القصبة: أصوات من المغرب - تورنتو، 

 جين ماليت في مركز سانت لورانس.

 12 تشرين ثاني: 
سنباخ رحلة موسيقى الباروك في 

الوطن العربي- تورنتو، جين ماليت في 
 مركز سانت لورانس.

 13 تشرين ثاني: 
موشحات أندلسية وشرق أوسطية، 

أداء فرقة األوركسترا العربية الكندية– 
تورنتو، قاعة كويرنر. 

 يتخللها: 
األسود واألبيض، وهو معرض للوحات 

والصور والمخطوطات، باللونين األبيض 
واألسود – ميساساغا.

معرض سوفكس 
للعمليات الخاصة 

يستمر حتى 3 تشرين الثاني 

مباريات بطولة اإلتحاد 
األردني لكرة السلة

 10 تشرين الثاني
األردن ضد الفلبين (تصفيات كأس 

 العالم 2023) في األردن

 13 تشرين الثاني
األردن ضد نيوزيالندا (تصفيات كأس 

العالم 2023) في األردن

 ريد ُبل أم إي أو 
 )بطولة بب جي عبر اإلنترنت(

 18 تشرين الثاني

مهرجان عمان لألوبرا:  
 مهرجان ال ترافياتا لألوبرا

18 تشرين الثاني  - 16   
سيقام في دار عّمان لألوبرا مهرجان ال 

ترافياتا األوبرالي بقيادة زينة برهوم

 نصف ماراثون دي سابلز
12-18 تشرين الثاني
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ماذا يحدث اآلن؟

رحالتنا

 وجهات رائعة: حان الوقت لزيارة الدوحة

وجهات رائعة: هل تحلم باإلحتفال 

بموسم أعياد الميالد أروع؟
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مديرة التسويق امللّكفة يف امللكّية األردنّية
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لتبدأ الّرحلة
 أهاًل وهساًل

التنفيذي الرئيس  رسالة من 
األردنية  للملكية 

نطير معًا
 ماذا يحدث اآلن؟

أحدث النشاطات الشيقة في األردن 
األردنية الملكية  برعاية 

رحالتنا
 آخر األخبار والنشاطات 

الملكّية االردنّية  من 

 وجهات رائعة
حان الوقت لزيارة الدوحة!

أرفع من حماسك برحلة معنا إلى أكثر 
الوجهات زيارة لهذا الموسم، الدوحة.

 
 وجهات رائعة

هل تحلم باألحتفال بموسم أعياد 
الميالد أروع؟ 

 تمتع بموسم األعياد في هذه 
 المدن الرائعة

على الساحة اآلن
 له ولها

كيف نختار هدية األعياد
اختيار تلك الهدية المثلى لم تكن 

أبدا بهذه السهولة

كن ُملهمًا
فلتبدأ المباريات

دليلك لمونديال كأس العالم 2022

مواهب محلّية
عين على

مبدعة على مستوى عالمي
مغنية األوبرا الحائزة على العديد من 
الجوائز، زينة برهوم، في حديث عن 

الموسيقى، والثقافة، والطموح 

خرائط مطارات العبور

خرائط الوجهات
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06 500 7777

دينار

فرصة لتغري جّوك

جائزتك مع حساب توفري أهيل
100,000

#فرصة_ بتستحقها
ahli.com/saving
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سامر المجالي

 يسرني أن أرحب ضيوفنا األعزاء، 
بكم بالنيابة عن زمالئي 

في الملكية األردنية، ومن بينهم الزميالت والزمالء المرافقين لكم 
في هذه الرحلة، والذين سيكونون سعداء – كما نحن جميعًا- حينما 

تغادرون طائراتنا وأنتم تشعرون بالراحة والرضا عن خدماتنا الجوية 
واألرضية، إذ ال َهّم لنا إال أن تكون خدماتنا ملبيًة لرغباتكم وتوقعاتكم 

عن شركتنا وموظفيها دائمًا.

ُتحلق الملكية األردنية منطلقًة من عمان قلب الشرق األوسط 
النابض بالحياة لتربط األردن والمشرق بمختلف أنحاء العالم، جاعلًة 

من األردن مفتاحًا حقيقيًا للمنطقة وبوابة رحبة للسياحة والتجارة 
واالستثمار، وهو ما ُيعتبر جزًء أساسيًا من رؤيتها لدورها ورسالتها 

الرائدة، وهي التي على مشارف عام جديد، ومسيرة 59 عامًا من 
البناء والعطاء بما تملكُه من مقومات متميزة على صعيد األسطول 

وشبكة الخطوط والكوادر المؤهلة التي تقدم أفضل الخدمات للمسافرين 
وتعكس صورة مشرقة عن أصالة األردن وشعبه.

ولقد حظيت هذه الشركة الوطنية منذ نشأتها في العام 1963 
بالرعاية الهاشمية الكريمة والتي استمرت في عهد جاللة الملك 

عبداهلل الثاني ابن الحسين، وال شك أن الملكية األردنية قصة نجاح 
أردنية، فهي تحتل مكانًا مرموقًا من حيث حجم موجوداتها وإيراداتها 

ونفقاتها واأليدي العاملة التي تشغلها، والخدمات األساسية التي 
تقدمها لمختلف قطاعات السياحة والتصدير واالستيراد وجلب العمالت 

الصعبة، وإتاحة المجال أمام الركاب للوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من مطارات العالم بأبسط الطرق وأيسرها وأقلها كلفة على الشركة 

والمسافرين في آن واحد. 

استراتيجية الملكية األردنية حاليًا تعتمد على تعزيز خدماتها 
وعملياتها التشغيلية في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي 

(Levant) من خالل فتح المزيد من وجهات السفر وخدمة مدن عربية 
أساسية وثانوية، والكفاءة والقدرة على ربط المحطات ببعضها البعض 
سواء على الشبكة المباشرة أو من خالل الشبكة األوسع عبر تحالف 

الطيران العالمي oneworld الذي يضُع العالم كلُه بين يدي مسافرينا 
بنقطة توقف واحدة وتذكرة واحدًة من عمان بأسعار منافسة ومزايا 

عديدة ألعضاء برنامج المسافر الدائم (رويال كلوب) وتحديث أسطول 
الطائرات متوسطة وقصيرة المدى وبشكل تدريجي.

كما تقوم الشركة وبشكل متواصل بإدخال تحسينات جديدة 
على قائمة الوجبات المقدمة للمسافرين، وإضافة خيارات عديدة على 
وجبات الدرجة السياحية، وتعزيز أطباق الطعام بنكهات تتنوع ما بين 

المأكوالت الغربية، والشرقية، والمكسيكية، واإليطالية.

ما ننتظره من مسافرينا في ضوء هذه المناسبة الخاصة، أن 
يزدادون ثقة بالملكية األردنية وإقباالً أكبر على السفر معها، وتبقى 

توقعاتهم مرتبطة ذهنيًا بأنهم يتعاملون مع شركة طيران لها كل 
هذه األبعاد التاريخية من الخبرة والمكانة التي تدعوها لإلستجابة 
إلى رغبات مسافريها وتطلعاتهم وتحقيق المزيد من النمو والتطور 

واإلزدهار، ونحن على ذلك قادرون بإذن اهلل . 

آملين أن نوفق في تقديم األفضل لكم دائمًا ضيوفنا الكرام، 
متطلعين إلى التعرف على آرائكم ومقترحاتكم بالخدمات التي نقدمها 
لكم سواًء على األرض أو في األجواء، ونكون في غاية السعادة لتلبية 

هذه المقترحات في حدود ما هو ممكن.

نتمنى لكم رحالت سعيدة وموفقة مع الملكية األردنية دائمًا.

نائب رئيس مجلس اإلدارة/ الرئيس التنفيذي

06 500 7777

دينار

فرصة لتغري جّوك

جائزتك مع حساب توفري أهيل
100,000

#فرصة_ بتستحقها
ahli.com/saving
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