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االفتتاحية

اأ�سبحت البحرين وجهة مف�سلة على خريطة ال�سياحة العربية والعاملية يف ظل املقومات 

ال�سياحية والثقافية املتنوعة التي متتلكها، ا�سافة اىل اجلهود التي تبذلها جلعل ال�سياحة اأحد 

امل�سادر الداعمة والثابتة لالقت�ساد الوطني.

من  اململكة  ت�سهده  ملا  تاأكيد  اال  العام  لهذا  العربية  لل�سياحة  عا�سمة  املنامة  اختيار  وما 

ازدهار ملحوظ يف هذا القطاع احليوي وما تتبناه من مبادرات لتح�سني الت�سريعات والنظم 

العائلية  لل�سياحة  كوجهة  للبحرين  للرتويج  �سعيها  وا�ستمرار  بال�سياحة  املتعلقة  احلالية 

وتعزيز اخلدمات واملرافق وايجاد البنية التحتية امل�ساندة لهذا القطاع.

ونتيجة لهذا االختيار �سهدت البالد منذ بداية هذا العام جمموعة من الفعاليات اخلا�سة 

بهذه املنا�سبة ا�سافة اىل تنظيم املعار�ض واملهرجانات ال�سنوية مثل معر�ض البحرين للفنون 

الت�سكيلية ومهرجان ربيع الثقافة ومعر�ض البحرين الدويل للكتاب ومهرجان الرتاث ومهرجان 

البحرين الدويل للمو�سيقى ا�سافة اإىل تد�سني عدد من امل�سروعات ال�سياحية االأخرى.

وقد ركز برنامج عمل احلكومة لل�سنوات 2011 – 2014 على القطاع 

ال�سياحي وو�سعه يف مقدمة اأولوياته، حيث يعمل على تنمية القطاع 

امل�ستدامة  امل�ستقبلية  االقت�سادية  التنمية  ركائز  كاأحد  ال�سياحي 

وتنويع م�سادر الدخل واأحد اأهم القطاعات الواعدة لتحقيق النمو 

وتوفري الوظائف اأمام الداخلني ل�سوق العمل.

جلهود  حتمية  نتيجة  هو  اململكة  حققته  الذي  التميز  ان 

متوا�سلة عملت خاللها على تر�سيخ مفاهيم �سياحية وح�سارية، 

وي�ستطيع زائر اململكة ر�سد هذا التطور امللحوظ وخا�سة جلهة 

توفري البنية التحتية احلديثة واملتطورة والتي ت�ساعد على دعم 

ال�سياحة وثرائها وتنوعها.



June 2013

عدد خاص 
بالسياحة والسفر

4

مسجد الخميس
يعد هذا امل�سجد اأقدم بناء اإ�سالمي يف البحرين واأول م�سجد يبنى خارج 

اجلزيرة العربية ويعود تاريخه اإىل القرن االأول الهجري ويعتقد باأنه بنى يف 

عهد اخلليفة االأموي عمر بن عبدالعزيز. اأما املنارة الغربية فاإنها بنيت يف فرتة 

متاأخرة حيث اأن نق�ساً حجرياً مكتوباً باخلط الكويف موجود على مدخلها، ي�سري 

اإىل تاأ�سي�سها خالل الن�سف الثاين من القرن احلادي ع�سر امليالدي، وين�سب بناوؤها 

الأبي �سنان حممد بن الف�سل عبداهلل ثالث حاكم من عائلة العوينني اأما املنارة الثانية 

فيعتقد اأنها بنيت خالل القرن ال�ساد�ض ع�سر امليالدي.

وميتاز بناء امل�سجد باالأ�سلوب االإ�سالمي يف فن العمارة والبناء ويت�سح ذلك يف 

االأقوا�ض واالأعمدة واالأورقة، كما ا�ستخدمت يف بنائه املواد االأولية املحلية مثل احل�سى 

واجل�ض وجذوع النخيل.

قلعة البحرين 
البحرين وهو حم�سور  ال�سمالية من جزيرة  البحر يف اجلهة  تقع على �ساطئ 

ما بني قرية كرباباد من ال�سرق وقرية حلة عبد ال�سالح من اجلنوب والغرب، وهذا 

املوقع كبري جداً اإذ اأنه ي�سكل يف الواقع املركز الرئي�سي حل�سارة دملون ويتمثل ذلك 

قلعة  املوقع  هذا  وي�سم  ال�سخم  املدينة  �سور  بها  يحيط  القلعة، حيث  يف ه�سبة 

البحرين الق�سر االإ�سالمي، املدن الدملونية وميناء دملون. و�سكلت القلعة املبنية على 

تل وا�سع املوقع الرئي�سي لبحوث وحفريات البعثة االأثرية الفرن�سية، حلت البعثة 

الفرن�سية يف القلعة حمل البعثة الدمنركية التي اكت�سفت املوقع يف اخلم�سينات، 

م�ساحة  على  املمتدة  ال�سكنية  املنطقة  هذه  ان  واحلفريات  البحوث  هذه  وتوؤكد 

قبل   2300 بني  الواقعة  الفرتة  خالل  اأنقطاع  دون  موؤهلة  كانت  هكتار   17.5

امليالد اإىل القرن الثامن ع�سر، اأنها كانت بدون �سك العا�سمة القدمية للبحرين، 

مرحلتني يف  علي  القلعة  موقع  وا�سع يف  فار�سي  هرمز ح�سن  ملوك  �سيد  لقد 

في البحرين...

كتبت -رباب �أحمد:

�أن نتحدث عن �لبحرين فاننا نتحدث عن تاريخ عريق، والبد لهذ� �لتاريخ �لعريق �أن يفرز عن معامل تاريخية تثري 

�إعتز�ز �ملتاأمل فيها، ولعلها �أكرث من يثري �إهتمام �ل�سائح، هذ� ما يتعلق باملعامل �لتاريخية، �أما ما يتعلق باملعامل �ل�سياحية 

و�لرتفيهية �الأخرى يف �لبحرين فهي ال تقل بدورها �جلميل يف رفد ثقافة مرتاديها، و�لرتفيه عنهم، وال نن�سى طبعاً 

�لدور �لذي تقوم به تلك �الأماكن �جلامعة بني �الأم�ض و�ليوم. يف هذ� �لتقرير �سن�ستعر�ض معاً 

بع�ض من �ملعامل �لبحرينية. 
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؟؟
القرن الرابع ع�سر والقرن اخلام�ض ع�سر ومن ثم قام الربتغاليون 

بتح�سني هذا احل�سن وذلك ببناء ا�ستحكامات على زوايا احل�سن، 

يزيد عمق طبقات املوقع عن ثمانية اأمتار تراكمت على مر الع�سور 

يف ثناياها عدة مدن بنيت فوق بع�سها البع�ض. 

بيت سيادي 
بيت تاريخي يف مدينة املحرق، من البيوت االأثرية التي تعك�ض 

تاجر  ببناء  قم  البحرين،  مملكة  يف  التقليدية  املعمارية  الهند�سة 

قريباً  املحرق  �سيادي يف جزيرة  بن جا�سم  اأحمد  امل�سهور  اللوؤلوؤ 

بقاع  ال�سياح من �ستى  ال�سيخ عي�سى بن علي. يزورهما  من بيت 

االأر�ض.

حلبة البحرين الدولية
التكنولوجية  الناحية  من  وتقدما  روعة  االأكرث  ال�سباق  حلبة 

اإنها لي�ست جمرد حلبة �سباق مثري، لكنها  العامل.  واملعمارية يف 

اأداة جذب �سياحي ال تبارى. ف�سباقات ال�سيارات ما لبثت اأن  تعد 

حتولت ب�سرعة اإىل واحد من اأكرث االأن�سطة �سعبية على اأر�ض حلبة 

البحرين الدولية. كما اأن الربنامج املكثف يوفر األوانا خمتلفة من 

االأن�سطة املتعلقة مبا يجري داخل اأو خارج حلبة ال�ساق احلائزة 

على اجلوائز مما يجعل من زيارتها جتربة فريدة من نوعها.

بحرين سيتي سنتر
ترويح  وجهة  اأول  وهو  �سنرت  �سيتي  البحرين  مركز  يقع 

وت�سُوّق يف مملكة البحرين، يف مكان ا�سرتاتيجي يف قلب املنامة 

ت�سُوّق يف  اأكرب مركز  ال�سيخ خليفة بن �سلمان، وهو  على طريق 

البحرين،  �سنرت  �ستي  جممع  يعترب  بنائه.  اكتمال  لدى  البحرين 

اأكرب واحدث جممع ومركز ت�سوق جتاري مبملكة البحرين، ويقع 

وهو  املنامة،  مدينة  و�سط  يف 

املوقع االأكرث حيوية يف اململكة، ويعترب املجمع اأكرب مركز ت�سوق 

يف البحرين. يتكون املركز من جممع جتاري �سخم ي�سم العديد 

من املتاجر واملحالت التجارية، فندقني من 5 و4 جنوم، وجممع 

�سينمائي، وحديقة مائية، وركن للمطاعم ومركز للرتفيه.

مجمع السيف
املجمع  يقع  البحرين.  يف  التجارية  املجمعات  اأكرب  وثاين 

العايل.  جممع  وغرب  البحرين  جممع  �سمال  ال�سيف  �ساحية  يف 

ويحتوي على اأكرث من 200 حمل جتاري باالإ�سافة اإىل جممعي 

�سينما، والكثري من املطاعم، ومركز ترفيه لل�سغار والكبار »جمك 

اأيالند«، كما يحتوي فندق.

مطعم زعفران

الرفاع  وقلعة  باملحرق  االأربعة  بفروعها  زعفران  مطاعم  تعد 

الع�سر،  مع  تتالءم  بطريقة  الرتاث  الإحياء  بوابة  البحرين  وباب 

عرب املاأكوالت ال�سعبية التي التي يقدمها املطعم يف جو تراثي. 

جنة دلمون المفقودة
العرين  منطقة  يف  وتقع  املنطقة،  يف  مائية  حديقة  اأكرب  هي 

ال�سخمة جنة  املائية  للحديقة  االإجمالية  امل�ساحة  بلغ  بال�سخري، 

دملون املفقودة حوايل 77 األف مرت مربع، وت�ستطيع ا�ستقبال اأكرث 

من  وروحها  فكرتها  وت�ستمد  الوقت.  نف�ض  يف  زائر  اآالف   5 من 

والذي  ينعك�ض  عام،   قبل 4000  دملون  الغني  حل�سارة  التاريخ 

واملج�سمات  املائية  للحديقة  الفريد  الت�سميم  خالل  من  جليا 

ال�سخرية املنحوتة مبهارة عالية.  
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�لناقل  �خلليج  طري�ن  تقوم  كيف   ]

وتطوير  دعم  يف  بدورها  �لوطني 

�ل�سياحة يف �لبحرين؟

حاجة  اخلليج  طريان  �سركة  تلبي   -

وال�سياحة  ال�سفر  بعجلة  للدفع  امل�سافرين،  من  املختلفة  الفئات  من  العديد 

من  البحرين  متلكه  ملا  البحرين  ململكة  االقت�سادية  االأن�سطة  من  العديد  يف 

طبيعة جزيرية غنية ب�سواطئها، وتراث ح�ساري يعترب من مقومات اجلذب 

الثقافية،  اأو  الريا�سية  اأو  الرتفيهية  لل�سياحة  �سواء  للمملكة،  ال�سياحي 

اأن قطاع  االأعمال، كما  اأو زيارات رجال  املوؤمترات واملعار�ض  اىل  باالإ�سافة 

اأقامته مملكة البحرين من من�ساآت ومرافق  ال�سياحة يحفل بفر�ض هائلة ملا 

�سباق  مثل  والريا�سية  الثقافية،  االحداث  من  والعديد  متنوعة،  �سياحية 

الفورموال 1 الذي و�سع مملكة البحرين على اخلارطة العاملية كموطن �سباق 

ال�سيارات يف العامل العربي. 

دور فّعال في خدمة االقتصاد الوطني
فمنذ ا�ست�سافة مملكة البحرين ل�سباق الفورموال 1 اأخذ عدد امل�سافرين 

اإىل البحرين يف التزايد، فقد �سجل مطار البحرين منًوا يف حركة الركاب عاماً 

بعد عام، واإدراًكا من امل�ستثمرين يف قطاع ال�سياحة جلودة مناخ اال�ستثمار 

يف مملكة البحرين با�ستغالل فر�سها ومواهبها ال�سياحية، ف�سالً عما اأقامته 

مملكة البحرين من من�ساآت ومرافق �سياحية متنوعة. كما تلعب �سركة طريان 

اخلليج دورا كبريا يف ال�سياحة الدينية التي تعترب من اأقدم اأنواع ال�سياحة 

يف عملية نقل الركاب اىل االماكن املقد�سة.

البحرين  ملعر�ض  الر�سمي  الناقل  باأنها  اخلليج  طريان  �سركة  وتفتخر 

اجلوي الدويل للطريان الذي ا�سبح عالمة بارزة، وا�ساف قيمة كربى ملكانة 

�سركة  بان  بالذكر  واجلدير  الدولية.  ال�ساحة  النموعلى  يف  االآخذة  اململكة 

اقيم يف  الذي  الدويل  البحرين اجلوي  الراعي ملعر�ض  طريان اخلليج كانت 

مملكة البحرين خالل العاميني 2010 – 2012.

[ ما هي خططكم �مل�ستقبلية لتطوير �ل�سركة وتعزيز دورها �الإقليمي و�لدويل؟

- اإثر تعيني جمل�ض االإدارة اجلديد برئا�سة معايل ال�سيخ خالد بن عبداهلل 

املا�سي، عكفت  العام  الوزراء يف نوفمرب من  اآل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض 

على  العمل  على  اخلليج  طريان  واإدارة  الهيكلة  الإعادة  التنفيذية  اللجنة 

الناقلة الوطنية من امل�سي قدما نحو اال�ستدامة  ا�سرتاتيجية متوازنة متّكن 

ودعم التنمية االقت�سادية يف اململكة.

اال�سرتاتيجية التي تهدف اإىل تعزيز اخلدمات االأ�سا�سية للناقلة الوطنية 

عن طريق تفعيل اأ�سطولها و�سبكة وجهاتها وتطوير هيكلها التنظيمي واإعادة 

ديناميكية  اأكرث  وطنية  طريان  �سركة  لتكون  الداخلية،  عملياتها  هند�سة 

البحرين  ململكة  الوطني  االقت�ساد  االإ�سهام يف خدمة  لال�ستمرار يف  وكفاءة 

وعمالء الناقلة على نحو اأف�سل.

إعادة تنظيم الشبكة
حيث �ستقوم طريان اخلليج بتعزيز عملياتها يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اأفريقيا ل�سمان خدمة قاعدة عمالئها بفاعلية وجناعة، و�ستتخذ يف 

الوقت ذاته عدد من االإجراءات كاإغالق بع�ض املحطات الغري جمدية جتارياً. 

ال�سرق  و�ست�ستمر �سبكة وجهات طريان اخلليج املعدلة يف تغطية وجهات 

ومرنة،  متعددة  رحالت  بتوفري  والهند  االأق�سى  وال�سرق  واأوروبا  االأو�سط 

واملحافظة على عدد من الوجهات اال�سرتاتيجية يف كل من االأ�سواق االأوروبية 

واأ�سواق ال�سرق االأق�سى و�سبه القارة الهندية.

�سبكة الوجهات املعدلة �ستتيح للناقلة ا�ستخدام اأ�سطولها ومواردها يف 

�سوق ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا باأف�سل الطرق املتاحة، وذلك باالبتعاد 

العابرين  للم�سافرين  تاأمينها  ب�سبب  املنخف�سة  العوائد  ذات  الوجهات  عن 

تنوي االستثمار في تحديث طائراتها.. جناحي:

طيران الخليج عبر أساطيلها األكثر حداثة 

تدفع بعجلة السياحة في البحرين

كتبت - رباب �أحمد:

ال يغفل علينا �لدور �لذي تطلع به �سركة طري�ن �خلليج منذ تاأ�سي�سها وحتى �ليوم، من دعم كبري لل�سياحة يف �لبحرين، �سيما و�أنها 

�لناقل �لوطني و�لر�سمي ململكة �لبحرين. ولنتعرف �أكرث على هذه �ل�سركة �لر�ئدة يف جمال �لطري�ن، دورها يف دعم �ل�سياحة وخططها 

�مل�ستقبلية لتطوير �ل�سركة وتعزيز دورها �الإقليمي و�لدويل. كان لنا حو�ر مع �أحمد جناحي �لقائم باأعمال رئي�ض �لقطاع �لتجاري يف 

طري�ن �خلليج، هذ� ن�سه:

تنوي االستثمار في تحديث طائراتها.. جناحي:

طيران الخليج عبر أساطيلها األكثر حداثة 

تدفع بعجلة السياحة في البحرين
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تنوي االستثمار في تحديث طائراتها.. جناحي:
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فقط والرتكيز على الوجهات املبا�سرة واملطلوبة بكرثة، لربط قطاع االأعمال 

لطريان  �ست�سمن  هذه  الهيكلة  اإعادة  االإقليمية.عملية  باالأ�سواق  البحرين  يف 

�سبكة  اأكرب  بامتالك  االأو�سط  ال�سرق  ريادي يف  موقٍع  املحافظة على  اخلليج 

وجهات اإقليمية يف املنطقة.

أسطول مبسط وعصري
مع  ليتوافق  طائراتها  اأ�سطول  مبواءمة  اخلليج  طريان  �سركة  قامت 

احتياجات �سبكة وجهاتها املعدلة ومع جدول رحالتها، وذلك من خالل ت�سغيل 

 A320 طراز  من  القادمة،  لل�سنوات  االإيربا�ض  طراز  الطائرامتن  من  مزيج 

لرحالتها يف ال�سرق االأو�سط للرحالت ذات املدي الق�سري واملتو�سطة. وعلى 

الطائرات من طراز A330 ال�ستخدامها يف الرحالت ذات املدي الطويلة يف كل 

من اأوروبا وجنوب �سرق اآ�سيا وغريها من االأ�سواق املطلوبة. ويعترب من اأكرث 

االأ�ساطيل حداثة يف املنطقة )اأقل من خم�سة اأعوام(، كما �ستقوم طريان اخلليج 

بالقيام باال�ستثمار يف حتديث طائراتها ذات املدى البعيد وتزويدها بكرا�سي 

م�سطحة كليا لدرجة ال�سقر الذهبي. 

التي  االأ�سيلة  العربية  ال�سيافة  خدمات  تقدمي  يف  الناقلة  �ست�ستمر  كما 

والتزامها  املتميزة  زبائنها  خدمة  اإىل  باالإ�سافة  اخلليج،  طريان  بها  ت�ستهر 

يف  وداً  االأكرث  الناقل  كونها  يف  الناقلة  مكانة  يعزز  مما  الرحالت،  مبواعيد 

جمال ال�سفر العائلي و�سفر االأعمال يف املنطقة.

�لفرتة  خالل  جديدة  وجهات  �ىل  رحالت  ت�سيري  يف  �ل�سركة  تخطط  هل   ]

�لقادمة؟

اأ�سطول  هيكلة  مراجعةواإعادة  متت  اجلديدة  اال�سرتاتيجية  على  بناًء   -

ال�سركة و�سبكة وجهاتها حيث مت اإغالق بع�ض الوجهات الغري مربحة، ولعدم 

وجود جدوى من ا�ستمرار ت�سغيلهما من الناحية التجارية، كما تعكف �سركة 

طريان اخلليج على درا�سة جميع الفر�ض التجارية املمكنة. 

[ ما هي �أكرث �لدول �لتي يقبل عليها �لنا�ض عادة يف ف�سل �ل�سيف؟

م�سافرو  اليها  يتدفق  التي  املناطق  مبختلف  الدول  من  العديد  هناك   -

�سركة طريان اخلليج على مدار العام، لكن اغلب امل�سافرين يتوجهون خالل 

فرتة ال�سيف اىل العا�سمة التايلندية »بانكوك، واىل لندن، القاهرة، ا�سطنبول، 

الرنكا وفرانكفورت«. 

اما يف الفرتة التي ت�سبق �سهر رم�سان ت�سهد حركة كثيفة اىل العا�سمة 

االردنية عمان، باالإ�سافة اىل مدينة القاهرة التي ت�سهد حركة العودة بالن�سبة 

ال�سواح  من  العديد  اىل  باالإ�سافة  الدرا�سي،  العام  نهاية  بعد  املدر�سني  اىل 

اخلليجيني ب�سورة عامة، والبحرينيني ب�سورة خا�سة. كما تعترب املحطات 

بعد  ال�سيف  امل�سافرين خالل فرتة  عليها  يقبل  التي  الدول  اكرث  من  الهندية 

نهاية العام الدرا�سي.

المسافر المتميز
[ حدثنا عن مميز�ت بطاقة »فالكون فالير«؟

مت  حيث  جذري،  لتغيرٍي  اخلليج  لطريان  املتميز  امل�سافر  برنامج  خ�سع 

تغيري ا�سم الربنامج اإىل برنامج »فالكون فالير«، وهو يقدم الأع�سائه امتيازات 

اأكرث جاذبية كزيادة االأميال بن�سبة 250%، �سمان حجوزات املقاعد، االأولوية 

يف �سحن احلقائب، ا�ستبدال ن�سف االأميال، وع�سوية اأفراد العائلة. 

[ هل لديكم �أية �إ�سافة؟ 

- احتلت �سركة طريان اخلليج املرتبة االويل الأعلي اداء يف االلتزام بدقة 

مواعيد الرحالت بني خمتلف ال�سركات يف منطقة ال�سرق االو�سط خالل الربع 

االول من العام اجلاري، كما حلت الناقلة الوطنية ململكة البحرين يف املركز 

متكاملة. يف  خدمات  ذات  كناقلة  الكربى  الطريانالعاملية  �سركات  بني  الثاين 

االح�سائيات ال�سادرة عن منظمة »فاليت �ستات�ض« الرائدة يف جمال �سناعة 

خدمات معلومات الطريان، حيث �سجلت �سركة طريان اخلليجمعدل بلغ اكرث 

من 90% لاللتزام بدقة املواعيد لو�سول رحالتها.

ومنذ العام 2011 الذي مت فيه اجراء درا�سة ا�ستق�سائية للركاب من قبل 

من قبل احتاد النقل اجلوي الدويل IATA مت فيه ت�سليط ال�سوء على اف�سل 

ال�سركات من حيث االلتزام باملواعيد، بني فيها بان �سركة طريان اخلليج من 

نعمل  احلينونحن  ذلك  ومنذ  باملواعيد،  االلتزام  حيث  ال�سركات  اف�سل  بني 

هذا  وان  املحددة،  املواقيت  والهبوط يف  لالإقالع  عملياتنا  على حت�سني  بجد 

موؤ�سر  هو  باملواعيد  االلتزام  ان  جلهودنا.  جمزية  مكافئة  يعترب  الت�سنيف 

ا�سرتاتيجيتنا  �سمن  الهيكلة  اعادة  عملية  بعد  ادائنا  ارتفاع  على  رئي�سي 

اجلديدة.

العامل  اف�سل ع�سر �سركات يف  كما �سنفت �سركة طريان اخلليج �سمن 

االهم  من  العامل  هذا  ويعترب  والهبوط.  االقالع  االلتزام مبواعيد  عملية  يف 

االمور  من  الوقت  عامل  يعد  الذي  االعمال  رجال  �سيما  ال  للعمالء  بالن�سبة 

املهمة بالن�سبة لهم، للو�سول اإىل وجهاتهم يف الوقت املحدد واإجراء معامالتهم 

التجارية.



بات�ساله  و  البحرين  االأنيقة يف مملكة  ال�سيف  �ساحية  قلب  مبوقعه يف 

فندق كمبين�سكي جراند  ترفيهية رئي�سية على اجلزيرة، يقف برجي  بوجهة 

ال�سيافة  من  جديد  بعهد  يب�سر  مما  �ساخمني  �سنرت  �سيتي  البحرين  واإك�سري 

ال�سخ�سية. وهذا العقار اجلديد من فئة 5 جنوم الفخم من جمموعة كمبين�سكي 

املميزة يدعو ال�سيوف الكت�ساف ثروة جديدة من و�سائل الراحة حيث جتتمع 

ال�سيافة العربية االأ�سيلة بالذوق االأوروبي املتكافئ.

تقدمي م�ستوى جديد من الفخامة و التفرد للم�سافرين االأنيقني واملميزين 

داخل  الراحة  من  مالذ  و  متميزة  طهي  جتارب  الفندق  ويقدم  البحرين  يف 

البحرين  واإك�سري  جراند  كمبن�سكي  فندق  وهما  نوعهما  من  فريدين  برجني 

�سيتي �سنرت. موؤمترات على امل�ستوى العاملي وت�سهيالت جتارية متيز الفندق 

كاخليار املف�سل للم�سافرين االأذكياء من رجال االأعمال يف حني اأن جمموعة من 

و�سائل الراحة العاملية جتعل هذه العطلة مليئة بالذكريات الرائعة.

جناحاً،   79 منها  لل�سيوف  فخمة  غرفة   460 على  الفندق  ي�ستمل 

واالأجنحة املتميزة مبا يف ذلك اجلناح امللكي احل�سري، والذي يوفر الراحة 

االأنيقة  الغرف  جتهيز  مت  كمبين�سكي.  فندق  فل�سفة  مع  يتفق  مبا  والرفاهية 

التي تقع يف الربجني باملفرو�سات الع�سرية االأكرث اأناقة والتي تعك�ض الدالل 

املطلق. م�سابيح طاولة من الكري�ستال وامل�سي بني خزائن املالب�ض واحلمامات 

واأهتمامه  العاملي  الديكور وتظهر ذوق فندق كمبين�سكي  املنحوتة كلها تربز 

باأدق التفا�سيل.  

لرفاهية ال�سكان املحليني و ال�سياح على حد �سواء فاإن الفندق يقع داخل 

والتي  اجلزيرة  هذه  على  ترفيهية  وجهة  اأكرب  �سنرت  �سيتي  البحرين  جممع 

اأذواق  تظهر  والتي  متجر   340 من  اأكرث  مع  العامليني  املت�سوقني  جنة  ت�سم 

ال�سارع العايل والعالمات التجارية و جمموعة وا�سعة من املرافق الرتفيهية 

والتي ت�سمل احلديقة املائية الداخلية واهووو! و 20 �سا�سة �سينما.   

يتم اجلمع بني كل ذلك مع مالئمة موقع مركز املدينة يف املنامة مما يجعلها 

�سيتي  البحرين  واإك�سري  جراند  كمبين�سكي  فندق  اأن  حيث  املف�سلة.  الوجهة 

�سنرت يبعد م�سافة �ساعة بالطائرة من دبي و اململكة العربية ال�سعودية، بينما 

يبعد م�سافة 15 دقيقة من مطار البحرين الدويل و 20 دقيقة بال�سيارة اإىل 

حلبة البحرين الدولية. 

فندق كمبينسكي جراند:
عهد جديد من الضيافة المميزة

عدد خاص 
بالسياحة والسفر

June 2013

8





June 2013

عدد خاص 
بالسياحة والسفر

10

تايلند 
تتمتع مملكة تايلند مبوقع جغرايف فريد يجعلها قبلة 

الراحة واال�ستجمام و�سحر  الذين يبحثون عن  لل�سائحني 

تقع  د�ستورية  مملكة  وهي  الذهبية  وال�سواطئ  الطبيعة 

وكمبوديا  الو�ض  من  كل  حتدها  اآ�سيا،  �سرقي  جنوب  يف 

وبحر  اجلنوب،  من  وماليزيا  تايالند  وخليج  ال�سرق،  من 

اأندامان وميامنار من الغرب.

تنق�سم تايلند اإداريا اىل 75 حمافظة التي بدورها تنق�سم 

اىل احياء وبلديات باالإ�سافة اىل عا�سمة اململكة التايالندية 

بانكوك التي تعترب منطقة اإدارية خا�سة وعا�سمة البالد واأكرب 

مدنها.

ي�سعها يف  �سخ�ض، مما  مليون   66 بحوايل  تايلند  �سكان  عدد  يقدر 

ا،  املرتبة 20 عامليا ح�سب عدد ال�سكان، تعرف تايالند با�سم »�سيام« اأي�سً

تعني  مايو 1949.  تاريخ 11  للبالد حتى  الر�سمي  اال�سم  كان هذا  وقد 

كلمة »تاي« احلر يف اللغة التايلندية. ا�ستق من نف�ض اللفظ »تاي« الكلمة 

التي تطلق على ال�سكان اأي تايلنديون، ت�ستعمل بع�ض االأقليات املتواجدة 

يف البالد كلمة �سياميون عند االإ�سارة اإىل �سكان البالد.

تعترب ال�سياحة يف تايلند دخل رئي�سي للدولة ويف عام 2008 ح�سلت 

العا�سمة بانكوك على املرتبة الثالثة بعد لندن ونيويورك يف قائمة »اأعلى 

وجهات ملدن العامل« من قبل �سركة يورومونيتور املتخ�س�سة يف االبحاث 

الثالث  املركز  على  بتايا  مدينة  وح�سلت   .10،209،900 زوار  م�سجلة 

الواحد  باملركز  بوكيت  جزيرة  ثم   4،406،300 زوار  بعدد  والع�سرين 

والثالثني م�سجلة 3،344،700 ومدينة �سياجن مي باملرتبة 78 بعدد زوار 

 .1،604،600

املراكز  بف�سل  للت�سوق  االماكن  اأف�سل  بانكوك  العا�سمة  وتعترب 

التجارية واملجمعات الكبرية املنت�سرة فيها.

بتايا وبوكيت و�سنغماي و�ساطئ جامبتيان  فيما تعترب مناطق مثل 

ب�سواحلها اجلميلة اأماكن مثالية للراحة واال�ستجمام وممار�سة الريا�سات 

البحرية املف�سلة.

قبلة السائحين الباحثين
عن الراحة واالستجمام
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�لعربية  �لدول  ثقة  على  حت�سل  �أن  من  �لبحرين  متكنت  كيف   ]

لتكون �ملنامة عا�سمة لل�سياحة �لعربية يف 2013؟

اإن املكّونات واملوؤّهالت البحرينية هي ما منحتها ثقة الدول   -

اململكة يف  قّدمت  حيث  لل�سياحة،  عا�سمة  لتكون  واأّهلتها  العربّية 

االإمكانيات  حول  متكامالً  ملًفا  العرب  ال�سياحة  وزراء  اجتماع 

االإن�سايّن  ثرائها  التاريخية،  اأبعادها  بكافة  املحلّية  ال�سياحّية 

املوروث  احلالية،  املحلّية  الرتكيبة  يف  جتّذر  الذي  واحل�سارّي 

تر�سيخ  يف  ا�ستمّر  الذي  املادّي  وغري  املادّي  والفلكلوري  ال�سعبي 

االإن�ساين  الن�ساط  جانب  اإىل  فيها.  املغايرة  و�سنع  املنطقة  هوّية 

ا�ستيعاب  املمكن  من  جعلت  التي  الثقافية  والتعّددية  االجتماعي 

تّت�سق  الذي  الوقت  يف  املختلفة،  املجتمعات  ثقافات  وتقّبل  االآخر 

املدينة  واأ�سكال  العمراين  التطّور  مع  التنموية  االأمناط  هذه  فيه 

والثقايف.  ال�سياحي  العمران  من  العديد  وبروز  املحلّية،  االإن�سانية 

هذه احلميمية املن�سوجة يف �سياغة الرتكيبة املجتمعّية البحرينية، 

على  العربي  الوطن  �سّجعت  ُكلّها  والتكوينّية  املكانّية  واملعطيات 

اختيار املنامة عا�سمة لل�سياحة العربّية.

[ ما �أبرز �مل�ساريع �لتي قامت بها �ململكة لهذه �ملنا�سبة؟

املنامة  حتاول  ما  اأهّم  هي  اال�ستثمارية  ال�سياحية  امل�ساريع   -

م�ساريع  من خالل  وذلك  ال�سياحّي،  عامها  وتكري�سه خالل  تفعيله 

البنية التحتّية ال�سياحّية التي توؤ�ّس�ض فيها املنامة قاعدة م�سرتكة 

العمران  على  وتكوينها  تركيبها  يف  تعتمد  ككّل،  العربي  للوطن 

باعتباره م�ساريع م�ستدمية ت�ستغل على اجلانب االإن�ساين وت�سّكل 

البيئة الالزمة لال�ستثمارات الثقافية واحل�سارية. 

االأثرّية  املواقع  وحفظ  تاأهيل  اإعادة  مع  بداياتها  وانطلقت 

واإعدادها �سياحًيا وعمرانيًّا ال�ستقطاب الزّوار، كما حدث مع م�سروع 

اأعادت  حيث  االأربعينيات،  ذاكرة  يقتب�ض  الذي  البحرين«  »باب 

التقليدّية فيه  ال�سعبية واملقاهي  االأ�سواق  حياكته تاريخًيا واإحياء 

ال�ستيعاب االأحداث والن�ساطات املقبلة مثل مهرجان الرتاث ال�سنوّي 

الذي اّتخذ مكانه هناك. 

من  عدٍد  ال�ستمرار  حفاظية  كو�سيلة  العمران  ا�ستخدمت  كما 

امل�ساريع الرتاثية مثل �سوق القي�سرية وقلعة بوماهر التي تو�سك 

يف الوقت الراهن على ا�ستكمال ترتيبات مركز الزّوار اخلا�ّض بها. 

وتوا�سل م�ساريعها االأخرى مثل فندق باب البحرين، مبنى الربيد، 

مركز زّوار �سجرة احلياة، مركز زّوار م�سجد اخلمي�ض وغريها. 

اآفاق  اإيجاد  اآلّيات  كما بحثت املنامة مع العديد من دول العامل 

انعقد  الذي  الدويّل  موؤمترها  خالل  من  الثقافية  لل�سياحة  جديدة 

اأواخر اأبريل املا�سي. يف ذات ال�سياق، اهتّمت وزارة الثقافة باإيجاد 

العديد من برامج اال�ستثمار االإن�سايّن وتاأهيل الكوادر العاملة لدى 

باعتبارهم  ال�سياحّيني  املر�سدين  قدرات  وتطوير  ال�سياحة  قطاع 

ات�سال املواقع بالن�سبة لالآخر.

تراث البحرين الحضاري واإلنساني
أهلت المنامة لتكون عاصمة للسياحة العربية

وزارة الثقافة: نسعى إلى تفعيل 
المشاريع السياحية االستثمارية

كتب - حمرر �ل�سوؤون �القت�سادية:

قال �لق�سم �الإعالمي بوز�رة �لثقافة، �إن �ملكونات و�ملوؤهالت �لبحرينية هي ما منحتها ثقة �لدول �لعربيّة و�أّهلتها لتكون 

عا�سمة لل�سياحة، بعدما قدمت �ململكة ملًفا متكامالً حول �الإمكانيات �ل�سياحيّة �ملحليّة بكافة �أبعادها �لتاريخية �إىل جانب 

�لن�ساط �الإن�ساين �الجتماعي و�لتعّددية �لثقافية.

و�أ�سار �لق�سم �الإعالمي يف �إجابته على �أ�سئلة »�الأيام« �أن �لبحرين ت�سعى �إىل �ال�ستفادة من عامها �ل�سياحي �إىل تفعيل 

�مل�ساريع �ل�سياحية �ال�ستثمارية وتكري�سها لتوؤ�س�ض فيها �ملنامة قاعدة م�سرتكة للوطن �لعربي �أجمع، حيث بد�أت هذه 

�خلطة مع �إعادة تاأهيل وحفظ �ملو�قع �الأثرّية و�إعد�دها �سياحيًا وعمر�نيًّا ال�ستقطاب �لزّو�ر.

باإيجاد  و�هتّمت  �لثقافية  لل�سياحة  جديدة  �آفاق  �إيجاد  �آليّات  �لعامل  دول  من  �لعديد  مع  �لثقافة  وز�رة  بحثت  كما 

�لعديد من بر�مج �ال�ستثمار �الإن�سايّن وتاأهيل �لكو�در �لعاملة لدى قطاع �ل�سياحة وتطوير قدر�ت �ملر�سدين �ل�سياحينّي 

باعتبارهم �ت�سال �ملو�قع بالن�سبة لالآخر.

وفيما يلي ن�ض �الإجابات:ـ



June 2013

13

القاعدة،  لتكوين  الهاّمة  االأ�س�ض  هي  امل�ساريع  هذه  مثل 

وما عدا ذلك من فعالّيات ثقافية وفكرية وفنونية وجمالّية 

العامل  �سعوب  مع  والتوا�سل  للتو�ّسع  حتمّية  نتيجة  فهي 

ومفرداتهم الثقافّية واالإن�سانّية.

�لتاريخية  و�ملر�حل  باملعلومات  غني  �لبحرين  تاريخ   ]

�لدينية و�الجتماعية و�لثقافية و�ل�سيا�سية، كيف ي�ساهم ذلك يف 

تطوير �حلركة �ل�سياحية باململكة؟

واملتالزمات  الفكرية  املعطيات  يف  احليوّي  التنّوع  هذا 

انتماءاته  االآخر باختالف  احل�سارّية والقيمّية هو ما يجذب 

اأو معطى ما قد تتوّجه اإىل  الفكرّية واهتماماته. فكل مرحلة 

�ساأنه  من  الذي  والتجان�ض  املزيج  هذا  بعك�ض  ما،  جمموعة 

اأن يوؤ�ّس�ض هوّية جماعّية وجمعّية قريبة اأق�سى االإمكان من 

خمتلف ال�سعوب والتوّجهات واالأطياف الفكرّية. 

منط  من  واإخراجه  تفعيله  نحاول  احلقيقّي  الغنى  هذا 

امل�ساريع  املعار�ض،  املتاحف،  عرب  ملمو�ض  واقع  اإىل  الفكرة 

املنا�سبات  املعمارّية،  اال�ستثمارية 

واملوا�سم املختلفة، م�ساركة االآخرين على 

والعاملّية.  والعربّية  املحلّية  امل�ستويات 

قبالة  احلقائق  ي�سع  الذي  املخترب  هذا 

من  واالأن�سطة  الفعالّيات  عرب  النا�ض 

املحلّية  الهوّية  مالمح  ل  يف�سّ اأن  �ساأنه 

واأن ي�سرح ا�ستثناءاتها ومغايراتها.

تنظيمها  مت  �لتي  �لفعاليات  �أبرز  ما   ]

�لتي  و�لفعاليات  �ملا�سية،  �الأ�سهر  خالل 

تعتزمون تنظميها �الأ�سهر �ل�سبعة �ملقبلة؟

ال�سياحة  عا�سمة  املنامة  بدايات 

�سي،  العربّية مل تكن جمّرد خمترب تخ�سّ

االخت�سا�سيني  مالم�سًة  معاجلاتها  يف  ازدوجت  بل 

واملجتمعات  والعموم  جهة،  من  ال�سياحيني  وامل�ستثمرين 

ال�سعبّية. فقد ا�ستمّرت املنامة يف موا�سمها الثقافّية والفكرّية 

ال�سخ�سّيات  من  العديد  ج�ّسدتها  نوعّية  مبغايرات  ولكن 

للفنون  ال�سنوي  البحرين  معر�ض  يف:  كما  وامل�ساركات 

الت�سكيلية 39، مهرجان الرتاث ال�سنوي )21(، ربيع الثقافة 

وغريها.

كما انعقد يف مايو اجلاري للمّرة االأوىل مهرجان البحرين 

الريا�سية  ال�سياحة  ف�سل  مبنا�سبة  ال�ساطئية  للريا�سات 

معاي�سات  اأجمل  ومن  العربّية.  ال�سياحة  عا�سمة  للمنامة 

املنامة حدث �سوق باب البحرين الذي جعل من املنطقة حراًكا 

�سبابًيا حيوًيا الإبراز املواهب واالبتكارات البحرينية. هذا اإىل 

جانب املهرجان الثقايف التايلندي ومهرجان االأفالم التايلندية 

اللذين انطلقا موؤّخًرا يف تعاون مع ال�سفارة امللكية التايلندية. 

فيما ا�ستغل خالل الفرتة املا�سية متحف موقع قلعة البحرين 

املو�سيقية  واملحا�سرات واحلفالت  االأن�سطة  من  العديد  على 

يف ف�ساء املكان مبعّدل اأ�سبوعّي.

اإطالق  املنامة  �سهدت  فقد  �سي  التخ�سّ امل�ستوى  وعلى 

موؤمتر االإح�ساء العربّي ال�سياحّي االأول يف املنطقة مب�ساركة 

�سني، وا�ست�سافت املوؤمتر الدويل  العديد من اخلرباء واملتخ�سّ

لبحث اآفاق جديدة لل�سياحة الثقافية تقا�سمت فيه جتربتها مع 

العديد من دول العامل. باالإ�سافة اإىل اإطالق جائزة البحرين 

للكتاب وجائزة حممد البنكي ل�سخ�سية العام الثقافّية.

الفنّية  املعار�ض  من  العديد  مع  بالتوازي  كان  ذلك  كل 

مثل معر�ض »اإ�سطنبول« احلديث، واملعر�ض الدوري الرابع 

اإىل املعار�ض  امل�سرتك الآثار دول جمل�ض التعاون، باالإ�سافة 

الفنّية ال�سخ�سّية واحلفالت املو�سيقية واالأدائية التي �سهدها 

ومركز  الثقافّية  ال�سالة  الوطني،  البحرين  م�سرح  من  كٌل 

الفنون.

فتتحّدد  الالحقة  اخلطوات  اأما 

مالحمها يف جدولة جديدة ملتحف موقع 

من  العديد  ينّظم  الذي  البحرين  قلعة 

املوا�سم  والعائلّية،  ال�سبابية  الفعالّيات 

الثقافّية ال�سنوّية ومنها: �سيف البحرين، 

ال�سباب، مهرجان املو�سيقى  مهرجان تاء 

من  جمموعة  جانب  اإىل  وغريها،  الدويّل 

تعتزم  التي  واملعار�ض  العمل  ور�ض 

املرحلة  خالل  عنها  االإعالن  الوزارة 

املقبلة.

�ملنامة  فعاليات  �نعك�ست  كيف   ]

يف  �لعربية  �لثقافة  عا�سمة  وقبلها  �لعربية  �ل�سياحة  عا�سمة 

تن�سيط �حلركة �ل�سياحة من و�إىل �لبحرين؟

- هذا التبادل الثقايف والفكرّي العميق من �ساأنه اأن يرتك 

ك�سف  حيث  ال�سياحّية،  اخلارطة  على  حقيقّية  واأبعاًدا  اأثًرا 

البحرين  بها مملكة  تنفرد  التي  احلميمّية  البيئة  عن  بكثافة 

ومقدرتها على ا�ستيعاب االآخر وحماكاته فيما يطرح. كل تلك 

املكّونات كانت ت�سرتّد الهوّية الوطنّية البحرينّية وتفرد من 

للتقّرب  فر�سة  االآخر ومتنحه  �سغف جتذب  ماّدة  تفا�سيلها 

الثقايّف  التدوير  فعل  على  يقت�سر  مل  واالأمر  واالكت�ساف. 

خرباتها  تقدمي  يف  الدول  من  العديد  �ساركتنا  بل  الداخلّي، 

واالأن�سطة  الفعالّيات واملعار�ض  العديد من  واكت�سافاتها يف 

املنامة  قلِب  يف  املكان  من  يرتُك  مما  واملو�سيقى،  والفنون 

م�ساحة وا�سعة للحراك وال�سغف واملعاينة واالختبار.

إعادة تأهيل 
وحفظ 

المواقع 
األثرّية 

وإعدادها 
سياحًيا 
ا وعمرانّيً

اعتمدنا 
استراتيجية 

المشاركة 
في المحافل 

الدولية 
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اأعلنت »واهووو! «، احلديقة املائية الداخلية والُوْجَهة الرتفيهية املف�سلة يف 

البحرين، عن ا�ستئناف ا�ست�سافة االأم�سيات اخلا�سة بال�سيدات كلَّ يوم اأربعاء، 

املذكورة  الفرتة  �ض  �سُتخ�سَّ حيث  م�ساء،   10 ال�ساعة  اإىل   5 ال�ساعة  من  وذلك 

لل�سيدات، مع اأجواء اأكرث ح�سرية وخ�سو�سية. و�ستقوم الدي جي باختيار اأحدث 

لال�ستمتاع  لل�سيدات  �سة  املخ�سَّ الفرتة  رائعة على  احتفالية  اأجواء  الإ�سفاء  االأغاين 

باملرافق الرتفيهية املميزة التي تنفرد بها »واهووو!«.

Call it Spring ق�سائم  اإ�سايف على زيارتهن، �ستقّدم كّل من »اآلدو« لالإك�س�سوارات و  وكتكرمي 

هدايا قّيمة الأوائل ال�سيدات اللواتي ي�سلن اإىل احلديقة املائية ليلة االأربعاء �سمن حملة Splash and Shop. كما  

 Value”« »توفر »واهووو!« خ�سومات مميزة للعوائل واملجموعات خالل مو�سم ال�سيف، اإذ تخّف�ض »ق�سيمة التوفري

Pack تكلفة الدخول الأربعة اأفراد اإىل52 دينار فقط مع امكانية ا�سافة ثالثة افراد بقيمة 6 دنانري للفرد.
وبهذه املنا�سبة، قال عمر البنا، مدير قطاع الت�سويق واملبيعات لدى »ماجد الفطيم للت�سلية والرتفيه«: »ت�سكل اأم�سية ال�سيدات 

فرتة خا�سة بال�سيدات اللواتي يرغنب بق�ساء وقت َمِرح وممتع مع ال�سديقات يف واهووو!. وتقديراً منا لل�سيدات اللواتي َدَعمن هذه 

الفعالية خالل العامني املا�سيني، قرَّرنا ا�ستئنافها هذا العام باأجواء احتفالية وفقرات ترفيهية اأكرث«.

 وت�ستهر »واهووو!« مبرافقها وجوالتها الرتفيهية الرائعة مثل »ما�سرت بال�سرت« و»ويف بوول« و»�سايد وايندر«، وا�ستقطبت 

�سة لهن. هذه املرافق وغريها اأعداداً متزايدة من ال�سيدات طوال العامني املا�سيني خالل االأم�سية املخ�سَّ

»واهووو!« تستأنف أمسية السيدات بأجواء احتفالية وهدايا قيمة

الحديقة المائية توفر خصومات كبيرة 
وهدايا قيمة للسيدات كل أربعاء

June 2013
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مشروع إنساني 

ونقطة جذب 

للسياحة 

الثقافية
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البحرين  يف  اللوؤلوؤ  �سيد  عا�سمة  املحرق  مدينة  تعترب 

اللوؤلوؤ من خمتلف  اليها جتار  توافد  التي  املدينة  قدميا وهي 

الطبيعي  املنتج  هذا  ل�سراء  االوروبيني  وخا�سة  العامل  دول 

رواج  بارزا يف  دورا  العريقة  املدينة  لعبت هذه  وقد  الفاخر، 

هذه ال�سناعة وتداول االنواع املختلفة من هذا املنتج، الذي يعد 

من اأجود واأفخر اأنواع املجوهرات يف العامل.

ورغم اأن هذه ال�سناعة مرت بفرتة ذهبية يف اأواخر القرن 

التا�سع ع�سر وامتدت اىل ثالثينات القرن الع�سرين حيث كان 

االأ�سا�سي ل�سكان البحرين واأثر ب�سكل  اللوؤلوؤ هو املورد  �سيد 

مبا�سر على تطور احلياة االجتماعية والثقافية واالقت�سادية 

يف تلك الفرتة، اال اأن ظهور اللوؤلوؤ الزراعي الياباين واكت�ساف 

بها  العاملون  اأخذ  حيث  املهنة  هذه  اندثار  يف  �ساهم  النفط 

التي  والدوائر احلكومية  النفط  �سركات  للعمل يف  يهجرونها 

اأ�سبحت اأكرث اأمنا وا�ستقرارا لهم ملا تدر عليهم من عائد ثابت 

بدال من م�سقة الغو�ض يف اأعماق البحر. 

العريق  االن�ساين  والرتاث  املندثرة  املهنة  هذه  والإحياء 

اللوؤلوؤ  �سيد  مهنة  الدراج  جاهدة  الثقافة  وزارة  عملت 

العاملي  الرتاث  اللوؤلوؤ« على الئحة  الثقايف »طريق  وامل�سروع 

حيث ح�سلت على موافقة جلنة الرتاث العاملي يف دورتها الـ 

36 على ت�سجيل امل�سروع على قائمة الرتاث العاملي االن�ساين.

مكونات  ثالثة  من  اللوؤلوؤ«  »طريق  م�سروع  ويتكون 

رئي�سية، هي م�سائد اللوؤلوؤ، ويطلق عليها باللهجة اخلليجية 

وهري  بولثامة،  هري  هي  م�سائد،  ثالثة  وت�سم  »الهريات«، 

بوعمامة، وهري �ستية، التي تقع �سمال البحرين، واملعلنة منذ 

�سنوات حمميات طبيعية. 

ويبداأ »طريق اللوؤلوؤ« عرب ممر بطول 3.22 مرت من �ساطئ 

بوماهر، لينتهي يف جمل�ض بيت �سيادي، الذي �سيكون املتحف 

اجلندي  الغوا�ض، وهو  ببيت  الطريق  للوؤلوؤ، ومير  الرئي�سي 

للطب  بيت اجلالهمة وبيت غلوم  ثم  املهنة،  املجهول يف هذه 

ال�سعبي، ثم بيت يو�سف العلوي، وبيت فخرو، الذي كان من 

وجمل�ض  وبيت  ال�سفن،  ب�سناعة  اخلا�ض  اخل�سب  جتار  اأهم 

والعمارات يف  املحالت  وبع�ض  طواوي�ض،  عائلة  وهي  مراد، 

ورا�سد  فخرو،  عبدالرحمن  يو�سف  كعمارة  القي�سرية،  �سوق 

فخرو، ثم بيت النوخذة وبيت وم�سجد �سيادي.

June 2013
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قلعة بوماهر وبيت �سيادي 

مكونات طريق �للوؤلوؤ
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المذاق الفرنسي التقليدي يثري قائمة 

PAUL الطعام الجديدة في مطعم ومخبز

�أ�ساف خمبز ومطعم PAUL مل�سة جديدة على قائمة �لطعام �حلالية حيث �أثر�ها باأطباق مبتكرة تتكامل 

مع �لقائمة �لعامة من �الأطعمة �لفرن�سية �لتقليدية.

فطور شهي
ا�ستيقظ مع خيارات فطور  PAUL اللذيذة التي ت�سمل »فطائر فيينوا« 

وخبز طازج ياأتيك مبا�سرة من الفرن، والكريب والفطائر املح�سوة بح�سوات 

مار�سييز  واأومليت  البنديكت  بي�ض  مثل  الرائعة  التقليدية  واالأطباق  �سهية، 

وم�سروبات القهوة وال�ساي. وميكنك كذلك اختيار فطور كامل يحتوي مبزيج 

من اخلبز والكروا�سان الطازج، وخيارات املربى واالأومليت وع�سري الربتقال 

الطازج والقهوة اأو ال�ساي، كوجبة اإفطار متكاملة وبداية مثالية ليوم حافل 

بالعمل اأو اال�سرتخاء يف نهاية االأ�سبوع.

مزيد من الخيارات للتذوق
حتفل الئحة الطعام اليومية بخيارات فرن�سية رائعة، مع اأطباق جديدة 

طازجة  �سلطة خ�سراء  وهي  واملانغو  الروبيان  �سلطة  مثل  بعناية  خمتارة 

املايونيز  �سل�سة  مع  تقدم  الطازجة،  واملانغو  امل�سوي  بالروبيان  ممزوجة 

الدجاج  اختيار  اأخرى  مذاقات  عن  يبحثون  الذين  لهوؤالء  وميكن  بالليمون. 

املحم�ض باللوز وهي تتكون من �سدر دجاج حمم�ض بنكهة اللوز مع جبنة 

امل�سوي  الطازج  والهليون  بالكرميا  املهرو�سة  والبطاطا  الفرن�سية  الكامبري 

واجلزر و�سل�سة توت العليق.

من  اإليها،  يتطلعون  التي  املاأكوالت  من  الكثري  االأ�سماك  ملحبي  وتتوفر 

ال�سهرية  ال�سطائر  اإحدى  وهي  املدخن،  ال�سلمون  �سطائر  مثل  اأطباق  خالل 

لدى PAUL والتي تقدم مع اخلبز الريفي اللذيذ. وهذا الطبق ال�سهي يعترب 

وجبة غداء خفيفة مثالية يف اأيام ال�سيف، وهو �سرائح من ال�سلمون املدخن 

والطماطم واخليار وجبنة بي�ساء طرية.

جمموعة  بني  من  املذاق  حلوة  خيارات  فتتوفر  ال�سريعة  للوجبات  اأما 

احللويات التي ت�سمل اإ�سافات جديدة مثل قهوة اأو �ساي �سوربرايز وهو كوب 

�ساخن مع 

قطعة  بروليه،  الكرمي  من  �سغري  قدر 

كيك �سوكوالته طرية وقطعتي معكرون تذوب يف الفم، اأو بان بريدو – خبز 

هادئة  نار  على  مقلي  خبز  من  جمهز  والبي�ض  باحلليب  املغطى  الربيو�ض 

ويقدم مع االآي�ض كرمي بنكهة الفانيال و�سل�سة الكراميل.

 .PAUL ومع توفر العديد من االأطباق اجلديدة، نتطلع ال�ستقبالكم يف

تتوفر الئحة الطعام اجلديدة مبطاعم »بول« يف البحرين.
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لالأ�ستاذ  قرون«  خم�سه  خالل  املنامة  »مدينة  كتاب  ويو�سح 
االأمن البلدية يف الع�سرينيات من القرن املا�سي، حيث كانت لها اإدارتها عبدالكرمي العري�ض ان �سوق املنامة له تاريخه املتميز قبل اإن�ساء  امل�سوؤول عن حفظ  ال�سوق، وهو  اأميـر  املتمثلة يف  الذين ي�سهرون اخلا�سة  الرجال  الليلية، وكان يعاونه عدد من  الليل وهم يتجولون بني االأزقة يف ال�سوق، والبع�ض منهم واحلرا�سة  املحيطة طوال  ال�سكنية  احلارات  عند  املنتهية  ال�سوق  مداخل  يف  للتفتي�ض يقف  الع�س�ض  مير  الليل.  اأثناء  ال�سوق  اإىل  الدخول  ملنع  الع�س�ض بها  يجد  وعندما  مقفلة،  اأنها  من  للتاأكد  الدكاكني  اأقفال  اإقفاله فاإنه يقوم على  اأحد تلك القفول قد ن�سي �ساحبه  اأن  يفتح اإال اإذا قام �ساحب الدكان بدفع غرامة على ترك الدكان دون بو�سع قفل خا�ض على الدكان يطلق عليه »هفكري«، وذلك القيد ال »احلار�ض« 

�سبورة قفل، ومقدار الغرامة »اأربع بيزات«. �ساكلة  على  اخل�سب  من  كبرية  لوحة  ال�سوق  كما يف 
من من خاللها اأ�سحاب ال�سوق على ما يدور من حركة جتارية، وقدوم املدر�سة، تو�سح عليها اإعالنات احلكومة ون�سرات اإخبارية يتعرف  ب�سائع  التي حتمل  تلك  اأو  بومبي  من  القادمة  ال�سحن  واأخبار مراكب  التّجار  اإفال�ض  وعن  امل�سافرين،  �سفر  وموعد  الب�سرة، 

تلك الغو�ض. ويف عام 1914 م كانت تل�سق ن�سرة اإخبارية عن �سري  موقع  وكان  اللوحـة،  تلك  على  من  النا�ض  يقراأهــا  ال�سوق 
ويذكر الكتاب ان ال�سـوق يف املا�سي يتاألف من وحدات للبيع اللوحة يف »�سارع باب البحرين« . 

اللوؤلوؤ واملفرق، ولكل نوع من الب�ساعة �سوقه اخلا�ض بـه وهي »�سـوق  جتار  كبار  وبها  للبحرين  املايل  املركز  وهي  البهارات وم�ستوردي الب�سائع و�سرايف العملة اأ�سافة اىل »�سـوق البز« وهي الطواوي�ض«:  الذي تباع فيهـا  العجم«  االأقم�سة و»�سـوق  املـاء« خا�سة ببيع  و»�سـوق الودج« الذي تباع فيه ال�سحومـات ومواد الطالء لل�سفن واملك�سـرات و»�سـوق الغنـم« و»�سـوق احلميـر«، و»�سوق 

التناكـة وينت�سر »الـودج والعيـل« ثم �سـوق احلدادة و�سوق ال�سفافيـر، �سوق 
وال�ساغــة  ال�ساعات  كم�سلح  اخلا�سة،  املهن  اأ�سحاب  ال�سوق  اأ�سحاب يف  يقوم  »احلواويج«  احلـواجة  �سـوق  وكذلك  واالأدوية واحلالقني.  باالأع�ساب  لالأمرا�ض  املعالج  الطبيب  مقام  املحالت  �سوق تلك  بتجديد  تق�سي  وم�ساريع  خططا  هناك  ان  كما  املنامة، واإعادة بنائه بنف�ض الطريقة التي بني عليها قدميا، ليكون ال�سعبية. 

من احد اأكرب اال�سواق يف اخلليج العربي.

يعد من أفضل األسواق الشعبية في الخليج العربي 

بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر 

سوق المنامة 
تقرير - فاطمة �سلمان: 

يعد �سوق املنامة الواقع يف قلب مدينة املنامة عا�سمة البحرين من اأحد اف�سل االأ�سواق ال�سعبية يف البحرين ويف 
اخلليج العربي، وهو �سوق يزخر بالعديد من املحال التجارية التقليدية واحلديثة التي تعر�ض اأنواع عدة من البهارات 
التذكارية، والفواكه املجففة واملك�سرات، وتقريبا يوجد كل ما  اليدوية، والهدايا  واالأقم�سة واجلالبيب، وامل�سنوعات 

يخطر على البال معرو�سا للبيع هناك.
ويعترب باب البحرين، هو بداية هذا ال�سوق الذي يحتوي على عدد �سخم من املحالت، وجتد فيه كل اأنواع الب�سائع، 
البحرين والثاين يف  اأول جممع يف  اأماكن رئي�سية ومنها »يتيم �سنرت« وهو  ال�سوق يحتوي على  اأن  اإىل  وباالإ�سافة 
اخلليج، وهو مكون من اأربعة طوابق من املحالت التجارية، ويعد هذا املجمع تابعا ل�سوق املنامة، اأما »مدينة الذهب« 
جممع يحتوي على العديد من املحالت التي تبيع الذهب واملجوهرات، و»مركز بتلكو« وهو مركز �سغري جدا فيه عدد 
الرتاث« الذي يقع داخل باب البحرين وفيه الكثري من املج�سمات واللوحات القدمية كال�سفن وما �سابه.من املحالت، وهو امتداد لل�سوق، ويحتوي �سوق املنامة على العديد من »الفنادق«، كما ي�ستمل ال�سوق على »مركز 
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�سرعت االأو�ساط ال�سياحية يف حمافظة االأق�سر ب�سعيد م�سر يف و�سع خطة تهدف اإىل ا�ستعادة االأفواج ال�سياحية 

االأوروبية يف ف�سل ال�ستاء، ومع بداية املو�سم ال�سياحي اجلديد يف االأول من �سهر اأكتوبر املقبل، وذلك بعد قيام بع�ض 

�سركات ال�سياحة االأوروبية برفع املقا�سد ال�سياحية امل�سرية من براجمها ال�سياحية خالل ف�سل ال�سيف. 

وقال حممد عثمان اخلبري ال�سياحي ونائب رئي�ض غرفة وكاالت و�سركات ال�سفر وال�سياحة يف االأق�سر اإن »اخلطة 

تت�سمن ت�سيري قوافل �سياحية للبلدان االأوروبية وممار�سة �سغوط على احلكومة للم�ساركة يف جهود الغرفة ال�ستعادة 

واملدن  العوا�سم  اإىل  للطريان  م�سر  طائرات  مع �سرورة عودة رحالت  مكثفة  �سياحية  ال�سياحية عرب حمالت  مكانتها 

االأوروبية التي توقفت الرحالت امل�سرية اإليها بعد ثورة 25 يناير«. 

االأق�سر، من  ال�سفر وال�سياحة يف  ال�سياحي ورئي�ض غرفة وكاالت و�سركات  من جانبه، حذر ثروت عجمي اخلبري 

ال�سياحية  املقا�سد  وبع�ض  االأق�سر  رفع  وال�سويدية  والنم�ساوية  واالأملانية  االإجنليزية  ال�سياحة  �سركات  قرار  خماطر 

امل�سرية من براجمها ال�سياحية ملدة عام، مطالبا بتوحيد اجلهود ملواجهة القرار. 

اأمني واحتجاجات فئوية  اإىل ما ت�سهده م�سر من انفالت  واأرجع »ثروت عجمي« قرار �سركات ال�سياحة االأوروبية 

اأغلقت خاللها املناطق االأثرية يف وجه ال�سائحني الأول مرة يف التاريخ، بجانب تعر�ض ال�سياح لالحتجاز ب�سبب اإغالق 

الطرق ال�سياحية يف االأق�سر واأ�سوان واأبو�سمبل وتوقف رحالت طائرات �سركة م�سر للطريان اإىل بع�ض مدن اأوروبا.

قيمتها كمناطق  قريبا  ت�سبح  املحيطات رمبا  ت�سبح بحرية يف  التي  القر�ض  ا�سماك  ان  درا�سة عاملية  اأو�سحت 

للجذب ال�سياحي اكرث منها عند ا�سطيادها وتقطيعها وتقدميها يف احل�ساء.

وحثت الدرا�سة على حماية اف�سل ل�سمك القر�ض من ا�سرتاليا اىل الكاريبي لتقليل �سيد ما يقدر بحوايل 38 مليون 

�سمكة �سنويا يتم ا�سطيادها للوفاء بالطلب على ح�ساء زعنفة القر�ض الذي يقدم ب�سورة رئي�سية يف ال�سني.

وقال موؤلف الدرا�سة الرئي�سي اندري�ض �سي�سنريو�ض مونتيمايور من جامعة كولومبيا الربيطانية يف كندا »ناأمل 

ان يدرك النا�ض ان ا�سماك القر�ض لي�ست ذات قيمة فقط 

عند تقدميها على االطباق«.

 - اوريك�ض  دورية  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وتذكر 

الدورية الدولية للحفاظ على البيئة، ان �سياحة م�ساهدة 

دوالر  مليون   314 حوايل  عنها  ينتج  القر�ض  ا�سماك 

دوالر يف  مليون  تتجاوز 780  ان  املتوقع  ومن  �سنويا 

ال�سنوات الع�سرين املقبلة.

والدرا�سة واحدة من العديد من الدرا�سات عن كيفية 

التي ت�سررت جراء  العامل  اال�سماك يف  م�ساعدة م�سائد 

هذا  ان  الدرا�سة  وتقول  ال�سيد.  يف  واالفراط  التلوث 

�سنويا  �سائح  الف   600 يجتذب  ال�سياحة  من  النوع 

اىل  املطرقة  قر�ض  ا�سماك  من  القر�ض  ا�سماك  مل�ساهدة 

ا�سماك القر�ض البي�ساء ال�سخمة وتوفر 10 اآالف وظيفة 

يف 25 دولة.

األقصر.. جهود ضخمة الستعادة السياحة 

أسماك القرش..

وجهة سياحية مستقبلية!!
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»األسواق الشعبية والمجمعات التجارية تتصدر القائمة« 

مواطنون: السياحة البحرينية 
متجددة ونتطلع للمزيد 

كتبت - فاطمة �سلمان: 

�كد عدد من �ملو�طنني �ن �ل�سياحة �لبحرينية يف تطور وجتدد د�ئم وجتذب �سنويا عدد� كبري� من �ل�سياح �خلليجيني و�لعرب 

�لتي توفرها لهم �جلهات �لر�سمية و�الأهلية كالثقافية و�لريا�سية و�لبحرية  �ل�سياحية  و�الأجانب وذلك بف�سل تنوع �ملنتجات 

و�سياحة �ملعار�ض.

كما �أبدو� �رتياحهم من م�ستوى �خلدمات �ل�سياحية وجودتها و�لتي ت�سعى �لدولة جاهدة لتوفريها للمو�طنني ولل�سياح من 

جميع دول �لعامل، كما بينو� �ن �ملجمعات �لتجارية و�ال�سو�ق �ل�سعبية تت�سدر قائمة �الماكن �ل�سياحية �ملف�سلة لديهم ملا توفره 

من خدمات �سياحية عديدة حتت �سقف و�حد متكامل يلبي كافة �الحتياجات �لرتفيهية و�لت�سويقية و�لتثقيفية يف �آن معا.. 

و�أكدو� على تطلعاتهم �مل�ستقبلية لتوفري �ملزيد من �الماكن �ل�سياحية �لتي تعزز من مكانة �لبحرين وت�سع ��سمها على خارطة 

�لبلد�ن �ل�سياحية �لتي ين�سدها �جلميع..
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مهرجانات وفعاليات 
حمط  هي  القدم  ومنذ  البحرين  ان  يوؤكد  -موظف-  �سبت  حممد 

انظار ال�سياح من الدول العربية واخلليجية ملا تتمتع به من املقومات 

لزوار  وتقدير  احرتام  من  �سعبها  به  يت�سف  وما  الفريدة  ال�سياحية 

القالع  مثل  القدمية  االأثرية  املرافق  توفر  اىل  ا�سافة  البالد  و�سيوف 

واملدافن والعيون وغريها من االمور اجلاذبة لل�سياحة منذ زمن بعيد 

ومازالت البحرين حتمل هذا الطابع املتجدد واملتنوع ومل تاألو جهدا يف 

توفري املزيد من االماكن ال�سياحية املتنوعة.

وبالو�سع  املمتاز  اجلغرايف  مبوقعها  البحرين  ان  اىل  وي�سري 

اجلميع  ي�سعى  غناء  جنة  جعلها  املزدهر  والتجاري  االقت�سادي 

واملهرجانات  الربامج  من  العديد  تطرح  البحرين  هي  وها  الرتيادها 

اجلاذبة  وال�سياحية  والرتفيهية  ال�سعبية  منها  املتنوعة  والفعاليات 

العامل  دول  خمتلف  من  وجتار  م�ستثمرين  ا�ستقطاب  اىل  عمدت  كما 

واملجمعات واال�سواق واملنتزهات وهو دليل وا�سح على ذلك.

ومنها  االأثرية  االمكان  ارتياد  يف�سل  انه  �سبت  يوؤكد  نف�سه  وعن 

كما  والقالع  البحرين  ومتحف  اجل�سرة  كبيت  القدمية  البيوت  زيارة 

واال�سواق  وال�سواطئ  املنتزهات  اىل  ا�سرته  ا�سطحاب  على  يحر�ض 

واقتناء  ال�سعبية  احللوى  وتناول  واملنامة  املحرق  ك�سوق  ال�سعبية 

املالب�ض واالأدوات القدمية التي يحب ان يحتفظ بها ويزين بها اركان 

املنزل املحتلفة، منوها على دور الدولة يف اعادة احياء هذه اال�سواق 

من خالل ا�سافة املرافق لها وجتديدها با�ستمرار.

سياحة المجمعات
اأما اأمرية عادل -ربة منزل- فرتى ان املجمعات التجارية تت�سدر 

قائمة االماكن ال�سياحية التي تف�سل ارتيادها وا�سطحاب افراد ا�سرتها 

املتكامل  ببنائها  املجمعات  ان  تبني  حيث  معها  ال�سديقات  بع�ض  او 

�سهلت الكثري على االفراد من خالل توفري عدد من املحالت التجارية 

املهرجانات  وتقيم  دائما  نف�سها  من  جتدد  انها  كما  املبيعات  املختلفة 

وامل�سابقات والفعاليات يف كل منا�سبة.

الذي  �سنرت«  »ال�ستي  جممع  هو  لها  االقرب  املجمع  ان  وتو�سح 

به  اململكة حيث وفرت  به  قامت  اأ�سخم م�سروع �سياحي  باأنه  ت�سفه 

مدينة مائية متكاملة وا�سواقا عديدة ومطاعم خمتلفة وماركات عاملية 

كما ي�ستقطب املجمع فعاليات عاملية متنوعة تهم االطفال والكبار يف 

اآن معا ومنها امل�سرحيات االجنبية وعرو�ض املهرجني ومدينة الثلج 

وغريها العديد الذي جنح يف اجتذاب ال�سياح اىل البحرين ا�سافة اىل 

جممع ال�سيف اي�سا.

ال�سياحة  وا�سفا  -موظف-  احمد  خالد  الراأي  يف  ويوافقها 

امل�سوؤولني  قائال: جهود  واملتنوع  امللون  اخلليجي  بالثوب  البحرينية 

من  العديد  االجنبي  ولل�سائح  للمواطن  دائما يطرحون  وا�سحة وهم 

االماكن الرتفيهية ب�سكل دائم و�سنويا يقومون باإن�ساء م�ساريع جاذبة 

عذاري«  »عني  العاب  جمموعة  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  ومنها 

انظار  باتت حمط  التي  دملون«  »جنة  ال�سخمة  املائية  املدينة  وكذلك 

ووجهة رئي�سية لل�سياح.

صيف البحرين 
كما ويثني على جهود امل�سوؤولني يف �سيف البحرين وربيع الثقافة 

والعرو�ض  العاملية  وفعالياتهم  اجلديدة  افكارهم  خالل  ومن  التي 

وب�سكل  �ساهم  الفنية  ال�سخ�سيات  كبار  واح�سار  املتنوعة  امل�سرحية 

تكت�ض  الدولة  فاأ�سبحت  البحرينية  ال�سياحة  تعزيز  يف  جدا  كبري 

بالوافدين من االجانب او من الدول اخلليجية والعربية املجاورة وهذا 

تعزيز لالقت�ساد والتجارة.

مشاريع سياحية فريدة 
بينما ت�سري نوف علي -طالبة جامعية- اىل انها من حمبي ارتياد 

قدميا  التي حتمل طابعا  االماكن  التاريخية وجتذبها  االثرية  االماكن 

كما  وغريها  الوطني«  البحرين  و»متحف  القراآن«  »بيت  ومنها  جدا 

ي�ستهويها كل ما يتعلق باحليوانات لذلك تف�سل الذهاب اىل »حممية 

العرين« وم�ساهدة االنواع املختلف للحيوانات.

وت�سيف ان اململكة دائما تفاجئ املواطنني واالجانب بطرح م�ساريع 

الذي يعترب ع�سب  �سياحية فريدة من نوعها كم�سروع »الفورمال1« 

ال�سياحة يف البحرين ويدر على الدولة منافع �ستى ويعزز من االماكن 

واحلجوزات  الفنادق  وحركة  االقت�ساد  وينع�ض  االخرى  ال�سياحية 

والطريان، منوها بان كل ذلك يجعلها يف ترقب ملا قد تطرحه الدولة 

قريبا من م�ساريع �سياحية �سخمة مماثلة وتتطلع للمزيد منها.

االماكن  يف�سل  باأنه  -موظف-  عبدالكرمي  ح�سني  يو�سح  بينما 

»الكورني�ض«  ومنها  واملنتجعات  كال�سواطئ  املفتوحة  ال�سياحية 

ملا  وغريها  حوار«  و«جزر  البندر«  و«منتجع  البحري«  و»النادي 

متنحه من متنف�ض وم�ساحات وا�سعة للعب االطفال وممار�سة ريا�سة 

امل�سي وتن�سق هواء البحر املنع�ض بعيدا عن ال�سو�ساء يف املجمعات 

او يف االماكن املغلقة.

ال�سعبية وعلى  املقاهي واال�سواق  ارتياد  انه من حمبي  وي�سيف 

لذكريات  به  يعود  قدمي  وطابع  نكهة  من  له  ملا  املنامة  �سوق  راأ�سها 

تطال  قد  تطورات  هناك  ان  عن  �سمع  قد  بانه  منوها  املا�سي،  الزمن 

التغيري  هذا  يطغى  ال  ان  �سرط  لل�سوق  االف�سل  متمنيا  املنامة  �سوق 

على معنى ال�سوق يف قلوب حمبيه وان ال تغري من مالحمه ال�سعبية 

القدمية.
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واالنتهاء  احلار  ال�سيف  ف�سل  قدوم  مع 

العائالت  معظم  يقوم  الدرا�سي  الف�سل  من 

باقي  يف  احلال  هو  كما  البحرين  مملكة  يف 

الغايل  ببذل  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 

اإىل خارج دولهم  لل�سفر  لالإ�ستعداد  والنفي�ض 

لق�ساء اإجازتهم يف مكان اأقل حرارة. والكثري 

منهم يبقى على اإت�سال مع اأهاليهم ويتحملون 

تكاليف اإت�سال باه�سة ب�سبب اأ�سعار التجوال الدويل يف اخلارج. ولهذا ال�سبب تقوم �سركة اإت�سالكوم البحرين يف خالل فرتة 

اإجازة ال�سيف بتكثيف ت�سويقها للمنتج »اإت�سل« الذي يوفر للم�سافر اإت�سال جماين اإىل البحرين باإ�ستخدام تطبيقات و�سعت 

خ�سي�ساً للهواتف الذكية كاالآي فون واجلاالك�سي �سام�سوجن.

باإ�ستخدام خدمة »اإت�سل« يت�سنى للم�سافر اإ�ستقبال املكاملات يف اأي بلد كان بدون دفع تكلفة التجوال الدويل وميكنه اأي�ساً 

االإت�سال باأي هاتف يف البحرين جماناً اأو ب�سعر املكاملات الداخلية يف البحرين. 

info@etisalcom. ميكنكم احل�سول على هذه اخلدمة الفريدة باالإت�سال على هاتف 13301330 اأو اإر�سال بريد اإلكرتوين

.www.etisalcom.com اأو زيارة املوقع االإلكرتوين com

اإت�سالكوم تتمنى لكم اإجازة �سعيدة...

�سهد القطاع الثقايف يف البحرين دفعة قوية مع افتتاح امل�سرح الوطني الذي يعد ثالث اأكرب م�سرح يف العامل العربي كما 

�ساهم ب�سكل فاعل يف رفد احلركة ال�سياحية بف�سل املهرجانات الفنية واملو�سيقية التي ي�ست�سيفها.

الإيجاد  البحرين  عليه مملكة  تعّول  ثقافّياً  معلًما  امل�سرح  هذا  ويعد 

متواليات ثقافية، وتراهن من خالله على حتقيق تطوير م�ستوى الفنون 

و�سيمكن  وغريها  والغنائية  وامل�سرحية،  واالأوبرالية،  اال�ستعرا�سية 

واالآراء  اخلربات  تبادل  من  واملثقفني  امل�سرحيني  املبدعني  ال�سرح  هذا 

واملكونات احل�سارية.

ليايل  فكرته من  ي�ستوحي  الوطني«  البحرين  »م�سرح  اأن  اإىل  ي�سار 

 11869 م�ساحته  وتبلغ  مقعد،   1001 لـ  يت�سع  اإذ  وليلة،  ليلة  األف 

مرًتا مربًعا، باالإ�سافة اإىل قاعة اأخرى تت�سع ملائة �سخ�ض مت تخ�سي�سها 

الأغرا�ض التدريب وتغطية املنا�سبات الب�سيطة وا�ست�سافة ور�ض العمل 

املختلفة.

اأما فيما يتعلق بالتجهيزات االأخرى؛ فتت�سع مواقف لل�سيارات لـ290 

اإىل  الوطني، هذا  البحرين  املواقف احلالية ملتحف  اإىل  باالإ�سافة  �سيارة، 

الت�سجري  واأعمال  املتحف  االأخرى كتطوير واجهة بحرية  االأعمال  جانب 

والتزيني.

استخدم رقمك البحريني في أي مكان من العالم

المسرح الوطني..

تحفة معمارية وصرح ثقافي
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مجمع السيف مقصد 

السياح والمتسوقين 
المتميزين 

التزام 
بالمسؤولية 

االجتماعية 
ودعم 

المبادرات 
الوطنية

تلعب �ملجمعات �لتجارية ومر�كز �لت�سوق دور�ً رئي�سياً يف تن�سيط �حلركة �لتجارية ودعم �ل�سياحة وذلك ملا تتميز به 

من مقومات �جلذب وما توفره من حمالت جتارية وما تقدمه من خدمات وت�سهيالت ر�قية ملرتاديها.

ويف هذ� �الإطار ياأتي دور جممع �ل�سيف �لذي يعترب من �ملجمعات ومر�كز �لت�سوق �لر�قية و�لتي ح�سلت على ثقة 

وقبول �ملت�سوقني و�لباحثني عن �لر�حة و�لت�سلية من خالل �ملر�كز �لرتفيهية و�ملطاعم �ملتنوعة ودو �ل�سينما �لتي تعر�ض 

�أحدث �الأفالم �لعاملية.

ويف هذ� �للقاء يلقي روبرت �أدي�سون مدير عام جممع �ل�سيف �ل�سوء على هذ� �لدور �حليوي �لذي يلعبه �ملجمع يف دعم 

�القت�ساد �لوطني و�حلركة �ل�سياحية ��سافة �ىل �أد�ء م�سوؤوليته �الجتماعية �لتي يوليها �هتماماً كبري�ً.
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[ ما دور �ملجمع يف تفعيل �ل�سياحة يف �لبحرين؟ 

�سويت�ض  فريزر  وفندق  ال�سيف  جممع  يعترب   -

املجمع  ي�سم  حيث  البحرين  مملكة  يف  لل�سياح  مق�سداً 

املعروفة  التجارية  واملحالت  املطاعم  من  كبرياً  عدداً 

العائلي للح�سول  للرتفيه  االأطفال ويعد مركزاً  واألعاب 

على املتعة واال�سرتخاء. ومن جهة اأخرى، يعترب فندق 

فريزر�سويت�ض الوجهة املثالية الإقامة العائالت يف �سققه 

اإىل  املبا�سر  الرابط  ميثل  اإنه  حيث  الع�سرية،  املفرو�سة 

جممع ال�سيف والذي يغني نزالء الفندق والذين يودون 

الت�سوق من اخلروج يف حرارة ال�سيف.

�الأول  �خليار  ليكون  �ملجمع  يبذلها  �لتي  �جلهود  ما   ]

للعمالء نظر�ً �إىل �أن �ملجمع و�حد من �أهم مر�كز �لت�سوق يف 

�لبحرين؟

املحافظة  خالل  من  للتميز  ال�سيف  جممع  ي�سعى   -

العاملية واملحلية، حيث نرى  املاركات  التوازن بني  على 

العالمات  روؤية  بفر�سة  ال�سياح  اأن يحظى  املهم  اأنه من 

التجارية  العالمات  اإىل  باالإ�سافة  املحلية  التجارية 

اأن تكون  اإىل  الت�سوق  العاملية، حيث متيل معظم مراكز 

العالمات التجارية العاملية الطابع الرئي�سي لها.

اأخرى، ن�سعى جاهدين الأن يرى ال�سائح  ومن جهة 

وبا�ستمرار  خمتلف  هو  ما  كل  ال�سيف  ملجمع  الزائر  اأو 

وذلك ل�سمان ابت�سامته، من خالل تقدمي عرو�ض ترفيهية 

العرو�ض  اأحد  يعد  والذي  املجمع  قطار  منها  خمتلفة 

الرتويجية املميزة داخل املجمع.

[ �ملركز �لتجاري لديه �لكثري من �ملبادر�ت و�مل�سوؤولية 

�الجتماعية، فما �إ�سهامات �ملجمع يف 2013؟

اأكرب  قبل  من  مملوكاً  جتارياً  جممعاً  ب�سفته   -

�سركة عقارات يف البحرين، فنحن ملتزمون بامل�سوؤولية 

لدعم عدد  البحريني ون�سعى  املجتمع  االجتماعية جتاه 

وال�سالمة  ال�سحة  جماالت  يف  الوطنية  املبادرات  من 

اأما على �سعيد  على الطرق، والق�سايا البيئية وغريها. 

تقدمي امل�ساعدات اخلريية، فنحن ن�ساهم وب�سورة دائمة 

عينية  اأم  كانت  مالية  م�ساعدات  من  يلزم  ما  تقدمي  يف 

للجمعيات اخلريية املحلية. 

ن�سب  و�سعنا   ،2013 خلطة  اإعدادنا  خ�سم  ويف 

اأعيننا، توفري الدعم الكامل لالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة مبا 

يف ذلك توفري املرافق املنا�سبة لهذه الفئة وكذلك و�سائل 

ال�سحية  حالتهم  مع  تتالءم  والتي  بهم  اخلا�سة  النقل 

واحلركية، باالإ�سافة اإىل تقدمي التمويل املنا�سب مل�سروع 

جممع  من  اإلتزاماً  وذلك  املخدرات  مدمني  تاأهيل  اإعادة 

اأفراد  االجتماعية واالأخالقية جتاه  ال�سيف مب�سوؤولياته 

املجتمع البحريني.

[ وما �خلطط �مل�ستقبلية �لقادمة للمجمع؟

اأهم مراحل خطط النمو امل�ستقبلية يف الفرتة  - من 

القادمة هو افتتاح »جممع �سيف املحرق« والذي �سي�سمل 

املوجودة  واملرافق  واملطاعم  التجارية  العالمات  على 

التنمية  خلطط  بالن�سبة  اأما  حالياً.  ال�سيف  جممع  يف 

الإ�سافة  حالياً  ن�سعى  فنحن  ال�سيف،  يخ�ض جممع  مبا 

وكذلك  املطاعم،  ركن  يخ�ض  مبا  تنوعاً  اكرث  خيارات 

�سورة  واإعطائها  اآيالند  ماجيك  جتديد  ب�سدد  املجمع 

متميز  ترفيهي  عامل جذب  اأكرث جاذبية جلعلها  جديدة 

لل�سياح.

ماجيل 
آيالند.. 

عامل جذب 
ترفيهي 
للعائالت

مطاعم 
متميزة 

تقدم أجود 
األطباق 
العالمية
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اأ�سربي�سو  وقهوة  قهوة  فقط  نقدم  باأننا  القول  ي�سرفنا 

قهوة  توليفة  كافيه.  كولومب�ض  يف  ومميزة  رائعة 

باملائة  مائة  عربية  قهوة  باري�ستا  كولومب�ض 

اأنها قد مت جتهيزها وحتمي�سها  وخ�سو�ساً 

على  كافيه  كولومب�ض  ل�سالح  خ�سي�ساً 

مي�سيل  الفرن�سي  القهوة  حمم�ض  يد 

كولومب�ض  موؤ�س�سي  اأحد  وهو  ماكولوي 

كافيه.

 7 من  تتاألف  باري�ستا  قهوة  توليفة 

من  تاأتينا  التي  العربية  القهوة  من  اأنواع 

اأمريكا الو�سطى واجلنوبية والهند واأثيوبيا 

حبوب  اأف�سل  انتخاب  يتم  واأندوني�سيا. 

هادئة  نار  على  حتمي�سها  يتم  التي  القهوة 

قهوة  حتقيق  ل�سمان  توازن  اأف�سل  لتحقيق 

غنية معززة بال�سكر الطبيعي املحمر.

 ! �سحنها  ميكن  اأك�سربي�سو  قهوة  اأف�سل 

والالتيه  الكابت�سينو  ت�سنيع  يف  ممتازة  كذلك 

وكوكتيل القهوة.

باال�سافة اإىل اإعداد م�سروبات غنية بالقهوة 

فاإننا نقدم جمموعة كبرية من ال�سلطات الطازجة 

اللذيذة  واالأطعمة  واحللويات  وال�ساندوي�سات 

ومعدة  لذيذة  تكون  والتي  الطازجة  والع�سائر 

اجلودة  ذات  املتاحة  املكونات  اأف�سل  با�ستخدام 

العالية.

والود  بالدفء  مفعمة  بيئة  يف  ذلك  كل  نقدم 

يف  الكرام  �سيوفنا  بر�سا  الفوز  وراء  �سعينا  يف 

كولومب�ض كافيه.

كولومبس باريستا.. توليفة من القهوة 
العربية والعالمية في بيئة مفعمة بالدفئ
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عن  الناقلة  ك�سفت   ،2013 يناير  يف 

»احلجم  اإىل  بعملياتها  للو�سول  خطتها 

اأ�سطولها  وتقلي�ض  ال�سحيح«، 

العاملة،  وقواها  وجهاتها  و�سبكة 

وطرح خطة عمل جديدة. وقد اأعلنت 

تقليل  عزمها  عن  اخلليج  طريان 

خ�سائرها بن�سبة 24% مع نهاية 

اإ�سغال  معدل  حت�سني  العام 

املقاعد بن�سبة %9.

تخل�ست  فقد  للخطة  وتنفيذا 

من  االإقليمية  طائراتها  من  الناقلة 

وا�ستقرت  االإمرباير،  الطائرات طراز  من  خليط  ا�ستخدام  على 

ذات  والرحالت  االأو�سط  ال�سرق  يف  لرحالتها   A320 طراز  من 

 A330 طراز من  طائرات   6 على  الناقلة  اأبقت  وقد  املتو�سطة.  املدد 

ال�ستخدامها يف الرحالت ذات املدد الطويلة يف كل من اأوروبا وجنوب 

اآ�سيا وغريها من االأ�سواق املطلوبة. وبالتوازي مع ذلك، قامت  �سرق 

طريان اخلليج بتعديل طلباتها للطائرات؛ االأمر الذي قلل دينها العام 

على املدى الطويل والبالغ 5 مليار دوالر اأمريكي اإىل الن�سف. طلبية 

الناقلة لـ 20 طائرة من طراز A330 ا�ستبدلت بطلبية لـ 8 طائرات 

من  و 16 طائرة   – ت�سغل حالياً  وجميعها   –  A320ceo من طراز 

طراز A320neo املحدثة، واملزمع ا�ستالمها مع نهاية العقد احلايل.

كما اأن طلبية الناقلة لـ 24 طائرة بوينغ من طراز 787 – والتي 

اأثارت الكثري من اجلدل – قد عدلت من 12 اإىل 16 طائرة. 

 

الشرق األوسط محورًا لشبكة الوجهات
�سبكة  هيكلة  واإعادة  تقلي�ض  مت  االأ�سطول،  هيكلة  اإعادة  ومع 

تركز حالياً  الناقلة  املبا�سرة.  العمليات  على  للرتكيز  الناقلة  وجهات 

تقرير دولي متخصص:

ارتفاع عائدات طيران الخليج بنسبة %21 
في الربع األول من العام الجاري 

قال تقرير دويل متخ�س�ض �أن طري�ن �خلليج مع نهاية �لربع �الأول من �لعام 2013، حققت وفر�ً يف �لتكاليف بلغ ن�سبة %21، 

وذلك كنتيجة لتخفي�ض تكاليف �إيجار �لطائر�ت، وتخفي�ض م�سروفات �لرحالت و�ملوظفني، و�إغالق �خلطوط �لغري مربحة جتارياً.

وقال تقرير ل�سركة )CAPA( �ملتخ�س�سة يف جمال �لطري�ن �لعاملي وحتليل بيانات �ل�سوق وخدمات �ملعلومات ودعم �خلطط 

�ال�سرت�تيجية ل�سركات �لطري�ن حول �لعامل �ن حماولة �سركة طري�ن �خلليج �الخرية للتحول �ىل �لربحية، بد�أت نهاية �لعام 2012 

بعد تعيني جمل�ض �الإد�رة �جلديد برئا�سة �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل �آل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء يف نوفمرب من �لعام �ملا�سي، 

حيث عملت �ل�سركة يف �أو�خر عام 2012 الإعادة �لهيكلة و�لعمل على ��سرت�تيجية متو�زنة متّكن �لناقلة �لوطنية من �مل�سي قدما نحو 

�ال�ستد�مة ودعم �لتنمية �القت�سادية يف مملكة �لبحرين.

مقارنة  �أي�ساً   %21 بن�سبة  �لعائد�ت  �رتفعت  كما 

بف�سل  وذلك  �ملا�سي،  �لعام  من  �لفرتة  بنف�ض 

تز�يد �لطلب على �لرحالت �الإقليمية و�رتفاع عائد�ت 

هيكلة  �إعادة  �إىل  باالإ�سافة  �لبحرين،  يف  �ملبيعات 

�أعلنت  بالنتيجة،  وجهاتها.  و�سبكة  �لناقلة  �أ�سطول 

�لناقلة �أن خ�سائرها يف �لربع �الأول من �لعام 2013 بلغت 

ن�سف ما كانت عليه يف �لربع �الأول من �لعام 2012 وبهذ�، تكون 

�لنتائج �ملحققة �أف�سل بن�سبة 11% من �لنتائج �ملوؤملة من خطة �إعادة 

�لهيكلة، وهي تثبت جدوى �لقر�ر�ت �ل�سعبة �لتي �تخذتها �لناقلة من خالل 

تلك �خلطة. 
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على اأ�سواقها يف ال�سرق االأو�سط حيث ت�سغل واحدة من اأكرث �سبكات 

الوجهات ن�سجاً يف املنطقة.

وت�ستمر طريان اخلليج يف ت�سيري رحالتها اإىل وجهات خمتارة يف 

اأوروبا وجنوب �سرق اآ�سيا و�سبه القارة الهندية. وفيما يخ�ض معدل 

اإ�سغال املقاعد؛ ال يزال مطار لندن هيرثو مت�سدراً بقة الوجهات، تليه 

مانيال وبانكوك ودلهي.

كما احتلت ال�سركة املرتبة االوىل الأعلى اداء يف االلتزام بدقة مواعيد 

الرحالت بني خمتلف ال�سركات يف منطقة ال�سرق االو�سط خالل اال�سهر 

االربعة االوىل من العام، وحلت يف املركز الثاين بني �سركات الطريان 

العاملية الكربى كناقلة ذات خدمات متكاملة.

مستقبل الناقلة 
القادمة مليئة بالتحدي لطريان اخلليج، و  اأ�سهر  الت�سعة  �ستكون 

�ست�ستمر يف ا�ستك�ساف الفر�ض التجارية املتوفرة يف �سبكة وجهاتها، 

و�سيكون اغتنام الفر�ض يف االإ�سافة اإىل تلك ال�سبكة اإقليمياً اأمراً رئي�سياً. 

كما اأن طريان اخلليج تلتزم بتجويد منتجاتها وت�ستثمر يف حت�سينها 

على الدوام. ومن املتوقع اأن تنتهي عملية حتديث اأربع طائرات من طراز 

A330 م�ستخدمة ب�سورة رئي�سية على خطي لندن وبانكوك ومعدلة 

باإ�سافة اأ�سرة م�سطحة كلياً يف درجة ال�سقر الذهبي ومعدلة اأي�ساً يف 

الدرجة ال�سياحية ويف جمال الرتفيه اجلوي؛ متوقع انتهائها مع نهاية 

�سيف العام 2014.

واختتم التقرير الدويل قائال اأن طريان اخلليج ت�سري بخطى ثابتة 

على الطريق ال�سحيح، اإال اأن التحديات الزالت تواجهها لتحقيق اأهدافها 

اال�سرتاتيجية خلطة اإعادة هيكلتها يف العام 2013. اإذا قامت البحرين 

 – الرئي�سيون  الناقلة  �سركاء  وت�سافر  جمدداً  الوطنية  الناقلة  بدعم 

�سئون الطريان املدين البحريني، و�سركة مطار البحرين، وخدمات مطار 

فاإن  بثمارها؛  لتاأتي  وغريها  البحرينية  واحلكومة  وبابكو،  البحرين، 

طريان اخلليج �ستكون حتماً على طريق االزدهار من جديد.
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الربتغال بالد مثرية وجميلة، وتقع الربتغال يف جنوب غرب اأوروبا وهي اأر�ض املناظر 

تت�سم  فهي  عديدة،  �سياحية  مقومات  متتلك  و  واجلمال  باالإثارة  تتميز  اخلالبة،  الطبيعية 

بال�سحر الذي يجذب ال�سائح الباحث عن الرتفيه واال�سرتخاء.

التاريخية  واملعامل  والكاتدرائيات  امليادين  من  العديد  وت�سم   1256 عام  منذ  الربتغال  عا�سمة  هي  ل�سبونة، 

واملقاهي واملحالت باال�سافة اىل العمارة املعا�سرة. وتقع ل�سبونة على �سبعة تالل مما ي�سمح لل�سائح بروؤية م�ساهد رائعة 

من النقاط املرتفعة.

املدينة مليئة باملواقع ال�سياحية اجلذابة والن�ساط واحلركة، لذا من ال�سعب ان ي�سعر ال�سخ�ض بامللل يف هذه العا�سمة 

االوروبية العريقة. ت�ستهر اأ�سواق ل�سبونه بال�سالل املميزة امل�سنوعة من الق�ض والقما�ض املطرز والدانتيل اجلميل ملحبي 

اخلياطة باال�سافة اىل اجللود واالواين الفخارية املزخرفة وال�سرياميك. 

خالل جتوالك يف ل�سبونة ، �سرتى تلك الواجهات املرممة التي يعود تاريخها اىل القرون الو�سطى ومبان ذات ت�ساميم 

فنية رائعة وطرقات م�سي جانبية مزدانة بالف�سيف�ساء باللونني االبي�ض واال�سود ف�سال عن املتاحف والعديد من املتاجر 

احلديثة.

الع�سر  منذ  التل  على  الع�سرة  باأبراجها  تطل  التي  التاريخية  �ساو جورجي  قلعة  ل�سبونة يحت�سن  العا�سمة  و�سط 

ال�سياحية  املزارات  البي�ساء ومن  وبيوته  ال�سيقة  ب�سوارعه  »الغاما«  القدمي  املوري  احلي  منها  بالقرب  الفينيقي ويوجد 

اجلذابة يف ل�سبونة برج بيليم وكني�سة جريونيموز.

العا�سمة يف ا�ستوريل وكا�سكي�سو وهي  ال�ساطئية وهي تقع على بعد عدة اميال من  وت�ستهر الربتغال باملنتجعات 

ت�سج باحلياة وتعج باملطاعم واالأندية الليلية املتنوعة.

الذاكرة التاريخية للبرتغال
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تعترب 

البالد  من  تركيا 

ذات ال�سياحة املزدهرة خا�سًة يف الوقت 

احلايل، ب�سبب التقدم التي ت�سهده البالد من النواحي الثقافية 

وال�سياحية واالهتمام الكبري الذي توليه الدولة الرتكية بالفنون والرتاث.

�سحرها  ب�سبب  العربية  البالد  من  خا�سة  اإليها  الزوار  ويتوافد 

االأخاذ وج�سورها الرائعة، وجمالية عمرانها وبنيانها وب�سبب م�ساجدها 

اىل  ا�سافة  ال�سياحية  املعامل  اأجمل  على  املحتوية  العريقة  التاريخية 

تعدد املتاحف ال�سهرية التي ت�سم الكثري من االآثار االإ�سالمية التي جتذب 

ال�سياح امل�سلمني وغري امل�سلمني من كل اأقطاب االأر�ض.

وتعج تركيا مبواقع �سياحية �ستى ومدن �سياحية جذابة مثل اأنطاليا 

اليها ويزورها  املف�سلة يف تركيا وي�سل  ال�سياحية  املواقع  التي تعد من 

عدد كبري من ال�سياح وخا�سة من اأوروبا. تتميز بجوها املريح و�سم�سها 

الدافئة و�سالالت املياه والطعام املتنوع واملميز و�سواطئها اخلالبة واأي�ساً 

االأبي�ض  البحر  �ساحل  على  وتقع  بودروم  املهمة  ال�سياحية  املواقع  من 

املتو�سط وهي مدينة �سغرية بها مرفاأ جميل والفعاليات املتاحة فيها هي 

وال�سباحة،  االإبحار 

وعمل  والغو�ض 

احلمام الرتكي. 

املواقع  عن  نتحدث  وعندما 

ال�سياحية يف تركيا ال يجب اأن نن�سى اإ�سطنبول 

م�سيق  على  تقع  تركيا  يف  مدينة  اأكرب  وهي 

ن�سمة  مليون   12 تقريباً  بها  وي�سكن  البو�سفور 

واأهم  واآ�سيا  اأوروبا  قارتني  بوقوعها على  وت�ستهر 

ما مييزها هو م�ساجدها فكان كل �سلطان يفتخر بعهده ببناء امل�ساجد 

وبزخرفتها ونقو�سها اال�سالمية.

ومن تلك امل�ساجد جامع ال�سلطان اأحمد وهو من اأ�سخم امل�ساجد يف 

تركيا واأجملها على االإطالق، وي�سمى اأي�ساً اجلامع االأزرق ويقع امل�سجد 

هذا بالقرب من متحف اآيا �سوفيا ال�سهري.

واأي�ساً هناك ق�سر ال�سلطان دوملا با�سا الذي يطل على م�سيق الب�سفور 

اإىل ق�سر توب كابي  اأورطاكوي ال�سهري باالإ�سافة  ويقع بالقرب من حي 

وهو يقع يف منطقة ال�سلطان اأحمد باالإ�سافة اإىل متحف توب كابي الذي 

اخلالبة  باحلدائق  بالعمران  فقط  تركيا  تتميز  وال  ذاتها  املنطقة  يف  يقع 

والطبيعة اجلميلة مثيل حديقة يلدز واألو�ض وغريها من املواقع ال�سياحية 

اجلذابة.

إسطنبول 
ملتقى أوروبا وآسياالساحرة 

عدد خاص 
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التنوع الحضاري والتاريخي 
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جعلت 

وتنوعها  لبنان  طبيعة 

الثقافـــي والتـــاريــخـي كنتــيـجـة 

مق�سًدا  عليها  مرت  التي  املختلفة  للح�سارات 

املعامل  من  عدًدا  ت�سم  فالبالد  االأجانب،  لل�سائحني  بارًزا 

والن�ساطات التي تهم فئات خمتلفة من النا�ض، فهناك العديد من 

العربية  والقالع  احل�سون  الباقية،  والرومانية  االإغريقية  االآثار 

وامل�ساجد  الكنائ�ض  الكل�سّية،  الكهوف  وال�سليبية،  والبيزنطية 

التاريخية، ال�سطاآن الرملية وال�سخرية، املالهي واملرابع الليلية، 

اإىل املطبخ اللبناين امل�سهور  منتجعات التزلج اجلبلية، باالإ�سافة 

عاملًيّا.

واآ�سيا  اأوروبا  لكل من  بالن�سبة  لبنان على مفرتق طرق  يقع 

العربي  االإ�سالمي  العاملني  و�سط  يف  يقع  فهو  وبالتايل  واأفريقيا، 

وامل�سيحي االأوروبي ويجمع بالتايل الثقافتني الدينيتني وي�سهرهما 

يف بوتقة ثقافية واحدة.

الدخل يف خزينة  م�سادر  اأهم  اأحد  لبنان  ال�سياحة يف  وُتعد 

اللبناين، وتوؤمن فر�ض  الوطني  الدولة، وُت�سكل دعامة لالقت�ساد 

عمل للعديد من النا�ض. وينظر العرب اىل لبنان، على اأنه »�سوي�سرا 

االأجنبية  واالأعمال  االأموال  روؤو�ض  ي�ستقطب  حيث  ال�سرق«، 

والعديد من ال�سائحني الذين يرغبون بالتعّرف على ثقافة وعادات 

�سكان �سرق البحر املتو�سط.

اإىل  اأخذت تطفو  التي  اال�ستثمارات اخلا�سة  العديد من  هناك 

ال�سطح حالًيّا يف هذا القطاع االآخذ بالتنامي، كما عادت اإىل البالد 

الكثري من �سركات الفنادق العاملية، واأعيد افتتاح اأغلب املنتجعات 

واملراكز ال�سياحية اأمام ال�سياح، حيث يجد ال�سائح تنوعا فريدا من 

املنتجات ال�سياحية التي تلبي جميع االأذواق. 

التي ميكن  العربي  العامل  الوحيدة يف  الدولة  لبنان  وُيعترب 

ق�سدها يف ال�ستاء ملمار�سة التزلج وغريه من الريا�سات ال�ستوية، 

ليت�سع  البالد،  للتزلج يف  منتجع  اأكرب  تو�سيع وجتديد  مّت  حيث 

للمزيد من االأ�سخا�ض وليوؤمن لهم خدمات اأف�سل. 

وهناك اأربعة مواقع تراث عاملي يف لبنان ترتاوح من املدن اإىل 

املناطق الطبيعية، وهذه املواقع هي عنجر وبعلبك وجبيل ووادي 

اأرز الرب، كما تزخر بالعديد من املعامل الطبيعية  قادي�سا وغابة 

جعيتة  ومغارة  الرو�سة  ك�سخرة  الزوار  باهتمام  ت�ستاأثر  التي 

ا�سافة اىل املحميات الطبيعية.
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ال�سياحة  وزارة  يف  التخطيط  عام  مدير  نائب  اأكد 

ماليزيا  اأن  الدين،  نور  عزيزان  حاج  داتو  املاليزية، 

 168 يعادل  وما  �سائح  مليون   36 ا�ستقطاب  ت�ستهدف 

مليار رجنيت ماليزي من دخل ال�سياحة يف عام 2020.

و لفت عزيزان يف موؤمتر �سحفي اإىل اأن وزارة ال�سياحة 

املاليزية اأطلقت عدة برامج �سياحية خا�سة باملنطقة العربية 

�سعياً وراء ا�ستقطاب املزيد من ال�سياح العرب خالل املو�سم 

املقبل.

وكانت ماليزيا د�ّسنت حملة �سخمة ت�ستمر حتى نهاية 

الدوالرات، وذلك حتت  املاليني من  مئات  تكلفت  العام احلايل 

�سعار »زوروا ماليزيا 2014«، كما اأطلقت والأول مرة برناجماً ترويجياً 

عرب تطبيق »اآيباد« باللغتني العربية واالإجنليزية.

واأ�ساف »مع االحتفال ببدء زوروا ماليزيا 2014، �ست�سعى ال�سياحة 

اإىل  االأو�سط  ال�سرق  من  ال�سياح  من  املزيد  ال�ستقطاب  جاهدة  املاليزية 

فاأنا  امل�سلمني،  لل�سياح  املف�سلة  ال�سياحية  الوجهة  اأ�سبحت  التي  ماليزيا 

واثق من اأننا �سنكون قادرين على حتقيق اأهدافنا«.

عام  خالل  ماليزيا  اإىل  القادمني  ال�سياح  عدد  اأن  عزيزان  واأو�سح 

بـ  358.994 يف 2011.  2012، بلغ 370.535 بزيادة 3.2% مقارنة 

ويف الفرتة نف�سها.

وماليزيا التي زارها العام املا�سي 2012م 25.3 مليون �سائح ودرت 

ال�سياحة عائدات لالقت�ساد املاليزي بلغت 60.6 مليار رينغت )نحو 20 

مليار دوالر( مل تعد جمرد مق�سد �سياحي لق�ساء العطالت والتمتع مبناخها 

الدافئ امل�سم�ض وخدماتها التي توفر كل اأ�سباب الراحة واال�ستجمام على 

مدار العام، بل برزت يف ال�سنوات القليلة املا�سية بو�سفها مركزا متطورا 

للعناية بال�سحة وتقدمي خدمات اال�ست�سفاء.

اأ�سا�سية  بنيات  من  متلكه  ما  على  اجلانب  هذا  يف  ماليزيا  وتعتمد 

وحديثة للنهو�ض بقطاع ال�سياحة العالجية، �سمل اإيجاد اأحدث التقنيات 

فتوفر  العامل،  اأنحاء  �ستى  من  واملجموعات  لالأفراد  والعالجية  الطبية 

ال�سرقي  الطب  اإىل جانب موؤ�س�سات  املتطورة  العالج  مراكز وم�ست�سفيات 

التقليدي بجذوره ال�ساربة يف القدم، ومنتجعات الراحة واال�ستجمام على 

�سواحل اجلزر اال�ستوائية بطبيعتها البكر.

واأ�سبحت مكانا مثاليا لطلب اال�ست�سفاء وف�ساء مالئما لق�ساء فرتات 

النقاهة التي تعقب العالج، كذلك ت�سكل العناية ال�سحية والطبية الفائقة 

ال�سياحية املتعددة واملتنوعة، بيئة منوذجية  اإىل جنب مع املقا�سد  جنبا 

لال�ست�سفاء والتداوي وفى الوقت ذاته اال�ستمتاع بعطلة ال تن�سى.

ماليزيا 
تستهدف استقطاب 36 مليون 

سائح في عام 2020
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 بامكان قرب�ض التي يعاين اقت�سادها جذب العائدات من ال�سياحة عن طريق اأماكن ال�سباحة بها التي جرى ت�سنيفها على اأنها 

االأنظف يف دول االحتاد االأوروبي وفقا الأحدث تقرير ن�سره االحتاد.

االحتاد  معايري  مع  التما�سي  يف  ف�سلت  ال�سباحة  الأماكن  ن�سبة  اأكرب  وبها  وهولندا  وبريطانيا  بلجيكا  فان  النقي�ض  وعلى 

االأوروبي يف عام 2012 ويرجع ذلك جزئيا لالأمطار الغزيرة التي جرفت مياه ال�سرف اإىل هذه االأماكن.

ال�سواطئ  من  باملائة  اإذ متا�ست 94  ايجابيا  كان  االجمايل  االجتاه  فان  للبيئة  االأوروبية  الوكالة  عن  �سادر  لتقرير  ووفقا 

والبحريات واالأنهار يف دول االحتاد االأوروبي مع احلد االأدنى جلودة املياه يف عام 2012 مرتفعة عن 92 باملائة يف عام 2011 .

ولكن نحو اثنني يف باملائة من اأماكن ال�سباحة من �سواطئ وبحريات واأنهار كانت جودة املياه بها �سيئة وبلغت ن�سبة االأماكن 

غري املتوافقة مع املعايري املطلوبة يف بلجيكا وبريطانيا وهولندا 12 باملئة و�ستة باملائة و�سبعة باملائة على التوايل.

اللوؤلوؤ التي كانت يف وقت من االأوقات من مقومات اقت�ساد البحرين قبل  ت�سعى البحرين جاهدة الإحياء �سناعة 

اكت�ساف النفط وظهور اللوؤلوؤ ال�سناعي الياباين واللذين �ساهما يف اندثار هذه ال�سناعة العريقة.

البحرين، مذكرة  اال�ستثماري ململكة  الذراع  القاب�سة »ممتلكات«،  البحرين  االطار وقعت �سركة ممتلكات  ففي هذا 

تفاهم مع ثالث من اأبرز ال�سركات اليابانية الرائدة، �سمن جهودها لتعزيز �سناعة اللوؤلوؤ يف البحرين. ومت التوقيع على 

اآل  اإىل دولة اليابان والتي تراأ�سها �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد  مذكرة التفاهم خالل الزيارة الر�سمية 

خليفة، ويل عهد البحرين، النائب االأول لرئي�ض الوزراء، رئي�ض جمل�ض التنمية االقت�سادية.

وقد �سملت مذكرة التفاهم �سركة »كينو�سيتا بريل«، ال�سركة الرائدة املتخ�س�سة يف اللوؤلوؤ 

الطبيعي وامل�ستزرع، �سركة اأبحاث التكنولوجيا احليوية »فري�ست �ستيم �سال اليابان«، مركز 

اليابان للتعاون الدويل )JICE(، اإ�سافًة اإىل اأطراف اأخرى، حيث اإن �سركتي »فري�ست �ستيم 

�سال اليابان« و«كينو�سيتا بريل« �ستوفران تقنيات جديدة واأ�ساليب متطورة لتحديد مواقع 

اللوؤلوؤ ومدى َجْودته ون�سجه.

ويف معر�ض حديثه عن املذكرة، قال حممود ها�سم الكوهجي، الرئي�ض التنفيذي ملمتلكات: 

»نحر�ض من خالل توجهنا اال�ستثماري على البحث عن فر�ض لتطوير م�ساريع جديدة �سمن 

القطاعات القائمة وامل�ستقبلية يف مملكة البحرين. ل�سنوات عديدة كانت �سناعة اللوؤلوؤ من 

دعائم اقت�سادنا، لذلك ن�سعى اليوم الإعادة اإحياء هذه ال�سناعة التي نرى عراقتها يف مدينة 

املحرق، حيث �سنفت اليون�سكو ثالثة مواقع للمحار كمواقع تراثية عاملية. 

اأكرث القطاعات تطوًرا على النطاق  اأن قطاع اللوؤلوؤ الياباين يعترب من  واجلدير بالذكر 

العاملي«0

بني  امل�سرتكة  العريقة  ال�سناعة  هذه  الإحياء  حماولة  »ويف  قائالً:  الكوهجي  واأ�ساف 

اإىل التعاون مع  اأ�ساليب وتقنيات جديدة. فنحن نتطلع  اأن نتبنى  اليابان والبحرين، راأينا 

اليابان« و»كينو�سيتا بريل«، لتحقيق  اليابان للتعاون الدويل و»فري�ست �ستيم �سال  مركز 

املزيد من التطوير يف �سناعة اللوؤلوؤ يف البحرين«.

اللوؤلوؤ يف مملكة  لتن�سيط قطاع  البحث عن و�سيلة  التفاهم، �ستعمل ممتلكات و�سركاوؤها على  وكجزء من مذكرة 

البحرين، وزيادة اإنتاجه ورفع مكانة �سناعة اللوؤلوؤ يف اململكة على ال�سعيد العاملي.

أماكن السباحة في قبرص األنظف في أوروبا 

بعد تصنيف اليونسكو لمواقعها كتراث عالمي

البحرين تسعى إلحياء صناعة اللؤلؤ 
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يف  االأكرب  واملدينة  ايطاليا  عا�سمة  هي  روما 

البالد واالأكرث �سكاًنا مع اأكرث من 2.7 مليون ن�سمة 

منت�سرين على 1،285.3 كم2. تقع املدينة يف اجلزء 

املركزي الغربي من �سبه اجلزيرة االيطالية على نهر 

التيرب يف اإقليم الت�سيو االإيطايل.

عام.  وخم�سمائة  األفني  على  املدينة  تاريخ  ميتد 

كانت املدينة عا�سمة اململكة الرومانية وتعترب اإحدى 

اأماكن والدة احل�سارة الغربية واجلمهورية الرومانية 

واالمرباطورية الرومانية التي كانت القوة املهيمنة يف 

االأبي�ض  البحر  على  املطلة  واالأرا�سي  الغربية  اأوروبا 

املتو�سط الأكرث من 700 �سنة منذ القرن االأول قبل امليالد 

وحتى القرن ال�سابع امليالدي.

ينده�ض زائر روما من عدد املتاحف واملعار�ض الفنية فيها، فهي تنت�سر يف 

كل اأنحاء املدينة وت�سمل كل جوانب احلياة من اللوحات الفنية والتماثيل اإىل 

قطع النقود املعدنية، ولهذا عرفت روما باأنها اأكرب متحف مفتوح يف اأوروبا، 

فاحلياة فيها ت�ستمر جنبا اإىل جنب بني القدمي واحلديث حيث تتجاور اأحدث 

املن�ساآت املعمارية يف ذات ال�سوارع التي حتوي اآثارا رومانية تاريخية. 

ومقر  »بياتزا«،  ت�سمى  التي  القدمية  ميادينها  املدينة  معامل  اأ�سهر  ومن 

با�سم  يعرف  املدينة  وقلب  دوغليو«  كامب  ديل  »بياتزا  عند  يقع  احلكومة 

املدرجات  على  حتتوي  فهي  �سبانيا«  دي  »بياتزا  اأما  فيني�سيا«.  »بياتزا 

االإ�سبانية امل�سهورة. 

»كولو�سيوم«  با�سم  املعروف  الروماين  امل�سرح  اأي�سا  املدينة  معامل  ومن 

والذي يعود بنائه اإىل الع�سر الروماين، وكان مركز الرتفيه االأكرب يف و�سط 

روما حل�سور مباريات املبارزة حتى املوت. 

للطبقة  وفقا  متفرج  األف   55 اإىل  ويت�سع  طوابق  اأربعة  اإىل  يرتفع  وهو 

االجتماعية، وبني امل�سرح على اأنقا�ض ق�سر الطاغية نريون الأن االإمرباطور 

ت�سلية  لل�سعب  يقدم  واأن  نريون  ا�سم  عن  نف�سه  يبعد  اأن  اأراد  في�سبي�سيان 

دورية. 

يخ�س�ض  وكان  روما  امل�سهورة يف  املعابد  من  »بانثيون«  معبد  ويعترب 

ميالدية   125 عام  يف  املعبد  هذا  بناء  واكتمل  الرومانية.  االآلهة  كل  لعبادة 

واأمر به االإمرباطور هيدريان لكي يعو�ض معبدا �سابقا له احرتق يف عام 80 

ميالدية.

وت�ستهر روما اي�سا بنوافري املياه منها نافورة »تريفي« وهي اأكرب نافورة 

مياه يف روما بارتفاع 25 مرتا وقطر ي�سل اإىل 20 مرتا. ومت ت�سميمها ب�سكلها 

احلايل يف عام 1732 وا�ستكملت يف عام 1762. ومت الك�سف عن النافورة يف 

عام 1651، وهي مازالت من اأ�سهر معامل روما. 

وتتميز املدينة اأي�سا باحلدائق العامة ال�سا�سعة، حيث اإنها اأكرث مدن اأوروبا 

يف امل�ساحات اخل�سراء داخلها. وكانت روما ت�ستهر بالق�سور االر�ستقراطية 

الق�سر منها »فيال«، والتي مازالت باقية يف  التي ي�سمى  املا�سية  القرون  يف 

الوقت احلا�سر مثل »فيال بورغي�ض« و»فيال اآدا« و»فيال دوريا«. 

ال�سياحية يف  الزيارات  من حيث  مدن  ثالث  اأكرث  من  روما  تعد  �سياحيا 

اأكرث  انها  كما  العامل.  م�ستوى  على   11 ورقم  وباري�ض،  لندن  بعد  اأوروبا 

املدن االإيطالية �سعبية يف الزيارة. وهي تتمتع ب�سمعة �سياحية عاملية بف�سل 

مدينة  باأنها  لها  اليوني�سكو  منظمة  ت�سنيف  اإىل  باالإ�سافة  وتاريخها  اآثارها 

تراث عاملي. ويزور روما �سنويا نحو ع�سرة ماليني �سائح منهم اأربعة ماليني 

يزورون م�سرح »كولو�سيوم«. وهو اأحد املواقع ال�سياحية االأكرث �سهرة على 

م�ستوى العامل. 

الفنانني  اأعمال  يعر�ض  الذي  فيها  احلديثة  الفنون  روما مبتحف  وتفخر 

املعمارية  ت�سميم  من  متحف  وهو  دائمة،  ب�سفة  واالأوروبيني  االإيطاليني 

يف  تاأتي  كانت  واإن  باملو�سة  روما  ت�ستهر  كما  حديد.  زها  العاملية  العراقية 

املركز الثاين بعد ميالنو. وهي رابع اأهم مدينة يف العامل من حيث املو�سة بعد 

ميالنو ونيويورك وباري�ض وتقع يف موقع متقدم عن من لندن.

روما.. 
متحف العالم المفتوح
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النم�سا واأكرب مدينة فيها، ويعي�ض  فيينا هي عا�سمة 

وهي  النم�سا.  �سكان  ربع  نحو  �سواحيها  ويف  فيها 

تا�سع اأكرب مدينة يف االحتاد االأوروبي، وحتى بداية 

القرن الع�سرين كانت اأكرب مدينة تتحدث االأملانية يف 

العامل.

من  الكثري  زيارة  العريقة  املدينة  هذه  لزائر  وميكن 

قلعة   27 املعامل  هذه  من  و  اجلميلة  ال�سياحية  واملناطق  املعامل 

تاريخية واأكرث من 150 ق�سرا. وتتنوع املدينة بني ما هو تقليدي 

املباين احلديثة. ومن اأ�سهر ق�سورها »�سونربوم باال�ض« الذي ي�سم 

حديقة مرتامية االأطراف وبيتا للنخيل وحديقة حيوانات. 

وهناك اأي�سا اأكرث من 100 متحف يف فيينا، منها ما يعر�ض حتفا 

ولوحات عاملية، ومنها ما يعر�ض خمتلف املعرو�سات الغريبة. 

وهناك متحف فيينا الذي يحكي تاريخ املدينة، ومتحف لتاريخ 

املو�سيقى، ومتحف الفنون اجلميلة واملتحف الطبيعي ومتحف الفنون 

واآخر  لالأطفال  خم�س�ض  متحف  الغريبة  املتاحف  ومن  التطبيقية. 

فنانني  الأعمال  خم�س�سة  متاحف  توجد  كما  الب�سر.  لفاقدي 

من�ساويني، مثل غو�ستاف كليمت وايرفن فورم. 

ولفيينا تاريخ طويل مع املو�سيقى. وهي ت�سم فرقة فيينا 

املو�سيقية ودارا لالأوبرا وقاعة ذهبية للمو�سيقى. وتويل قاعات 

موت�سارت  باملو�سيقار  خا�سا  اهتماما  الكال�سيكية  املو�سيقى 

يف  االأخرية  عمره  �سنوات  ق�سى  الذي   )1791  -  1756(

عام  يف  للمدينة  له  زيارة  اأول  يف  باملدينة  اإعجابه  بعد  فيينا، 

ولكن  فيينا.  يف  مقطوعاته  اأروع  موت�سارت  وحلن   .1781

مو�سيقى اجلاز والبوب واالأوبرا تنت�سر اأي�سا يف فيينا.  كما توفر 

املدينة جمموعات من املطاعم الفاخرة التي تتخ�س�ض يف وجبات 

االأطفال يف مراكز  الدولية، وهناك خدمات ت�سلية  الوجبات  اأو  فيينا 

خا�سة اأثناء الت�سوق الكبار، وت�سمل منافذ الت�سوق بوتيكات املدينة 

وق�سورها على ال�سواء. 

وتفخر مراكز ال�سياحة يف فيينا يف اأنها اأحرزت املركز االأول بني 

مراكز ال�سياحة االأوروبية يف عام 2009 كاأف�سل خدمة �سياحية.

فيينا
مدينة القالع

والمتاحف التاريخية
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يقول �ساحب �سركة االأمل لل�سفر وال�سياحة والنائب عبداحلكيم ال�سمري 

باأن �سيف 2013 يختلف عن باقي االأعوام نظرا لوقوع �سهر رم�سان يف 

ذو خ�سو�سية، حيث  �سهر  رم�سان  اأن  باعتبار  ال�سيفية  العطلة  منت�سف 

اأننا  اإال  الوطن،  اأر�ض  على  التواجد  على  البحرينيني  من  الكثري  يحر�ض 

العام يزيد بواقع 20% نظرا  ال�سياحي هذا  االنفاق  اأن يكون حجم  نرجح 

لال�ستقرار االأمني يف البحرين. 

ويتابع ال�سمري ما يعزز هذا االنطباع هو النمو االقت�سادي الذي �سهدته 

التجارية  ال�سجالت  عدد  زادت  حيث  املا�سية،  �سهرا   12 خالل  البحرين 

ال�سادرة من غرفة جتارة و�سناعة البحرين بواقع 10%، وكذلك مت افتتاح 

بالزا  تاالرا  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  منها  التجارية  املجمعات  من  عدد 

يف  االأ�سغال  وازدياد  املنامة،  بالعا�سمة  ال�سقيه  منطقة  يف  بالزا  واحلياة 

وازدياد  للعقارات  االيجارية  القيمة  م�ستوى  وحت�سن  القائمة  املجمعات 

حركة امل�سافرين خالل هذه املدة عرب مطار البحرين الدويل وج�سر امللك فهد.

وي�سري ال�سمري اإىل جانب الوجهات التقلدية التي اعتاد �سوق البحرين 

على  وماليزيا  تركيا  تاأتي  املا�سية  االأخرية  ال�سنوات  خالل  ت�سويقها  على 

االأو�سط  ال�سرق  دول  بع�ض  اإىل  اإ�سافة  ال�سيف،  هذا  احلجوزات  راأ�ض 

املر�سحة ال�ستعادة موقعها مثل م�سر، كما ال نغفل وجود توجه اإىل ق�ساء 

مزيد من الليايل ال�سياحية داخل جمل�ض التعاون اخلليجي وعلى راأ�سها دبي 

وعمان. كما اننا ن�سهد ظاهرة جديدة وهي اجتاه البحرينيني اإىل ق�ساء جزء 

من اجازاتهم داخل املنتجعات والفنادق البحرينية نظرا النخفا�ض ا�سعارها 

اخلدمات  اجلودة يف  م�ستوى  وارتفاع  اخلليج،  بدول  مثيالتها  مع  مقارنة 

املقدمة وهذا يدفعنا اإىل منا�سدة اجلهات املعنية ا�ستحداث برامج للت�سويق 

مواطن  الف  يقرب 600  ما  للداخل، وهناك  للبحرينيني  ال�سياحي موجهة 

الوطنية  ال�سياحية  للمنتجات  ال�سرائية  القدرة  ميتلكون  بالبحرين  ومقيم 

وهذا ميثل اأكرث من 10 ماليني دينار من ال�سيولة النقدية 

املتوفرة والتي ميكن �سخها يف االقت�ساد الوطني. 

تقليل نسبة البحرنة المطلوبة 
بالسياحة

النوعي  املجل�ض  وع�سو  ال�سياحي  اخلبري  اأما 

ف�سدد  اإبراهيم  اخلري  اأبا  البحرين  يف  لل�سيافة 

على اأهمية اإن�ساء هيئة م�سوؤولة عن اإدارة ال�سياحة يف البحرين، والتي مت 

املطالبة بها الأكرث من 8 �سنوات، بحيث تكون م�ساركة بني القطاع احلكومي 

والقطاع اخلا�ض. وي�سيف اأبا اخلري لـ »االأيام« البد اأي�ساً من حتديث قانون 

ال�سياحة واال�ستثمار يف البحرين، بحيث يحمي راأ�ض مال امل�ستثمر، ويحمي 

يف  االأموال  روؤو�ض  جذب  على  وي�ساعد  الوقت،  ذات  يف  ال�سياحي  القطاع 

القطاع ال�سياحي يف اململكة. وي�سري اأبا اخلري اإىل وزارة العمل تفر�ض ن�سبة 

بحرنة معينة، لكنها حتتاج اإىل تقليلها خل�سو�سية هذا القطاع ال�سياحي، 

والذي غالباً ما يكون اجتاه العمالة الوطنية قليال.

البحرين،  يف  لل�سياحة  ال�سحيح  الت�سويق  اأهمية  اإىل  اخلري  اأبا  ونوه 

على م�ستوى املنطقة والعامل، بح�سور ممثلني من احلكومة واإدارة ال�سياحة 

وامللحقات ال�سياحية ل�سفارات البحرين يف هذه الدول، بحيث تذهب جمموعة 

من الفنادق وامل�ساريع ال�سياحية البحرينية ب�سورة جمموعات ت�سوق اإىل 

ال�سياحة يف البحرين.

استغالل انخفاض التذاكر في رمضان

ويبني عبداملنعم يعقوب �ساحب مكتب اليعقوب لل�سفر وال�سياحة باأن 

وهولندا  والن�سما  ميونخ  وهي  جديدة  لوجهة  حجوزات  ي�سهد  العام  هذا 

ب�سورة كبرية، وكذلك قرب�ض وقد و�سل عدد امل�سجلني اإليها اأكرث من 12 

اإىل  اإىل جانب احلجوزات  اأ�سخا�ض تقريبا.  عائلة كل عائلة حتوي على 5 

اإيران، تايلند وا�سنطبول. ويتابع يعقوب يف ت�سريح لـ«االأيام« فتحنا هذا 

العام احلجوزات ل�سيف 2013 منذ دي�سمرب 2012 ، وكان هناك الكثري 

ممن �سجل ب�سورة م�سبقة. 

طويلة  مدة  قبل  احلجـوزات  باأن  يعقوب  ويو�سح 

كذلك  وهي  اأمورنا،  لرتتيب  �سياحية  كمكاتب  لنا  اأف�سل 

تكون  التذاكر  اأ�سعــار  لكون  احلاجزين،  اإىل  اأف�سل 

ت�سل  ال�سفر،  موا�سم  يف  اأ�سعارها  مع  مقارنة  منخف�سة 

ال�سفر خالل  اإىل  االأمر بالن�سبــة  اإىل الن�سف. وكذلك  اأحيانا 

ال�سهر  هذا  خالل  ال�سفر  على  االإقبال  فلكون  رم�سان،  �سهر 

فاأ�سعـارالتذاكر تنخف�ض ويكون عليها  تكون خمف�سة ن�سبياً 

وي�سافر  هذا  ي�سـتغل  البع�ض  فاإن  وبالتايل  خا�سة،  عرو�ض 

خالل هذه الفرتة.

ميونخ والنمسا وهولندا 
وجهة البحرينيين الجديدة

خالل صيف 2013
كتبت - رباب �أحمد:

بالن�سبة �إىل �أهل �ل�سياحة فاإن �أكرث ما يطمحون �إليه هو ��ستحد�ث 

بر�مج ت�سويقية لل�سياحة يف �لبحرين، و��ستحد�ث قانون �ل�سياحة. 

هذ� ما يتعلق بال�سياحة د�خل �لبحرين، �أما توجه �لبحرينني و�ملقيمني 

يف هذ� �ل�سيف فهو �إىل جانب تركيا وماليزيا، �سار لوجهات جديدة 

ز�د �الإقبال عليها مثل ميونخ و�لن�سما وهولند�. 






