
June 2014

مجلة شهرية تعنى بالشباب
تصدر عن مؤسسة األيام للصحافة والنشر

ص 
عدد خا

سياحة والسفر
بال





w
w

w
.a

la
ya

m
.c

om

إشراف:
جليل عمر
تصميم وإخراج:
إبراهيم بدر
التسويق واإلعالنات:
»AdLine« شركة الناشر
هاتف: 17581269

المراسالت:
مؤسسة األيام للنشر - »ملحق 

بانوراما الشباب«
ص.ب: 3232 - المنامة - البحرين

هاتف: 17617777 - فاكس: 
176617111

shabab@alayam.com :ايميل

االفتتاحية

ت�صكل �ل�صياحة �ليوم ن�صبة 9 % من �لناجت �القت�صادي �لعاملي ومن �ملتوقع �أن يرتفع 

عدد �ل�صياح يف �لعامل بن�صبة 70 % لي�صل �ىل 1.8 مليار �صائح �صنويا وذلك وفقا 

لتوقعات �ملجل�س �لعاملي لل�صياحة و�ل�صفر �لذي يتخذ من �لعا�صمة �لربيطانية 

لندن مقر� له.

وتدل هذه �الأرقام على ما لهذ� �لقطاع من �أهمية بالغة على �قت�صاد�ت �لدول 

و�صخ �الأمو�ل فيها وتاأثريها �ملبا�صر على توفري �الآالف من فر�س �لعمل لل�صباب 

�لباحثني عن م�صتقبل يف هذ� �لقطاع �لو�عد، ��صافة �ىل تاأثريها غري �ملبا�صر على 

قطاعات �قت�صادية �أخرى كال�صكن و�لنقل وغريها.

لهذ� جاء �هتمام دول �لعامل حتى �لغنية منها بالتنمية �ل�صياحية من خالل تبني 

وتطوير �صيا�صات وت�صريعات لتعزيز �لنمو يف هذ� �لقطاع و�يجاد �ل�صبل �لكفيلة 

ال�صتقطاب �مل�صتثمرين وتنويع �ملنتجات �ل�صياحية و�مل�صروعات و�ملر�فق و�ملقا�صد 

�جلاذبة لل�صياح.

كان  كما  يعد  ومل  تطور  قد  �ل�صياحة  مفهوم  �أن  جند  و�ليوم 

�أهمية،  من  لهما  ما  مع  فقط  و�لت�صوق  �لرتفيه  �صياحة  يقت�صر على 

�ل�صياحة  لت�صمل  فروعها  وت�صعبت  للم�صتقبل  �صناعة  �أ�صبحت  فقد 

�ملعار�س  و�صياحة  و�لبيئية  و�لريا�صية  و�لثقافية  و�لبحرية  �لدينية 

و�ملوؤمتر�ت.

ت�صليط  حاولنا  �لقارئ  عزيزي  يديك  بني  �لذي  و�ل�صفر  �ل�صياحة  ملحق  يف 

�ل�صوء على �لعديد من فروع �ل�صياحة و�لعرو�س و�لرب�مج �لتي تقدمها �لناقلة �لوطنية 

طري�ن �خلليج و�صركات �ل�صفر و�ل�صياحة �ملحلية ل�صيف هذ� �لعام و�أهم �لوجهات �لعربية 

و�لعاملية �لتي جتذب �ل�صائح �لبحريني، ��صافة �ىل مقرتحات ون�صائح مفيدة لت�صهيل �أمور 

�ل�صفر وتوفري �الأمن و�ل�صالمة خالل �لتنقل و�لقيام باجلوالت �ل�صياحية �ملختلفة.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

تنطلق أولى رحالتها إلى أثينا في 16 يونيو الجاري

اكتشف عاصمة أوروبا
التاريخية هذا الصيف 

مع طيران الخليج

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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لطاملا كانت �ليونان وجهة جذ�بة لل�صياح و�لزو�ر من حول �لعامل 

�لتاريخية  �لن�صب  بني  ما  تتنوع  �لتي  �ملعامل  على  الحتو�ئها  نظر�ً 

�لتي  �ملدينة   – �أثينا  ن�صجت  وقد  �ملتو�صطية.  و�صو�طئها  و�لهند�صية، 

�لتاريخية  جذورها  خيوط   – �لغربية  �حل�صارة  مهد  �أنها  يعتقد 

�لتاريخ  فيه  ميتزج  �صاحر�ً  طابعاً  �كت�صبت  �لتي  �ملدينة  معامل  على 

زو�س  �الأوليمبي  ومعبد  �ملح�صنة  �أكروبولي�س  مدينة  من  باحلد�ثة. 

�ملثري لالإعجاب، �إىل �حلد�ئق �لوطنية الأثينا؛ هناك �صيء لكل ز�ئر يف 

�ملبا�صرة  بت�صيري رحالتها  �خلليج  �صتبد�أ طري�ن  �لر�ئعة.  �ملدينة  هذه 

من �لبحرين �إىل قلب هذه �لعا�صمة �الأوروبية �لتاريخية هذ� �ل�صيف 

و�صمن  �أ�صبوعية  رحالت  �أربع  بو�قع  �جلاري؛  يونيو   16 من  �بتد�ء 

�أثينا  تقدم  �ليونان.  يف  مدينة  �أكرب  لزو�ر  منا�صبة  رحالت  جدولة 

�ملعروفة بعر�قة تاريخها خيار�ت عديدة من معار�س ومتاحف �لفنون 

لالآثار  �لوطني  كاملتحف  �لكبرية  �لفنية  �ملن�صاآت  جانب  �إىل  �ل�صغرية 

و�ملعر�س �لوطني للفنون على �صارع ميكالكوبولو. يف خالل �الأعو�م 

�خلم�صة �لتي عانت فيها �أثينا من �أزمتها �القت�صادية؛ ��صتخدم �لفنانون 

�ملدينة  �صو�رع  فحّولو�  �لفنية،  نزعتهم  عن  للتعبري  �خلالّقة  طاقتهم 

�إىل لوحة ع�صرية من خالل �لر�صم يف �ل�صو�رع )فن �لغر�فيتي(. وال 

تكتمل �أي زيارة الأثينا دون تذوق �أ�صناف �ملطبخ �ملحلي �لذي ي�صتهر 

�صل�صة  �إليها  �مل�صاف  �مل�صوية  و�للحوم  و�خل�صرو�ت  بال�صوفالكي 

�لتز�تزيكي �مل�صنوعة من �لزبادي. لتذوق �أ�صالة �أثينا �ملفعمة باحلياة؛ 

عليكم بزيارة بالكا ومونا�صتري�كي �ملليئتني باملقاهي و�ملطاعم يف هذه 

�الأحياء �الأثينية �لكال�صيكية. هل تريد �ال�صتمتاع مبا �صتقدمه لك �أثينا؟ 

هناك  توجد  ال  ؛–حقاً،  رحلتك  برتتيب  تتكفل  �خلليج  طري�ن  دع  �إذن 

و�صيلة �صفر �أف�صل من طري�ن �خلليج.

على  �ملا�صية  �صنو�ت  �لثالث  خالل  �خلليج  طري�ن  عملت  لقد 

بعني  �آخذة  منتجاتها؛  لتح�صني  �أ�صطولها  هيكلة  �إعادة  ��صرت�تيجية 

�العتبار �حتياجات �مل�صافر ور�حته. 

و�ليوم، يعد �أ�صطول طري�ن �خلليج �الأ�صطول �الأحدث يف �ملنطقة 

مبتو�صط عمر يبلغ 5.7 عاماً. كما �أن �لناقلة قامت بتجديد �صالة �ل�صقر 

�لعديد من  لتقدم مل�صافريها  بالكامل  �لبحرين  بها يف  �لذهبي �خلا�صة 

�ملر�فق وو�صائل �لر�حة حتى يتمكنو� من �ال�صرتخاء �أو مز�ولة عمالهم. 

و�لطاهي  �جلوية  �ملربية  خدمات  طرح  يف  بريادتها  �لناقلة  وتفتخر 

�جلوي �حلا�صلة على �لعديد من �جلو�ئز �لعاملية؛ وذلك ل�صمان �صفر 

�أكرث �صهولة مع �الأطفال و�صمان تقدمي �أفخر �لوجبات يف �جلو. لذ�، ال 

توؤجل خططك لل�صفر هذ� �ل�صيف و�حجز رحلتك معنا �إىل �أثينا. للمزيد 

gulfair.com من �ملعلومات ميكنكم زيارة موقع �لناقلة �الإلكرتوين
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

 A330 :األسطول المعدل من طائرات طيران الخليج من طراز

أسرة جوية مسطحة بالكامل في درجة الصقر الذهبي
ومقاعد معدلة في السياحية وأحدث نظم الترفيه الجوي

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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بد�أت طري�ن �خلليج – �لناقلة �لوطنية ململكة �لبحرين – خالل �لثالث �أعو�م �ملا�صية 

يف تطبيق ��صرت�تيجية �صاملة الإعادة هيكلة �الأ�صطول وحت�صني �ملنتجات؛ وهي �ليوم متتلك 

�أحد �أحدث �الأ�صاطيل يف �ملنطقة مبتو�صط عمر يبلغ 502 عاماً، فيما ي�صهد منتج �ل�صقر 

�لذهبي جتديد�ً تاماً يف �جلو وعلى �الأر�س. 

مالحظات  على  باالعتماد  �الأوىل  للمرة  �صّمم  �الأعمال  رجال  خلدمات  �جلديد  �لوجه 

�الأعمال  رجال  درجة  قاعات  ذلك  �حتياجاتهم؛ مبا يف  �ملنتج  يلبي  �أن  ل�صمان  �مل�صافرين 

�ملجددة كلياً. ومن �لعنا�صر �لهامة لتح�صني خدمات رجال �الأعمال هي طائر�ت �لناقلة من 

طر�ز A330 �ملعدلة، و�لتي حتتوي على 214 مقعد�ً موزعة على درجتي �ل�صقر �لذهبي 

)30 مقعد�ً( و�ل�صياحية )184 مقعد�ً(.

على  باالعتماد  �خلليج  لطري�ن  خ�صي�صاً  �مل�صممة  �لذهبي  �ل�صقر  مق�صورة  حتتوي 

ل�صمان  مرت�ً   1.9 يبلغ  بطول  كلياً  �مل�صطح  �جلوي  �ل�صرير  على  �مل�صافرين  مالحظات 

�ال�صتمتاع بنوم هانئ. كما �أن مق�صورة �ل�صقر �لذهبي متنح م�صاحة �صخ�صية بني �ملقاعد 

�أكرب من تلك �ملوجودة يف مق�صورة �ملنتج �ل�صابق، مما يف�صح �ملجال للم�صافرين لال�صرتخاء 

يف مقعد وثري قابل للتعديل يف و�صعيات خمتلفة وبعر�س يبلغ 22 �إن�صاً. باالإ�صافة �إىل 

للر�حة  �لفر�صة  للم�صافرين  يتيح  �ملق�صورة، مما  مقاعد  �لتدليك يف  تتوفر خا�صية  ذلك، 

�أطو�ل خمتلفة، مما  �ملقاعد يف  �أذرع  �لطويلة. وميكن تعديل  �لرحالت  و�ال�صرتخاء خالل 

�إىل جانب توفر م�صاحة كافية  �أكرث ر�حة للم�صافر؛  �لطعام و�لعمل  �لنوم وتناول  يجعل 

�مل�صممة  �جلانبية  و�جليوب  �الأحذية،  تو�صيب  كجيب  �ل�صخ�صية؛  �الأغر��س  لتخزين 

لتخزين �حلا�صوب �ملتنقل. ولتجربة �لرتفيه �جلوي �ملثالية؛ ت�صتمل مقاعد مق�صورة �ل�صقر 

�لطلب، و�صا�صات فردية بحجم 15  للم�صاهدة و�ال�صتماع عند  �لذهبي على نظم متكاملة 

�لرتفيه �جلوي  لل�صو�صاء. وي�صتمل  باللم�س يف كل مقعد، و�صماعات مانعة  تعمل  �إن�صاً 

على جمموعة من �الأفالم و�ملو�د �ملرئية و�ل�صمعية بعدد من �للغات، باالإ�صافة �إىل �الألعاب. 

كما �أن �ملق�صورة توفر نقاط �صحن يف كل مقعد حتى يت�صنى للم�صافرين �صحن �أجهزتهم 

فقد   A330 طر�ز من  �لناقلة  لطائر�ت  �ل�صياحية  �لدرجة  �أما  �لرحلة.  �الإلكرتونية خالل 

�صهدت جتديد�ً �أي�صاً لتقدم للم�صافرين �أحدث ما مت �لتو�صل �إليه من �صبل �لر�حة و�لتقنية. 

يبلغ عر�س مقاعد �لدرجة �ل�صياحية �جلديدة 18 �إن�صاً، وميكن �إمالتها مبعدل 4 �إن�صات؛ 

وهي قابلة للتعديل عند �لر�أ�س و�الأقد�م. �إىل جانب ذلك، حتتوي مقاعد �لدرجة �ل�صياحية 

يتيحها  �لتي  �لكثرية  باخليار�ت  لال�صتمتاع  �إن�صات   9 بحجم  فردية  مرئية  �صا�صات  على 

نظام �لرتفيه �جلوي للناقلة. يتوقع ��صتكمال �لتجديد �ملزمع لطائر�ت A330 يف �لربع 

�لوطنية  �لناقلة  منتج  يف  �ملرتقب  �لتحول  هذ�  يعك�س  حيث   ،2014 �لعام  من  �الأخري 

�لتز�مها  �ملنتجات و�خلدمات مل�صافريها، وتعزيز  �أف�صل  �لتز�مها بطرح  للرحالت �لطويلة 

�لوقت. هذ�، و�صيدعم جتديد طائر�ت A330 لطري�ن �خلليج  �لدولية يف ذ�ت  بعملياتها 

ثالثة �صركاء رئي�صني هم �أفيانور، وزودياك �إيرو�صبي�س، وبي �إي؛ حيث مت تعيني �أفيانور 

الإد�رة �لتجديد يف جمال �لهند�صة و�لت�صديق و�لرتكيب. �أما زودياك �إيرو�صبي�س ف�صتتوىل 

�إي  بي  �صتقوم  فيما  بها؛  �خلا�س  �لرتفيه �جلوي  �ل�صياحية ونظام  �لدرجة  مقاعد  توفري 

�إيرو�صبي�س بتوفري مقاعد درجة �ل�صقر �لذهبي.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

لندن عاصمة صور الـ 
»سلفي« في العالم

�ملدن  �أكرث  من  عادة  لندن  تعترب 

وي�صاف  �لعامل،  يف  لل�صياحة  جذبا 

لر�صيدها �ليوم �أنها باتت عا�صمة �صور 

�ل�صلفي.

فقد ك�صف موقع »Suggestme« �أن 

على  �ملوجودة  �ل�صلفي  �صور  من   %14

مو�قع �لتو��صل �الجتماعي تظهر �صاعة 

 »London Eye« دوالب  �أو  بن«  »بيغ 

�أما يف  �أو ق�صر باكينغهام يف خلفيتها. 

�ملف�صلة  �ل�صياحية  باملو�قع  يتعلق  ما 

اللتقاط �صور �ل�صلفي، فاإن �لكولو�صيوم 

�الإيطايل ماز�ل �الأكرث تو�جد� يف خلفيات 

�ل�صور، يليه برج �إيفل بفرن�صا.

مليون   6.3 نحو  �ملوقع  ودر�س 

�النرتنت،  �صبكة  على  موجودة  �صورة 

مثل  �صهرة  �الأكرث  �ملو�قع  وحتديد� 

وغريها  و�ن�صتغر�م  وفي�صبوك  تويرت 

و�م�صرتد�م  نيويورك  وحلت  �لكثري. 

لندن  �لثانية و�لثالثة بعد  �ملرتبتني  يف 

مبو�قع »تاميز �صكوير« ومتثال �حلرية 

كاأكرث  غوخ  وفان  ريج�صك  ومتحف 

�ملو�قع �لتي �نوجدت يف �صور �ل�صلفي.

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

ماذا يمكن للمسافر أن يفعله
ليتفادى السرقات داخل الطائرات؟!

فيه  يجب  عاما  مكانا  �أنها  �عتبار  على  �لطائرة  �ىل  �لنظر  يجب 

�حلر�س لتفادي �ل�صرقات كما لو كان �مل�صافر يجل�س يف مطعم �أو يف 

قطار �أو يقوم بجولة يف �حد �ملناطق �ل�صياحية. 

ومن �أبرز �خلطو�ت �لتي ين�صح بها �خلرب�ء:

- �إغالق حقائب �ليد باملفتاح، حيث يحتاج �لل�س �أن يكون �صريعا 

يف حركته ولن يكون لديه مت�صع من �لوقت للتعامل مع حقيبة مغلقة 

و�الأهم هو �إحكام �إغالق حقائب �ليد �أثناء �ل�صفر �جلوي.

�جلهة  تو�جه  وفتحتها  �لعلوي  �لرف  يف  �حلقيبة  و�صع  يجب   -

�أ�صفل، حتى يحول ذلك دون �صهولة فتحها وهي  �لد�خلية للرف و�إىل 

يف مكانها.

�ل�صخ�صية  �ل�صفر و�ملحفظة  باالأمو�ل وجو�ز  - �صرورة �الحتفاظ 

يف جيب �لر�كب �أثناء �ل�صفر، �أو يف حقيبة موؤّمنة تو�صع على �الأر�س 

يف  �الأغر��س  هذه  و�صع  يجب  وال  �الأمامي.  �ملقعد  حتت  قدميه  بني 

�ملعطف �لذي يتم ت�صليمه �إىل �مل�صيفة من �أجل �حلفظ �أثناء �ل�صفر.

و�ملحفظة  �لنقود  �لثمينة وهي  �ملتعلقات  بكافة  �الحتفاظ  يجب   -

وجو�ز �ل�صفر حتى �أثناء �لذهاب �إىل دورة �ملياه، فال ميكن حتى �لثقة يف 

�الأغر�ب �لذين يجل�صون يف �ملقاعد �جلانبية مهما كانت عالمات �لدماثة 

على وجوههم..

�ل�صرقة،  هدف  هي  �ل�صفر  جو�ز�ت  تكون  �لرحالت  بع�س  يف   -

و�صرقة  �حتيال  عمليات  يف  ذلك  بعد  �جلو�ز�ت  هذه  ��صتخد�م  وي�صاء 

وتزوير ورمبا تهريب ب�صر. ويجب �لنظر �إىل جو�ز �ل�صفر كوثيقة يف 

غاية �الأهمية ويجب �حلفاظ عليه من �ل�صرقة �أو �ل�صياع يف كل �الأحو�ل.

- تعمم هذه �خلطو�ت �أي�صا على �ملطار�ت �لتي تقع فيها �لكثري من 

�ل�صرقات. ويقع بع�س �ل�صرقات يف قلب �صالة �لتفتي�س �لتي متر فيها 

�حلقائب على �أجهزة �لك�صف باالأ�صعة. ويجب �أن ي�صع �مل�صافر حقيبته 

و�أغر��صه حتت وقع �لب�صر حتى يف قاعة �ملطار .

June 2014
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

تتخذ من عبارة »نستقبلك كصديق 
ونودعك كفرد من العائلة« شعارًا لها

رئيس مجلس إدارة 
المواسم للسفر 

والسياحة: رحالتنا عائلية 
راقية وتشمل مختلف 

الوجهات

كتب - ح�سني املرزوق:

املوا�سم للحج وال�سياحة �سركة اأ�س�سها رئي�س جمل�س اإدارتها جا�سم 

اأبل يف عام 2000، وهي �سركة خمت�سة يف تنظيم رحالت عائلية  حممد 

راقية، والتي يعتربها جا�سم اأبل كاأحد ابنائه من اجل خدمة الزبائن على اكمل 

وجه ملر�ساة اهلل اأوالً ومن ثم ار�ساء الزبائن ليكونوا زبائن للموا�سم مدى احلياة، 

وهي تتخذ �سعاراً دائماً لها وهو )ن�ستقبلك ك�سديق ونودعك كفرد من العائلة(.

وتتنوع برامج املوا�سم التي متتد على مدار العام بني اداء فري�سة احلج والعمرة اىل 

تنظيم رحالت �سياحية ملختلف الوجهات حول العامل ، ويف املقابلة التالية يتحدث ال�سيد جا�سم 

ال�سياحية  الرحالت  تنظيم  الرائدة يف  ال�سركة  بهذه  اكرث  اجلمهور  ليعرف  بالتف�سيل  اأبل  حممد 

للعوائل.

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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[ مباذا تتميز املوا�سم عن غريها من �سركات ال�سفر االأخرى؟

و�لتي  �لزبائن  مع  �لتعامل  يف  �كت�صبناها  �لتي  �خلربة  خالل  من   -

متتد لقر�بة �لـ 15 عاما، ��صبح لدينا خربة كبرية يف كيفية �لتعامل مع 

�لزبائن من خالل �ختيار ما يتنا�صب مع مز�ج �لعائلة �لبحرينية، فاملو��صم 

�الماكن  لزيارة  كبحرينيني  وتقاليدنا  عاد�تنا  مع  تتنا�صب  رحالت  تقدم 

تنوع  �الآخرين  ما مييزنا عن  و�أكرث  �ل�صياحية و�ملقد�صة كاحلج و�لعمرة، 

وهذه  �لعامل  وجهة خمتلفة حول  يقارب 40  ما  لديها  فاملو��صم  وجهاتنا 

�لوجهات تنا�صب جميع �لبحرينيني مبختلف م�صتويات �لدخل، و�نا �حتدث 

�خلدمات  و�صائر  و�ملو��صالت  �ل�صكن  �صاملة  الأ�صبوعني  ت�صل  رحالت  عن 

�الخرى.

[ ماهي اأكرث الدول التي يرغب اجلمهور يف زيارتها؟

�ل�صيا�صي  �لهدوء  ي�صودها  �لتي  �لدول  زيارة  يف  يرغب  �لزبون   -

�لزبون عن  كما يبحث  �ال�صتجمام  �جل  مناظر طبيعية من  وحتتوي على 

�لدول �لتي يكون �جلو فيها بارد�ً لالبتعاد عن جو �لبحرين �حلار، كذلك من 

�لزبائن �لذهاب لدول حتتوي على ��صو�ق جتارية مثل �ال�صو�ق  �ولويات 

�ل�صعبية �مل�صهورة و�ملجمعات من �جل �لت�صوق، ولعل �كرث هذه �لدول �لتي 

تاأتي يف �ملرتبة  �لتي  متتاز بهذه �ملو��صفات دول �وروبا و�برزها: »تركيا 

�الوىل مقارنة بالدول �الخرى، �لبو�صنة و�لهر�صك كونها ذ�ت طبيعة خالبة 

و��صعارها منا�صبة للجميع، �لنم�صا، �صوي�صر�، فرن�صا، هولند� و�ملانيا«، كما 

يرغب بع�س �لزبائن يف زيارة كل من �أمريكا، �صريالنكا وماليزيا.

[ هناك عرو�س تكاد تكون خيالية يف فرتات معينة من العام هل تتوفر مثل 

هذه العرو�س لدى املوا�سم؟

�ثناء  لل�صفر  و�ملجموعات  للعو�ئل  رحالت  برتتيب  نقوم  فنحن  ال   -

�الجاز�ت �لر�صمية فقط، ويف هذه �الجاز�ت نقدم لزبائننا عرو�س خا�صة 

��صتطيع �ن �قول �نها �الف�صل، وبالن�صبة للمجموعات �لكبرية مثل �ل�صركات 

�جلو  �و  �لرب  طريق  عن  �صو�ء  رحالت  برتتيب  نقوم  �لكبرية  �لعو�ئل  �و 

�للذين  للم�صافرين  تخفي�صات  مبنح  نقوم  وكذلك  �ي�صاً،  منا�صبة  باأ�صعار 

ي�صجلون مبكر�ً مع �ملو��صم حتى ي�صهل علينا ر�صد عدد �مل�صافرين وعمل 

�لالزم لهم.

اهم  وماهي  ال�سياحية  االفواج  اليها  ت�سريون  التي  املناطق  [ مباذا متتاز 

املعامل التاريخية واالثرية واملناطق الرتفيهية التي ميكن زيارتها؟

- لدينا رحلة بحرية لبحر �لبلطيق، لدينا �قبال كبري على هذه �لرحلة 

فهي رحلة نقوم فيها بنقل �مل�صافرين جو�ً ومن ثم نقلهم على عبارة للتجول 

معاملها  على  للتعرف  �لبحر  على  �ملطلة  �لدول  وزيارة  �لبلطيق  بحر  يف 

مثل  �لعبارة  منت  على  تكون  منوعة  عرو�س  وهناك  و�الثرية،  �لتاريخية 

عر�س �ل�صاحر وعرو�س فلكلورية وعرو�س خم�ص�صة لالأطفال.

[ هل تتكفلون باإ�سدار تاأ�سريات للدول التي قد حتتاج تاأ�سريات؟

- نعم، فنحن نحاول قدر �مل�صتطاع تي�صري �المور على زبائننا فنحن 

ال  �لتي  �لوجهات  مثل  �مل�صافر  قد يحتاجها  �لتي  �لتاأ�صري�ت  با�صد�ر  نقوم 

تتو�فر لها �صفار�ت يف مملكة �لبحرين مثل �لبو�صنة و�لهر�صك فنقوم باإ�صد�ر 

�لتاأ�صري�ت للزبائن عن طريق �صفارتها �لكائنة باأبوظبي يف دولة �المار�ت 

�لعربية �ملتحدة �ل�صقيقة، و�ي�صاً ن�صدر بع�س �لتاأ�صري�ت �لتي ميكن طلبها 

عن طريق �النرتنت مثل �صرييالنكا وتركيا، �ما �لدول �الوروبية فاإجر�ء�تها 

لل�صفار�ت من  �ور�قه  لتقدمي  �مل�صافر  �صهلة ومي�صرة وتعتمد على ح�صور 

بعد �ن نخربه بكافة �مل�صتند�ت �ملطلوبة.

[ ما هو ن�سيب االطفال لديكم ، هل هناك وجهات �سياحية خا�سة بهم؟

بنقلهم  ونقوم  لدينا،  باالأطفال  خا�صة  و�لعاب  بر�مج  فهناك  نعم،   -

الماكن ترفيهية عاملية مثل »و�لت ديزين«، وحد�ئق �حليو�نات، باالإ�صافة 

�ىل ترتيبنا مل�صابقات تكون يف �ماكن �ل�صكن وهي خا�صة بزبائننا ليت�صامر 

�الآباء ويتعارفون ببع�س وكذلك �الطفال يتعارفون بابناء �لعو�ئل �الخرى 

من خالل �للعب و�حلديث.

[ مباذا تن�سح املوا�سم عمالءها اأثناء ال�سفر من احتياطات وم�ستلزمات؟

�لتز�مه بقو�نني  لبلده وذلك عرب  �مل�صافر خري �صفري  �أن يكون  �أوالً:   -

�لدولة و�لتعريف بالبحرين �ثناء زيارته لهذه �لدول ومبا تنعم به من �من 

�جلو�ز�ت،  بذلك  و�أعني  �ل�صخ�صية  �ملقتنيات  على  �ملحافظة  ثانياً:  و�مان، 

ثالثاً:  �لغرباء،  لدى  تركها  وجتنب  �الئتمانية  و�لبطاقات  �ملالية  �ملبالغ 

�لتو��صل مع وز�رة �خلارجية ملعرفة �ذ� كان هناك �صفارة �و قن�صلية متثل 

�الماكن  ترك  ر�بعاً:  زيارتها،  يف  �مل�صافر  يرغب  �لتي  �لدولة  يف  �لبحرين 

بامل�صاكل، فهناك ع�صابات حتاول  للم�صافرين  تت�صبب  قد  �مل�صبوهة و�لتي 

جو  ينقلب  وبالتايل  �خلليجية،  �لعو�ئل  خ�صو�صاً  �لعو�ئل  هذه  ��صتغالل 

�لرحلة من جو فرح �ىل جو ي�صوده �لهم و�حلزن.

[ هل تنظمون جوالت �سياحية لالأجانب بداخل البحرين؟

- ال ننظم جوالت �صياحية بد�خل �لبحرين حالياً و�منا تخت�س �ملو��صم 

يف نقل �لبحرينيني للخارج وترتيب رحالت نالت �عجاب �جلميع، وتنظيم 

�لبحرين هي جزء من خططنا  بد�خل مملكة  لالأجانب  �ل�صياحية  �جلوالت 

�مل�صتقبلية �لقادمة �ن �صاء �هلل.

ال�سركة  تقدمها  اخرى  خدمات  عن  معلومات  ا�سافة  يف  ترغب  هل   ]

للجمهور ؟

يحتاجها  كونه  �ملو��صم  له  تقدمها  �لهد�يا  من  بعدد  يحظى  �مل�صافر   -

�ثناء �صفره مثل �عطائه �صنطة لل�صفر، حقيبة خا�صة باالأمانات �ل�صخ�صية 

�مطار  ت�صهد هطول  �لتي  �لدول  بها يف  باليد، مظلة ليحتمي  و�لتي حتمل 

غزيرة، باالإ�صافة حلقيبة حتتوي على و�صائل �لنظافة �ل�صخ�صية وقبعات 

وبطائق ليعلقها �مل�صافر يف رقبته حتى نكون كوفد بحريني متميز، وختاماً 

�ن  و�متنى  باملو��صم  �جلمهور  لتعريف  لنا  �لفر�صة  الإتاحة  »�الأيام«  �أ�صكر 

نكون عند ح�صن ظن �لعمالء وتقدمي �رقى �خلدمات لهم.

جا�سم اأبل
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

نصائح
لسفرة آمنة وممتعة

جاء ال�سيف وجاء معه مو�سم ال�سفر حيث 

ي�ستعد الكثري من العائالت واالأ�سدقاء لل�سفر 

اىل اخلارج لال�ستمتاع باالأجواء املعتدلة 

والباردة بعد عناء عام كامل من العمل واجلهد 

ولكي ت�ستمتع برحلتك نقدم لكم هنا بع�س 

الن�سائح والتي ميكن اال�ستفادة من يف مراحل 

ال�سفر املختلفة بدءا من التخطيط له انتهاء 

بو�سولك اىل وجهتك املف�سلة.

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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التخطيط والحجز:
يجب �لتخطط لل�صفر قبل فرتة طويلة ويف�صل قبل حلول �ل�صيف 

وبدء مو�صم �الجاز�ت الأن ذلك ي�صهل عليك �لكثري من �الأمور ويخت�صر 

�لوقت وت�صتطيع �حل�صول على تذ�كر ب�صعر �أقل، فكلما حجزت مبكر� 

كلما ح�صلت على تذ�كر �أرخ�س، كما �أن �لتخطيط �ملبكر يجعلك تتفادى 

بع�س �مل�صاكل �لتي تظهر فجاأة مثل �نتهاء جو�ز�ت �ل�صفر و�صالحية 

بطاقات �الئتمان و�لتاأمني �ل�صحي.

قائمة بما تحتاجه للسفر: 
يجب كتابة ما حتتاجه لل�صفر يف قائمة مرتبة ح�صب �الأولوية لكي 

جتهز ما تريده لل�صفر دون ن�صيان �أي �صيء. 

القراءة والبحث: 
�أهمية �لقر�ءة عن �ملكان �لذي �صوف ت�صافر �إليه هي جزء �أ�صا�صي 

من �لتخطيط لل�صفر، �لكثري الز�ل يعتمد على �صوؤ�ل �الأ�صدقاء عن �ملكان 

�أنه من �ل�صروري �لبحث عن  �لذي �صوف يزوره ورغم �أهمية ذلك �ال 

�ملعلومات من خالل �النرتنت، حيث تقدم لك �لكثري من �ملو�قع معلومات 

�صاملة مو�صوعية يف كثري من �الأحيان عن �ملكان �لذي �صوف تزوره.

عمل جدول يومي لرحلتك:
تزورها  �صوف  �لتي  باالأماكن  لرحلتك  جدول  عمل  ي�صتح�صن 

وبالتو�ريخ، وذلك بعد قر�ءتك عن �لبلد باالنرتنت، حيث �ن هذ� يوفر 

عليك �لكثري من �لوقت و�ملال �أي�صا �أثناء �ل�صفر و�لوقت بال�صفر مهم جد� 

ال ت�صيعه بالتخبط و�ل�صوؤ�ل �ملحبط �أين �صنذهب �ليوم؟

حقيبة السفر:
يجب �ن جتهز �حلقيبة قبل موعد �ل�صفر بفرتة كافية 

من  �حلقائب  تكون  �أن  ويف�صل  �صيء  تن�صى  ال  حتى 

�حلقائب  عن  �بتعد  �خلفيف  �لنوع 

�أن  مالحظة  مع  �ل�صلبة  �أو  �لثقيلة 

يتجاوز  ال  �لو�حدة  �حلقيبة  وزن 

و�صع  يجب  كما  كيلوجر�ما،   30 وزنها 

بطاقة على كل حقيبة بها ��صمك ورقم هاتفك 

و��صم �لبلد �إىل تنتمي �إليه باالإ�صافة �إىل 

بريدك �اللكرتوين.

تأمين السفر: 
يجب عمل تاأمني ل�صفر خ�صو�صا 

و�أمريكا  �الأوروبية  للدول  �ل�صفر  عند 

مري�س  وجود  حال  يف  يف�صل  كما 

تقرير  معك  تاأخذ  �أن  مزمن  مبر�س 

�أخذه  ��صطررت  حال  يف  حالته  عن  طبي 

�أخذ  مل�صت�صفى الأخذ �لعالج �لالزم ال تن�صى طبعا 

�الأولية  �الإ�صعافات  بها  معاك  �صغرية  �صنطة 

و�الأدوية �لتي قد حتتاجها �أدوية.

مالبس السفر: 
تاأخذ مالب�س مريحة وعملية و�بتعد عن  �أن  د�ئما  �حر�س 

�ملالب�س �لتي حتتاج �ىل كوي وال تن�صى �حلذ�ء �ملريح وحذ�ء 

�لريا�صة و�لقبعة لالأيام �ملمطرة و�مل�صم�صة �ل�صديدة �حلر�رة. 

حالة �لطق�س: حاول �ن تتعرف على حالة �لطق�س يف �لبلد �لذي 

لتعرف  وذلك  �النرتنت،  مو�قع  عرب  وذلك  ذهابك  قبل  تزوره  �صوف 

نوعية �ملالب�س �لتي �صوف تاأخذها معاك.

أشياء ال بد منها:
ال تن�صى حمول كهرباء عاملي ميكن ��صتخد�مه يف �أي دولة، �ملناديل 

�اللكرتوين  �مليز�ن  و�لكامري�،  �لهاتف  �صو�حن  �ليد،  ومعقم  �ملعقمة 

حلقائب �ل�صفر لتجنب �لوزن �لز�ئد. 

جواز السفر:
تاأكد من �صالحية جو�ز �ل�صفر وتاأكد من وجود �لتاأ�صرية يف حال 

تقوم  �أن  يف�صل  كما  تاأ�صرية  �إىل  حتتاج  تزورها  �صوف  �لتي  �لدولة 

بت�صوير جو�زك وجو�ز �ملر�فقني معك وتاأخذها معك لالإحاطة يف حال 

ح�صل �صرقة �أو �صياع جلو�ز�ت �ل�صفر.

العملة: 
حتميل  يف�صل  كما  �ل�صفر  قبل  وقيمتها  �لعملة  �صكل  على  تعرف 

حمول �لعمالت على هاتفك قبل �ل�صفر كما �أف�صل �أن يتم �صرف �لعملة 

قبل �صفرك لتجنب �صعر �ل�صرف �لعايل و�ال�صتغالل من بع�س حمالت 

�ل�صر�فة �أثناء �ل�صفر. 

البطاقة االئتمانية:
ل�صمان  �أوال  �لدفع  م�صبقة  �الئتمانية  �لبطاقات  ��صتخد�م  يف�صل 

�أرقام  تن�صى  ال  �ن  يجب  وطبعا  لل�صفر  �ملحددة  �مليز�نية  �صمن  بقائك 

هو�تف بنكك لالت�صال عليهم يف حالة �لطو�رئ �أو يف حال �أردت خدمة 

من �لبنك.

الفندق: 
�خلدمات  كل  عن  �أ�صاأل  �لفندق  �إىل  ت�صل  عندما 

�لرحالت  حجز  يكون  فقد  �لفندق  يقدمها  �لتي 

من  و�أرخ�س  ��صمن  �لفندق  طريق  عن 

تكون  وقد  خارجية  مكاتب  من  حجزها 

�ال�صتفادة  ت�صتطيع  خدمات  هناك 

كما  عنها،  تعلم  ال  و�أنت  منها 

يجب د�ئما قفل �لغرفة بال�صل�صلة 

ل�صمان �الأمان وعدم �الإزعاج.

وسائل النقل: 
�إليها لديها �صبكة مرتو جيدة و�آمنة  �لتي ت�صافر  �لدولة  �إذ� كانت 

�إذ� كنت تف�صل �لتاك�صي  �أما  فيف�صل ��صتخد�مها جتنبا للتكلفة �لز�ئدة 

في�صل ��صتخد�م تاك�صي �لفندق �أو �لتاك�صي �لذي به عد�د.

محفظتك:
ال ت�صع حمفظتك يف �جليب �خللفي جتنبا لل�صرقة ال حتمل 

خم�ص�صة  حمافظ  وهناك  �ملحفظة  د�خل  �الأمو�ل  من  �لكثري 

لل�صفر بها جيوب كثرية ومكان حلفظ �جلو�ز وبع�صها مزود 

ب�صل�صلة للرجال حتى ي�صعب �صرقتها فاخرت ما ينا�صبك.

June 2014
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[ حدثينا عن املوقع االإلكرتوين اجلديد؟ 

�ل�صوق  دخلنا  �ل�صوق  يف  جديدة  �صركة  نحن   -

�حلجز  موقع  طرح  طريق  عن  وذلك  جديدة  بخدمات 

و�ل�صياحة  لل�صفر  نفخر نحن فريجن  للفنادق،  �خلا�س 

يف  �النرتنت  على  فنادق  حجوز�ت  موقع  �أول  بوجود 

ي�صتطيع  حيث   www.roomsoffer.comلبحرين�

�مل�صافر حجز �كرث من 120 �لف فندق من خالل �ملوقع 

عمليه  يف  للم�صافر  �ملهمه  �ملعلومات  جميع  يوفر  �لذي 

من  �لبحث  عملية  من  �ملوقع  ي�صهل  كما  �لفنادق،  حجز 

خالل وجود �كرث من �ربع عمليات بحث ت�صاعد �مل�صافر 

�و ح�صب  �ملدينه  �لفندق ح�صب موقعه من  على �ختيار 

ت�صنيفه �أو حتى على ح�صب �مليز�نية، �ي�صا خالل �لربع 

لتذ�كر  خا�س  موقع  نطرح  �صوف  �حلايل  للعام  �لثالث 

�الوربية  كالدوريات  �لعاملية  �لريا�صية  �لفعاليات 

�ملهمة  �لفعاليات  من  و�لكثري  �وروبا  �أبطال  ودوري 

للم�صافر.

أسعار تنافسية
[ وكيف ميكن اأن يفيد امل�سافر هذا املوقع؟ 

�صركة  ��صرت�تيجية   -

�مل�صافر  �إىل  �لو�صول  على  كبري�  �عتماد�  تعتمد  فريجن 

�أو حتى على �جهزه  من خالل �صا�صة جهازه يف �ملنزل، 

�لذكية  �لهو�تف  تطبيقات  طريق  عن  وذلك  �لهو�تف، 

و�لتي �صوف يتم طرحها يف بد�ية �لربع �الخري من �ل�صنة 

�حلالية 2014 ، وهذه �ال�صرت�جتيه تقلل من م�صاريف 

على  �ملطاف  نهاية  يف  تنعك�س  �صوف  و�لتي  �لت�صغيل، 

�مل�صافر باحل�صول على �صعر ر�ئع يناف�س �ملو�قع �لعاملية 

�ملتخ�ص�صه يف هذ� �ملجال. 

الوجهات الجديدة
[ خالل املو�سم االأخري ما هي اكرث الدول التي يتوجه 

لها النا�س عادة؟ 

- بحكم �ح�صائياتنا جند �ن هناك وجهات تقليدية 

ولندن  �آ�صيا،  ب�صرق  وماليزيا  تايلند  مثل  للم�صافرين 

وباري�س يف �وروبا وبع�س �لوجهات �لعربية �الأخرى، 

ولكن هناك حركة جيدة لوجهات جديدة �أخرى كاأمريكا 

�لدول  خ�صو�صا  �الأوربية  �لدول  وبع�س  و�أ�صرت�ليا 

�ال�صكند�فية. 

معايير االختيار
[ حني يتوجه لك زبائن حائرين يف حتديد وجهتهم، 

فكيف تن�سحهم ما هي معايري االختيار؟

- نحاول �أوال �ن نعرف ميولهم ومز�جهم يف �ل�صفر، 

�الأجو�ء  ال يحب  �صخ�س  �ن يحجز  �لطبيعي  من  فلي�س 

�صبيل  على  �لنم�صا  �ىل  �صفر  لرحلة  و�لطبيعية،  �لهادئة 

�الأيام  وعدد  �مليز�نية  على  نتعرف  ذلك  وبعد  �ملثال 

وميز�نيهم  �أذو�قهم  تنا�صب  خيار�ت  عدة  لهم  ونقرتح 

�ملخ�ص�صة لل�صفر. 

خبرات شبابية
[ اأية ا�سافة؟

- �أود �أن �أ�صيف باأن �صركة فريجن لل�صفر و�ل�صياحة 

و�ل�صياحة  �ل�صفر  جمال  يف  �صبابية  بخرب�ت  تاأ�ص�صت 

ونفتخر بوجود طاقم عمل بحريني 100% ، نتخ�ص�س 

يف حجوز�ت �لفنادق حول �لعامل باال�صافه �ىل �خلدمات 

�ل�صياحية �الخرى. تقع مكاتبنا يف مركز �لتجارة �لعاملي، 

و��صكركم على هذ� �حلو�ر �للطيف.

كتبت: رباب اأحمد

www.roomsoffer.com عرب هذا املوقع االإلكرتوين االأول من نوعه والتابع اإىل فريجن لل�سفر وال�سياحة �سار باالإمكان 
حجز اأكرث من 120 األف فندق من خالل املوقع الذي يوفر جميع املعلومات املهمة للم�سافر يف عمليه حجز الفنادق، كما ي�سهل 

املوقع من عملية البحث من خالل وجود اأكرث من اأربع عمليات بحث ت�ساعد امل�سافر على اختيار الفندق ح�سب موقعه من املدينة، 

اأو ح�سب ت�سنيفه اأو حتى على ح�سب ميزانية امل�سافر. 

حول هذا املوقع وغريها من االأمور املت�سلة بخدمات فريجن لل�سفر وال�سياحة كان لنا حوار مع الع�سو املنتدب لل�سركة مروه 

خليل، هذا ن�سه:

»فيرجن« تطلق موقًعا إلكترونًيا يتيح 
البحث عن 120 ألف فندق في العالم

قريبًا موقع 
خاص لتذاكر 

الفعاليات 
الرياضية 
العالمية

توجه جديد 
نحو الدول 

االسكندافية 
وأستراليا

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

مدير التطوير بسفريات سند:

سنغير مفهوم السفر بعـد إطــــــــــالق أول رحلة لطيران بيجاسوس التركية 

كتب - ح�سني املرزوق:

ال�سفر  �سركات  من  �سند  �سفريات  تعترب 

وال�سياحة الرائدة يف مملكة البحرين فمنذ تاأ�سي�سها 

عام 1986 لعبت وما زالت دورا بارزا يف احلركة 

ال�سياحية وتنظيم الرحالت من البحرين واىل خمتلف 

دول العامل م�ستعينة بخدماتها الراقية التي تقدمها 

يف  و�ساعده  �سند  �سلمان  ال�سركة  اأ�س�س  لزبائنها، 

الذي  بال�سركة ر�سا بالل  التطوير  مدير  التاأ�سي�س 

ميلك خربة طويلة يف املجال. 

اجلوية  اخلطوط  وكيل  هي  �سند  �سفريات 

العراقية كما انها �ستت�سلم قريبا وكالة �سركة طريان 

تركيا  يف  طريان  �سركة  اكرب  ثاين  »بيجا�سو�س« 

والتي متتلك ا�سطول طائرات يتكون من حوايل 48 

طائرة ولها 11 وجهة داخلية يف تركيا و32 وجهة 

خارجية لدول اوروبا، و�ستطلق اول رحلة لها من 

البحرين ال�سطنبول يف 13 يونيواجلاري. 

ال�سفر  مفهوم  تغيري  على  تعمل  �سند  �سفريات 

ليتمكن  لها  مثيل  ال  عرو�سا  �ستقدم  كونها  املكلف 

من  م�ستوياته  بكافة  البحريني  املجتمع 

باأ�سعار  االر�س  بقاع  ل�ستى  ال�سفر 

قمنا  ال�سدد  وبهذا  جداً،  رمزية 

ب�سركة  التطوير  مدير  مبقابلة 

�سند لل�سفريات ليحدثنا عن عرو�س 

ال�سركة واآخر م�ستجداتها.

عروض خاصة بشهر 
رمضان والعيد لجميع 

أنحاء العالم

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

June 2014

16

ر�صا بالل



June 2014

17

مدير التطوير بسفريات سند:

سنغير مفهوم السفر بعـد إطــــــــــالق أول رحلة لطيران بيجاسوس التركية 

[ مباذا تتميز �سفريات �سند عن غريها؟

- يف �صفريات �صند نعمل كفريق و�حد من �الد�رة �ىل ��صغر موظف 

�خلدمات  �ف�صل  ليقدمو�  موظفينا  تاأهيل  يف  ��صهم  �لتعاون  وهذ�  لدينا، 

و�لعرو�س لزبائننا من خالل عمل حزمة عرو�س جلميع دول �لعامل ح�صب 

رغبة �لزبون، كما نقوم بتقدمي ��صت�صار�ت للم�صافرين تتعلق بالدولة �لتي 

�ملجتمع خ�صو�صاً  فئات  جميع  متناول  و��صعارنا يف  زيارتها،  يرغب يف 

ذوي �لدخل �ملحدود فال�صفر الأوروبا على �صبيل �ملثال بات ي�صري�ً للجميع 

على عك�س ما يقدمه �لبع�س باأ�صعار خيالية.

[ ماهي اأكرث الدول التي يقبل اجلمهور على زيارتها؟

وكذلك  و�لبو�صنة  تركيا  مثل  زبائننا  لها  يتوجه  �ماكن  عدة  هناك   -

دول �صرق �آ�صيا �لتي �نخف�صت ن�صبة �القبال عليها فالزبائن باتو� يف�صلون 

زيارة دول �وروبا.

[ هل تنظم �سفريات �سند جوالت �سياحية لالأجانب يف مملكة البحرين؟

�صياحية  تنظيم جوالت  �الو�ئل يف  تعترب من  �صند  ف�صفريات  نعم،   -

�ثرية  مناطق  من  حتتويه  وما  �لبحرين  على  تعريفهم  �جل  من  لالأجانب 

و��صو�ق �صعبية وجممعات جتارية.

له وت�سهيل  املنا�سبة  الوجهة  اختيار  الزبون يف  [ هل تقومون مب�ساعدة 

اجراءات ال�سفر؟

يف -  خمت�صون  فموظفونا  ��صلفت  كما  نعم، 

�لن�صائح  يقدمون  د�ئما  وهم  �ملجال  هذ� 

�لوجهة  �ختيار  �جل  من  للزبائن 

�ملنا�صبة له ح�صب ميز�نيته وح�صب متطلباته، كما �ننا نقوم برتتيب كل 

�الجر�ء�ت مبا فيها ��صد�ر �لتاأ�صري�ت يف ��صرع وقت.

[ هل تقومون بحجوزات يف امل�ست�سفيات من اجل امل�سافرين املر�سى؟

- نعم نقوم برتتيب �صفر�ت من �جل �لعالج وذلك عن طريق ت�صهيل 

كافة �الجر�ء�ت للمر�صى مثل حجوز�ت �مل�صت�صفيات عن طريق مر��صلتهم 

وتوفري �ل�صكن �لخ، كما �صنبد�أ يف �لقريب �لعاجل برتتيب رحالت من �جل 

�لدر��صة وذلك عن طريق �لتعاقد مع �صركات �جنبية لتعليم �للغات حيث 

�ننا نقوم باإر�صاد �لزبون الأف�صل �ملعاهد.

[ هناك من يقدم عرو�سا يف فرتات معينة باأ�سعار تناف�سية، هل لديكم مثل 

هذه العرو�س؟

- نعم، فال�صفر لي�س مقت�صر�ً على �جازة �ل�صيف فقط فهناك عدد كبري 

�لباردة  باالجو�ء  �ال�صتمتاع  �جل  من  �ل�صتاء  ف�صل  �ثناء  �ل�صفر  يرغب يف 

يف تلك �لدول، وعرو�صنا �ملميزة م�صتمرة على مد�ر �لعام وال تتوقف على 

مو�صم دون �الآخر.

[ مباذا تن�سحون امل�سافرين عادًة؟

- د�ئما نقوم بابالغ �مل�صافر بعمل خمطط لرحلته من �جل �ال�صتمتاع 

�لبلد�ن  عن  للزبائن  �قرت�حات  نقدم  �صند  ك�صفريات  ونحن  �لدول  تلك  يف 

�لتي يرغبون يف زيارتها.

[ هل لديكم عرو�س خم�س�سة لفرتات معينة مثل االعياد؟

على  ي�صتمل  و�العياد  �ملبارك  رم�صان  ب�صهر  خا�س  عر�س  لدينا   -

باال�صافة  للفرد،  دينار�   125 ب�صعر  �لفطور  ووجبة  و�ل�صكن  �لتذكرة 

و�ن  عمالئنا  جميع  �ر�صاء  ونتمنى  �لعام  مد�ر  على  �مل�صتمرة  لعرو�صنا 

نكون على ح�صن ظنهم بنا.

[ ماهي الوجهات التي تقوم بيجا�سو�س بنقل امل�سافرين لها؟

لـ  تركيا«  »د�خل  د�خلية  رحالت  »بيجا�صو�س«  خطوط  تقدم   -

وكذلك  �صام�صون«  �نطاكيا،  �نطاليا،  �نقرة،  �زمري،  بور�صا،  »طر�بزون، 

لندن،   « مثل:  �لغربية  و�وروبا  �ل�صرقية  �وروبا  وجهات  ملعظم  رحالت 

ميالن، بر�صلونة، روما، ميونخ، فيينا، زيوريخ، مدريد، جنيف، مقدونيا، 

هامبورغ،  مر�صيليا،  ليون،  �صر�ييفو،  �صتوكهومل،  برلني،  �صتوتغارت، 

�ملاتاي، �ثينا، بر�غ، باكو، بازل، تل �بيب، بر�صتينغ، تري�نا، فان �م�صرتد�م، 

مو�س«، كما �ن �صفريات �صند توفر رحالت للدول �الآ�صيوية و�خرى المريكا 

باقل �ال�صعار«.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

ك�صف ��صتفتاء حديث �أخري� عن �عرت�ف 91% من �لن�صاء باأنهن ال ي�صتخدمن كل ما يو�صبنه د�خل حقيبة �صفر �الإجازة. وتبني 

�أنهن يرتدين �أقل من ن�صف �ملالب�س �ملو�صبة يف حني �أن �لرجال ي�صتخدمون 90% مما مت تو�صيبه.

و�أظهر �ال�صتفتاء �لذي �أجر�ه موقع »Holiday Hypermarket« �لربيطاين �أن 77% من �لرجال �أقرو� با�صتخد�م �مل�صاحة 

غري �مل�صتخدمة د�خل حقيبتهم من قبل زوجاتهم �أو �صريكاتهم.

وتبني �أن نحو ثلثي �مل�صافرين يت�صاجرون �أثناء �لتو�صيب و�ل�صبب هو �لدو�عي �ل�صرورية ال�صطحاب بع�س �الغر��س من 

عدمها.

لكن �لن�صاء ينت�صرن يف �لنهاية ويو�صنب �حلقيبة على هو�هن �ل�صخ�صي، و�إن �عرتفن 53% منهن بتخطي �حلد �مل�صموح 

من قبل �صركات �لطري�ن.

وك�صف �ال�صتفتاء �أن �لن�صاء �لعازبات �أكرث ترتيبا من �لرجال �لعز�ب، �إذ يبد�أن بتح�صري �حلقيبة قبل 3 �أيام من موعد �ل�صفر.

�أ�صال خالل  �لتي ال يتم ��صتخد�مها  �الأ�صياء  �لرقم �ملفاجئ كان عدد  �إن  وقال متحدث با�صم �ملوقع ل�صحيفة »د�يلي مايل« 

�الإجازة ومنها �لبيجاما و�جلو�رب.

و�إن دل هذ� �ال�صتفتاء على �صيء، فعلى �الختالف �الأزيل بني �لرجال و�لن�صاء حتى يف تو�صيب متاع �ل�صفر. وبلغة �الأرقام 

يو�صب �لرجل 18 غر�صا الأ�صبوع و�حد من �ل�صفر بينما ت�صحب �لن�صاء معهن 36 غر�صا، بينها 8 �أزو�ج من �الأحذية.

النساء يعترفن أخيرًا
بعدم استخدام جميع حاجيات السفر

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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صندوق استثمار بمشاركة عربية 
لتقليص أزمات السياحة المصرية 

ثمن عاملون بقطاع �ل�صياحة مب�صر 

قيام �الحتاد �مل�صري للغرف �ل�صياحية 

باإن�صاء �صندوق لال�صتثمار �ل�صياحي 

لتوفري �لتمويل �لالزم للم�صروعات 

�ل�صياحية �ملتوقفة منذ قيام �لثور�ت 

�مل�صرية قبل نحو 3 �صنو�ت.

وقال رئي�س �ل�صركة �مل�صرية 

�ل�صعودية، ح�صني ر�صا، �إن وز�رة 

�ل�صياحة �مل�صرية لي�س باإمكانها يف ظل 

�لظروف �لتي متر بها �لبالد تقدمي دعم 

مايل يغطي كافة �الأزمات �لتي مير بها 

�لقطاع �ل�صياحي، الفتاً �إىل �أن �إن�صاء 

�صندوق لال�صتثمار �ل�صياحي مطروح 

د�خل �الحتاد منذ �أكرث من عام.

و�أ�صار ر�صا يف ت�صريحات خا�صة لـ 

»�لعربية.نت«، �إىل �أن �لقطاع �ل�صياحي 

بد�أ منذ فرتة قريبة يلتقط �أنفا�صه، 

ومن �ملوؤكد �أن مو�صم �ل�صيف �جلاري 

�صيكون بد�ية �لتعايف �حلقيقية، وال 

�أ�صتبعد �أن يحقق �لقطاع �ل�صياحي 

عو�ئد جيدة تقرتب من م�صتويات ما 

قبل �لثور�ت خالل �لعام �جلاري.

وقرر �الحتاد �مل�صري للغرف 

�ل�صياحية، يف نوفمرب �ملا�صي، �إن�صاء 

�صندوق با�صم »م�صر لال�صتثمار 

�ل�صياحي« لدعم �ل�صياحة بر�أ�صمال 

م�صتهدف قدره مليار دوالر، لتوفري 

متويل للم�صروعات �ل�صياحية �ملتوقفة 

وهي حتت �الإن�صاء، و�مل�صروعات 

�ملتعرثة، عن طريق �صر�ء ح�ص�س 

فيها، و�صيتم طرح �ل�صندوق على 

�مل�صتثمرين خالل �ل�صهر �حلايل.

وو�صع �الحتاد و�صركة »�لقاهرة 

�ملالية �لقاب�صة«، �لتي �صتدير 

�ل�صندوق، خطة يتم تنفيذها عقب 

�نتهاء �النتخابات �لرئا�صية، لطرح 

�صندوق »م�صر لال�صتثمار �ل�صياحي«، 

على �مل�صتثمرين، و�لرتويج له 

حمليا وخارجيا يف �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية، ثم �الإمار�ت، و�لكويت، 

وذلك لوجود رغبة قوية لدى 

�مل�صتثمرين �لعرب يف �ال�صتثمار يف 

�ل�صندوق.

نظارة ثنائية األبعاد للحد من دوار السفر
يعاين �لعديد من �مل�صافرين من دو�ر �ل�صفر �صو�ء كانو� على منت طائرة �أو د�خل 

�ل�صيارة �أو �لقطار، ناهيك نظارة ثنائية �الأبعاد للحد من دو�ر �ل�صفر.

حول  يتحرك  ما  بني  �لتو�زن  الختالل  �ل�صبب  ويرجع  �لبحر،  دو�ر  عن  طبعا 

�الإن�صان و�لثو�بت �ملحيطة به.

حتجب  نظار�ت  الخرت�ع  فال�صكمان  تيم  �لربيطاين  باملز�رع  �ل�صفر  دو�ر  ودفع 

من  �مل�صافر  وبالتايل حتمي  �لتنقل،  و�صيلة  �ملتحركة خارج  �جلهة  �إىل  �لنظر  ز�وية 

من  طو�ل  �صنو�ت  بعد  هذ�  �خرت�عه  �ىل  تو�صل  فالك�صمان  �ل�صفر.  بدو�ر  �ل�صعور 

�ملعاناة، ليكت�صف �أنه متكن من �لتغلب على �لدو�ر عرب �إغالق �لعني �لقريبة من �جلهة 

�ملتحركة، فابتكر �لنظار�ت �لتي ميكن �رتد�وؤها حتى عند قلبها لتغطية �لعني �لقريبة 

من �لنافذة بالعد�صة �لعتمة.

وغالبا ما يوؤدي دو�ر �ل�صفر �إىل �لدوخة و�لغثيان وفقد�ن �لتو�زن د�خل �الأذن، ما 

يوؤدي �إىل �صل�صلة �أحد�ث مزعجة وحمرجة للم�صافر. 

وت�صاعد نظار�ت فالك�صان على حتويل جتربة �لنظر من ثالثية �الأبعاد �إىل ثنائية 

�الأبعاد، على حد ت�صريحه ل�صحيفة »�صاند�ي تاميز«.

�ألف دوالر ليتو�صل  و��صتثمر فالك�صمان 10 �صنو�ت من عمره �إىل جانب 150 

�لبحر.  و�ل�صيارة وحتى يف  �لطائرة  بنجاح يف كل من  �ختربها  الخرت�عه هذ�، كما 

ويتفاو�س حاليا فالك�صمان مع �صركة بريطانية للبدء باإنتاجها يف �لعاجل �لقريب.

وسادة تسهل عملية النوم في الطائرة

�إك�ص�صو�ر جديد لل�صفر ميكن ��صتخد�مها باأكرث من طريقة �أهمها و�صادة لتلقي ر�أ�صك 

�إن كنت م�صافر� يف �لدرجة �ل�صياحية، لكنها قد تزعج بقية �مل�صافرين فهل ت�صتخدمها؟

رغم �ن �لو�صادة �لفارغة �لتي ت�صاعد �مل�صافر على �لنوم عبارة عن قما�صة ت�صاعد يف 

ق�صاء �أكرث من حاجة د�خل �لطائرة، لكنها قد تزعج بقية �مل�صافرين وحتديد� �إن كانت 

�لطائرة مكتملة �لعدد.

�الإك�ص�صو�ر مكون من قما�س مطاط م�صمم ليمتد من خلفية مقعد �مل�صافر �المامي 

�إىل و�صادة كر�صي �مل�صافر نف�صه، فتخلق م�صاحة من �خل�صو�صية متكن �مل�صافر من عزل 

نف�صه عن �الآخرين ولو بالنظر.

كما ميكن ��صتخد�م قما�صها لت�صكل حافتني يلقي �مل�صافر ر�أ�صه عليها وتبديل و�صعية 

�لرقبة من جهة �إىل �آخرى كما تو�صح �ل�صورة. ومت �خرت�ع �لقما�صة من قبل �مل�صممني 

�يد�ن نوي بريغ وغال بولكا، وفق ما ن�صرت �صحيفة »د�يلي مايل«.

ميكنك  �حلاجز،  هذ�  و�صع  لك  ي�صمح  كان  �إذ�  بجانبك  �لذي  �مل�صافر  �صوؤ�ل  وبعد 

و�أجهزة  �لكتب  تخزين  �أي�صا  ��صتخد�ماتها  �أحد  فمن  ت�صاء.  �لتي  بالطريقة  ��صتخد�مها 

�ل�صتارة  لفتح  �لقما�س  على  �لد�ئرتني  �لنظار�ت. وميكن حتريك  �أو  �ملو�صيقى  ت�صغيل 

و�لرد على م�صيفي �لطري�ن. 
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والسفر

- ماهي �أهم �لعرو�س �لتي تقدمونها للزبائن؟

وهذه  �لعام  مد�ر  على  لزبائننا  نقدمها  تناف�صية  عرو�س  لدينا 

�لعرو�س خم�ص�صة لزيارة �الماكن �ملقد�صة كوننا نعتمد على ترتيب 

ننظم  �لتي  »م�صهد«  خ�صو�صاً   ،%50 بن�صبة  �الماكن  لهذه  زيار�ت 

رحالت ��صبوعية لزيارتها فهناك طلب كبري على �ل�صفر لها من �لزبائن 

وهي من �كرث �ملناطق �لتي نقدم عرو�صاً عليها �ذ ي�صل عدد �مل�صافرين 

تناف�صية  عرو�صا  نقدم  كما  ��صبوع،  كل  يف  تقريبا  م�صافر   200 لها 

لزبائننا لزيارة دول �صرق �آ�صيا جوياً.

- ما هي �لدول �الأخرى �لتي ت�صهد �قباالً �أي�صا من قبل �جلمهور؟

�ما  ��صلفت،  كما  »م�صهد«  وحتديد�ً  �ير�ن  �الأوىل  �ملرتبة  يف  تاأتي 

كربالء  »�لنجف،  لزيارة:  �لعر�ق  تاأتي  �لثانية  �ملرتبة  يف 

و�لكاظمية، ويف مو�صم �حلج طبعاً هناك �قبال كبري 

لزيارة مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة«.

جماعية  عرو�س  لديكم  هل   -

خا�صة؟

��صعارنا  �ن  من  �لرغم  على  نعم 

مكاتب  مع  قارناها  ما  �ذ�  تناف�صية 

�ل�صفريات �الخرى، �ال �ننا نقدم عرو�صا 

كالعائالت  �لكبرية  للمجموعات  خا�صة 

و�ال�صدقاء �لذين يرغبون �ل�صفر معاً و�عد�دهم 

كبرية.

موؤخر�ً  �نت�صرت  �لعامل  يف  �ل�صياحة  من  جديدة  �نو�ع  هناك   -

كال�صياحة �لبحرية، هل لديكم رحالت �و بر�مج تكون على هذ� �ل�صكل؟

ال، فرحالتنا تقت�صر على �لرحالت �جلوية عرب �لتعاقد مع �صركات 

�لطري�ن لنقل �مل�صافرين و�لرحالت �لربية �لتي نقوم بنقل �مل�صافرين 

على منت حافالت خا�صة ب�صركة �لن�صر لل�صفر و�ل�صياحة، �ال �ننا نقوم 

�ل�صفر عن طريق  بعد  لزبائننا وذلك  بحرية  ملناطق  برتتيب رحالت 

�لطائرة و�برز هذه �الماكن منطقة »�صانغريال« �لو�قعة يف دولة عمان 

�ل�صقيقة، كما نقوم برتتيب رحالت �صياحية د�خلية لل�صو�ح �لقادمني 

على منت بو�خر لزيارة �الماكن �ل�صياحية يف مملكة �لبحرين �لبحرية 

منها و�لربية«.

مدير الحسابات بشركة النصر للسفر والسياحة:

نقدم عروضًا تنافسية للزبائن على 
مدار العام ومشهد هي األكثر زيارة

كتب - ح�سني املرزوق:

�سركة الن�سر لل�سفر وال�سياحة تاأ�س�ست يف العام 1990 وتعترب من رواد مكاتب ال�سفر وال�سياحة يف البحرين، اخت�ست هذه ال�سركة 

يف تنظيم رحالت جوية وبرية لزيارة االأماكن املقد�سة مثل: »مكة املكرمة، املدينة املنورة، العراق، ايران«، كما تقوم بتنظيم رحالت خمتلفة 

ل�سرق اآ�سيا باالإ�سافة لرتتيب جوالت �سياحية داخل مملكة البحرين لل�سواح لتعريفهم باأهم االماكن ال�سياحية يف البحرين، وقد كان لنا 

حوار مع �سيد ماجد املو�سوي مدير احل�سابات لدى �سركة الن�سر لل�سفر وال�سياحة وكان احلوار كالتايل:
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و�أكد �ملحرو�س �أهمية تطوير �ل�صوق و�إعادة �إحيائه، خا�صة و�أن 

يف  �لكبرية  �ملوؤ�ص�صات  ملعظم  �لرئي�صة  �الإد�رية  �ملكاتب  ي�صم  �ل�صوق 

ويعد  �لبحرينيني  �ملو�طنني  من  للكثري  عمل  موقع  �نه  كما  �ململكة، 

�لقطاعات  من  �لعديد  يف  عديدة  وظيفية  فر�س  خللق  و�عد�ً  موقعاً 

�أبرزها �لقطاع �ملايل وقطاع �لبيع بالتجزئة.

وتابع: لقد �صكلت �ملحالت �ل�صغرية �ملوجودة يف �الأ�صو�ق ولفرتة 

وقد  �لبحرين،  �لعائالت يف  من  لكثري  �لرئي�صي  �لدخل  م�صدر  طويلة 

كانت هذه �ملحالت �ل�صغرية متثل مدخوال منا�صبا لعائالت كرث عا�صت 

�صنو�ت على هذ� �ملدخول، 

وك�صف �لنامليتي عن �نتقال كثري من جتار �الأ�صو�ق �ل�صعبية �إىل 

حمالت يف �ملجمعات �لكربى رغم �أن بع�صهم ماز�ل حمافظا على حمله 

مفتوحا يف �ل�صوق �لقدمي، وي�صيف »كان لز�ما عليهم �للحاق بزبائنهم 

�إىل تلك �ملجمعات �لتي ��صتقطبت �لنا�س ملا توفره من حماية من تبدالت 

�لطق�س و�أماكن لركن �ل�صيار�ت ودور�ت مياه، وتب�صع وترفيه جلميع 

�أفر�د �لعائلة«.

على  �لتاأثري  ت�صتطع  مل  �ملجمعات  �أن  �إىل  ي�صري  �لنامليتي  لكن 

خمتلف  يجذب  �لذي  �ملقا�صي�س  �صوق  مثل  »�حلر�ج«  �أ�صو�ق 

�جلن�صيات �ملوجودة يف �لبحرين وخارجها وتتوفر فيه ب�صائع جديدة 

»�لزبون  �ل�صدد  هذ�  يف  ويقول  كثري�،  تناف�صية  باأ�صعار  وم�صتخدمة 

�لب�صاعة من  �لبحريني يختلف عن نظريه �خلليجي، فهو ال ي�صرتي 

�أول نظرة، و�إمنا يتق�صى عن ثمنها وجودتها و�أي �الأماكن �أرخ�س«.

سوق المنامة
يقع هذ� �ل�صوق يف قلب �لعا�صمة و يوفر �أ�صعار�ً منا�صبة جلميع 

طبقات �ملجتمع، يحتوي �ل�صوق عدد�ً كبري�ً من �ملحالت �لتي تعر�س 

جمموعة متنوعة من �ملالب�س و�الأحذية و�ملحالت �لتي تبيع �حللويات 

و �لبهار�ت.

كما  �لذهب،  مدينة  مثل  �لذهب  �ل�صوق عدد من حمالت  يوجد يف 

يوجد عدد من �ملقاهي �لتي تقدم �مل�صروبات �ملحلية و�لوجبات �خلفيفة 

�اللكرتونيات،  ل�صر�ء  منا�صباً  مكاناً  �ل�صوق  ويعترب  للمت�صوقني، 

�ملالب�س �لرخي�صة، �ملك�صر�ت، �لبهار�ت، �ل�صي�صة وكل ما قد يحتاجه 

�لبحرينيون و�ملقيمون.

�أول  وهو  يتيم«  »جممع  منها  رئي�صية  �أماكن  �ملنامة  �صوق  ويف 

جممع يف �لبحرين و�لثاين يف �خلليج بعد مدينة �لغرير، ويتكون من 

�أربع طو�بق من �ملحالت �لتجارية، ومدينة �لذهب وهي جممع يحتوي 

وجمموعة  و�ملجوهر�ت،  �لذهب  تبيع  �لتي  �ملحالت  من  �لعديد  على 

من �لفنادق ويتم حاليا تد�صني فندق �صخم هو فندق بنادر – روتانا، 

�إ�صافة �إىل »مركز �لرت�ث« �لذي يقع د�خل باب �لبحرين، وفيه �لكثري 

من �ملج�صمات و�للوحات �لقدمية كال�صفن وما �صابه.

سوقا المنامة والقيصرية
معلمان اقتصاديان وسياحيان

كتب – خالد مو�سى:

اندثرت اأ�سواق بحرينية عريقة مثل �سوق اخلارو و�سوق االأربعاء و�سوق احلطب، يف وقت يبذل فيه جتار وبع�س املعنيني وامل�سوؤولني 

حماوالت حثيثة الإعادة احلياة اأو على االأقل اإطالة عمر �سوقي املنامة والقي�سرية، واملحافظة على خ�سو�سيتهما من االندثار.

لكن مرتاد هذين ال�سوقني يالحظ اأن احلياة تتوقف تدريجيا وببطء فيهما تزامنا مع انتعا�سها يف املجمعات التجارية الكربى مثل 

ال�سوقني  اإرث وعراقة هذين  البحرين �ستي �سنرت وال�سيف وغريها، يف وقت تزداد فيه احلاجة الجرتاح حلول مبتكرة حتافظ على 

واأرزاق مئات العائالت فيهما.

اللجنة االأهلية لتطوير االأ�سواق ال�سعبية القدمية يف البحرين عملت طيلة ال�سنوات الع�سر الفائتة على خماطبة جميع اجلهات ذات 

العالقة لتطوير �سوق املنامة القدمي، وكذلك اإحياء هذا ال�سوق التاريخي االأثري واإعادة االعتبار له كمعلم جتاري �سياحي اقت�سادي.

ال�سوق، وتظليله، ومعاجلة  اإيجاد مواقف �سيارات ملرتادي  املنامة يف  اللجنة ريا�س املحرو�س خل�س مطالب جتار �سوق  رئي�س 

التجار  ن�سبة  انخف�ست  حيث  التجاري،  ن�ساطهم  ا�ستمراريتهم يف ممار�سة  يهدد  ب�سكل  للتجار  ومناف�ستها  ال�سائبة  العمالة  م�سكلة 

البحرينيني يف هذا ال�سوق الذي يتجاوز عمره املائة عام اإىل اأقل من 20%، ف�سالً عن مقرتح تنظيم عمل بع�س املهن واحلرف القدمية 

بهدف املحافظة عليها وتطويرها وتنويع املجاالت التجارية جلذب امل�ستثمرين وال�سياح لل�سوق القدمي واإنقاذه من الركود الذي اأ�سابه 

بعد اأن كان مركزاً للتجارة ومعلماً للجذب ال�سياحي يف اململكة.

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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سوق القيصرية:
ي�صّكل �صوق �لقي�صرية جزء�ً من �صوق �ملحّرق �لقدمي �لذي يعود �إىل 

بد�يات �لقرن �لع�صرين، لكن �لدر��صات ت�صري �إىل �أن �صوق �لقي�صرية �أقدم 

من ذلك، حيث ن�صاأ مع بد�يات �لقرن �لتا�صع ع�صر، و��صتمر بالتو�ّصع خالل 

�ل�صنو�ت �لالحقة بناء على �حلاجات �القت�صادية �ملت�صارعة لل�صّكان يف ظل 

��صتقر�ر �صيا�صي و�جتماعي وثقايف يف �لبالد.

�للوؤلوؤ،  �لهامة من م�صروع طريق  �الأجز�ء  �أحد  �ل�ّصوق يعترب  �أن  كما 

�لذي �أدرج على قائمة �لرت�ث �الإن�صاين لليوني�صكو عام 2012م. حيث يقع 

�ل�ّصوق يف �لطريق �لذي ميتد من هري�ت �للوؤلوؤ مقابل قلعة بوماهر، وحتى 

بيت وم�صجد �صيادي يف قلب مدينة �ملحّرق.

وعلى عك�س �الأ�صو�ق يف �صرق �ملحّرق، و�لتي كانت تظهر يف حميط 

�مل�صاجد �لكربى، فاإن �صوق �لقي�صرية ظهر على �لو�جهة �لغربية للمحرق، 

ب�صبب تنامي �لعمليات �لتجارية يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �لتا�صع ع�صر، 

�لغربية  �لبحرية  للو�جهة  �لتي وّفرتها قلعة بوماهر  �إىل �حلماية  �إ�صافة 

للمحرق.

كما �أنه ويف �لفرت�ت �الأوىل من تطور �ل�صوق، �حتوى �لقي�صرية على 

300 حمل ��صتخدمت للتجارة �لعامة وجتارة �للوؤلوؤ وبناء �لقو�رب، ويف 

نهاية �لقرن 19 منت �الأن�صطة �لتجارية بعدما قررت �صركة �لهند �ل�صرقية 

�ّتخاذ �لبحرين كمركز لبيع ب�صائعها، بالتو�زي مع �صعود �صناعة وجتارة 

�صيد �للوؤلوؤ ب�صكل كبري يف هذه �ملرحلة من تاريخ �ململكة.

أسواق بقيت في الذاكرة فقط:
تتقاطع م�صادر �ملعلومات عن �الأ�صو�ق �لقدمية يف �لبحرين بني بع�س 

كبار  من  �لرو�يات  عنها وبع�س  كتب  ما 

�ل�صن، �إ�صافة �إىل �صور متناثرة �لتقط معظمها رحالة �أجانب.

سوق الخارو
�لقرن  ع�صرينيات  منذ  وجوده  ويرجح  �لبحرين  �أ�صو�ق  �أقدم  �أحد 

م�صجد  �صمايل  وبالتحديد  �ملحرق  مدينة  يقع يف  كان  �إنه  ويقال  �ملا�صي، 

�ل�صيخ عي�صى بن علي �أو بيت �ملرحوم باإذن �هلل تعاىل ر��صد فليفل كما كان 

يقول �و يردد بع�س �لنا�س، وكانت ب�صاعة هذ� �ل�صوق �لتي تعر�س على 

�لنا�س خليطا من كل �ملو�د و�الأجنا�س من غنم وحمري وجمال �ىل جانب 

�لتمر و�لدهن و�لدب�س و�حلبال.

سوق األربعاء
ياأتون  �لبحرين  �ل�صهري حتى خارج  �ل�صوق  هذ�  �لعار�صون يف  كان 

من كل منطقة من مناطق �لبحرين من مدنها وقر�ها ولي�س خمت�صر� على 

مدينة معينة، لذلك فقد �كت�صب �صوق �الأربعاء �صعبية كبرية و�صمعة طيبة 

بني �لنا�س.

�أو  �لب�صائع  باأنو�ع كثرية ومتنوعة من  �ل�صوق عن غريه  ومتيز هذ� 

�لطيور  جانب  فاىل  و�الأ�صكال  �الأجنا�س  �ملتعددة  �ل�صعبية  �ملعرو�صات 

�الألب�صة  كانت تعر�س خمتلف  �لتي  �الخرى  �لطيور  مثل �حلمام وبع�س 

وخ�صو�صا �لن�صائية جنبا �ىل جنب مع �أدو�ت �لزينة �لن�صائية مثل �حلناء، 

�لتاريخ  ذكريات  من  و�أ�صبح  ف�صيئا  �صيئا  تال�صى  �الأربعاء  �صوق  لكن 

�ملا�صي.

سوق الخميس
من �الأ�صو�ق �لقدمية جد� يف منطقة �خلمي�س، وقد متيز ب�صعة �أر�صه 

وبيع  بتبادل  و��صتهر  �جلهات،  جميع  من  مفتوحا  كان  �نه  وخ�صو�صا 

مثل  وهناك  هنا  �ملوزعة  �الخرى  �ملعرو�صات  بع�س  جانب  �ىل  �حلمري 

�لتمر، �لرطب �و بع�س �خل�صر�و�ت �و �لفو�كه �ملحلية.

سوق الحطب
يقال �إن هذ� �ل�صوق كان يقام على م�صاحة كبرية من �الر�س يف مدينة 

�ملنامة وكان مفتوحا من جميع �جلهات، ولقد �خت�س �صوق �حلطب ببيع 

�نو�ع خمتلفة من �حلطب �لكبري منه و�ل�صغري، وخ�صو�صا كبري �حلجم 

فهو ي�صتعمل يف عدة مهام منها �لبناء �و �صنع �ل�صناديق �خل�صبية، وكذلك 

للبناء وحتى ل�صناعة �ل�صفن.

لكن �لباحثون يقولون �إنه ال �حد يعرف موقعه �و حتى تاريخ وجوده 

على �ر�س �ملنامة، بع�صهم يقال �نه �صوق قدمي جد�، ويحتمل �نه قبل �لقرن 

�ملا�صي بكثري حيث عدد �صفن �لغو�س ومبيعات �للوؤلوؤ �لتي كانت يف �أوج 

�زدهارها يف �لزمن �ملا�صي من تاريخ �لبحرين.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

لعام  �لعاملية  �لوجهات  �أف�صل  قائمة  �لرتكية  ��صطنبول  مدينة  ت�صدرت 

�أجر�ها موقع  �لتي  للم�صافرين  �ل�صاد�س  �ل�صنوي  �الختيار  لنتائج  2014 وفقا 

تريب �أدفايزر على مدى 12 �صهر�.

وتعد ��صطنبول �أكرب �ملدن يف تركيا وثاين �أكرب مدينة يف �لعامل من حيث عدد 

ا »مدينًة كربى«، وُينظر  �ل�صكان، حيث ي�صكنها 13.4 ماليني ن�صمة. وهي �أي�صً

�إليها على �أنها مركز تركيا �لثقايف و�القت�صادي و�ملايل.

�إ�صطنبول، حيث توجد  �أوروبا و�آ�صيا يف  �دفايزر تلتقي  وعلق موقع تريب 

�حلديثة.  �لليلية  �لرتفيهية  و�الأن�صطة  �ملطاعم  بجانب  �لقدمية �خلالبة  �لعمارة 

وميكنك �ل�صعور ب�صعادة غامرة ملجرد ق�صاء �لرحلة باأكملها يف زيارة م�صاجد 

�ملدينة و�لباز�ر�ت و�حلمامات.

�لقائمة  يف  �لتو�يل  على  و�لثالثة  �لثانية  �ملرتبة  يف  ولندن  روما  وجاءت 

�لعاملية. وحازت مر�ك�س على �ملرتبة �ل�صاد�صة بني هذه �لوجهات.

قبلة  مر�ك�س  مدينة  �أ�صبحت  كبري،  ح�صاري  �إرث  من  به  تزخر  ملا  ونظر� 

�لرفيع، لتحتل بذلك  �لدولية ذ�ت �مل�صتوى  �لعاملية ومقر� للموؤمتر�ت  لل�صياحة 

مكانة خا�صة يف �ملغرب �حلديث.

فمر�ك�س من كربى �الأقطاب �ل�صياحية يف �ملغرب وجتتذب �ل�صياح �الأوروبيني 

على وجه �خل�صو�س.

ومن �ملالحظ هذ� �لعام �صعود �لعديد من �لوجهات �الآ�صيوية يف �لت�صنيف 

�لعاملي بني قائمة هذ� �لعام، حيث جاءت �صتة وجهات يف �آ�صيا من بني �أف�صل 25 

وجهة عاملية لهذ� �لعام.

أسطنبول ومراكش 

تتصدران قائمة أفضل الوجهات العالمية لهذا العام 2014
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زيادة الطلب على الطيران 
الخاص يسهم بهبوط أالسعار 

عادت طائر�ت رجال �الأعمال للتحليق من جديد 

�أنحاء  �صتى  يف  �القت�صاد�ت  من  كثري  تعايف  مع 

مت  �لتي  �لطائر�ت  عدد  يف  �لزيادة  ولكن  �لعامل، 

 2750 نحو  �أن  تعني  �لك�صاد  فرتة  قبل  ت�صليمها 

طائرة تقف يف مر�ب�س �لطائر�ت بال عمل.

وي�صهم زيادة طائر�ت رجال �الأعمال عن �حلاجة 

�لقدمية  �لطرز  �لطائر�ت ال �صيما  �أ�صعار  يف هبوط 

منتجي طائر�ت  م�صتقبل  منها، ويلقى بظالله على 

جديدة مثل بومباردييه وجلف�صرتمي و�صي�صنا.

وحتر�س بع�س �ل�صركات على تقلي�س رحالت 

تنفيذيني  م�صوؤولني  ��صتخد�م  من  و�حلد  طائر�تها 

للطائر�ت يف رحالت خا�صة.

ويقول روالند فين�صنت رئي�س روالند فين�صنت 

�إن  طائر�ت  ��صت�صار�ت  �صركة  وهي  �أ�صو�صييت�س 

طائر�ت  �صر�ء  تربير  يف  �صعوبة  جتد  �ل�صركات 

على  �لطائر�ت  من  كبري  عدد  وجود  يف  جديدة 

�الأر�س.

رحالت  الأن�صطة  �لتعايف  درجات  وتتباين 

لنك�صات  عر�صة  ولكنها  �لعامل،  حول  �ل�صركات 

يف  مبا  �خلا�صة  للطائر�ت  عاملي  ��صتطالع  و�أظهر 

ذلك �لطائر�ت �لهليكوبرت و�لطري�ن �لعار�س تر�جع 

�صاعات �لطري�ن بن�صبة �ثنني باملئة يف �لربع �الأول 

مقارنة بنف�س �لفرتة من �لعام �ملا�صي.

و�أوروبا  �آ�صيا  يف  �لطري�ن  �صاعات  و�رتفعت 

و�ل�صرق �الأو�صط يف �لعام �ملا�صي حتى �صهر مار�س 

و�أمريكا  �ملتحدة  �لواليات  يف  �نخف�صت  ولكنها 

�صابورت  جيت  ل�صركة  م�صح  بح�صب  �لالتينية، 

�صريف�صيز ومقرها �صيكاغو.

الجزيرة الكويتية
ترفع أسطولها إلى 15 طائرة 

�يربا�س من  �ملا�صي طائرة  �الأ�صبوع  �لكويتية  ت�صلمت �صركة طري�ن �جلزيرة 

طر�ز �يه320 هي �لثالثة �لتي تت�صلمها يف �أقل من عام لتزيد حجم �أ�صطولها �إىل 

15 طائرة.

و�صبق �أن ت�صلمت طري�ن �جلزيرة طائرة يف يونيو من �لعام �ملا�صي و�أخرى 

يف نوفمرب.

�أنها تدر�س و�صع طلبية جديدة خالل  �لعام  بد�ية  �أعلنت يف  كانت �ملجموعة 

12 �صهر�.

بوينغ تستبعد خفض إنتاجها 
من الطائرات الجديدة

�أبدت بوينغ ثقتها يف بيع �أعد�د كافية من طائر�ت 777-300 �إي.�آر حتى عام 

�ملعدلة 777�ك�س �خلدمة يف 2020  �لن�صخة �جلديد  2017 وذلك حلني دخول 

ودون �حلاجة خلف�س �الإنتاج.

�جتماع  هام�س  على  لرويرتز  �ل�صركة  يف  �ملبيعات  مدير  وجيك  جون  وقال 

لالحتاد �لدويل للنقل �جلوي )�إياتا( يف �لدوحة �الأ�صبوع �ملا�صي »نتوقع طلبا قويا 

على �لطائرة ونعتقد �أن بو�صعنا �صد �لفجوة وهذه وظيفتي«.

وطورت بوينغ �لطائرتني 777 و737 لرت�صيد ��صتهالك �لوقود وي�صكل �الإبقاء 

للطائر�ت  �لطري�ن  �صركات  من  عدد  ترقب  مع  حتديا  �حلالية  �لطرز  �إنتاج  على 

�جلديدة.

و�أ�صاف وجيك �أن بوينغ باعت �أعد�د� كبرية من طرز 737�ن.جي مبا ي�صمن 

حتوال �صل�صا للطائرة �جلديدة 737 ماك�س.

وتنوي بوينغ زيادة �إنتاج �لطائرة 737 �إىل 47 طائرة �صهريا بحلول 2017 

من 42 طائرة على �أن يرتفع بدرجة �أكرب الحقا.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

ومع �ختيارها عا�صمة لل�صياحة �الآ�صيوية، �أعلنت وز�رة �لّثقافة 

طيلة  عديدة  وبر�مج  فعالّيات  عن  �خلارجّية  وز�رة  مع  بالّتعاون 

�لعام �جلاري، �أقيم بع�صها وال ز�ل بع�صها على جدول �لفعاليات.

معر�س  �لوطنّي  �لبحرين  متحف  ��صت�صاف  �لفائت  يناير  ففي 

�صكيب  متحف  من  رو�ئع   – �الإ�صالمّي  �خلّط  من  عام  »خم�صمئة 

�إ�صطنبول  من  �صاباجني  �صكيب  متحف  بني  بالّتن�صيق  �صاباجني« 

ومتحف �لبحرين �لوطنّي، تتاأّمل فيه �ملنامة جتربة تاريخّية طويلة 

ت�صتند فيما تقّدم على جمموعات �أ�صلّية من �أهّم �الأعمال �لتي �أّرخها 

فّن �خلّط �صو�ء كانت م�صاحف مقّد�صة، ر�صائل، وثائق وخمطوطات 

ماركت«  »�آرت  ومهرجان  �لعثمايّن،  �الزدهار  فرتة  �إىل  تعود  ملكّية 

�الأعمال  لعر�س  م�صاحٌة جمالّية مطلقة  �لذي وفر  �لبحرين  باب  يف 

�مل�صاريع  و�أ�صحاب  �ل�ّصباب  للمبدعني  �البتكارّية  �لفّنّية  و�ملنتجات 

�لفّنّية يف منطقة باب �لبحرين.

وز�رة  �أقامت   2014 �أبريل   14  – فرب�ير   27 من  �لفرتة  ويف 

�ململكة، ويف  �أماكن خمتلفة من  �لّثقافة« يف  ربيع  �لثقافة »مهرجان 

2مار�س �قيم معر�س »�ملاكي �ليابايّن« يف متحف �لبحرين �لوطنّي، 

�لفّن  هذ�  تاريخ  �ليابايّن  �ملاكي  لفّن  �الأّول  �ملعر�س  هذ�  ويقتفي 

وتطّور�ته على مدى �أربعة �آالف �صنة.

كما �أقامت �لوز�رة مهرجان �لرّت�ث �ل�ّصنوّي �لّثاين و�لع�صرين يف 

�لباحة �الأمامّية ملتحف �لبحرين �لوطنّي يف �لفرتة من 2 وحتى 9 

�أبريل 2014م، و�أي�صا »ملتقى �لبحرين �الأّول لالأفالم« وهو عبارة 

�صكل  على  وجاء  �لّثقافّية  الة  �ل�صّ �حت�صنته  �صينمائّي  مهرجان  عن 

تظاهرة �صينمائّية �صنوّية �نطلقت للمّرة �الأوىل يف مملكة �لبحرين هذ� 

�لعام، وخلقت من خالله �لّثقافة مهرجاًنا �صينمائيًّا يرتبط بالبحرين 

جغر�فيًّا وتاريخيًّا وثقافّية و�جتماعيًّا.

�أما عن �لفعاليات �لقادمة �صمن �ختيار �ملنامة عا�صمة لل�صياحة 

آسيا في البحرين.. 

المنامة أول عاصمة للسياحة اآلسيوية
ت�ستح�سر فعاليات االحتفال باملنامة، اأول عا�سمة لل�سياحة االآ�سيوية للعام 2014، يف مظاهرها وم�سامينها االحتفاء 

باحل�سارات والثقافات االآ�سيوية املتنوعة والعريقة، لتوا�سل املنامة بذلك �سل�سة اإجنازاتها كعا�سمة للثّقافة العربية 2012م 

وعا�سمة لل�ّسياحة العربية 2013م.

وت�سعى البحرين من خالل هذا اللقب اإىل ترويج الثقافة املحلية والرتاث ال�سعبي االأ�سيل عرب اأ�سابيع ثقافية بحرينية يتم 

تد�سينها من خالل �سفارات اململكة يف دول اآ�سيا.

وبعد االإعالن الر�سمي عن هذا احلدث تعد املنامة بعام مليء بالفعاليات الثقافية ذات البعد احل�ساري االآ�سيوي، تعقد 

خالله مملكة البحرين �سيغ تعاون جديدة مع ال�سفارات االآ�سيوية من اأجل ا�ست�سافة اأ�سابيع ثقافية اآ�سيوية ب�سكل �سهري، 

تعمل على ترويج الفن اخلا�س بالبلد ال�سيف، وذلك تزامناً مع احتفاء املنامة بالفنون الت�سكيلية حتت �سعار »الفن عامنا«. 

عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر
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و�ملعا�صر،  �حلديث  �ل�ّصعودي  »�لفّن  ف�صيقام معر�س  �الآ�صيوية، 

جمموعة �ملن�صورّية« يف متحف �لبحرين �لوطنّي يف �لفرتة 26 

�أكتوبر – 31 دي�صمرب 2014

�لفّن  مناذج  �قتناء  من  عاًما  ثالثني  نتاجات  �ملعر�س  ويقدم 

موؤّلفات وكتب  �أو  تر�كيب  فّنّية، منحوتات،  لوحات  �صو�ء  �ملمّيز 

توّثق  كما  للمملكة.  فّنّية  كنوز�ً  منها  �لكثري  ُيعَترب  �إذ  فّنّية، 

الإبد�عات فّنانني �صعودّيني مبدعني والأعمالهم �ملتنّوعة منذ �أو�خر 

�ل�صتينّيات وحّتى �ليوم، وهي ذ�ت �حلقبة �لّتاريخّية �لتي �صهدت 

تطّور حركة �لفّن �ل�ّصعودّي �ملعا�صر.

وهو  �لبحرين«  »�صيف  هناك  �صيكون  �لقادم  �صبتمرب  ويف 

تفا�صيله  بكامل  وينطلق  خمتلفة،  �ماكن  يف  يقام  مهرجان 

ثقافة  باجّتاه  عام  كل  و�ملتنّوعة  �ملتد�خلة  للم�صاهد  وتو�صيبه 

مالمح  من  وخاطفة  �صريعة  مبالم�صات  فيها  يقرتب  جمتمعّية، 

�لذي  �الآخر  على  ليطّل  �صاقيه  �لعامل  من  وي�صتعري  عديدة، 

فكرّية  مو�صيقّية،  فنّية،  ثقافات  خمتلفة  بلغات  وميار�س  هناك، 

و�حتفائّية.

�لوطنّي  �لبحرين  �لعد�صة« يف متحف  »�لهند عرب  ومعر�س 

يف �لفرتة من 1 �صبتمرب – 31 دي�صمرب 2014م، ويقدم مز�وجة 

ر�ي  ر�جو  وهما  �لهند،  حفّيني يف  �ل�صّ �مل�صّورين  �أبرز  من  �ثنني 

وتي �إ�س �صاتيان، مع عمل من �إبد�ع �ثنني من �مل�صّورين �لعاملّيني 

�ملعا�صرين، �للّذين �أبدعا حجماً مرموقاً من �الأعمال حول مو�صوع 

�لهند، وهما: كارين كنور، وميمونة غوري�صي.

يف  �أي�صا  �صيقام  �لذي  �ملنامة«  نامت  »ما  مهرجان  وهناك 

�صكل  على  2014م  دي�صمرب   15 يف  �لوطنّي  �لبحرين  متحف 

�لعربّي،  �لوطن  منطقة  نوعها يف  من  �الأوىل  ُتعّد  ثقافّية  ظاهرة 

�ملاألوف مع  �ملنامة مهرجاناتها يف وقٍت خارٍج عن  حيث تخترب 

ن�صخته  يف  �لعام  هذ�  ينطلق  �لذي  �ملنامة(  نامت  )ما  مهرجان 

�لفعالّيات  خالله  من  وتتو��صل  دي�صمرب،  منت�صف  يف  �لّثانية 

�صهر  من  �خلام�س ع�صر  م�صاء  منذ  و�لفكرّية  �لّثقافّية  و�الأن�صطة 

�ليوم  �صباح  حّتى  متو��صلة  �صاعة  ع�صرة  �ثنتي  ملّدة  دي�صمرب 

من  �لعديد  �ملنامة  تبتكر  �لّثقافّية  �ل�ّصهرة  هذه  وخالل  �لّتايل. 

�لفعالّيات، �صو�ء كانت �أعماالً فّنّية، مو�صيقى، معار�س، جوالت، 

�أثرّية،  ملو�قع  زيار�ت  وثقافّية،  �أدبّية  جل�صات  جماعّية،  لقاء�ت 

جتربتها  فيه  تدمج  و�لذي  وغريها،  ليلّية  �صينمائّية  عرو�س 

�ملحلّية بالّتجارب �الأخرى حول �لعامل. 

ويقام �حلفل �خلتامي للمنامة عا�صمة �ل�صياحة �الآ�صيوية يف 

�صهر دي�صمرب على م�صرح �لبحرين �لوطنّي، وت�صلم �لر�ية ملدينة 

�آ�صيوية �أخرى.

خليفة  �آل  حممد  بنت  مي  �ل�صيخة  �لثقافة  وزيرة  وكانت 

قالت �إن تبنِّي مملكة �لبحرين فكرة �إطالق لقب »مدينة �ل�صياحة 

�لتعاون  بحو�ر  �الأع�صاء  �لدول  بني  فيما  للتد�ول  �الآ�صيوية« 

�ل�صياحة؛  قطاع  تفعيل  باأهمية  منها  �إمياناً  جاءت  �الآ�صيوي، 

�لثقايف  �لتبادل  ولتعزيز  دولنا،  القت�صاد�ت  مهماً  ر�فد�ً  بو�صفه 

فيما بينها«.

 )ACD( �الآ�صيوي  �لتعاون  حو�ر  منتدى  �أن  بالذكر  جدير 

�أعلن يف 26 )نوفمرب( من �لعام �لفائت عن �ختيار �ملنامة مدينة 

�لدول  �أع�صاء  كل  مبو�فقة   2014 للعام  �الآ�صيوية  لل�صياحة 

تقدمت  �لذي  �ملقرتح  �إثر  �مل�صاركة و�لتي يبلغ عددها 33 دولة، 

�فتتاح  يف  خليفة  �آل  حممد  بنت  مي  �ل�صيخة  �لثقافة  وزيرة  به 

�لتكتل  هذ�  يف  �الأع�صاء  �لدول  خالله  من  دعت  و�لذي  �ملوؤمتر، 

�الإقليمي و�صناع �لقر�ر و�ل�صخ�صيات �مل�صاركة من خمتلف دول 

و�لتاريخي  �حل�صاري  تكوينها  �إىل  نظر�ً  �ملنامة  لرت�صيح  �آ�صيا 

عربية  وعا�صمة  للثقافة  عربية  كعا�صمة  �الأخريتني  وجتربتيها 

يف  �مل�صتمر  و��صتغالها  و2013،   2012 �لعامني  يف  لل�صياحة 

�مل�صاريع �لثقافية و�لفكرية و�لرت�ثية عربياً وعاملياً.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر

[ هل من اإي�ساحات اأكرث حول اأهداف اأ�سدقاء دملون؟

- يعمل »�أ�صدقاء دملون« على تعزيز مكانة مهنة �الإر�صاد �ل�صياحي 

يف �ملجتمع كمهنة قائمة بذ�تها، وت�صجع �أكرب قدر ممكن من �لبحرينيني 

�لبحرينيني  توظيف  يف  للم�صاهمة  ي�صعون  كما  باملهنة،  �النخر�ط  على 

و�ملحافظة  �ملر�صد  دخل  م�صادر  وتنوع  وزيادة  لهم  عمل  فر�س  و�إيجاد 

بكل �ل�صبل على �ملعامل �لتاريخية و�لرت�ثية يف �لبحرين كرثوة وطنية. 

وتعمل �أي�صا على تطوير مهار�ت �ملر�صدين �ل�صياحيني من خالل �إقامة 

زيار�ت  وتنظيم  و�الآثار  �لتاريخ  يف  حما�صر�ت  و�إعد�د  تدريبية  دور�ت 

ميد�نية للمو�قع �لتاريخية بالتعاون مع جمعية تاريخ و�آثار �لبحرين، 

�مل�صتوى  لرفع  �لالزمة  و�لرت�ثية  �لتاريخية  و�لكتب  �ملطبوعات  وتوفري 

�لعملي و�ملعريف للمر�صد.

[ هل مهنة املر�سد ال�سياحي جمزية يف البحرين؟

�لتي تعك�س  بلده و�ملر�آة  ل�صان  �لبحرين هو  �ل�صياحي يف  �ملر�صد   -

�لبلد من خالل عيون  ح�صارتها وتر�ثها وثقافتها، و�ل�صياح د�ئما يرون 

�ملر�صدين �لذين ير�فقونهم، هذ� �أوالً، وثانياً �أوؤكد �أن مهنة �ملر�صد �ل�صياحي 

ميكنها �أن توفر عمال مميز� للر�غبني وعائد مادي جيد �أي�صا.

�لرغبة يف  لديه  لكل بحريني وبحرينية  و�أوجه هنا دعوة مفتوحة 

در��صاتهم  �أنهو�  �لذين  �جلامعات  طلبة  و�إىل  �ل�صياحي  �الإر�صاد  در��صة 

من خرب�ت  تقدمه  و�ال�صتفادة مبا  �جلمعية  بقافلة  يلتحق  �أن  �جلامعّية 

عملية يف هذ� �ملجال. 

و�أوؤكد هنا على �أهمّية �لتدريب �الأكادميي و�مليد�ين يف �صقل مهار�ت 

مع  �لتطّوعي  �لعمل  يف  �مل�صاركة  على  و�لّت�صجيع  �ل�صياحي،  �ملر�صد 

�جلمعّيات �الأهلية كجمعّية �أ�صدقاء �لبيئة و�لهيئة �لعاّمة للبيئة و�لرثوة 

�لبحرّية وغريها.

[ ما هي طبيعة فعاليات »اأ�سدقاء دملون«؟

- نظمت »�أ�صدقاء دملون« وجمعية تاريخ و�آثار �لبحرين خالل عدة 

بينها حما�صرة عن  �لرب�مج و�لفعاليات من  �لعديد من  مو��صم �صياحية 

�لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  �لربتغايل  �لتو�جد  وعن  و�للوؤلوؤ،  �لغو�س 

ومنها  �مليد�نية  �لزيار�ت  �إىل  باالإ�صافة  �لتقليدي،  �لبحريني  و�لزو�ج 

�إ�صافة  م�صاهدة م�صروع طريق �للوؤلوؤ وزيارة مو�قع �لتنقيبات �الأثرية، 

ت�سم »اأ�سدقاء دملون« من جمموعة من املر�سدين واملر�سدات ال�سياحيني البحرينيني من خريجي اجلامعات واملعاهد العليا، 

وتعمل حتت مظلّة جمعيّة تاريخ واآثار البحرين التي تزخر باملتخ�س�سني من االأ�ساتذة االأكادمييني يف جمال التاريخ والرتاث 

واالآثار، مّما ي�سيف من خربتهم اإىل جتارب املر�سدين.

وتهدف اإىل تعزيز مكانة االإر�ساد ال�سياحي يف املجتمع كمهنة احرتافية لها اأ�سولها القانونية، مبا يوؤكد مكانة البحرين 

احل�سارية والرتاثية والثقافية، كما ت�ساهم يف الفاعليات واالأن�سطة املختلفة مع اجلهات الر�سمية واملوؤ�س�سات االأهلية واجلمعيات 

ذات العالقة، وااللتزام مببادئ مهنة االإر�ساد ال�سياحي ح�سبما تقرره القوانني واالأنظمة يف مملكة البحرين.

املر�سد  مهنة  اأهمية  على  ي�سدد  الن�سيط  مريزا  ال�سياحة،  باإدارة  ال�سياحيني  املر�سدين  وكبري  دملون«،  »اأ�سدقاء  موؤ�س�س 

ال�سياحي يف رواية تاريخ وح�سارة البحرين لالأجانب، و�سرورة بحرنة هذه املهنة الأن »اأهل مكة اأدرى ب�سعابها«.

تسعى لتعزيز مكانة اإلرشاد السياحي
كمهنة احترافية لها أصولها القانونية..

»أصدقاء دلمون«: نفخر بتقديم تاريخ
وتراث أجدادنا للسّياح وزّوار البحرين
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�الإ�صعافات  عن  �لعمل  ور�س  �إىل 

��صتخد�م  كيفية  وعن  �الأولية، 

يف  �حلريق  �إطفاء  ��صطو�نات 

�حلافالت �ل�صياحّية.

يف  ق�صرية  ميد�نّية  تدريبّية  دور�ت  دملون«  »�أ�صدقاء  ونظمت 

�ملو�قع �ل�صياحّية و�لتاريخّية كالقالع و�لبيوت �لرت�ثّية ملجموعة من 

�ملر�صدين �جلامعيني �صمن برنامج »�إعادة تاأهيل �ملر�صدين �ل�صياحيني، 

�لقدمية،  �حل�صار�ت  تاريخ  عن  للمر�صدين  تثقيفية  وحما�صر�ت 

و�الأختام �لدملونية، و�لتنقيبات �الأثرية و�الإر�صاد �ل�صياحي يف �ملو�قع 

�لتاريخية.

بهذه  يقوم  من  خري  هي  دملون«  »�أ�صدقاء  �أن  �إىل  هنا  و�أ�صري 

ا يتمتع به �الأ�صاتذة �الأع�صاء و�ملخت�صون فيها من تاريخ  �الأن�صطة، ملمِ

حافل يف هذ� �ملجال، حيث قامو� بالعديد من �لدر��صات و�لبحوث يف 

�الآثار و�لتاريخ و�لرت�ث، و�لتي تخدم �لكثري من جو�نب تلك �لفاعليات 

و�الأن�صطة، ومن �ملوؤكد �أن �جلمعية ت�صاهم ب�صكل فاعل يف تاأهيل جيل 

وزو�ر  ل�صيوف  خدماتهم  �صيقدمون  �لذين  �ل�صياحيني  �ملر�صدين  من 

�لوطن �لعزيز.

[ ما مدى التعاون الر�سمي وال�سعبي معكم؟

- ي�صعى »�أ�صدقاء دملون« �إىل عقد �جتماعات دورية مع �ملوؤ�ص�صات 

كجمعية  �ل�صياحي  �الإر�صاد  مبهنة  �لعالقة  ذ�ت  و�الأهلية  �حلكومية 

وجمعية  �لتجارة  بغرفة  �ل�صياحة  وجلنة  جنوم  �خلم�س  �لفنادق 

مكاتب �ل�صفر و�ل�صياحة وجامعة �لبحرين، ومع �لهيئات �مل�صوؤولة عن 

�لبيئة و�ل�صياحة �لبيئّية.

�أحيانا يكون هناك بع�س �ملعوقات، لكن ميكن �لقول ب�صكل عام �إن 

�الأمور ت�صري �إىل �الأمام.

[ كلمة اأخرية؟

- �إننا كمو�طنني �أوالً وكمر�صدين �صياحيني ثانياً لنا كل �لفخر يف 

تقدمي تاريخ وتر�ث �أجد�دنا لل�صّياح وزّو�ر �لبحرين، لذلك نوؤكد على 

�لّدخالء عليها  �ل�صياحي وحمايتها من  �الإر�صاد  �صرورة بحرنة مهنة 

ر�صمّية  غري  مبعلومات  يدلون  رمبا  �لذين  و�الآ�صيويني  �الأجانب  من 

لل�صياح �الأجانب.

يتكون �ملو�صوع �لرئي�صي ل�صعار »�أ�صدقاء دملون« من ر�أ�س ثور 

�لتجاري  ن�صاطها  كان  �لتي  دملون  مملكة  ح�صارة  رمز  وهو  دملون 

و�لثقايف ممتد�ً �إىل �حل�صار�ت �لقدمية �الأخرى كح�صارة �ل�صند و�ل�صني 

وبالد �لر�فدين وجمان، وهو �ال�صم �لذي �أطلق على �أ�صدقاء دملون.

�أقد�م، وهي  �آثار خطو�ت  �ل�صعار  وتوجد على �جلانب �الأمين من 

الة �لعرب �لقدماء �لذين كانو� يجوبون �لبلد�ن  متثل �مل�صتك�صفني و�لرَحّ

على قو�فل �جلمال بحثاً عن مو�طن ح�صار�ت �ل�صعوب، ويقودهم دليل 

�لقافلة �لذي يعرف �أ�صر�ر �ل�صحاري ويرتك خلفه �آثار تلك �الأقد�م.

أوروبا الوجهة المفضلة 
ألثرياء الشرق األوسط

ظهرت در��صة خا�صة ل�صركة 

�إيربا�س، �أن �الأثرياء يف �ل�صرق 

�الأو�صط يف�صلون �ل�صفر �إىل �أوروبا، 

مبا يف ذلك �لبحر �الأبي�س �ملتو�صط، 

وهي �لوجهات �لتي ميكن �لو�صول 

�إليها خالل ب�صع �صاعات، مو�صحة 

�أن �الختالف يف عاد�ت �ل�صر�ء لدى 

�الأثرياء يعود �إىل �الختالف يف 

�الأعمار، ومدة �متالك �لرثوة، و�ملنطقة 

�جلغر�فية.

وبينت �أنه ومع توقعات زيادة عدد 

�الأثرياء يف �ل�صرق �الأو�صط من 150 

يف عام 2007 �إىل حو�يل 220 يف عام 

2017، �أ�صبح من �ملهم لكل من يعمل 

معهم �أن يكون لديه فهم كبري لعاد�ت 

�صر�ئهم، وفقا ل�صحيفة »�الحتاد«.

ويبلغ متو�صط عمر �الأثرياء يف 

�ل�صرق �الأو�صط 61 عاماً، وهم مييلون 

�إىل نقل �أ�صلوبهم وت�صرفاتهم وقيمهم 

وثروتهم.

و�أظهرت �لدر��صة �أن �لرخاء يعني 

�لكثري لدى �الأثرياء، ولكنه يتمحور 

خ�صو�صاً حول ح�صولهم على �ملنتجات 

و�خلدمات �مل�صممة خ�صي�صاً لتلبية 

�حتياجاتهم و�ال�صتفادة من وقتهم.

مريزا الن�سيط
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ذكرت منظمة �لنقل �جلوي �لدولية »�إياتا« �أنها تتوقع �أن ت�صجل �صركات �لطري�ن يف �لعامل �أرباحاً ت�صل �إىل 18 مليار 

دوالر يف �لعام �جلاري.

وتوقع �ملدير �لعام للمنظمة، توين تايلر، يف بيان �صحايف �أن ي�صل �إجمايل عائد�ت �صركات �لطري�ن �إىل 746 مليار 

دوالر بـ2014، بيد �أن �الأرباح �ل�صافية يف حدود %2.4.

وقال �إن �لرقم يبدو مبهر�ً، �إال �أن �لو�قع �القت�صادي هو �أن هام�س �لربح �صيكون بن�صبة 2.4% فقط من �أ�صل عائد�ت 

تبلغ 746 مليار دوالر. وبح�صب تايلر، فاإن �لربح هو مبعدل 6 دوالر�ت للر�كب �لو�حد، موؤكد� �أن �أرباح �صركات �لطري�ن 

تتح�صن، �لعائد �لو�صطي على ر�أ�س �ملال �مل�صتثمر هو �ليوم عند م�صتوى 5.4% مقارنة بـ1.4% يف 2008.

�إال �أن �صركات �لطري�ن ماز�لت بعيدة عن ن�صبة عائد ي�صل �إىل �مل�صتويات �لتي يرغب فيها �مل�صتثمرون عند 6 �إىل 8 %. 

و�صدد تايلر على �أنه اليز�ل هناك جمال كبري للنمو يف �لقطاع. وكانت »�إياتا« �أعلنت يف مار�س �أن نحو 240 �صركة طري�ن 

متثل 84% من �إجمايل حركة �لطري�ن قد خف�صت توقعاتها الأرباحها يف �لعام �حلايل من 19.7 مليار دوالر �إىل 18.7 مليار.

�لقرن  �إن�صان �لطري�ن خالل  �لـ100 للطري�ن، و��صتخدم 3.3 مليار  �ل�صنة بالعيد  �لعامل يحتفل هذه  �أن  وذكر تايلر 

�ملا�صي، وجرى نقل 52 مليون طن من �لب�صائع جو�ً. وتقوم مئة �ألف رحلة يومياً بالربط بني 50 �ألف وجهة، بينما يوؤمن 

قطاع �لطري�ن وظائف لـ58 مليون �صخ�س عرب �لعامل.

تايلر  »بد�أ �لطري�ن �لتجاري بر�كب و�حد على منت رحلة ��صتغرقت 23 دقيقة عرب خليج تامبا و�أ�صاف 

فلوريد�  يف 1 يناير 1914، ومنذ ذلك �حلني، قام �لطري�ن بتغيري �لعامل يف �صكل جذري نحو يف 

�الأف�صل«. وناق�س �لعديد من �لتحديات �لتي تو�جهها �حلكومات و�صركاء �ل�صناعة 

يف وقت يبد�أ فيه �لطري�ن �لتجاري قرنه �لثاين، �إذ »ال يتما�صى �أد�وؤنا �ملايل بعد 

وجهات  عدد  ت�صاعف  �ملا�صيني،  �لعقدين  مد�ر  فعلى  نقدمها،  �لتي  �لقيمة  مع 

�لطري�ن، بينما �نخف�صت �لقيمة �حلقيقية للطري�ن �إىل �لن�صف«.

و�أ�صار تايلر �إىل �أن �لتحديات ت�صمل �ملخاوف من �زدحام �ملجال �جلوي 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاع  بني  �صر�كات  وبناء  �خلليج،  منطقة  يف 

�إىل  �إ�صافة  �لالتينية،  و�أمريكا  �آ�صيا  مطار�ت يف  لتطوير 

�ال�صتثمار�ت  و�صع  يف  �الأمريكية  �حلكومة  ف�صل 

للجيل  �جلوية  �حلركة  �إد�رة  مبادرة  يف  كاأولوية 

�ملقبل. وح�س �حلكومات على �اللتز�م بقو�عد �إيكاو، ودعا 

�إىل ت�صريعات �قت�صادية فاعلة للبنية �لتحتية.

746 مليار دوالر عائدات الشركات في 2014

العالم يحتفل بنقل
33 مليار راكب خالل قرن من الطيران
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�أعلن �لرئي�س �لعام و�لع�صو �ملنتدب ملجموعة �لنمل و�صركة »يف 

كي �آل« فارجي�س كوريان �أنه �صيتم �إكمال جميع �أعمال تطوير فندق 

منتجع حو�ر مع نهاية �لعام �جلاري وبكلفة �إجمالية ت�صل �إىل 10 

�صاليهاً،  �فتتاحه 50  عند  �صي�صم  �ملنتجع  �أن  دينار، م�صيفا  ماليني 

�إ�صافة �إىل �لفندق �ملوجود حالياً.

وكانت �ملجموعة �أعلنت عن �فتتاح جزئي للمنتجع بكلفة ت�صل 

�إىل حو�يل مليون دينار و�أنها بد�أت با�صتقبال �حلجوز�ت عرب جمموعة 

عرو�س ترويجية ال�صتقطاب �أكرب عدد من �لزو�ر.

حمور  �أخرى  مرة  حو�ر«  »جزيرة  ت�صبح  �أن  كوريان  وتوقع 

�ل�صياحة و�ل�صفر، وخ�صو�صاً مع توجه �ملجموعة لتح�صني �صاليهات 

جديدة  مر�فق  �إ�صافة  جانب  �إىل  �ملائية،  �لريا�صة  و�ملر�فق  �ل�صاطئ 

من �صاأنها �أن ت�صيف قيمة �إىل خربة حو�ر للزو�ر وت�صجيع �ل�صياحة 

�لعائلية.

وعرّب كوريان عن �أمله يف زيادة �ل�صفن و�خلطوط �لبحرية �لتي 

�ل�صياحة.  تعزيز  �أجل  من  حو�ر  بجزر  �الأم  �لبحرين  جزيرة  ت�صل 

و�نتهت وز�رة �الأ�صغال من �إن�صاء مرفاأ، ال�صتقبال �لقو�رب �لتي تنقل 

�ل�صياح، �صمن خطط تطوير �لبنى �لتحتية يف جزء حو�ر �لتي تعترب 

�أهم �لو�جهات �ل�صياحية يف مملكة �لبحرين. و�أ�صار �مل�صئول �أن هناك 

نحو 60 غرفة و�صقة فندقية �صتكون جاهزة يف يناير 2014، كما �أن 

�ل�صركة تعمل على بناء مبنى فندقي جديد يت�صمن نحو 100 غرفة.

مع  �تفاقاً  موؤخر�ً  �أبرمات  �لعاملية  �إل«  كي  يف  »كوريان  وكانت 

�صركة تطوير �ملنطقة �جلنوبية »�صادك«، ال�صتئجار وت�صغيل و�إد�رة 

مر�فق فندق جزر حو�ر.

ويبعد �ملنتجع حو�يل 20 كيلومرت�ً من جنوب �صرقي �لبحرين، 

من  وذلك  دقيقة   45 خالل  �لقارب  عرب  �إليه  �لو�صول  ميكن  حيث 

فر�صة �لدور.

»بي�صت  �لفنادق  جمموعة  ��صم  �جلديد  �لفندق  و�صيحمل 

وي�صرتين« ويوجد فندق �أربع جنوم يف منطقة �جلفري حالياً باال�صم 

نف�صه، يف حني يتم بناء فندق خم�س جنوم يحمل »بي�صت وي�صرتين 

برنيوم« يف �حلّد من قبل جمموعة �لنمل، فيما يتكّون �ملنتجع حالياً 

من 40 غرفة مفردة، و4 �أجنحة تتكّون من غرفتي نوم و16 �صقة 

مفرو�صة و45 �صاليهاً.

أرخبيل توأم للبحرين الكبرى
وتتناثر جزر حو�ر �لـ 14 �ل�صغرية �لكبرية على م�صاحة تقدر 

بـ 51،5 كيلو مرت مربع، وعلى بعد نحو 20 كيلومرت� من جزيرة 

�لبحرين، و�أكربها جزيرة حو�ر و�صو�د �جلنوبية و�صو�د �ل�صمالية، 

وت�صبه جزر حو�ر يف ت�صاري�صها �إىل حد كبري �جلزيرة �الم »جزيرة 

من  �ل�صرقي  �جلانب  ت�صكيل  على  �ملائية عملت  فالتيار�ت  �لبحرين« 

�جلزيرة ولذلك تتكاثر �جلزر و�لروؤو�س و�مل�صالت يف �جلنب �ل�صرقي 

من جزيرة حو�ر، بينما تر�صب �لتيار�ت �لرو��صب �لرملية �لناعمة يف 

�جلانب �لغربي.

�حلياة �لبيئية يف جزر حو�ر ال ز�لت عذر�ء، وهي ت�صم �نو�عا 

من �لطيور �ملحلية و�ملهاجرة ال توجد يف �أي مكان يف �لعامل، وبع�س 

هذه �لطيور مهددة باالنقر��س، �المر �لذي �دى �ىل �عالن جزر حو�ر 

ر�م�صار  �تفاقية  �لبحرين  مملكة  بتوقيع  عاملية،  طبيعية  حممية 

ل�صنة   )16( رقم  �لوزر�ء  جمل�س  وقر�ر  �لرطبة،  لالر��صي  �لعاملية 

حتولت  وبذلك  عاملية،  طبيعية  حممية  حو�ر  جزر  باعتبار   1996

�نظار �لعامل �ىل جزر حو�ر كمحمية وبيئة طبيعية يجب �ن يحافظ 

عليها من �أي تدمري �و �إ�صاءة.

أرخبيل جزر حوار
طبيعة عذراء وموعد جديد مع النشاط السياحي

فارجي�س 

كوريان
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ال رامبال، برشلونة

جادة هوليوود

شارع آبي، لندن

شوارع تحولت 
إلى مقاصد 
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برود و�ي ـ نيويورك�صارع الر�مبال

وول �صرتيت
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هناك �صو�رع عديدة يف �لعامل �أ�صبحت مقا�صد �صياحية بحد ذ�تها حيث 

يكفيك متعة باأن تتم�صى على �أر�صفتها �لتي حتولت �ىل معامل �صياحية بف�صل 

�ملقاهي �لتاريخية و�ملباين �الأثرية و�ملتاحف ��صافة �ىل �الأ�صجار �لتي تنت�صر 

على جنباتها.

فيما يلي ن�صتعر�س �أ�صهر تلك �ل�صو�رع: 

�لتجارية ومق�صد�  �ل�صركات  �إىل جادة الأفخر  �صارع �صانز يليزيه: حتول 

�صياحيا فرن�صيا ال تكتمل �لزيارة �إليها دون �ملرور فيه.

�صارع برودو�ي يف نيويورك: يعترب من �أقدم �صو�رع �ملدينة ويخرتق �أهم 

تقاطاعتها �لتجارية و�ل�صياحية.

�صو�رع  �أهم  ومن  و�ملقاهي  بال�صجر  �ل�صارع  يزخر  بر�صلونة:  ر�مبال،  ال 

�ملدينة �ملزدحمة بال�صياح.

جادة هوليوود: من �أ�صهر �صو�رع لو�س �جنلو�س، يتميز بالنجوم �ملر�صعة 

على �أر�صه و�ملمهورة بتوقيع جنوم هوليوود.

وول �صرتيت، نيويورك: يعترب رمز� لالقت�صاد �الأمريكي.

باإ�صهاره عامليا بعدما ن�صرت  بيتلز«  »ذ�  لندن: �صاهمت فرقة  �آبي،  �صارع 

�صورته على �أحد �ألبوماتهم.

السعودية تهيئ »الطائف« 
لتكون وجهًة للسياحة الزراعية 

تبذل �جلهات �ملخت�صة بال�صياحة يف 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية م�صاعي 

حثيثة لتاأهيل حمافظة »�لطائف« 

لتكون �أول وجهة لل�صياحة �لزر�عية 

يف �لبالد بالتز�من مع مو�صم تفتح 

�لورود �لتي تزخر بها �أنحاء هذه 

�ملدينة.

و�أو�صح مدير فرع �لهيئة �لعامة 

لل�صياحة و�الآثار يف �لطائف �أن �لهيئة 

تعمل على تفعيل خطة عمل م�صروع 

�ل�صياحة �لزر�عية.

ياأتي ذلك بعد ح�صر مئات �لفر�س 

�ال�صتثمارية �لزر�عية يف مدينة �لورد 

�لتي تزخر باأجمل �أنو�ع �لورود على 

م�صتوى �لعامل تنتجها 700 مزرعة يف 

منطقتي �لهد� و�ل�صفا.

وكانت �لهيئة �لعامة لل�صياحة 

و�الآثار قد �جتمعت �الأ�صبوع �ملا�صي 

مبئات �ملز�رعني يف �لطائف لتحديد 

�لنزل �لريفية �لتي تكتظ بها �لطائف 

وجتهيزها لل�صياح مبا يعود على 

�ملنطقة ومالك �ملز�رع بالنفع و�لفائدة.

وحتت�صن �لطائف منت�صف �صهر مايو 

من كل عام مهرجاناً خم�ص�صاً للورد 

يتز�من مع موعد ح�صاد �آالف �لزهور. 
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مونديال البرازيل..
وجهة أولى للسياح هذا الصيف

�الأوىل  �لوجهة  �لرب�زيل  تكون  �أن  �ل�صفر  يتوقع خرب�ء يف 

لل�صباب �خلليجي و�لعربي، عامليا، يف حني تظل لندن كوجهة 

تذ�كر  وت�صهد  �أوىل.  وخليجية  عربية  كوجهة  ودبي  �أوروبية، 

و�صرق  �أوروبا  لوجهات  خ�صو�صا  تدريجيا،  �صعود�  �ل�صفر 

�آ�صيا، ووفقا خلرب�ء يف قطاع �ل�صفر فاإن ذروة �الأ�صعار �صتكون 

ما بعد عيد �لفطر �ل�صعيد �ملقبل.

ونقلت �لعربية نت عن موقع بو�بة �مل�صافر �أن �أهم وجهات 

�لتي  �لرب�زيل  مدن  �صتكون  �إقباال  و�الأكرث  �لعام  لهذ�  �ل�صفر 

��صتعدت جيد� ال�صت�صافت �ملونديال، ويتوقع تو�فد �أكرث من 50 

مبنطقه  ماناو�س  مدينة  من  بدء�  �ل�صيف،  خالل  عليها  مليونا 

�الأمازون �إىل ريو دي جانريو على �صاحل �ملحيط �الأطل�صي.

�لقدم  كرة  م�صجعي  فاإن  �لرب�زيل  يف  للم�صوؤولني  ووفقا 

�ملدن  �أهم  ومن  كثري�،  �ل�صامبا  بلد  يف  �ل�صياحة  �صين�صطون 

�لرب�زيلية هي )بورتو بر�زيليا، ريو دي جانريو، �صاو باولو، 

ري�صيفي،  �صلفادور،  �أليغري،  هوريزونتي،  بيلو  فورتاليز�، 

كويابا، ماناو�س، ناتال وكوريتيبا(.

من �صمن �الأماكن �لتي �أ�صبحت مطلوبة 

خالل مو�صم �ل�صفر هي هندور��س �لو�قعة يف 

�أمريكا �لو�صطى و�جهة �لبيئة لعام 2014. 

وقد �أطلق ��صم هندور��س »عا�صمة �لطوقان 

يف �لعامل« بف�صل جمموعة كبرية من طيور 

�لطوقان وغريها من �لطيور �مل�صتوطنة 

�لتي ميكن �لعثور عليها هناك.

�صمن  التفيا،  �لو�قعة يف  »ريغا«  مدينة  �ملوقع  و�صع  كما 

�ملناطق �لتي باتت مف�صلة للكثري من �ل�صياح، خ�صو�صا و�أنها 

بع�س  �لثقافية يف 2014. ويطلق  �الأوروبية  �لعا�صمة  كانت 

�ل�صياح على التفيا ��صم جوهرة بحر �لبلطيق يف عام 2014.

ال�صتقبال  ت�صتعد  �الأخرى  هي  طوكيو  �ليابانية  �لعا�صمة 

�خلليج  �صياح  كان  �ل�صابق  يف  �أنه  خ�صو�صا  �ل�صيف،  �صياح 

يتخوفون من �لغالء، �إال �أن �لكثري من �الأ�صر �خلليجية وب�صكل 

خا�س �الإمار�تية �أ�صبحت تف�صل تلك �لعا�صمة على غريها من 

�لعو��صم �الأخرى.

و�ل�صفر،  �ل�صياحة  �صركات  من  �لكثري  حجوز�ت  وبح�صب 

يف  ��صتطاعت  وقد  مهمة  كعا�صمة  تاون«  »كيب  مدينة  تظهر 

�ل�صنو�ت �الأخرية �أن ت�صرق �لكثري من �الأ�صو�ء، خ�صو�صا بعد 

��صت�صافة جنوب �أفريقيا ملونديال كاأ�س �لعام.

�أن مدينة ��صكتلند� »غال�صكو« �لتي  ور�أى موقع »�مل�صافر« 

�أوروبا، و�أف�صل �الأجو�ء خالل  تتمتع باأجمل طبيعة خالبة يف 

و�أ�صبحت  �ل�صياح،  قبل  من  �أكرب  �أعد�د�  ت�صتقبل  بد�أت  �ل�صيف 

تناف�س �لكثري من �لعو��صم �ل�صياحية �الأوروبية.

هي  �ل�صويدية،  »�أوميو«  مدينة  فاإن  �أوروبا،  يف  دمنا  وما 

وكانت  �ل�صياح،  جذب  على  �ملناف�صة  �صمن  تدخل  �الأخرى 

��صتقبلت عدد� كبري� من �ل�صياح يف �لعام �ملا�صي.

هانوي يف  �أخرى ممثل  مدنا  �أي�صا  �مل�صافر  موقع  وي�صع 

فيتنام وكذلك �صيدين �الأ�صرت�لية.
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عدد خاص 
بالسياحة 

والسفر


