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»الجزيرة« تقدم دبي بـ 12 دينارًا ضمن ساعة الخصومات
قدمت شركة طيران اجلزيرة أحدث عروضها 
للوجهات التي حتط بها الناقلة ضمن س���اعة 
اخلصومات التي تقدمها يوميا من الساعة الواحدة 
ظهرا وحتى الثانية، حيث طرحت شرم الشيخ 

ب� 25 دينارا خالية من الضرائب.
وطرحت الناقلة منخفض���ة التكاليف دبي 
والدوح���ة ب� 12 و14 دينارا عل���ى التوالي، كما 

طرحت الرياض واسطنبول ب� 28 و33 دينارا 
على التوالي، كما قدمت الش���ركة دير الزور ب� 

26 دينارا.
جتدر اإلش���ارة الى ان طي���ران اجلزيرة قد 
قدمت س���اعة اخلصومات العام املاضي حتى 
يس���تفيد منها العديد من املسافرين من خالل 

األسعار التشجيعية.

»ريو دي جنيرو« سحر الطبيعة.. وجمال ال يقاوم

أكثر من 450 طائرة خاصة سيتم تسليمها بحلول 2018

الشرق األوسط من أسرع المناطق نموًا  في سوق الطائرات الخاصة

قدمت ليلتين في منتجع أتلنتس دبي ابتداء من 99 دينارًا

»عطالت الوطنية«: ليلتين بدمشق بأسعار من 125 دينارًا

قالت وكالة فورس���ت آند سوليفان للتحليالت اإلخبارية ان العدد 
املتوق���ع من الطائ���رات اخلاصة برجال األعمال وكب���ار رجال الدولة 
الذي سيتم تسليمه الى الشرق األوسط سيصل الى ما يقرب من 458 
طائ���رة بحلول عام 2018، كما انه من املتوقع ان يزيد انتش���ارها في 
س���وق الطائرات املرتقب اخلاص بطائرات رجال األعمال وكبار رجال 
الدولة، فقد أعلنت ش���ركة اجلابر للطيران )ايه.جيه.ايه( عن تسلمها 
ألول طائرة من مجموعتها اجلديدة »ايرباص A318 إيليت بالس«، التي 
ستنضم الى سلس���لة الطائرات من فئة »امبراير 1000« التي قدمتها 
شركة اجلابر للطيران في مارس 2010، وكذلك فئة »امبراير 600« التي 
قد س���بق وقدمتها في يونيو 2009. وعّلق الرئيس التنفيذي لشركة 
اجلابر للطيران محمد عبيد اجلابر قائال: »إننا سعداء بتسلم الطائرة 
األولى من مجموعة طائرات ايرباص 318A إيليت وخططنا التوسعية 
تس���ير كما وضعناها عند إطالق اجلابر للطيران. إن طائرة ايرباص 
318A إيليت هي إضافة نوعية السطول طائراتنا، حيث توفر الطائرة 
اجلديدة خدمات فائقة املستوى مع تقنيات متطورة ومقصورة ركاب 
فسيحة حتمل مسافرينا الى وجهات سفر بعيدة وطويلة«. وأضاف: 
»إن طائرة ايرباص 318A إيليت اجلديدة س���توفر مستويات خدمات 
جديدة في مج���ال الطيران اخلاص، وس���يتمكن عمالؤنا من عائالت 
وش���ركات من أن يتنعموا برفاهية فائقة املس���توى وراحة تامة من 
خالل مقصورة فسيحة ومقسمة الى مساحات خاصة ما يوفر الراحة 
واخلصوصية«. وطائرة إيرباص 318A إيليت ستساعد اجلابر للطيران 
على الدخول الى س���وق جديد كليا في مجال الطيران اخلاص، حيث 
أصبح مبقدورنا اآلن خدمة رؤساء الدول وكبار الشخصيات وجميع من 
يرغب في السفر الى وجهات بعيدة. كما ان طائرة إيرباص 318A إيليت 
تس���تطيع الوصول الى لندن او ما بعدها، وهي أول طائرة تتسلمها 
اجلاب���ر للطيران من ضمن 6 طائرات مت طلبها، وذلك لتقدمي خدماتنا 
للعم���الء الذين يتمنون أقصى درجات الفخام���ة والراحة واألمان في 
السفر. وتتسع طائرة إيرباص 318A إيليت ل� 19 مسافرا وهي اخليار 
األفضل للشركات واجلهات احلكومية والعائالت الكبيرة، كما تتمتع 
الطائرة بأطول وأوس���ع مقصورة بني جمي���ع الطائرات اخلاصة في 
هذه الفئة، إضافة الى توفيرها سعة حمولة كبيرة وراحة في التحرك 

منطقة غنية باجلمال الطبيعي، أما منتزه 
ريونيجرو فيعتبر منطقة غنية بالتنوع 
الذي خلفته عوامل ع���دة أهمها: ثقافات 
وتقاليد املجتمعات احمللية التي تعيش في 
منطقة غابات األمازون املمطرة. وحتتضن 
البرازيل منطقة هامة من مناطق السياحة 
البيئية وهي منطقة أنافيلهانس���ا التي 
تعتبر ثاني أكبر منتجع سياحي مائي، 
وتتكون م���ن 400 جزي���رة ومئات من 

البحيرات املائية الفائقة اجلمال.
كم���ا ان أحد أهم املعالم املوجودة في 
البرازيل هو متثال املسيح أو كما يسمى 
)يسوع(... معلومات بسيطه عن هذا املعلم: 
يبلغ ارتفاع هذا التمثال قرابة 124 قدما 
ويعتلي قمة جبل كوركوفاد، حيث يطل 

على مدينة ريو دي جانيرو.
وبن���ي ه���ذا التمثال في ع���ام 1931، 
واستغرق بناؤه مدة خمس سنوات تطلبها 
شق طريق وسكة للحديد لتمكني الناس 
من الوصول إلى كوركوفادو الذي يرتفع 
عن سطح البحر 710 أمتار. وهو من ابرز 
األماكن الس���ياحية في ريو دو جانيرو 
ويصل السياح إلى 8.1 ماليني سائح في 
السنة تقريبا. وقد صمم التمثال الفنان 
البرازيلي هيتور دي سيلفا كوستا، وقام 
بتنفيذه النحات الفرنسي باول الندويسكي، 
ويعتبر التمثال من أشهر املعالم األثرية 
في العال���م أجمع. وأيضا يعتبر التمثال 

من عجائب الدنيا.

النيجرو، الذي يتميز مبميزات طبيعية 
وجمالية رائع���ة، ويلتقي ذلك النهر مع 
نهر س���وليموس ليكونا نهر األمازون، 
ويتجس���د جمال النهرين قبل التقائهما 
حيث يجريان متوازيني ومتقاربني لعدة 

كيلومترات دون أن يختلطا. 
وهناك أيضا منتزهان بيئيان هامان 
يقعان في تلك املنطقة، ويجذبان اهتمام 
وإعجاب الس���ياح وهما منتزه النيجرو 
ومنتزه إيكولوجيكال بارك، الذي يعتبر 

ومذاقا خاص���ا للمطر الذي يهطل معظم 
ساعات اليوم وفي معظم شهور السنة. 
كما تتحقق رغبة املتشوقني لرؤية حية 
ومباشرة لتلك الفنون اجلميلة التي تعرفوا 

عليها من خالل شاشات التلفاز.
وتقف منطقة ما نواس كأهم مناطق 
الس���ياحة البيئية في البرازيل، وتضم 
نحو 12 مدينة تق���ع جميعها في منطقة 
األمازون، ومنها مدينة ما نواس ومدينة 
فيج���ور يدو، ويجري ف���ي املنطقة نهر 

تتمت���ع البرازيل بكثي���ر من األماكن 
اجلذابة اجلديرة بالسياحة، مثل ريو دي 
جنيرو بش���واطئها املشهورة كوباكابانا 
وإيبانيما، والتمثال الكبير للمسيح وقمع 

السكر واجلبال احمليطة األخرى.
أما اشهر أماكن السياحة التي يزورها 
السائحون في األغلب. ساو باولو وهي 
مركز األعمال مع سكانها البالغ عددهم 15 
مليونا.  كما ان جنون كرة القدم والطبيعة 
الراقصة للناس واألزياء املزركشة والطبع 
اله���ادئ.. جميعها عوام���ل رمبا ميزت 
البرازيل عن سواها من البلدان، وجعلت 
له���ا مذاقا خاصا، إال أن س���حر الطبيعة 
وجماله���ا األخاذ أضاف بع���دا آخر لذلك 
التميز. فالبرازيل توصف ببلد اجلمال، 
أو ذلك البلد الس���احر ال���ذي ال يضاهى 
خاص���ة عندما يتعلق األم���ر بالطبيعة 
السياحية  املوارد  وس���حرها.  وتتنوع 
في بالد السامبا بتنوع وتباين أقاليمها 
اجلغرافية الستة، التي يتميز كل إقليم منها 
مبميزات وخصوصيات مناخية وبيئية 
خاصة جتعل الزائر لذلك البلد اجلنوب 
أميركي وكأنه في زيارة لعدة أقطار في 
عدة قارات. والسياحة في البرازيل تلبي 
رغبات السياح القادمني من مختلف بقاع 
الدنيا على تباين ميولهم وتوجهاتهم مبن 
فيهم أولئك الباحثون عن هدوء الطبيعة 
وسكونها، حيث اإلقامة في أكواخ مبنية 
من األعشاب االستوائية، التي متنح منظرا 

متثال املسيح احد املعالم في ريو دي جنيرو

في مقدمتها بيروت وشرم الشيخ ودبي 

كبشة: انتعاش حركة السياحة العربية البينية
وشركات الطيران استفادت من موسم الصيف

أول فندق يحمل عالمة »بولمان« في الشرق األوسط

»أكور« تفتتح »بولمان دبي - مول اإلمارات«

هيئة تنشيط السياحة التركية 
وتقدميه���ا للعديد من العروض 
القوية التي جذبت السائح العربي 
لتغيير قبلة سفره من مختلف 

مدن أوروبا الى هناك.
وقال ان هناك بعض العوامل 
األخرى التي ساعدت على تغيير 
وجهة السفر الى اسطنبول منها 
ارتفاع درجات احلرارة بصورة لم 
تتعودها القارة األوروبية خالل 
موس���م الصيف احلالي وأيضا 
ارتفاع األسعار بصورة مبالغ فيها 
فضال عن حدوث بعض الظواهر 
التي كان لها أكبر اثر وتأثير على 
حركة السفر والسياحة مثل بركان 

ايسلندا.
واك���د على ان هذه العوامل 
مجتمع����ة ساعدت على انتعاش 
العربية  الس���ياحة  ح�����رك���ة 
البي����نية وال����تي كثفت احلركة 
عل���ى مطارات كل م���ن بيروت 
وشرم الش���يخ ودبي والقاهرة 

ودمشق.

قال اخلبير السياحي ومدير 
مكتب سفريات مساعد الصالح 
كمال كبشة ان ش���ركات السفر 
والسياحة استفادت من موسم 
الصيف احلالي أكبر اس���تفادة، 
وذلك بسبب قدوم شهر رمضان 
املبارك مبكرا عن العام املاضي.

وأشار الى ان الط�����لب على 
ال���دول العربية  الس�������فر الى 
واخلليج�ية قد تزامن مع فترات 
الكرمي وأيضا  ما ق�����بل الشهر 
م����ع قدوم األعياد وموسم اجازات 
األعياد حيث فضل البعض السفر 
الكرمي االمر  الشهر  انتهاء  عقب 
الذي رفع الطلب على بعض املدن 
التي تأتي ف���ي مقدمتها لبنان، 
والقاهرة، وشرم الشيخ، ودبي، 

ودمشق.
وأكد على استمرار الزخم في 
موسم السفر عقب اجازة العيد 
وذلك بس���بب اقتراب بدءا العام 
الدراسي وعودة املدرسني باإلضافة 
الى انتهاء اجازات بعض العاملني 

دبي: أعلنت مجموعة »أكور 
الشرق األوسط« افتتاح »بوملان 
دبي � مول اإلمارات« أول فندق 
يحمل عالمة »بوملان« في منطقة 

الشرق األوسط.
وق���ال بي���ان للمجموع���ة 
»يتألف فن���دق »بوملان دبي � 
مول اإلم���ارات« من 24 طابقا، 
ويجمع تصميمه املعماري بني 
الفرنس���ية وأجواء  اللمسات 
الضيافة العربية، ومن املتوقع 
ان يصبح من أهم مقاصد اجلذب 

في اإلمارة«.
وأضاف: »يتميز الفندق بقبته 
الزرقاء ويق���ع الى جوار مول 
اإلمارات، ويوفر امكانية التنقل 
الى مناطق املدينة عبر محطة 
املترو«. ويضم الفندق اجلديد 
481 غرفة، منها 94 جناحا، تبدأ 
مساحتها من 56 مترا مربعا، 
ومتتاز بنوافذ متتد من األرضية 
حتى السقف وخدمات اتصال 
باالنترنت عالية السرعة، اضافة 
الرفاهية  الى أحدث وس���ائل 

والراحة، بحسب البيان.
وقال املدير التنفيذي ل� »أكور 
الشرق األوسط«، كريستوف 
الندي���س، ان »افتتاح »بوملان 
� مول اإلمارات« يش���كل  دبي 
اضافة مهمة الى مجموعة فنادق 
العامل���ة في املنطقة،  »أكور« 
التي تستهدف املسافرين ألجل 
الترفيه او رجال األعمال، اضافة 
للعامل���ني في قطاع املؤمترات 
الفندق  واملعارض«. ويشتمل 

في هذه الفترة، األمر الذي سيؤدي 
إلى استمرار انتعاش حركة السفر 

آلخر الشهر اجلاري.
ولفت ال���ى ان هن���اك إقباال 
ملحوظ���ا عل���ى الس���ياحة في 
تركي���ا، حيث س���جلت وكاالت 
السفر اعلى نسبة حجز وسفر 
على اسطنبول، مؤكدا ان هناك 
دعم���ا قويا وغير مس���بوق من 

على العدي���د من املرافق، منها 
بركة سباحة وناد صحي، وركن 
خاص للمشروبات، اضافة الى 

مطعمني.
وقال البي���ان »جرى إعداد 
مرافق للمؤمترات واملعارض 
متتد على مساحة طابق كامل، 
حيث تش���تمل على 800 متر 
مربع من املساحة املخصصة 
لالجتماعات، وتس���ع قاعات 
الستقبال األنش���طة وردهات 
الس���تضافة حفالت الكوكتيل 

واملناسبات اخلاصة«.

وينضم »بوملان دبي � مول 
اإلم���ارات« الى ش���بكة فنادق 
»بوملان« التي تضم 50 منشأة 
العالم، وتعتزم  فندقية حول 
»أكور« بناء شبكة مؤلفة من 150 
فندقا حتمل عالمة »بوملان« في 

مناطق مختلفة حول العالم.
يشار الى ان »أكور الشرق 
األوس���ط« تش���ّغل حاليا 33 
فندقا، تتنوع بني فئات الفاخرة 
والراقية واالقتصادية، في تسع 
من دول الشرق األوسط، ومنها 

اإلمارات.

كمال كبشة

الفندق يضم 481 غرفة

واصلت عطالت اخلطوط اجلوية 
الوطنية أح���دث عروضها مبجموعة 
من العروض املتمي���زة على عدد من 
احملطات املنتقاة والتي يفضلها الزوار 
والسائحون خالل موسم عطالت األعياد. 
واختارت عط���الت الوطنية مجموعة 
متميزة من الفنادق في دبي على اعتبار 
انها من أفضل وجهات السفر والسياحة 
للمواطنني في موسم العطالت السيما 
الفنادق  األعياد وتتضم���ن مجموعة 

بأسعار تبدأ من 79 دينارا شامل ايجار 
سيارة وهو ما مييز هذا العرض عن 
غيره من العروض التي تقدم الى مدينة 

دبي.
كما تقدم »الوطنية« أيضا عرضا آخر 
الى دبي ملدة ليلتني في فندق ومنتجع 
اتلتنس ابتداء من 99 دينارا مع إمكانية 
ترقية الغرفة حس���ب رغبة العميل، 
والذي يالقي ترحيب���ا وإعجابا بالغا 
من قبل السائحني العرب واخلليجيني. 

وطرحت »الوطنية« أيضا وجهة السفر 
الى عمان ملدة ليلتني بأسعار تنافسية 
تبدأ من 105 دنانير. كما اختارت عطالت 
الوطني���ة مدينة دمش���ق ملدة ليلتني 

بأسعار تبدأ من 125 دينارا.
م���ن جهة أخرى قدم���ت اخلطوط 
الكويتي���ة مجموعة متميزة  اجلوية 
من العروض تلبي رغبات العديد من 
املس���افرين تأتي على رأس���ها مدينة 
بيروت بأس���عار تبدأ م���ن 94 دينارا 

باإلضافة الى مدينة دبي بأسعار تبدأ 
من 55 دينارا، والبحرين ب�53 دينارا، 
وعمان بسعر يبدأ من 85 دينارا، وأخيرا 

دمشق بسعر يبدأ من 82 دينارا.
فيما قدم طيران االحتاد جزيرة بوكت 
بس���عر يبدأ من 186 دينارا، وبانكوك 
بس���عر يبدأ من 155دين���ارا، وأيضا 
كواالملبور بسعر يبدأ من 164 دينارا، 
وذلك جلذب أكبر نسبة من املسافرين 

خالل موسم اإلجازات.


