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 علمت «األنباء» من مصادرها ان عطالت طيران 
اجلزيرة قدمت مجموعة من العروض املتميزة 
إلى وجهات سفر تالقي ترحيبا وإقباال كبيرا من 
املواطنني واملقيمني، خصوصا مع قرب االحتفاالت 

برأس السنة امليالدية.
  وقالت املصادر ان العروض شــــملت تذاكر 
السفر واإلقامة ملدة يومني شامل الضرائب إلى 
وجهات كل من بيروت والدوحة ودبي وشــــرم 

الشيخ باإلضافة إلى البحرين.
  وعن األسعار، أشارت املصادر إلى ان العطالت 
قدمت فندق جفينور روتانا في بيروت بأسعار 
تبدأ من ١٠٩ دنانير، وفندق اوريكس روتانا في 
الدوحة بأسعار تبدأ من ٩٨ دينارا، وفندق روز 
ريحان روتانا في دبي بأسعار تبدأ من ٧٤ دينارا، 
وفندق كورال روتانا في مدينة شــــرم الشيخ 
بأسعار تبدأ من ٩٠ دينارا، وفندق ومنتجع الدانة 

نوفوتيل البحرين بأسعار تبدأ من ٩٨ دينارا.
  من جهــــة أخرى، قالت املصــــادر ان طيران 
اجلزيرة قدمت عروضا قوية على مجموعة من 
الوجهات شاملة الضرائب منها اإلسكندرية بأسعار 
تبدأ من ٢١ دينارا ودبي بأسعار تبدأ من ١٣ دينارا 
وعمان بأســــعار تبدأ من ٢٣ دينارا والبحرين 
بأسعار تبدأ من ١٦ دينارا وبيروت بأسعار تبدأ 
من ٢٢ دينارا واألقصر بأسعار تبدأ من ٢٥ دينارا 

وأسيوط بأسعار تبدأ من ٣٠ دينارا.

  وأكدت ان الشـــركة باتت تعزز قدراتها عبر 
رفع رأسمال شركة «سحاب» لتأجير الطائرات 
بقيمة ٩ ماليني دينار ليصل إجمالي رأسمالها الى 
٢٩ مليون دينار، وذلك ملواصلة انتهاز الفرص 

اجلديدة التي يقدمها السوق.
  ويأتي االستحواذ مجموعة طيران اجلزيرة 
على شـــركة «ســـحاب» بالكامل كخطوة أولى 
ورئيســـية في تنفيذ إســـتراتيجية املجموعة 
للتكامل العمودي والتي تسعى الى االستثمار 
في اخلدمات التي تساند عمليات النقل اجلوي 

التجاري.
  وتوفر «سحاب» العديد من الفوائد التي دفعت 
املجموعة الستحواذها ومنها اإليرادات الثابتة 
التي يوفرها قطاع تأجير الطيارات واملنفذ الى 
قطاع التأجيـــر العاملي، واليوم نرى املزيد من 
هذه الفرص في قطاع تأجير الطائرات ونتطلع 
النتهازها مع إمتام عملية رفع رأسمال الشركة 

من خالل موارد داخلية للمجموعة.
  جدير بالذكـــر ان مجموعة طيران اجلزيرة 
متتلك ١١ طائرة من طراز ايرباص A٣٢٠، وتقوم 
«ســـحاب» بتأجير ســـت طائرات منها لشركة 
طيران اجلزيرة، وأربع طائرات أخرى لـ «فيرجن 
أميركا» وهي من شركات الطيران األسرع منوا 
في الواليات املتحدة، وطائرة أخيرة لعميل لم 

يتم اإلعالن عنه بعد. 

  وأكدت ان الشـــركة باتت تعزز قدراتها عبر 
رفع رأسمال شركة «سحاب» لتأجير الطائرات 
 ماليني دينار ليصل إجمالي رأسمالها الى 
 مليون دينار، وذلك ملواصلة انتهاز الفرص 

اجلديدة التي يقدمها السوق.
  ويأتي االستحواذ مجموعة طيران اجلزيرة 
على شـــركة «ســـحاب» بالكامل كخطوة أولى 
ورئيســـية في تنفيذ إســـتراتيجية املجموعة 
للتكامل العمودي والتي تسعى الى االستثمار 
في اخلدمات التي تساند عمليات النقل اجلوي 

  وتوفر «سحاب» العديد من الفوائد التي دفعت 
املجموعة الستحواذها ومنها اإليرادات الثابتة 
التي يوفرها قطاع تأجير الطيارات واملنفذ الى 
قطاع التأجيـــر العاملي، واليوم نرى املزيد من 
هذه الفرص في قطاع تأجير الطائرات ونتطلع 
النتهازها مع إمتام عملية رفع رأسمال الشركة 

من خالل موارد داخلية للمجموعة.
  جدير بالذكـــر ان مجموعة طيران اجلزيرة 
A٣٢٠ طائرة من طراز ايرباص A٣٢٠ طائرة من طراز ايرباص A٣٢٠، وتقوم 
«ســـحاب» بتأجير ســـت طائرات منها لشركة 
طيران اجلزيرة، وأربع طائرات أخرى لـ «فيرجن 
أميركا» وهي من شركات الطيران األسرع منوا 
في الواليات املتحدة، وطائرة أخيرة لعميل لم 

عنه بعد. 

 انطالق أنشطة معرض جدة للسياحة في ٢٠ الجاري
 تنطلق فعاليات معرض جدة للسياحة 
حتت شعار (بوابة العبور للسياحة) مبشاركة 
أكثر من ٢٠٠ جهة مع توقعات بوصول عدد 
زائريه الى أكثر من ١٠ آالف زائر، وذلك خالل 

الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ من الشهر اجلاري.
  وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح 
كامل في تصريح صحافي باملناسبة أهمية 

املعرض في إظهار مناطق اجلذب السياحي 
للزوار والسياح مشيرا الى ان مدينة جدة 
تتميز بشواطئ جميلة وكورنيش يعد اكبر 
كورنيش على املســــتوى احمللي ان لم يكن 
عامليا بطــــول يصل الى ٤٨ كيلومترا. وبني 
كامل أن الفرص أمام السائح متعددة ومختلفة 
وتتيح له قضــــاء وقت ممتع وتتوافر فيها 

الكثير من اخليارات السياحية سواء كانت 
سياحة بحرية أو سياحة تسويقية أو سياحة 
عالجية. وتوقع ان يســــاعد املعرض على 
التنشيط والسياحة في مدينة جدة السيما 
ان من ابرز أهداف املعرض بناء الســــياحة 
كصناعة الى جانب الصناعات األخرى باعتبار 

السياحة عنصر اقتصادي مهم.

  وأكدت ان الشـــركة باتت تعزز قدراتها عبر   وأكدت ان الشـــركة باتت تعزز قدراتها عبر  علمت «األنباء» من مصادرها ان عطالت طيران 

 «عطالت الجزيرة» تقدم ليلتين إلى دبي ٧٤ دينارًا وبيروت ١٠٩ دنانير
 اإلسكندرية واألقصر وأسيوط بأسعار تبدأ من ٢١ و٢٥ و٣٠ دينارًا

 كشفت شـــركة أماديوس عن 
دراســـتها التي تظهر أن منطقة 
الشـــرق األوسط باتت على بعد 
خطوات من أن تصبح مركز السفر 

األبرز عامليا. 
  ويحدد التقرير اجلوانب التي 
ينبغي أن تركـــز عليها املنطقة 
الستثمار إمكانياتها في احلفاظ 
على مكانتها كمركز عاملي للسفر، 
كما حتذر الدراســـة من التراخي 
واملخاطر التي قد تنجم عن غياب 
التنسيق بني السياسات اإلقليمية 
التنظيم  العامة علـــى صعيـــد 

واالستثمار وإدارة األعمال.
  وأبرزت أماديوس في تقريرها 
مجموعـــة العوامـــل التي تتيح 
ملنطقة الشرق األوسط االستفادة 
التي  التالية للعوملة  من املوجة 
تقودها االقتصادات الناشئة، مثل 
الصني والهند وأميركا الالتينية 
العوامل  وأفريقيا. وتشمل هذه 
الذي  املوقع اجلغرافي للمنطقة 
يتوسط الطرق اجلوية الرئيسية، 
ومنوها االقتصادي املتزايد الذي 
يقارن بنمـــو مجموعة الثماني، 
واالســـتثمارات الكبرى املخطط 
لها في قطاع السفر، مبا في ذلك 
التقديرية  مطارات تصل كلفتها 
إلى ٦٨ مليار دوالر أميركي. كما 
يسلط التقرير الضوء على نهج 
االبتكار والتقنيـــة الذي تتبناه 

املنطقة.
  وقال التقرير انه مما ال شك فيه 
أن االستثمار في قطاعات السفر 
والضيافة والطيران سيمكن منطقة 
الشرق األوسط من تنويع مواردها 
االقتصادية عبر خطط للتوسع في 
أنشطة السياحة محليا وإقليميا 

 ٤ تريليونات دوالر قيمة مشاريع السياحة والسفر المعلن عنها في المنطقة
 في تقرير لـ «أماديوس»: الشرق األوسط مؤهل ليكون مركز السفر األبرز عالميًا

وعامليا. ومن املتوقع أن يتضاعف 
عدد السياح املسافرين إلى الشرق 
األوسط ليبلغ ١٣٦ مليون سائح 
بحلول عـــام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٥٤ 
مليونا عام ٢٠٠٨. كما يرجح أن 
تكون السياحة الدينية في اململكة 
العربية السعودية عامال رئيسيا 
جديدا جلني العائدات حيث حققت 
اململكة عام ٢٠٠٩ ما يزيد على ٧ 
مليارات دوالر من زوار األماكن 
الدينية، الذيـــن يتوقع أن تزيد 
أعدادهم من ١٢ مليون زائر عام 
٢٠٠٩ إلـــى ١٥ مليونا عام ٢٠١٣، 
وسيسهم ظهور عدد من شركات 
الطيران االقتصادي في دعم هذه 

املوجة.

  وناقـــش التقرير الدور الذي 
ميكن لالبتكار والتقنيات اجلديدة 
أن تلعبه فـــي دعم عملية النمو 
املستقبلي، كما تناول االستثمارات 
االستراتيجية التي توظفها شركات 
الطيـــران باملنطقـــة فـــي مجال 
التقنيـــات اجلديـــدة للطائرات، 
فضال عن الـــدور احملوري التي 
التحتية لتقنية  البنيـــة  تلعبه 

املعلومات. 
  وقدم التقرير بعض التوصيات 
التي تركز على احلاجة إلى حتقيق 
التكامل والشفافية، مبا في ذلك 
صياغة إطار تنظيمي مشـــترك 
في جميع أنحاء املنطقة يشـــمل 
أحـــكام التأشـــيرات، الهجـــرة، 

ومراقبـــة احلركة اجلوية. ودعا 
التقرير إلى حتقيق قدر أكبر من 
الشفافية املالية، السيما من قبل 
شركات الطيران التي حتتاج إلى 
تأكيد استقالليتها وعدم اعتمادها 
على املســـاعدات احلكومية. كما 
يســـتعرض التقرير املزايا التي 
الكبرى  النقل  جتنيها شـــركات 
في حال انضمامها إلى التحالفات 
العاملية، أو إبرامها اتفاقيات الرمز 
الشـــركات الشرق  املشترك مع 

أوسطية.
  وتعقيبـــا علـــى التقرير قال 
نائب رئيس أماديوس في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا أنطوان 
مـــدور: «متتاز منطقة الشـــرق 

األوســـط عن غيرها من املناطق 
بأنها تشـــكل حلقة وصل تربط 
بني العديد من الوجهات العاملية 
الرئيسية برحلة جوية واحدة، 
وذلك بفضل ما يكرسه قادة األعمال 
والسياســـة من تفـــان وطموح 
وابتكار للوصول إلى هذه الغاية. 
وتواصل املنطقة عموما تركيزها 
علـــى التخطيط االســـتراتيجي 
واألنشطة االستثمارية الطموحة، 
مـــع احلرص علـــى تبني أحدث 
التقنيات، ممـــا يؤهلها لتحقيق 
قفزة تنافسية كبيرة تضمن لها 
قيادة املوجة املقبلة من العوملة. 
وإن الهدف املتمثل في أن تكون 
منطقة الشرق األوسط مركز السفر 
األبـــرز عامليا بحلول عام ٢٠٢٥، 
أصبح اليوم بني أيدينا رغم وجود 

عقبات عديدة».
  مـــن جهتها، علقت الشـــريك 
اإلداري في شـــركة «إنسايتس 
لالستشارات اإلدارية» منى فرج: 
«من وجهـــة نظر عاملية، الركود 
الذي حلق مبشاريع تطوير مراكز 
الســـفر العامليـــة احلالية يبرز 
احلاجة إلى تطوير مراكز ســـفر 
جديدة، وتشـــكل منطقة الشرق 
األوسط اخليار األمثل نظرا للمزايا 
التي تتســـم بها من حيث املوقع 
اجلغرافي االستراتيجي، والنمو 
القوي في إجمالي الناجت احمللي، إال 
أنها حتتاج إلى العمل بجد جلذب 
فئات جديدة من املســـافرين من 
رجال األعمال والسياح. وقد طرح 
التقرير في هذا الشأن عدة عوامل 
حتتاج للمعاجلة كي يتمكن الشرق 
األوسط من بلوغ هدفه ويصبح 

مركز السفر العاملي األبرز». 

 منى فرج وأنطوان مدور

 «قصص من الخيال».. مشروع سياحي 
لزيارة القالع التاريخية في لندن

 لندنـ  أ.ش.أ: بدأت احلكومة البريطانية في تنفيذ 
مشروع سياحي يدعو إلى زيارة القالع التاريخية 
في أنحاء اجنلترا، وزيارة املباني البرملانية واملسارح 

االجنليزية، ويطلق عليه «قصص من اخليال».

  ومـــن املنتظر أن يتكلف تنفيذ هذا املشـــروع 
الســـياحي نحو مليـــون دوالر.. ومـــن بني هذه 
األماكن السياحية زيارة إحدى القالع التاريخية 

في اسكوتلندا. 

 ميدان «تقسيم».. قلب إسطنبول الذي ال يتوقف عن الخفقان
 ميدان «تقسيم» أجمل ميادين أسطنبول اذ توجد فيه 
جلسات جميلة وســـاحرة وال يخلو من املارة وينتشر 
على جنباته احملالت واملقاهي ومير في وســـطه الترام 

الذي ينقل الناس بني طرفي الشارع.
  ويعتبر ميدان «تقسيم» مركز املدينة اذ يسهل التنقل 
منه الـــى أي مكان فيها، كما ان بـــه الكثير من الفنادق 
على مختلف أنواعها ويعج امليدان بالناس على مختلف 
توجهاتهم منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الـ ١٢ ليال 

كل يعيش حياته بحرية لكن مع احترام اآلخر.
  ويكتظ امليـــدان أيضا بالســـائحني الذين يزورون 
اســـطنبول حيث يجلس بعضهم على املقاهي الراقية 
اضافة الى طلبة اجلامعات اخلاصة من ذوي السيارات 
الفارهة وكذلك القيادات األمنية التي تتمركز في امليدان 
لتأمـــني طريق ذهاب وعودة كبار املســـؤولني من والى 
الفنادق التي تعقد فيها املؤمترات الدولية وهناك أيضا 
النشطاء املعارضون الذين يحاولون التظاهر أو االعتصام 

في امليدان.
  يكاد ميدان «تقسيم» الذي يرجع تاريخه الى عام ١٧٣٣ 
ويضم نصبا تذكاريا يسمى «األثر التذكاري اجلمهوري» 
يكون صورة مصغـــرة للمدينة التاريخية بكل ما فيها 
من تناقضات فهو يضم الكثير من املطاعم ذات األسماء 
العاملية ومكاتب لشركات الطيران العربية واألجنبية.

  ويقول رئيس بلدية «بيه أوغلو» أحمد مصباح دميرجان 
ان «ميدان تقسيم باسطنبول هو مقياس املدينة..مقياس 
حرارتها وايقاعها ونبضها وهو املجرى البشــــري الدافق 
لهذه املدينة العريقة فاحملالت املنتشرة على جانبيه تتيح 
للشخص فرصة اختيار هدايا لألصدقاء وألفراد العائلة كما 

متنحه فرصة اكتشاف املطبخ التركي».
  وأضاف: «تقســــيم» ميدان فسيح جدا تقام فيه أحيانا 
بعض االستعراضات واأللعاب كما يضم مجموعة من التماثيل 
البرونزية املزينة بالرخام وحتفل ساحته بأسراب احلمام»، 
مشيرا الى أن امليدان يعتبر معبرا رئيسيا لكل من يريد قطع 
اسطنبول من شرقها الى غربها أو من شمالها الى جنوبها 

ويوجد به عدد كبير من السفارات األجنبية.
  وينفتح على ميدان «تقسيم» شارع االستقالل الذي يعتبر 
من أشهر شوارع اسطنبول والذي يزوره يوميا ما يقارب ٣ 
ماليني شخص ويبلغ طوله ٣ كيلومترات تقريبا ويحتوي 
على الكثير من املباني األثرية ومحالت مالبس ومعارض 

كما يخترقه خط مترو قدمي أقيم منذ العهد العثماني.
  وعرف شارع االستقالل باسم «اجلادة الكبيرة» خالل 
الدولة العثمانية وقد حتول الى قبلة لألجانب والى مركز 
للمثقفني العثمانيني واملنفتحني على الثقافة الغربية ابان 

زمن اإلصالحات العثمانية أوائل القرن الـ ١٩.
  وقـــال دميرجان «ان زيارة اســـطنبول تفرض على 

الشخص أن يزور شارع االستقالل مبيدان «تقسيم» فهو 
شارع مزدحم جدا ويقصده اجلميع من أتراك وسياح ذلك 
ألنه مكان رائع للتسوق من جهة وللمشي أيضا فقد زار 
اسطنبول هذا العام ما يقارب من مليون عربي ومن دون 

مبالغة لقد مر القسم األكبر من هذا الشارع».
  ميدان «تقســـيم» الذي ينبـــض باحلياة ليال ونهارا 
يفضله املواطنون احملليون والسياح األجانب على حد 
سواء لذا يجد فيه املار كل ما يبحث عنه فعلى جانبيه 
الى شارع االستقالل تنتشر املقاهي واملطاعم وكذا بائعو 
املعجنات الســـاخنة واملثلجات أما مقاهي الشاي التي 
تبيع الكعك وتسمى «سميط سراي» فهي املكان املفضل 

للجميع».
  وعلى الرغم من ماضي ميدان تقسيم وشارع االستقالل 
العثماني اال انهما تعبيران قويان عن اسطنبول اوروبية 
التوجه اذ يستطيع الزائر أن يرى مثال في شارع االستقالل 
املسجد الى جانب الكنيسة واملعبد فهذه املدينة ال تعرف 
التفريق بني األديان فهي جتمع ماضي اسطنبول بحداثتها 
على نحو ال يفعله أي ميدان أو شارع آخر في حاضرة 

تركيا واألناضول.
  ولكل تلك األســـباب مجتمعة فإن ميدان «تقســـيم» 
وشـــارع االســـتقالل من األماكن التي يرتادها السائح 

باستمرار. 

 إعداد: أحمد يوسف


