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 تايوان تجتذب ٦٫٥ ماليين سائح في ٢٠١١
 قال مدير مكتب السياحة في تايوان جانيس الي إن 
اجلزيرة تتوقع اجتذاب ٦٫٥ ماليني سائح أجنبي العام 

القادم بعد ازدهار قطاع السياحة لديها خالل ٢٠١١.
  وقال وزير النقل ماو شيه كو إن اجلزيرة استقبلت 
٥ ماليني سائح أجنبي حتى ٢٦ نوفمبر املاضي، وتتجه 

لتجاوز ٥٫٥ ماليني سائح للعام بأكمله.
  وقال إن بيانات هذا العام مرتفعة عن ٤٫٤ ماليني سائح 

العام املاضي. وشهد عدد السياح إلى تايوان منوا قويا 
في األعوام األخيـــرة نظرا للتعافي االقتصادي العاملي 
وحمالت الترويج وفتح تايوان أبوابها أمام الســـياحة 
الصينية في عام ٢٠٠٨. وقال ماو في مؤمتر عن السياحة 
إن «صناعة السياحة في تايوان وصلت إلى نقطة حتول.. 
يجب أن تتحول وتنفذ مشروعات جديدة مثل السياحة 

العالجية وسياحة التسوق وسياحة املعارض». 

 «الجـزيـرة» تقّدم دبي والبحرين 
  بأسعار  تبدأ من ١٣ دينارًا

 قالت مصادر مقربة من مجموعة طيران اجلزيرة انها 
واصلـــت تقدمي مجموعة متميزة من العروض بأســـعار 

تنافسية في السوق احمللي. 
  وكشفت املصادر ان هذه الوجهات تتضمن دبي وشرم 
الشيخ ودير الزور والدوحة ودمشق باالضافة الى األقصر 

وأسوان وأسيوط. 
  وعن األسعار، قالت املصادر ان طيران اجلزيرة طرحت كال 
من دبي والبحرين بأسعار تبدأ من ١٣ دينارا، فيما طرحت 

الدوحة وبيروت وعمان بأسعار تبدأ من ٢٠ دينارا. 
  وأضافت ان «اجلزيرة» طرحت ايضا كال من دمشـــق 
وسوهاج بأسعار تبدأ من ٢٥ دينارا، وكال من حلب ودير 
الزور والرياض بأسعار تبدأ من ٢٥ دينارا، اما جدة فأسعارها 
تبدأ من ٣٦ دينارا، وطرحت أسيوط بأسعار تبدأ من ٣١ 

دينارا، واالسكندرية بأسعار تبدأ من ٢١ دينارا. 
  وأكدت املصادر على ان طيران اجلزيرة تســـتمر في 
تقدمي هذه العروض من اجل زيادة احلصة السوقية بني 
الناقالت في السوق احمللي، باإلضافة الى تعزيز أرباحها 

عبر ارتفاع معدالت التشغيل التجاري. 
  ولفتت الى ان الشركة تضع نصب أعينها دائما املقترحات 
التي يتقدم بها العمالء سواء كانت خاصة بتطوير األداء 
او دراســـة أفضل مواعيد لإلقالع والهبوط مبا يتناسب 

مع مواعيدهم. 
  وأضافت ان الشـــركة قد أقرت زيادة وزن األمتعة من 
٢٠ الى ٤٠ كيلوغراما ليتناســـب مع رغبة عدد كبير من 

العمالء. 

 «الزمردة الخضراء» 
 تعتبر العاصمة االيرلندية من أهم املعالم 
الســــياحية األوروبية، حيث تتميز بالنهضة 
الفندقية عالوة على الهدوء واألجواء الرومانسية 
واالزدهار االقتصــــادي الكبير الذي جعل هذه 
البالد متثل أبرز قصص النجاح في دول االحتاد 

األوروبي.
  و«دبلــــن» هي عاصمة جمهوريــــة ايرلندا 
وأكبر مدنها، وتقع دبلن قرب نقطة املنتصف 
للساحل الشرقي االيرلندي على فم نهر ليفي 
وفي مركز إقليم دبلن، ومنذ القرون الوسطى، 
أصبح مصطلح «إقليم دبلن» بديال عن مصطلح 
«محافظة دبلن» بينما يشمل مصطلح «منطقة 
دبلن العظمى» املدينة وجميع احملافظات الباقية، 
وبلغ عدد ســــكان دبلن ٤٩٥٫٧٨١ في تعداد عام 

.٢٠٠٢
  فمنذ أقل من ٢٠ عاما كانــــت ايرلندا دولة 
نامية تفتقد اخلدمات املميزة ولكنها اليوم من 
أهم املراكز الســــياحية العاملية سواء بالنسبة 
إلى األوروبيني أو األميركيني الذين يتحدرون 

بأعداد ضخمة من أصول ايرلندية.
  وقالت جيرالدين ايجان، مديرة التســــويق 
والتنمية في هيئة الســــياحة االيرلندية: «إن 
العاصمة االيرلندية «دبلن» ينبغي أن تصبح 
منافسا قويا للندن بالنسبة إلى السائح العربي، 
خصوصا أن ايرلندا تتمتع حاليا بعناصر جذابة 
كبيرة بالذات لدول مجلس التعاون اخلليجي». 

وأشــــارت إيجان في تصريح أوردته صحيفة 
«احلياة» اللندنية إلى أن «دبلن» أصبحت فعال من 
أهم العواصم السياحية األوروبية، حيث تتميز 
ايرلندا بارتفاع مســــتوى اخلدمات السياحية 
عالوة على أجواء االزدهار االقتصادي الكبير 

التي تنعم بها.
  وأكدت ايجان أن هيئة السياحة االيرلندية 
وضعــــت خططا جديدة لكي جتذب الســــائح 
اخلليجي الذي يقصد لنــــدن لقضاء فترة من 
الوقت أيضا هنا لالســــتمتاع بأجواء مختلفة 
عن بريطانيا، خصوصا أن الشعب االيرلندي 
يتميز بطباع عديــــدة تكاد تقترب من العرب، 
فهناك األجواء العائلية احلميمة والطابع احملافظ 
نسبيا واالنفتاح التام على الثقافات والشعوب 

األخرى.
  وأضافت: أن عدد الســــياح العرب ال يزيد 
سنويا ويتراوح بني ٥ آالف و٧ آالف شخص، 
مشــــيرة إلى أن هذا ال يعكس حجم العالقات 

املميزة بني العالم العربي وايرلندا.
  وكان بيرتي اهيرن، رئيس الوزراء االيرلندي، 
حرص خــــالل العام احلالي على القيام بجولة 
شملت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربيــــة املتحدة على رأس وفد يضم ١٤٠ من 
كبار رجال األعمال واملصارف واملســــتثمرين 
للعمل على زيادة وتعزيز العالقات االقتصادية 

مع املنطقة. 

 من أهم المعالم السياحية األوروبية 

 «شوشتر» اإليرانية  مدينة تجري من تحتها األنهار
 تشبه في تصميمها اللوحة الفنية التي صنعتها 
يد فنان مبدع، حيث املباني التي اتخذت من األنهار 
واملياه الصافية أرضا لها، في سيمفونية رائعة ال 
نراها اال في اللوحات الفنية، ولكنها ليست لوحة 
خيالية بل حقيقة واقعة تستطيع انا تعيش فيها 
وتنعم بجمالها، إنها مدينة «شوشتر» اإليرانية، التي 
تبعد عن مدينة الشوش أقل من عشرة كيلومترات 

وتقع شمال األهواز في جنوب إيران.
  يرجع تاريخ املنطقة إلى ٥٠٠٠ قبل امليالد وقد 
كانت عاصمة امبراطورية عيالمية (سوسيانا) وقد 
عثر فيها على مسلة حمورابي الشهيرة. واسم املدينة 
املتعارف عليه في التاريخ اإلسالمي هو «تستر»، 
وهي املدينة احلصينة التي استشهد على أسوارها 
احلصينة الكثير من الصحابة رضوان اهللا عليهم 

ومنهـــم البراء بن مالك أخو أنـــس بن مالك رضي 
اهللا عنهما. وقد فتحـــت هذه املدينة مبكيدة حيث 
تسلل الصحابي اجلليل مجزأة بن ثور السدوسي 
إلى داخل املدينة عن طريق أنفاق املياه بني اجلبال 

ودخل املدينة وفتح أبوابها للمسلمني.
  ويعد النظام املائـــي املدهش باملدينة من أروع 
إبداعات العقل البشري خاصة حني نتخيل أنه ومنذ 
مت بناؤه من آالف السنني وحتى اليوم ما زال يعمل 
بكفاءة مدهشة ليروي ٤٠٫٠٠٠ هكتار من البساتني 

التي تقع جنوب مدينة شوشتر.
  ويعد أكثر ما مييز املدينة من الناحية اجلمالية هي 
الطريقة التي تصب بها قنوات الري في النهر ألنها 
تشكل شالالت تنساب من املنحدرات الصخرية على 

ضفاف النهر لترسم لوحة فنية رائعة اجلمال. 

 أعلن عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ 
ان عدد السياح الذين قصدوا املدينة في 
العام ٢٠١٠ بلغ ٤٨٫٧ مليون سائح وهو 
رقـــم فاق التوقعات والعدد الذي حتقق 
في ٢٠٠٩ ساهم في توفير وظائف أكثر 

في قطاع الضيافة.
  ونقلت شبكة «سي إن إن» األميركية 
عن بلومبرغ قوله ان عدد الســـياح في 
٢٠١٠ ارتفع بنسبة ٦٫٨٪ عما كان عليه 
في العـــام ٢٠٠٩ وتخطى التوقعات بأن 
يكـــون ٤٧٫٥ مليون ســـائح. وتوقع أن 
يبلغ عدد السياح مع حلول العام ٢٠١٢ 

نحو ٥٠ مليون سائح.
  وذكر بلومبرغ ان ٦٦٠٠ وظيفة أضيفت 
إلى قطاع الضيافة في العام املاضي ومت 
استخدام عدد من النيويوركيني فاق أي 

رقم سجل من قبل.
  ولفـــت إلى ان نســـبة احلضور في 
املؤسســـات الثقافية غير الربحية وفي 
عروض مسارح برودواي شهدت ارتفاعا 
فيما ارتفع الثمن املطلوب لتمضية ليال 

في الفنادق بشكل عام.
  وقال بلومبرغ ان «قوة قطاع السياحة 
هي أحد األســـباب التـــي جعلت مدينة 
نيويـــورك األقل تأثرا بني املدن األخرى 
الوطني ومازال  باالنكماش االقتصادي 
هذا أحد األسباب التي تسمح لنا بالنمو 

بشكل أسرع».
  وأوضح ان ٣٩ مليون زائر لنيويورك 
كانوا من داخل الواليات املتحدة ٩٫٧ ماليني 
من خارجها. وارتفع معدل سعر الغرف 
بالفنادق إلى ٣٣٠ دوالرا في ديســـمبر 
٢٠١٠ وهو ارتفاع يقدر بـ ٨٫٩٪ عن العام 
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 ٤٨٫٧  مليون سائح قصدوا نيويورك في العام ٢٠١٠


