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»اجلزيرة« تقدم 7 وجهات سفر 
بأسعار تبدأ من 30 دينارًا

فيما جاء املس���افات األطول بأسعار تبدأ من 
30 دينارا لوجهات كل من حلب، أس���يوط، دير 

الزور، اسطنبول، جدة، مشهد، الرياض.
وتؤكد مص���ادر متابعة داخل اجلزيرة على 
مواصلتها حتقيق أرباح جيدة خالل الربع االول 
من الع���ام احلالي، وذلك عل���ى خلفية خطتها 
اإلستراتيجية التي اعتمدتها مؤخرا، والتي تهدف 
الى زيادة حصتها السوق من سوق النقل اجلوي 
في الكويت، باإلضافة الى اعتمادها تقدمي أفضل 
وارقى اخلدمات على منت رحالتها املختلفة الى 

جميع واجهاتها العاملة عليها.
واش���ارت الى انه ضمن خط���ة »العودة الى 
الربحية«، فقد دخلت ش���ركة »سحاب لتأجير 
الطائرات« قط���اع التأجير العاملي حيث أبرمت 
عقدا طويل األمد لتأجير أربع طائرات إيرباص 
من طراز A320 لشركة »فيرجن أميركا«، وهي 
من ش���ركات الطيران األسرع منوا في الواليات 

املتحدة.
كما واصلت طيران اجلزيرة االستحواذ على 
حصة س���وقية قيادية من بني جميع الناقالت 
الكويتية إلى أغلبية الوجهات التي تشغل إليها 

في الربع الثالث.
وتبني املصادر استمرار التزام الشركة مبواعيد 
االقالع بنسبة تعد هي االعلى بني جميع شركات 
النقل اجلوي في السوق الكويتي، باإلضافة الى 
التزامها ايضا بوزن 40 كليوغراما للمسافرين 

على جميع رحالتها.

واصلت شركة طيران اجلزيرة تقدمي مجموعة 
متميزة من العروض خالل شهر مارس اجلاري 

حتت شعار »جنون األسعار«.
وتتضمن العروض اجلدي���دة مجموعة من 
احملطات ذات املسافات املتقاربة بأسعار متشابهة. 
وعرض »اجلزيرة« وجهات كل من اإلسكندرية 
والبحرين وبيروت بأسعار تبدأ من 17 دينارا، 
فيما قدمت وجهات كل من عمان، دم������ش���ق، 
الدوحة، األقصر، سوهاج، بأسعار تبدأ من 25 

دينارا.

ال يسمح للنساء بقيادة الدراجات ألن ذلك »غير أنيق«

»برنامج كوريو«.. سياحة فريدة من نوعها
في كوريا الشمالية األكثر انعزااًل في العالم 

بعي����دا  أ.ف.پ:   � بك����ني  
ع����ن الس����ياحة اجلماعية التي 
تش����هدها األماك����ن الثقافية أو 
املنتجعات الش����هيرة في آسيا، 
بدءا من أنغكور وات وصوال الى 
فوكيت، يصطحب نيكوالس بونر 
حفنة من املسافرين الى كوريا 
الشمالية، البلد االكثر انعزاال في 
العالم، في رحلة مختلفة وخارجة 

عن املألوف.
هذه الرحالت التي بدأت في 
ع����ام 1993 مع 12 س����ائحا فقط 
تنظمها مجموعة »كوريو« التي 
أسس����ها بونر، مهندس املناظر 
الطبيعية البريطاني السابق. وقد 
عرفت 1300 سائح العام املاضي 
بهذا البلد الذي لم يفتح ابوابه 

للغربيني قبل العام 1987.
السياح الذين انطلقوا بقلق 
الى هذا البلد املعروف بقساوته 
واملعرض للمجاعات بانتظام، 
عادوا منه����ا وكأنهم كانوا على 
كوكب املريخ. وهم مبعظمهم من 
الرجال، وربعهم من األميركيني 

وال يضمون أي صحافيني.
هذا م����ا حصل م����ع دنيس 
مورفي، وهو مهندس كيميائي 
التي  بريطاني ذه����ل باملعاملة 
لقيه����ا خالل إقامته، ويقول انه 
عومل وكأنه »مسؤول رسمي«. 
الزيارة  بطبيعة احلال كان����ت 
منظمة ومضبوطة بحذافيرها 
اال انها »كانت ساحرة في عالم 

مختلف متاما«.
في البداي����ة، لم يكن بإمكان 
ش����ركة »كوري����و« اصطحاب 
سياحها إال إلى بيونغ يانغ في 
املنطقة منزوعة الس����الح وإلى 
جبل ميوه يانغ، على ما شرح 
نيك بونر لوكالة فرانس برس 

في مكتبه في بكني.
الذي ينظم  واضاف بون����ر 
رحالت����ه بالتعاون مع ش����ركة 
»كوريا انترناشونال كومباني« 
احلكومية »ش����يئا فشيئا، بدأ 
يسمح لنا بدخول أماكن أخرى. 
كان ذل����ك رائع����ا، ومبنيا على 

الثقة«.
بفضل 40 مرشدا محليا متعدد 
الرحالت،  اللغات، اتسع نطاق 

الت����ي جتمع 100 ألف مش����ارك 
يؤدون الرقصات األفضل تصميما 
في العالم. هذه الرحالت املكلفة 
)990 ي����ورو ألربع ليال( تتيح 
لني����ك بون����ر متوي����ل مغامرة 
اخ����رى تتطلب أم����واال كثيرة: 
افالم وثائقية يت����م تصويرها 
الش����مالية وحتظى  في كوريا 
باالستحسان في مهرجانات مثل 
مهرجان س����اندانس. وهنا البد 
من التساؤل »هل يجب الذهاب 
الى كوريا الشمالية؟« ذلك البلد 
االنعزالي واملتهم بانتهاك حقوق 

االنسان؟
بالنسبة الى بيتر بسياخوس، 
وهو محام يوناني عاد من كوريا 
الشمالية للتو، فإن تنمية قطاع 
السياحة هي أفضل وسيلة للحد 

من انعزال هذا البلد.
ويشرح لوكالة فرانس برس 
»هذا س����يزيل قليال الش����عور 
باخلوف من االجانب لدى الكوريني 
الش����ماليني ويعلمنا ان كوريا 

الشمالية ليست عدوتنا«.

»هذا لم يحصل من قبل. انه حتد 
حقيقي. في بيونغ يانغ، ال يسمح 
للنساء بركوب الدراجات ألن ذلك 

يعتبر خطرا وغير أنيق«.
برنام����ج »كوريو« فريد من 
نوعه: زيارة تتمحور حول 21 
م����ارس »ذكرى الغ����اء ضريبة 
الدخل«، و»استرخاء في مصح 
قدمي على الساحل الشرقي« أو 
زيارة مصن����ع لتوضيب ثمار 

البحر أو مزرعة تعاونية.
الص����ور االيجابية  انها من 
الت����ي توافق كوريا الش����مالية 
على اظهاره����ا للغربيني، وهو 
بلد ال ميكن التنقل فيه من دون 
مرشد محلي. هذا ما دفع السائح 
الى  االس����ترالي الكالن اوليف 
التساؤل ان كان قد رأى »الوجه 
احلقيقي لكوريا الشمالية« عند 
زيارته مزرعة منوذجية زارها 
الرئيس السابق كيم ايل سونغ 
مرارا. لكن بالنسبة الى اجلميع، 
أجمل حلظات الرحلة هي »االلعاب 
اجلماعية«، تلك اللوحات احلية 

لينتق����ل الى الس����احل الغربي 
الش����رقي وشواطئه  والساحل 
الس����احرة، وحتى ال����ى مدينة 
شونغجني الصناعية، وهايجو 

في الشمال.
ومت����ر الرح����الت ايضا في 
كايسونغ، ومدينة نامفو الساحلي 
وجبل بايكدو، وهو جبل مقدس 
بالنسبة الى الكوريني الشماليني 
ولد كيم جونغ ايل في جواره، 
وكان محظورا في السابق على 
الزوار... االميركيني. وحتى اآلن 
ال يسمح لهؤالء مبغادرة كوريا 

الشمالية بالقطار.
هامهونغ، ثانية كبرى املدن 
في كوريا الش����مالية والتي لم 
تفتح ابوابها لألجانب اال العام 
املاضي، مدرجة ايضا في مسار 
الرحلة. وكذلك راس����ون، وهي 
منطقة تبادل حر نادرا ما يزورها 
الس����ياح. وفي سبتمبر املقبل، 
س����يتمكن الغربيون من التنزه 
على الدراجات الهوائية بالقرب 
من جبل بايكدو. يقول نيك بونر 

األلعاب اجلماعية 
جتمع 100 ألف 
مشارك يؤدون 

الرقصات األفضل 
تصميمًا 

في العالم

إعداد: أحمد يوسف  ٭

اإلسكندرية والبحرين وبيروت بأسعار تبدأ من 17 ديناراً

الفنادق في كوريا الشمالية


