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ملدة 6 ليال أو ليلتني للشخص الواحد واإلقامة في أكبر الفنادق مع تذكرة الذهاب واإلياب

 »اجلزيرة للعطالت« تطرح عروضًا لـ 8 وجهات بأسعار تنافسية
 كشف مكتب اجلزيرة للعطالت عن عروض سعرية جديدة 
خالل فت���رة صيف 2011 لعدد من الوجه���ات التي حتط فيها 
طائ���رات اجلزيرة، وذلك من خالل مكتب »اجلزيرة للعطالت 
»الذي يتشارك مع سلسلة كبيرة من الفنادق العاملية لتقدمي 
خدمات متميزة حيث ميكن للعمالء احلجز لقضاء ليلتني لفرد 
واحد في كل من دبي بس���عر 75 دينارا وج���دة ب� 134 دينارا 
والبحرين ب� 79 دينارا وعمان ب� 89 دينارا وشرم الشيخ ب� 91 
دينارا فضال عن قضاء 6 ليال في كل من دمشق ب� 157 دينارا 

واالسكندرية ب� 122 دينارا وأخيرا اسطنبول ب� 281 دينارا.
 وذك���رت مصادر ل� »األنباء« ان ع���روض مكتب اجلزيرة 
للعطالت تأتي ضمن خطة الش���ركة لتحريك سوق الطيران 
واالستحواذ على شريحة كبيرة من املسافرين في جميع الدول 
التي تعمل فيها اجلزيرة ولتحافظ أيضا »طيران اجلزيرة« على 
مكانتها وسط العروض القوية التي تقدمها الناقالت العاملة في 
الكويت، متوقعة أن يتم االعالن عن عروض جديدة للعطالت 

الصيفية في منتصف يونيو املقبل.
وميكن للعمالء والراغبني في السفر احلجز من خالل موقع 
اجلزيرة للعطالت، الذي يتميز بطريقة سهلة في االستخدام 
باإلضافة إلى جميع سبل األمان سواء للحجز من خالل الڤيزا 
أو املاستر وذلك بهدف تزويد سواء رجال األعمال أو السياح 
في جميع أنحاء العالم بوس���يلة سهلة االستخدام وفعالة من 
حيث التكلفة حلجز اإلقامة في الفنادق العاملية، هذا ومع بدء 
موسم الصيف، تشرع الشركة في تقدمي عروضها املميزة ليتمكن 
املسافرون من حجز رحالتهم والتخطيط لعطلة صيفية متميزة، 
واالستمتاع بأسعار تذاكر مخفضة إلى وجهات سياحية متنوعة 
وجديدة، حيث تواصل »طيران اجلزيرة« جهودها دائما ملنح 
املسافرين حرية الطيران سواء عبر تقدمي أسعار مخفضة، أو 

أوقات سفر مريحة، أو وجهات متنوعة رائعة.
محمود فاروق  ٭

»هونغ كونغ«.. مدينة األضواء 
وأحد أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم

أخذت »هونغ كونغ« مكانا 
متقدما بني مصاف املواقع اجلاذبة 
العالم خالل  للس����ياحة حول 
اآلونة األخي����رة نظرا لتمتعها 
مبعالم سياحية شهيرة والعديد 
من املشاهد اخلالبة مثل ميناء 
فيكوريا حيث ميكنك مشاهدة 
سيمفونية من األضواء كل ليلة، 
إلى جانب العدي����د من املعالم 
الس����ياحية مث����ل املتاحف في 
جزيرة هونغ كونغ، كاولون، 
األراض����ي اجلدي����دة، واجلزر 

احمليطة.
ونظرا ملا تتمتع به اجلزيرة 
من امكانيات سياحية هائلة، فقد 
صوت مستخدمو موقع »تريب 
إدفايزر« السياحي مؤخرا لصالح 
هونغ كونغ واعتبارها واحدة 
من أفضل 10 مقاصد س����ياحية 
على مستوى العالم، واألفضل 

في آسيا.
وتعليقا على هذه الشهادة، 
فقد صرح رئيس مجلس السياحة 
في هون����غ كونغ جيمس تيان 
مؤخرا قائال: ان اختيار ماليني 
املسافرين هونغ كونغ واعتبارها 
أحد مقاصدهم السياحية املفضلة 
يعد شهادة قوية على جاذبية 

وشعبية هونغ كونغ عامليا.
وتابع قائال: »إن هذا ال يؤكد 
فقط مجددا موقع مدينتا كمقصد 
سياحي رائد في املنطقة، وإمنا 
يعد إشادة أيضا بالعمل واجلهود 
اجلادة التي يبذلها كل عضو في 

صناعة السياحة لدينا«.
وش����مل التصنيف أكثر من 
300 مقصد سياحي عاملي، ومت 
تصنيف هونغ كونغ إلى جانب 
نيويورك، ولن����دن، وباريس، 
بيد انها كانت املدينة اآلسيوية 
الوحيدة ضمن أفضل عش����رة 

مقاصد سياحية.

»جزيرة هونغ كونغ«.

عدد السكان

ويقدر عدد سكان هونغ كونغ 
بحوالي 6.8 ماليني نسمة ونظرا 
التي  السكانية للمدينة  للكثافة 
يقطن فيها على كل كيلومتر مربع 
نحو 6.771 نسمة فإنها تعد إحدى 
أعلى النسب في العالم وتواجه 
»هون���غ كونغ« اليوم مش���كلة 
حقيقية وهي االكتظاظ السكاني. 
كما شهدت خالل السنوات املاضية 
التزايد  انخفاضا في مس���توى 
السكاني حيث هبطت نسبة زيادة 
السكان من 2.7% )سنوات 1975 
- 1980 م( إلى 0.5% )س���نوات 
1990- 1995م(، فيما هبط معدل 
اخلصوبة من 2.3 إلى 1.2 خالل 
الفترة نفسها، يعتبر معدل احلياة 
واملقدر ب� 78.6 سنة من بني أعلى 

املعدالت في العالم.

اللغات الرسمية

واللغتان الرسميتان في »هونغ 
كونغ« هما: اإلجنليزية والصينية، 
تس���تعمل اللغة اإلجنليزية في 
املجالني القضائي والسياسي، ومن 
بني اللهج���ات الصينية، يطغى 
اس���تعمال اللهج���ة الكنتونية، 
إلى جانب املانداران، من جانب 
آخر يصعب حتديد الديانة التي 
يتبعها أهل اجلزيرة حيث يجمع 
أه���ل اجلزيرة ف���ي معتقداتهم 
الطاوية  البوذي���ة،  بني تعاليم 
الكونفشيوس���ية.  والفلس���فة 
يوجد في »هونغ كونغ« حوالي 
500.000 مس���يحي، وأغلبه���م 
من الكاثوليكيني، باإلضافة إلى 
50.000 مس���لم تقريبا، وبعض 
اجلالي���ات املتفرقة م���ن أتباع 
الديانات األخرى )الهندوسية، 

اليهودية، السيخية(.

املس����تقل »هون����غ كون����غ«، 
وتتمتع منطق����ة هونغ كونغ 
بدرجة كبيرة من االستقاللية 
في إدارة احلك����م. مازال العمل 
جاريا بالنظام القانوني اخلاص 
السابق للجزيرة، كمل استبقيت 
العملة احمللية ونظام اجلمارك 

وغيرهما.
وتشمل منطقة هونغ كونغ: 
جزيرة هون����غ كونغ، كولون، 

واألراضي اجلديدة.
ترتبط شبه جزيرة كولون 
باألراضي اجلديدة في الشمال، 
وتتصل األراضي اجلديدة بأراض 
البر الصيني عبر نهر تش����ان 

تشون )نهر شينزين(.
يبلغ ع����دد اجلزر في هونغ 
كونغ 236 جزيرة، تقع كلها في 
جنوب بحر الصني، من بني هذه 
اجلزر تعتبر »النتو« األكبر تليها 

 أما بالنسبة ملتاحف هونغ 
كونغ املتنوعة، فهي تقدم رؤية 
رائعة لتاريخ وتطور هذا البلد، 
وتتضمن متحفا خاصا بالثوري 
الصيني د.سن يات، بينما تغطي 
املتاحف األخرى الفن، التاريخ، 
التراث، العصور القدمية، األفالم، 
العلوم الطبية، اإلسكان، الشرطة 
والكثي����ر، كم����ا أن هناك أيضا 
متاحف العلوم، الفضاء، وكذلك 
عدد آخر من االهتمامات اخلاصة 

مثل الشاي.

أحداث دولية

وتعتبر هونغ كونغ إحدى 
املناطق اإلدارية اخلاصة التابعة 
الش����عبية،  جلمهورية الصني 
وبالرغم من أنها حتت السيادة 
أنها تش����ارك في  إال  الصينية 
األحداث الدولية حتت االس����م 

جزر السيشل 
تفوز بجائزة اإلمارات للعطالت 2011

 1.5% نسبة الزيادة املتوقعة لعدد 
املسافرين جوًا خالل صيف 2011 

 أعلن مجلس السياحة جلزر السيشل 
عن فوزه بجائزة اإلمارات للعطالت 2011 
عن فئة »املكتب السياحي األكثر دعما« في 
منطقة الشرق األوسط وأفريقيا واحمليط 
الهندي. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
ملجلس السياحة جلزر السيشل ألني سنت 
أجن: »تعكس هذه اجلائزة املرموقة التزامنا 
الكامل في مجلس السياحة جلزر السيشل 
بالعمل بشكل متواصل مع شركائنا في دعم 
مس���يرة التميز لتعزيز املكانة السياحية 

للسيشل.
وقد أخد جيمس ميشيل رئيس جمهورية 
جزر السيش���ل على عاتق���ه قيادة امللف 

تتوقع ش���ركات الطيران األميركية أن 
يصل عدد الركاب خالل فترة الصيف إلى 
ما يزيد على 206 ماليني راكب، أي بزيادة 
قدرها 1.5% عن الفترة ذاتها من 2010، بحسب 
ما أعلنت نقابة النقل اجلوي األميركية في 
تقريرها الصيفي الصادر بعنوان »السفر 
اجلوي« لعام 2011، حيث ميكن ترجمة هذه 
الزيادة بنقل 34 ألف راكب يوميا، وبالتالي 
فإن اخلطر األساسي واجلوهري في عدم 
حتققها يكمن في حدوث زيادة كبيرة في 
أسعار التذاكر أو هبوط اقتصادي كبير، 

بشكل جزئي ومفاجئ.
غير أن هذه األخطار تظل محتملة بشكل 
ضئيل نسبيا، نظرا ألن معظم املسافرين 

الس���ياحي لبلده ليتسنى له دمج رؤيته 
في هذا القطاع احليوي الذي ميثل أساس 
االقتصاد في البالد، حيث تتمحور رؤيته 
اجلديدة حول حتويل مفهوم قطاع السياحة 
في بلده من مجرد مكان جميل تتوافر فيه 
أشعة الش���مس والرمال الساحرة واملياه 
الدافئة إلى مقصد سياحي مهم لألسواق 
التجارية وللعديد من الفعاليات واألحداث 

املمتعة«.
جاء ذلك خالل احلفل الس���نوي املنظم 
على هامش إطالق الكتيب السنوي »عالم 
من اخليارات 2011« والذي يوفر برامج في 

130 وجهة ضمن 37 دولة حول العالم.

حجزوا بالفعل تذاكرهم للسفر في فصل 
الصيف، ومن اجلانب اآلخر يصبح القلق 
األكبر لشركات الطيران يظل يحوم حول 
أس���عار الوقود املرتفعة وكيفية تأثيرها 
على الطلب وتكاليف اخلدمات التي تقدمها 

تلك الشركات.
ففي الربع األول من العام احلالي، دفعت 
الشركات األميركية ما يزيد على 11 مليار 
دوالر كفات���ورة وقود، وه���و مبلغ يزيد 
بنس���بة 30% على الفاتورة التي دفعتها 
الع����ام املاضي، علم���ا أن العدد اإلجمالي 
للمس���افرين املتوقع للصيف املقبل يظل 
أقل بكثير عن العدد الذي بلغ الذروة في 

صيف عام 2007.

توقعات سياحية

احدى جزر السيشل

مطار أميركا

هونغ كونغ مقصد سياحي عاملي
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