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بدء تطبيق املسار اإللكتروني للحج
أعلن وكيل وزارة احلج لشؤون احلج حامت حسن قاضي بدء تطبيق املسار اإللكتروني ألعمال احلج من موسم 
حج هذا العام، واالنتهاء من جميع الترتيبات الستقبال املعتمرين حسب البرامج املوضوعة، وبني أن املسار 
اإللكتروني بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتماده قطع شوطا كبيرا، مشيرا إلى أن املسار مطبق ومستخدم في 
العمرة، وهو جزء من حلقة تنظيم أعمال احلج والعمرة بشكل تقني.  وأبان أنه مت االنتهاء من جميع الترتيبات 
الستقبال املعتمرين وجدولة املواعيد حسب البرامج املوضوعة، مؤكدا حرص الوزارة على امتالك مؤسسات 
الطوافة ملقرات خاصة بها، لكونها ستسهم في تخفيف األعباء املالية الكبيرة التي تتكبدها بسبب ارتفاع اإليجارات 
في مكة املكرمة ما سينعكس إيجابا على جودة اخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل احلرام.

kabsha@me.comثقافة سياحية
@kkabsha

بقلم الخبير السياحي
كمال كبشة

»فيسبوك« األكثر 
تأثيرًا بخطط 

السياحة والسفر
أصبح موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« اليوم 

من بني أكثر العوامل املؤثرة، بشكل رئيسي، في 
قطاع السياحة والسفر الذي يتجاوز حجمه 2 

تريليون دوالر على الصعيد العاملي، وتشير تلك 
األبحاث إلى أن خطط السفر بالنسبة للمستخدمني 

تتأثر بشكل مباشر من خالل األنشطة التي يقوم بها 
األصدقاء على الفيسبوك.

وخلصت دراسة أبحاث حديثة شملت نسبة %20 
من املستخدمني الناشطني على موقع التواصل 

االجتماعي الشهير في كل من منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، أملانيا واململكة املتحدة ومجموعة 

الدول اإلسكندنافية، الى أهم النتائج اآلتي:
٭ يعتبر موضوع السياحة والسفر من بني أكثر 

املوضوعات التي يتم النقاش والتفاعل فيها ضمن 
قائمة حتديثات حالة املستخدمني على الفيسبوك، 

وهذا إلى جانب موضوعات أخرى كالزواج واحلفالت 
وغيرها.

٭ 84% من عينة املستخدمني أحملت إلى أن عطالت 
العائلة واألصدقاء مثلت بالنسبة إليهم مرجعا فيما 
يخص خطط السفر، في حني أحملت 64% من العينة 

إلى أن موقع التواصل كان هو السبب الرئيسي 
ملعرفتهم املكان الذي قضى فيه األصدقاء عطلتهم.

أعلن وزير الس����ياحة املصري هشام زعزوع عن بدء 
انطالق احلملة الدعائية ملصر بالدول العربية حتت عنوان 
»وحشتونا« وذلك لتشجيع حركة السياحة العربية الى 
مصر خالل الفترة املقبلة خاصة املوسم الصيفي املقبل، 
مش����يرا الى ان احلملة تدعو العرب الى قضاء عطالتهم 
السياحية في مصر خاصة بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة، 
وذلك بإط����الق الفيلم الترويجي ملصر مبختلف القنوات 
التلفزيونية بجميع األسواق العربية باالضافة الى اإلعالن 
عن األسعار املجمعة للفنادق والطيران للبرنامج السياحي 

املصري مبا يسمح بتشجيع السائح العربي.
وأعرب زعزوع عن أمله في استرجاع احلركة الوافدة 
الى مصر من األس����واق العربي����ة وايضا األجنبية خالل 
الفترة املقبلة، مشيرا الى ان شهر سبتمبر يعد من أصعب 
الشهور وأسوأ الشهور التي مرت على السياحة املصرية 
خالل الس����نوان القليلة املاضية، حيث وصل االنخفاض 
الى اكثر من 90% عن نفس الش����هر من العام املاضي اال 
ان اجلهود التي بذلت خالل الفترة املاضية بالتعاون مع 
وزراء اخلارجية وس����فراء الدول باخلارج وفى القاهرة 
وايضا احملادثات التي أجريت مع منظمي الرحالت األجنبية 
اتت ثمارها في رفع حتذيرات الدول لسفر مواطنيها الى 
مصر، األمر الذي دفع باحلركة السياحية الى مصر خالل 
الشهرين املاضيني فوصلت الى 558 الف سائح في شهر 
أكتوبر بعد ان كانت 301 في ش����هر سبتمبر، كما وصلت 

الى 572 الف سائح في شهر نوفمبر.

تسلمت »طيران اإلمارات« طائرتني جديدتني من طراز 
إيرباص A380 ليرتفع بذلك عدد هذا النوع العمالق ضمن 
أسطولها إلى 44 طائرة. وقال رئيس »طيران اإلمارات« تيم 
كالرك: »عمالؤنا يحبون الطائرة A380، التي تتميز بهدوء 
املقصورة وتوزيع املقاعد برحابة في الطابق األول، عدا 
عن وجود الصالون اجلوي والشاور سبا لركاب األولى 
ورجال األعم����ال. إنها طائرة رائعة، وقد قمنا بتجهيزها 
بكل أس����باب الراحة واملنتجات اجلوية املتميزة. وفيما 
يتعلق باقتصاديات التشغيل، فإن اإليرباص A380 التزال 
األعلى كفاءة في استهالك الوقود لكل مقعد، وهي توفر لنا 
املرونة الالزمة فيما يتعلق باملدى وتساعدنا على خدمة 

املطارات التي تعاني من االزدحام«.

السفر يطيل العمر ويقي من الزهامير هذا ما أكدته 
الدراسة األخيرة التي أجرتها اللجنة العاملية ملركز ترانس 
لدراسات التقاعد، ورابطة السفر األميركية والتي وجدت 
أن الس���فر، وخاصة للمتقاعدي���ن، مينع عنهم اخلرف 

ومرض الزهامير.
وفقا لنتائج هذه الدراسة فإن النساء ممن يحصلون 
على إجازة كل ست سنوات أكثر عرضة لإلصابة بنوبة 
قلبية أو الوفاة مقارنة مع النساء اللواتي يحصلن على 

اجازة على األقل مرتني في السنة.
وأظهرت أن الرجال الذين لم يأخذوا إجازة س���نوية 
لديهم مخاطر أعلى بنسبة 20% للوفاة وخطر أكبر بنسبة 

30% للوفاة من أمراض القلب.
كما أظهرت الدراسة أن السفر يحسن املزاج، وتبني 
أن 86% من أولئك الذين يس���افرون أعربوا عن رضاهم 
عن نظرتهم للحياة، ه���ذا باملقارنة مع 75% من أولئك 

الذين ال يسافرون.
ويس���تعرض هذا الڤيديو آراء اخلبراء حول السفر 
وتأثيره الكبير على صحة االنس���ان وخاصة من كبار 
السن، فضال عن كونه عامال أساسيا من عوامل حتقيق 
السعادة واملتعة، فيقول اخلبراء إن الرحالت املنتظمة 
تساهم بدورها في إيقاظ وتنشيط العقل إلى جانب إدخال 
البهجة على النفوس والتي من شأنها أيضا رفع الروح 

املعنوية لإلنسان ووقايته من العديد من األمراض.

»وحشتونا« حملة استرجاع 
السياحة ملصر

»اإلماراتية« تتسلم طائرتي 
إيرباص A380 في يوم واحد

السفر يطيل العمر
ويقي من الزهامير

أجمل أماكن ركوب التليفريك بالعالم
يعتبر اجلمع بني االكتشاف واالس�تمتاع أثناء السفر إلى بلد جديد 
أمرا جميال، ولذا فهناك أش�ياء البد أن حتظى بتجربتها خاصة إذا كانت 
ستضمن لك املتعة في أحضان الطبيعة بني أعالي اجلبال واألشجار، ولقد 

جمعنا أجمل أماكن لركوب التليفريك في العالم من مدينة نيويورك إلى 
ريو دي جانيرو لتكون في املقدمة على قوائم سفرك.

التليفريك او الترام اجلوي يعتبر من أفضل وس�ائل املواصالت حول 

العالم، حيث ميكنك من الوصول إلى املناظر الطبيعية والبانورامية الرائعة 
دون احلاجة إلى السي�ر على األقدام خالل الدروب املتعرجة أعلى اجلبال 

أو من خالل الرحالت البرية الوعرة بحثا عن املشاهد املثالية اخلالبة.

جبل سوجارلواف يعتبر من أهم املعالم السياحية في ريو دي جانيرو، حيث باستطاعة 
التليفريك حمل ما يصل إلى 65 راكبا في كل مرة كما أن هناك عرضني للتليفريك، يتمثل 

األول في تسلق حوالى 722 قدما ملورو دا اوركا، ثم بارتفاع 1300 قدم إلى قمة جبل 
سوجارلواف واالستمتاع مبشاهد من كوباكابانا، ايبانيما، جوانابارا باي، وجبال كوركوفادو.

من أجل اطاللة سحرية لكيب تاون، وجبال هيلدبرج، وكذا الشاطئ األزرق وجزيرة روبن، ملعب 
كيب تاون، ميكنك اتخاذك قرارا باستقالل تليفريك جبل تابل الذي يغادر كل 10 الى 15 دقيقة، 

ولعلك ستكون واحدا من 20 مليون زائر استمتعوا به منذ افتتاحه عام 1929.
وفى األعلى ميكنك شراء الهدايا التذكارية وتناول العشاء، حيث تتمتع باملناظر الطبيعية للجبل.

اجلبال الصفراء تقع في التالل النائية في مقاطعة انهوى الصينية، ويعتبر جبل هوانغ شان 
أو اجلبل األصفر موطنا لبعض من عجائب البالد الطبيعية األكثر إثارة للدهشة، وميكنك 

زيارة الينابيع الساخنة والشالالت، والتكوينات الصخرية الفريدة، احلجر الطائر، فضال عن 
تشكيالت الشجرة الشعبية من خالل كونك بهذا التليفريك.

يقدم مناظر بانورامية لبعض أبرز املناطق الطبيعية اخلالبة في نيوزيلندا، وفيه سيمكنك 
تأمل النجوم حيث ال يوجد ضوء يعرقل مشاهدة الكون كما ميكنك استخدام التلسكوبات، 

ولتحظى بتجربة ثقافية فريدة، يجب عليك مشاهدة أداء هاكا الكيوي، وعرض االحتفال 
التقليدي للموسيقى، والرقص، واألساطير.

في قلب جبال األلب السويسرية على مسافة تقدر بحوالي 25 دقيقة بالسيارة من إنترالكن، 
ويتدفق املتنزهون ومتسلقو اجلبال للمنطقة خالل أشهر الصيف، وخالل فصل الشتاء 

لالستمتاع بالتزلج على اجلليد، وميكن لألطفال التعرف على احليوانات املختلفة واحليوانات 
البرية التي تعيش في اجلبل واملشاركة في أنشطة تعليمية وترفيهية أخرى في أثناء الزيارة.

مت بناؤه عام 1976 كوسيلة ملساعدة السكان في الوصول إلى مكاتبهم مبانهاتن، ويعتبر الترام 
الكهربائي جلزيرة روزفلت اآلن جزءا من نظام النقل في مدينة نيويورك، إذ ينقل ما يصل الى 

125 شخصا في وقت واحد.

جبل سوجارلواف.. البرازيل

اجلبال الصفراء.. الصني

جريندلوالد.. سويسرا

جبل تابل.. كيب تاون

 مدينة امللكات.. نيوزيلندا

روزفلت.. نيويورك
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