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ينتقل الزوار الى عالم مستوحى من أفالم هوليوود الشهيرة

متاجر ومطاعم حديثة بنكهة القرن التاسع عشر

عروض بوليوود الساحرة يحتضنها مسرح «راج محل»

«دبي باركس» ...أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة
ليست دبي جزيرة معزولة عما يجري من حولها ،ولن تكون .لكنها تبدو
اليوم مصرة ،أكثر من أي وقت مضى ،على االبتعاد قدر المستطاع عن
حرائق محيطها وتوتراته .تجاهد «اإلمارة السعيدة» لتظهر لزائريها بأن
األمور على «خير ما يرام» ،وما إنضمام مشروع «دبي باركس آند ريزورتس»
إلى قائمة إنجازاتها على الصعيد السياحي إال محاولة جديدة لتأكيد أن
مسيرة التطور والنمو متواصلة ،فهل تكسب الرهان أم إنها خطوة
إضافية في «صناعة الوهم»؟
ال ـ ـحـ ــدث عـ ــاملـ ــي ،أو هـ ـ ــذا مـ ــا أراد لــه
مـ ـنـ ـظـ ـم ــوه أن ي ـ ـكـ ــون رغ ـ ـ ــم األخ ـ ـطـ ــاء
ال ـك ـث ـيــرة ال ـتــي شــابــت عـمـلـيــة إطــاقــه
السـ ـيـ ـم ــا إع ــامـ ـي ــا وت ـن ـظ ـي ـم ـي ــا .إن ــه
االفتتاح الرسمي لـ «دبــي باركس آند
ريزورتس» ،ما يفترض أن يصبح أكبر
وجـهــة ترفيهية متكاملة فــي منطقة
الشرق األوســط .أكالف املشروع فاقت
 13.2مليار درهم إماراتي ،وهو يمتد
على مساحة  30.6مليون قــدم مربعة
على ش ــارع الشيخ زاي ــد ،بــن مطاري
دب ــي وأب ــوظ ـب ــي ال ــدول ـي ــن ،ويـشـتـمــل
عـلــى أكـثــر مــن  100لـعـبــة ،ويـتــوقــع أن
يستقطب  6.7مليون زيــارة في 2017
خالل أول سنة تشغيلية.
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن الـ ــرقـ ــم ي ـ ـبـ ــدو م ـبــال ـغــا
ف ـيــه ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة الـتــي
تـ ـعـ ـيـ ـشـ ـه ــا امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــؤث ــر
ح ـك ـمــا ع ـل ــى االم ـ ـ ـ ــارات ودب ـ ـ ــي ،يــؤكــد
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـ ـ «دي إك ــس بي
إنـتــرتـيـنـمـيـنـتــس» ،ال ـشــركــة املــال ـكــة لـ
«دب ــي بــاركــس آن ــد ري ــزورت ــس» ،رائــد
ك ـ ــاج ـ ــور ال ـن ـع ـي ـم ــي ل ـ ـ ــ»األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
«تــوقـيــت إط ــاق امل ـشــروع هــو توقيت
صائب ،فحركة السياحة الــوافــدة إلى
دبي لم تتراجع في السنوات األخيرة
ب ــل ارتـ ـفـ ـع ــت »،مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن دب ــي
ماضية في مسيرة تطورها وتنميتها
بكل القطاعات االقتصادية.

واسـ ـع ــة م ــن ال ـث ـق ــاف ــات واألعـ ـ ـ ــراق في
ّ
ال ـتــرف ـيــه واالس ـت ـج ـم ــام ،وت ــرك ــز على
جذب العائالت والسياح إلى املنطقة.
ي ـت ـكــون املـ ـش ــروع ال ـض ـخــم م ــن ثــاثــة
منتزهات ترفيهية هــي« :موشنجيت
دب ـ ــي» ،امل ـن ـتــزه امل ـس ـتــوحــى م ــن أف ــام
هــول ـيــوود« ،بــول ـيــوود بــاركــس دبــي»
املـنـتــزه الـتــرفـيـهــي الـعــائـلــي مــن وحــي
أفــام بوليوود الهندية ،و»ليجوالند
دبـ ــي» امل ـن ـتــزه الـتــرفـيـهــي والـتـفــاعـلــي
لـ ـلـ ـع ــائ ــات ،الـ ـ ـ ــذي ي ــوف ــر عـ ــن ط ــري ــق
مكعبات لعبة «ليجو» بيئة تعليمية
م ــرح ــة .و»لـ ـيـ ـج ــوالن ــد ووتـ ـ ــر بـ ـ ــارك»،
أول حديقة ألـعــاب مائية فــي املنطقة
م ـخ ـص ـصــة ل ـل ـع ــائ ــات واألط ـ ـفـ ــال فــي
امل ــرح ـل ــة ال ـع ـم ــري ــة ب ــن  2و 12س ـنــة.
وهي الرابعة على مستوى العالم بعد
حــدائــق «كــارلـسـبــاد» فــي كاليفورنيا،
و»وي ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــر ه ـ ـي ـ ـفـ ــن» ف ـ ــي فـ ـ ـل ـ ــوري ـ ــدا،
و»جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــور» ف ـ ــي مـ ــال ـ ـيـ ــزيـ ــا» .وه ــي
تـقــدم أكـثــر مــن  20زالقــة مائية ولعبة
ترفيهية.
إضــافــة إل ــى املـنـتــزهــات ،هـنــاك مجمع
«ريـفــرالنــد دب ــي» ال ــذي يحتضن أكثر
م ــن  50م ـت ـج ـرًا وم ـط ـع ـمــا ومـجـمــوعــة
متنوعة مــن وســائــل الـتــرفـيــه املمتدة
على واجهة مائية عريضة .وسيكون
مـنـتــزه «سـيـكــس فــاجــز دب ــي» ،املـقــرر
إف ـت ـت ــاح ــه أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  ،2019رابـ ــع
املـنـتــزهــات الـتــرفـيـهـيــة الـتــي تـطــورهــا
الشركة.

رؤية دبي السياحية 2020

موشنجيت

يـ ـن ــدرج مـ ـش ــروع «دبـ ـ ــي ب ــارك ــس آن ــد
ري ـ ـ ــزورت ـ ـ ــس» ك ـ ــواح ـ ــدة مـ ــن ال ــرك ــائ ــز
الهادفة إلى دعم «رؤية دبي السياحية
 »2020ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ح ــاك ــم اإلم ـ ــارة
محمد بــن راش ــد آل مـكـتــوم والـهــادفــة
إل ــى مـضــاعـفــة ع ــدد ال ـس ـيــاح ف ــي دبــي
مـ ــن  10م ــاي ــن عـ ـ ــام  2012إلـ ـ ــى 20
م ـل ـي ــون ــا ب ـح ـل ــول  ،2020س ـع ـي ــا إل ــى
زيــادة مساهمة القطاع السياحي في
االقتصاد الوطني.
وتـهــدف الوجهة الترفيهية الجديدة
ال ـ ــى ج ـ ــذب ث ــاث ــة مـ ـلـ ـي ــارات شـخــص
يقطنون في دائرة قطرها أربع ساعات
سـفـرًا بــالـطــائــرة ،ومــركــزهــا دب ــي .كما
تـلـبــي الــوج ـهــة اح ـت ـيــاجــات مجموعة

يـجـمــع «مــوشـنـجـيــت دب ــي» ألول مــرة
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط بـ ــن ثـ ـ ــاث مــن
شركات صناعة األفالم العاملية ضمن
منتزه ترفيهي واحــد هي «كولومبيا
بيكتشرز»« ،دري ــم وركــس أنيميشن»
و»اليونزجيت».
عـلــى ام ـتــداد خـمــس مـنــاطــق يستمتع
ال ــزوار ،من مختلف األعـمــار ،بجوالت
ال ــرك ــوب واألل ـ ـعـ ــاب ال ـتــرف ـي ـه ـيــة الـتــي
تشتمل على ألعاب أفعوانية ،وألعاب
الظالم متعددة الوسائط ،ومختبرات
اللعب التفاعلية ،والعروض املسرحية
باعتماد الوسائط املتعددة ،باإلضافة
إل ــى بــرنــامــج كــامــل يـتـضـمــن الـتـجــول
املـ ـمـ ـت ــع وع ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ــرق ـ ــص الـ ـحـ ـي ــة.

دبي ـ «األخبار»

ً
مستوحى
وسينقل ال ــزوار إلــى عــالــم
مــن  13فيلمًا مــن أشـهــر أفــام الحركة
وال ـ ــرس ـ ــوم امل ـت ـح ــرك ــة ال ـه ــول ـي ــوودي ــة
م ـثــل «ش ــري ــك» ،و»ك ــون ــج ف ــو ب ــان ــدا»،
و»ه ــوت ـي ــل بـنـسـلـفـيـنـيــا» ،و»ج ــوس ــت
ب ــوس ـت ــرز» ،و»ال ـس ـن ــاف ــر» ،و»هــان ـجــر
جيمز».
ال ـخ ـيــارات لـتـنــاول الـطـعــام والتسلية
وأماكن االسترخاء متاحة أمام الزوار،
وتشمل  9مطاعم عائلية و 15متجرًا
ومسرحًا متعدد االستخدامات يتسع
لـ  1000ضيف ،باإلضافة الــى العديد
م ـ ــن األك ـ ـ ـشـ ـ ــاك وامل ـ ـتـ ــاجـ ــر ال ـص ـغ ـي ــرة
املنتشرة في أرجاء املنتزه والتي تقدم
املأكوالت الخفيفة والسلع التجارية.

بوليوود دبي
«بــول ـيــوود بــاركــس دب ــي» هــو املنتزه
ال ـت ــرف ـي ـه ــي األول مـ ــن نـ ــوعـ ــه ،الـ ــذي
يـ ـع ــرض ت ـ ـجـ ــارب أف ـ ــام «ب ــولـ ـي ــوود»
الهندية األصيلة ،ويعيد تقديم تجربة
بوليوود بتفاصيلها من خالل معالم

تتراوح أسعار التذاكر بين $70
للمنتزه الواحد و $ 130لجميع
المنتزهات لليوم الواحد

ألعاب مثيرة
لكافة
االعمار

الـ ـج ــذب ال ـتــرف ـي ـه ـيــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب ال ـتــي
تنتشر عبر خمس مناطق سينمائية
متخصصة.
ف ــي ق ـلــب «ب ــول ـي ــوود ب ــارك ــس» تكمن
ج ــوه ــرة ال ـت ــاج ل ـه ــذا امل ـن ـت ــزه؛ مـســرح
«راج محل» بمقاعده ال ـ  850املجهزة
السـ ـتـ ـض ــاف ــة ع ـ ـ ـ ــروض «ب ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود»
املوسيقية ببطاقات تــذاكــر منفصلة
ب ــأس ـل ــوب «بـ ـ ـ ـ ـ ــرودواي» ،وت ـ ـقـ ـ ّـدم عـبــر
عــدة حفالت أسبوعية .وخــال اليوم،
يـسـتـقـبــل امل ـن ـت ــزه ح ــوال ــي  20عــرضــا

م ـب ــاش ـرًا ت ـق ــدم ع ـل ــى س ـب ــع م ـن ـ ّـص ــات.
كما يشتمل املنتزه على ستة مطاعم
تقدم وجباتها الحافلة بنكهة املطبخ
الهندي ،مع  8متاجر تعرض منتجات
مستوحاة من أجواء األفالم الشهيرة.
ليجوالند دبي
على مدار العام ،يعد منتزه «ليجوالند
دبــي» الوجهة املثالية ملغامرات عالم
أل ـع ــاب «ل ـي ـجــو» ل ـل ـعــائــات واألط ـف ــال
بــن  2و 12سـنــة .وتتميز «ليجوالند
دبــي» بما يزيد عن  40لعبة تفاعلية،
وعروض ومعالم جذب ترفيهية ،وما
ي ــزي ــد ع ـلــى  15,000م ـجـ ّـســم ل ـن ـمــاذج
«ليجو» تشمل ما يزيد على  60مليون
قطعة من مكعبات «ليجو».
وس ـي ـكــون «ل ـي ـجــوالنــد دبـ ــي» املـنـتــزه
األول ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،والـســابــع
بني منتزهات «ليجوالند» املوزعة في:
«بيلوند» في الدانمارك ،و»ويندسور»
فـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،و»كـ ــارل ـ ـس ـ ـبـ ــاد» فــي
ك ــالـ ـيـ ـف ــورنـ ـي ــا ،و»غ ـ ــونـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــرج» فــي
أملــانـيــا ،و»ويـنـتــر هيفن» فــي فلوريدا
و»باهرو» في ماليزيا.

ريفرالند
ي ـح ـت ـضــن م ـج ـم ــع «ري ـ ـفـ ــرالنـ ــد دبـ ــي»
ال ــواق ــع ف ــي وس ــط «دبـ ــي ب ــارك ــس آنــد
ريـ ـ ـ ــزورتـ ـ ـ ــس» ،الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن امل ـت ــاج ــر
وامل ـ ـطـ ــاعـ ــم والـ ــوج ـ ـهـ ــات ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
امل ـف ـتــوحــة أم ـ ــام ال ـ ـ ــزوار ب ـ ــدون تــذاكــر
أو ب ـط ــاق ــات دخـ ـ ــول إل ـ ــى امل ـن ـتــزهــات
املجاورة.
ي ـت ـك ــون «ري ـ ـفـ ــرالنـ ــد دب ـ ـ ــي» مـ ــن أربـ ــع
م ـنــاطــق تــرفـيـهـيــة تـعـطــي مل ـح ــات عن
بضع من أعظم عصور التاريخ ،بدءًا
م ــن أم ـيــركــا ف ــي الـخـمـسـيـنــات وف ـتــرة
العصور الوسطى في فرنسا ،والهند
أي ــام االسـتـعـمــار ،وف ــي ال ـقــرن التاسع
عشر عند «الجزيرة» ،مع أكثر من 50

مـتـجـرًا ومطعمًا ومـجـمــوعــة متنوعة
مــن وســائــل الـتــرفـيــه ب ــدءًا مــن عــروض
الـشــوارع املتجولة ،حتى املهرجانات
والـحـفــات املوسيقية .هــذا فضال عن
ف ـنــدق «الب ـي ـتــا» املـصـمــم عـلــى ال ـطــراز
الـبــولـيـنـيــزي ،وه ــو ج ــزء مــن مــاريــوت
أتوجراف كوليكشن.

سيكس فالغز
«س ـ ـي ـ ـكـ ــس ف ـ ــاغ ـ ــز دبـ ـ ـ ـ ــي» هـ ـ ــو رابـ ـ ــع
املـنـتــزهــات الترفيهية امل ـت ـعــددة التي
تطورها «دبي باركس آند ريزورتس»،
وس ـي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى  27ل ـع ـبــة ووج ـه ــة
ترفيهية تناسب كافة األعـمــار ضمن
س ــت م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة ه ـ ــي« :ث ــري ــل
سيكير ب ــازا» ،و»مــاجـيــك مــاونـتــن»،
و»فـ ـيـ ـيـ ـسـ ـت ــا تـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــاس» ،و»جـ ــريـ ــت
إس ـ ـك ـ ـيـ ــب» ،و»ج ـ ــري ـ ــت أدف ـي ـن ـت ـش ــر»،
و»جريت أميركا».
وسيضم املنتزه على األقــل ،ثالثًا من
األل ـع ــاب األك ـث ــر طـلـبــا عــامل ـيــا ،إضــافــة
إل ـ ــى  6أل ـ ـعـ ــاب «رولـ ـ ـ ــر ك ــوسـ ـت ــر» ،و4
ألـ ـع ــاب ه ــوائـ ـي ــة ،ونـ ـه ــرا بـ ـط ــول 350
مترًا لأللعاب املائية ،وثــاث ساحات
لــاسـتـعــراضــات الـفـنـيــة ،وغـيــرهــا من
امل ـع ــال ــم ال ـتــرف ـي ـه ـيــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب ال ـتــي
تناسب الصغار.
االنطباع الــذي تخرج به بعد زيارتك
ل ـل ـم ـشــروع غ ــري ــب .أنـ ــت أم ـ ــام ص ــورة
تـجـمـيـعـيــة ألفـ ـض ــل م ــا رسـ ـ ــم ،لـكـنـهــا
لـيـســت ب ــال ـض ــرورة جـمـيـلــة .م ــا ال ــذي
يـ ـجـ ـم ــع بـ ــول ـ ـيـ ــوود ب ـ ـهـ ــول ـ ـيـ ــوود؟ أو
ق ــريــة فــرنـسـيــة م ــن الـ ـق ــرون الــوسـطــى
بـمـطـعــم ك ـم ــاك ــدون ــال ــدز أو أح ــذي ــة كـ
«هــافــان ـيــانــز»؟ يـحـصــل ذل ــك فـقــط في
دبــي .ثقافة «البوفيه املفتوح» تكرس
لـتـلـبـيــة ك ــل األذواق ،ف ــا تـنـتــج ذوق ــا
بـ ـ ــروح ،ب ــل ت ـن ـتــج س ــوق ــا إسـتـهــاكـيــة
إضافية فحسب!

أسعار التذاكر
يمكن لزوار «دبي باركس
آند ريزورتس» اختيار ما
يناسبهم من ثماني أنواع
للتذاكر تتيح لهم زيارات غير
محدودة إلى منتزه واحد،
أو منتزه واحد وحديقة
األلعاب املائية ،أو حتى
جميع املنتزهات الترفيهية
باالضافة إلى حديقة األلعاب
املائية ،وتتوافر على املوقع
اإللكتروني
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