دبي تشهد االفتتاح المبدئي لمسفينة األسطورية "ذا كوين إليزابيث  "2خالل األسبوع الجاري
ق ٍ
تستهل السفينة "كوين إليزابيث  "2فصالً جديداً في تاريخها المشهود به كفند ٍ
عائم ،ووجهة لمترفيه
وتناول الطعام تعزز من عوامل الجذب السياحية في دبي

حمزة مصطفى :لم يكن لهذا الحمم أن يتحقق دون رؤية وتصميم سمطان أحمد بن سميم عمى إحياءهذا
المعمم األثري

لمحصول عمى صور عالية الدقة ،يرجى زيارة الرابط أدناه:

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 61 ،أبريل  ،2162دبي :بعد ترقب دولي كبير حول مصير السفينة التاريخية "كوين

إليزابيث ( "2كيو إي تو") التي اتخذت من دبي مرسى ليا منذ عام  ،2002تشرع السفينة أبوابيا أمام الجميور يوم
األربعاء القادم الموافق  82أبريل كمعمم سياحي بارز يعزز من جاذبية دبي كوجية سياحية عالمية.

عممت شركة فنادق "بيو سي إف سي" ،والتي تعتبر جزءاً من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي ،عمى

تجديد السفينة األسطورية وتحويميا إلى فندق عائم لتجعل منيا الوجية السياحية األحدث التي ال يمكن تفويت رؤيتيا
ٍ
مدينة اشتيرت بمعالميا السياحية الجذابة ذات الطراز العالمي.
في
ٍ
عقود ،من مينا راشد مق ار ليا،
تتخذ السفينة السياحية الشييرة عالمياً التي تتمتع بتاريخ حافل يمتد عمى مدى خمسة

حيث سيتم افتتاحيا عمى مراحل وكشف النقاب عن مرافق تناول الطعام واإلقامة والترفيو المميزة التي تضميا .سيشيد

ىذا األسبوع االفتتاح المبدئي في إطار مراحل عديدة يتم خالليا افتتاح أقسام أخرى من السفينة السياحية واتاحتيا
بة فر ٍ
لمجميع لمتمتع بتجر ٍ
يدة من نوعيا تعكس العظمة والفخامة التي اشتيرت بيا طوال أعوام خدمتيا األربعين.

ٍ
مجموعة مختارٍة من الغرف واألجنحة التي تم
سترحب السفينة في ىذه المرحمة األولى بالركاب عمى متنيا لتجربة
ٍ
ٍ
التعرف عمى تاريخيا العريق من خالل معرض
ترميميا بشكل جميل ،والستكشاف خمسة من أصل  81مطعماً ،و ّ
ومتحف "كيو إي  "2التراثي المجاور.
"يعد افتتاح ’كيو إي  ‘2أخي اًر بمثابة
وبالمناسبة ،قال حمزة مصطفى ،الرئيس التنفيذي لفنادق "بيه سي إف سي"ّ :
بأن ىناك الكثير من
حمم يتحقق بالنسبة لفريقي ولي شخصي ًاّ .إنو من أكثر المشاريع المرتقبة في دبي ،ونحن واثقون ّ

األشخاص المتحمسين لرؤيتيا لممرة األولى ،أو لمصعود مجدداً عمى متن ىذه السفينة التي راكمت رصيداً كبي اًر من

الذكريات الرائعة خالل أعواميا األربعين في عرض البحار.

"ولم يكن ليذا الحمم أن يتحقق بدون رؤية وتصميم سمطان أحمد بن سميم ،رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة

الحرة  ،إلحياء ىذه السفينة التاريخية ،وشغفو بكل ما تمثمو وحرصو عمى الحفاظ عمى عظمتيا واستم ارريتيا في موقع
جديد في قمب مينا راشد في دبي".

ٍ
ٍ
سياحية
وجية
كرسنا أكثر من  2.2مميون ساعة عمل لتحويل ىذه السفينة األسطورية عابرة المحيطات إلى
وأضافّ ":
فخور بإعادة تقديميا إلى العالم فيما تنطمق في المرحمة التالية من مسيرتيا الشييرة .لقد كان
متعددة الجوانب ،وأنا
ٌ

العمل عمى ىذا المشروع الرائع بمثابة شرف لي ،إذ أتاح لي المساىمة في ضمان إرتقاء السفينة إلى شعارىا الجديد:
ال تزال تصنع التاريخ".

تم ترميم الفندق المكون من ثالثة عشرة طابقاً بعنايةً إلعادة السفينة إلى مجدىا السابق -مع الحفاظ عمى غالبية
ّ
ميزات تصميميا الداخمي -بما في ذلك قطع أثاثيا القديمة  ،ولوحاتيا المشيورة ،وتذكاراتيا المعروفة .وال تزال نوافذ
المجددة ،كما حافظت مجموعةٌ من
السفينة المستديرة األصمية تضفي شعو اًر بجو البحر في غرف الضيافة الجذابة
ّ
مطاعميا األصمية عمى أسمائيا وديكوراتيا كما كانت عميو في أعواميا السابقة .وفي حين حافظت السفينة عمى عبق
تم تجييزىا بأحدث الوسائل التكنولوجية أيضاً.
عناصرىا األصيمة ،فقد ّ

متحف تفاعمي يعرض تاريخ سفينة "كيو إي  "2خالل ستينات
يقع معرض "كيو إي  "2إلى جوار بيو الفندق ،وىو
ٌ
كممات تُستخدم عمى الدوام
القرن الماضي ،عندما كانت رائدةً في تصميميا ،وتقنيتيا ،ونمط الحياة الذي توفره -وىي
ٌ
في وصف المدينة التي استقرت فييا السفينة في يومنا ىذا.

ستقدم "كيو إي  "2لركابيا فرصة تجربة مجموعة مختارة من  81فئةً من الغرف واألجنحة ،التي تتراوح ما بين الغرف
الصغيرة العادية المصممة عمى نمط "المقصورة" وتبمغ مساحتيا  82مت اًر مربعاً ،إلى األجنحة الممكية التي كانت تعود

لمممكة شخصياً والتي تبمغ مساحتيا  27مت اًر مربعاً.

أما جواىر تاج "كيو إي  "2فتتمثّل في الجناحين الممكيين الذين سميا تيمناً ٍ
يتضمن ىذان
بكل من والدة وجدة الممكة.
ُ ّ
ّ
ٍ
نوم فاخرة .يتم تقديم وسائل ر ٍ
الجناحان شرفةً خاصة ،وغرف ًة زجاجيةـ وغرفة لمطعام -باإلضافة إلى غرفة ٍ
شخصية
احة
عالية المستوى لمركاب الذين بإمكانيم حجز الجناح عن طريق الدعوة فقط.

سيحظى الركاب ،خالل االفتتاح األولي لـ "كيو إي  ،" 2بفرصة تجربة المطاعم األصمية لمسفينة ،بما في ذلك مطعم

"ذا تشارت روم" ،الذي يعد صالةً متطورةً وتاريخية؛ و"ذا غولدن اليون" والذي يعتبر مرفق ترفييي إنكميزي تقميدي،
ٍ
تطل عمى حوض
وربما يكون األقدم في دبي عمى اإلطالق؛ "ذا بافيميون" وىو
مطعم عائمي يتمتع بشرفة واسعة ّ
ٌ
ٍ
ترفيو
السفن؛ و"ليدو" وىو المطعم اليومي لمفندق؛ و"ذا غراند الونج" وىي صالةٌ مجيزةً عمى نمط مميى مع برامج
ً
أسبوعية؛ و"ذا يخت كموب" (نادي اليخوت) وىو محاكاةٌ أنيقة لممكان السابق ،وسيكون متاحاً تقديم الشيشة عمى
سطحيا الواسع ،باإلضافة إلى تجر ٍ
بة فريدة لتناول الشاي التقميدي في فترة ما بعد الظييرة.
ال
يعد مطعم "ذا كوينزغريل" أكثر المطاعم تمي اًز في الفندق ،ويقدم تشكيمةً مختارةً من األطباق البريطانية الراقية ،فض ً
ّ
عن قائمة لمتذوق ،تعيد إحياء مجموعة مختارة من األطباق الكالسيكية من عام .8171
سيما
تضم الـ "كيو إي  "2عدداً من الصاالت والغرف الفريدة من نوعيا والخاصة بتنظيم الفعاليات واالجتماعات ،وال ّ

"ذا كوينز روم" ،وىي قاعة حفالت ال تضاىى وال مثيل ليا في المدينة.

سيجري االفتتاح الكبير لـ "كيو إي  "2في شير أكتوبر من العام الجاري.
www.qe2.com

النياية
مالحظات لممحرر
لمحة حول فنادق "بيه سي إف سي"

إن فنادق "بيو سي إف سي" ىي شركةٌ فرعية ممموكة بالكامل من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة،
ّ
ٍ
إحدى مؤسسات حكومة دبي .تممك مؤسسة "بيو سي إف سي" منصات استثمارية في قطاعات الضيافة ،وتجارة
تعد المشغل ،ومدير األصول والتطوير لـ "كيو إي ."2
التجزئة ،والعقارات ،والتكنولوجيا .وىي ّ
لمحة تاريخية

ٍ
ٍ
وغفر من المشاىدين الذين بمغ
وبحضور األمير فيميب
قامت الممكة إليزابيث ،بتاريخ  20من سبتمبر لعام ،8172

عددىم  10ألفاً ،بتسمية السفينة "كيو إي  "2تيمناً بوالدتيا خالل حفل أقيم ي حوض "جون براون" لمسفن في كاليد
بانك في إسكتمندا .وقد استيمت السفينة رحمتيا األولى عبر المحيط األطمسي بتاريخ الثاني من مايو لعام .8171

أتمت "كيو إي  "2خالل حياتيا  8،400رحمة ،وأبحرت لمسافة تقارب الستة ماليين ميل بحري ،وأستضافت 2.2
ّ
أحيمت السفينة لمتقاعد بعد  11عاماً من الخدمة وبعد إكماليا لـ  22جولةً حول العالم،
مميون راكب .في عام ُ ،2002
لتصبح جزءاً مرموقاً وجذاباً من معالم دبي.
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