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»االتحاد للطيران« تستأنف خدماتها  إلى المملكة المتحدة وأوروبا
أعلنت االحتاد للطيران عن استئناف جميع 
رحالتها املجدولة إلى أوروبا واململكة املتحدة، 
ليبقى األمر رهنا ببقاء املطارات في املنطقة 

مفتوحة أمام شركات الطيران.
وقال الرئيس التنفيذي لالحتاد للطيران 
جيمس هوجن، ان الشركة تتوقع، أن تعود 
رحالتها إلى وضعها الطبيعي في غضون 24 

ساعة، وس���تكون األولوية إلجناز ما تراكم 
من أعمال في ح���ال بقاء قرار فتح املطارات 

ساريا
وأضاف: »إننا ندعو جميع املسافرين الذين 
لم يقوموا بإعادة احلجز على رحالت الحقة، 
لالتصال بالشركة لتقوم بتأكيد حجوزاتهم 

في أقرب وقت ممكن«.

»الكويتية« تعيد قيمة تذاكر املسافرين الى اوروبا

البحرين تدرس تطوير رحالت السفن البحرية

منازل قرية مطماطة التونسية محفورة في االرض

مؤتمر للرحالت البحرية السياحية في البحرين
لمناقشة سبل تطوير رحالت السفن البحرية في المنطقة

»مطماطة« قرية تونسية.. تحت األرض

غرف ساحرة تزينها الرسوم

حفر غائرة لبيوت القرية في باطن الصخور االرضية

ال تختلف بيوت قرية مطماطة 
التونسية عن باقي البيوت في 
القرى العربية األخرى بامتالكها 
لساحة أمامية تؤدي الى العديد 

من الغرف.
اال ان الغريب في هذه القرية 
التونسية هو ان جميع بيوتها 
محف����ورة ف����ي األرض فعن����د 
الوصول إليها ال تواجهك إال التالل 
التي تشبه تضاريس  اجلرداء 

وجه القمر. 
وكل ش����يء في هذه القرية 
موج����ود في حفرة غائرة حتت 
األرض، قرية كاملة تعيش في 
الرملية، فكل  باطن الصخ����ور 
حفرة أو منزل مكون من باحة 
منزل رئيسية تزينها الرسوم، 
وتتفرع منه����ا حفر أخرى هي 

بقية غرف املنزل. 
القرية على  أهال����ي  وتعود 
فضول الغرباء وأصبح هذا مصدر 
رزقهم، فمعظمهم غادر هذه احلفر 
وجلأ إلى بيوت االس����منت في 
مطماطة اجلديدة، ولكن مازال 
هناك حوالي خمس����مائة منهم 
حتت األرض، يتحملون غزوات 
السياح اليومية، وهم يصورون 

دقائق حياتهم.
ويذك����ر ان »مطماطة« هي 
قبيلة بربرية قدمية هاجر أهلها 
إلى هذه املنطقة الوعرة وحفروا 
بيوتهم في باطنها حتى ال يراهم 

أحد.
 باالضاف����ة الى ذلك جعلهم 
باط����ن االرض يتأقلمون املناخ 
لبقاءه رطبا في الصيف ودافئا في 
الشتاء، وقد اكتسبت »مطماطة« 
شهرتها العاملية من خالل فيلم 
»حرب النجوم« الذي صور في 
بيوتها الغريبة عام 1970 وبدت 

بيوتها على الشاشة.

يعقد في شهر مايو القادم في 
مملكة البحرين، مؤمتر رحالت 
السفن السياحية البحرية في 
الشرق األوسط، يجمع املؤمتر 
عددا من أهم اخلبراء وصناع 
القطاع ملناقش���ة  ف���ي  القرار 
سبل تطوير وتفعيل رحالت 
سفن الس���ياحة البحرية ف��ي 

املنطقة.
وأج���رى تون���ي بيل���زي 
باملشاركة م��ع فري��ق السياح��ة 
ف�����ي س���يتري��د دراس�����ة 
إنفاق  اقتصادي��ة عن مع��دل 
األف��راد ف��ي رح��الت السف��ن 
الس���ياحية البحرية، إذ وصل 
معدل إنفاق الفرد في س���فينة 
ركاب حتمل 2000 س���ائح الى 
274.165 دوالرا في كل مرفأ، مما 
يعود بالفائدة االقتصادية على 
مملكة البحرين واملنطقة، كما 
ان الفائدة ستكون أكبر لطواف 
السفن في رحالت كاملة تبدأ 
وتنتهي في املرفأ ذاته ليكون 
عائد إنفاق 2000 سائح 322.705 

دوالرات في كل رحلة.
وس���يطرح املؤمت���ر عددا 
م���ن القضايا الهامة، من خالل 
الت��ي يديرها  النقاش  حلقات 
ويقدمها أبرز الالعبني ف��ي ه��ذا 
القطاع، حيث يناقش حس��ان 
عل��ي ماجد مدير عام املؤسس��ة 
البحرية،  العام���ة للموان���ئ 
التحديات والفرص في سياحة 
سفن الرحالت البحري��ة، ومن 
املتحدثني أيضا د.هب��ا عزيز 
التنفي���ذي لقطاع  الرئي���س 
الس���ياحة ف���ي وزارة الثقافة 
واإلعالم بالبحري���ن، وأحمد 
عبداهلل النعيمي رئيس الهيئة 
العامة للسياحة واملعارض في 

»املوانئ« واحملط���ات والوجهات، 
والعوامل التي تعزز من أهمية 
املرفأ، وسبل التطوير والبنى 
التحتي���ة والقضايا التنفيذية 
ال���وكالء واملتعامل���ني  ودور 

واملشغلني.
أم���ا موض���وع »الرحالت 
الش���اطئية« فسيفسح املجال 
املندوبني ملناقشة  للحوار بني 
أهمية الرحالت وسبل تخطيط 
الهامة  املسار. ومن املواضيع 
الذي يركز  أيضا »التسويق« 
على دور املنطقة في تسويق 
الس���فن  مرافئه���ا لرح���الت 
السياحية البحرية باملشاركة مع 

قطر، ولورينت مونساينغون 
الس���ابق مليدك��روز،  الرئيس 
وعودة القطبي رئيس مجلس 
ادارة القطبي للسياحة والضيافة 

لالستشارات.
ومن املواضي���ع املطروحة 
املتزاي���د  للح���وار: »الزخ���م 
لسياحة سفن الرحالت البحرية 
في املنطقة« حيث س���يناقش 
النمو املتزايد في منطقة اخلليج 
كمقصد لسياحة سفن الرحالت 
البحرية، وأهميتها والعوامل 
التي تؤثر على اختيار السفن 
الس���ياحية ملقاصده��ا، ف��ي 
حي��ن س���يناق��ش موض��وع 

املرافئ األخرى وأهمية تأسيس 
هيئة لرحالت السفن السياحية 

البحرية.
يش���ارك في املؤمت���ر أهم 
صانع���ي القرار ف���ي صناعة 
الرح���الت  س���ياح��ة س���فن 
البحرية، ومنهم داريوس ميهتا، 
الرئيس لشركة  مساعد نائب 
سيلفرسي، وهيلني بيك املدير 
اإلقليمي لروي���ال كاريبيان، 
وجون ماردن م���ن كارنفيل، 
وقسطنطني بيسياس رئيس 
سيكالود، ومايك باولوس من 
س���يبون وتاي���ن أويلمان من 

تاو.

فيلم »حرب النجوم« صور في بيوتهاإنفاق السائح الواحد في كل مرفأ يتجاوز 270 دوالرًا

»الكويتية« تعيد قيمة التذاكر للمسافرين 
إلى أوروبا أو تصدر حجوزات جديدة

أصدرت مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
تعميما للمسافرين على منت رحالت الشركة والذين 
تخلفوا عن رحالتهم بسبب احلظر على الرحالت 
املتوجهة إلى أوروبا مبراجعة مكاتب املؤسس���ة 
ف���ي الكويت وذلك إلعادة حجز تذاكرهم على منت 
رحالت أخرى في حال رغبتهم في الس���فر مجددا 
إلى وجهتهم األصلية. على أن يكون طلب تغيير 
احلجز خالل أسبوعني من تاريخ الرحلة األصلي 

وستتم إعادة جدولتها وفقا لتوافر املقاعد. 
كما أعلنت املؤسسة عبر موقعها االلكتروني عن 
أحقية املسافرين في استرداد قيمة التذكرة اخلاصة 
بالرحالت احملجوزة على اخلطوط اجلوية الكويتية 

ومت إلغاء هذه الرحالت بسبب احلظر.
وطلبت املؤسسة من املسافرين الذين حجزوا 
مقاعدهم عبر وكاالت السفر االتصال بهم مباشرة 
إلجراء أية تغييرات إما في حال احلجز عبر املوقع 
االلكتروني للمؤسسة أو عن طريق مركز االتصال، 
فعلى املسافرين مراجعة أقرب مكتب للخطط اجلوية 

الكويتية.
يذكر ان رحلة اخلطوط اجلوية الكويتية املتوجهة 
إلى مطار هيثرو في لندن كانت قد غادرت األجواء 
الكويتية عند إعالن إغالق األجواء البريطانية مما 
دفعه���ا للتوجه إلى مط���ار فرانكفورت في أملانيا 

وقضاء فترة اإلغالق هناك.

»الوطنية« تصل إلى ڤيينا يونيو المقبل
ابتداء من 129 دينارًا خالية من الضرائب

قدم���ت اخلطوط الوطنية عرضا س���عريا على 
محطتها في االسكندرية ابتداء من 59 دينارا خالية 
من الضرائب، فيما قدم���ت عروضا على محطاتها 
اجلديدة املزمع إطالقها مع بداية الشهر القادم ضمن 
حزمتني مختلفتني حيث قدمت محطتها في اسطنبول 
ب���� 59 دينارا أيضا خالية من الضرائب فيما قدمت 
محطتيها األوروبيتني في كل من ڤيينا وروما ب� 129 

دينارا خالية من الضرائب.
وكانت الناقلة أعلنت في وقت سابق عن توسيع 

ش���بكتها لتدخل على الق���ارة االوروبية من خالل 
تس���يير رحالت منتظمة إلى العاصمة النمساوية 
الس���احرة ڤيينا ابتداء من 2 يونيو املقبل، لترسخ 
بذلك أقدامها في القارة األوروبية بعد إعالنها سابقا 
عن إطالق وجهتني جديدتني إلى إسطنبول وروما 

املقرر إطالقهما في 2 مايو و31 مايو تباعا.
ومتثل مدينة ڤيينا الوجهة احلادية عش���رة من 
وجهات اخلطوط الوطنية منذ إطالق أولى رحالتها 
التجارية في يناير العام املاضي، ورابع وجهة جديدة 

يتم اإلعالن عنها هذا الصيف بعد اإلسكندرية وروما 
واسطنبول.

 وستبدأ الناقلة بتسيير 3 رحالت أسبوعية إلى 
ڤيين���ا أيام األحد، واألربعاء، واجلمعة، انطالقا من 
مبنى الشيخ س���عد للطيران العام إلى مطار ڤيينا 
الدولي حيث انه من املقرر أن تقلع رحالت اخلطوط 
الوطنية إلى ڤيينا في الس���اعة التاس���عة وخمس 
وأربعني دقيقة صباحا لتصل إلى العاصمة األوروبية 

في الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا.

تهبط في مطار اإلسكندرية بـ 59 دينارًا


