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ق���ال مدير القط���اع التجاري في 
اخلطوط اجلوية الوطنية لي شيف 
إن اختي�����ار محط��ات محدودة في 
ال��ذي أطلقت��ه  العطالت ف��ي  قسم 
»الوطني���ة« مؤخرا جاء ضمن اطار 
افتتاح متهيدي »س���وفت اوبنينغ« 
لهذا القس��م ف��ي الناقل��ة واع��دا بفتح 
املزيد من احملطات ام��ام مساف��ري 
الوطني��ة لقض��اء اجم��ل العط��الت 
في االماك��ن الت��ي تشه��د إقباال كبيرا 
من قب���ل املس���افري��ن الكويتيي��ن 
ف�����ي وق��ت الح���ق بع���د اكتم��ال 
كاف��ة االج��راءات والتدابي��ر الت��ي 
تضم��ن افض��ل اجازة وعطلة للعائلة 

الكويتية.
واضاف ش���يف ف���ي تصريح ل� 
»األنب���اء« في حفل تدش���ن الناقلة 

ال���ركاب  لقاع���ات 
الت���ي  اجلدي���دة 
اطلقته���ا الناقل���ة 
مؤخ���را واخلاصة 
الدرج���ة  ب���ركاب 
ان  الس���ياحية، 
عودت  الوطني���ة 
مس���افريها عل���ى 
متميزة  خدم���ات 
والتي سيقدمها قسم 
العطالت سواء كان 
من خالل احملطات 
التي ستقدمها في 
عطالتها او اخلدمات 

في هذه احملطات مبا فيها حجز الفنادق 
الس���يارات وغيرها من  واستئجار 
خدمات اساس���ية جتعل املسافرين 

ال يفك���رون اال في 
قضاء اوقات ممتعة 

في رحالتهم.
وبن ش���يف ان 
التي مت  احملط���ات 
اختيارها كبداية في 
دبي وڤيينا وروما 
شهدت اقباال منقطع 
النظير فاجأ العاملن 
في الشركة السيما 
محطة أوروبا التي 
شهدت إقباال كبيرا 
جدا. وعن احملطات 
املقبلة ل� »الوطنية« 
قال شيف سيتم االعالن عنها في وقت 
الحق مش���يرا الى ان الشهر املاضي 
شهد العديد من االجنازات للخطوط 

الوطني���ة مبا فيه���ا حصولها على 
العضوية الكاملة في منظمة »اياتا« 
باالضافة ال���ى افتتاح أربع محطات 

جديدة.
وك�ان���ت اخلط�����وط الوطني��ة 
دش���ن���ت األس���بوع املاضي قاعات 
للمس���افرين من الدرجة السياحية 
الترفيه للعائلة  أن���واع  تضم كافة 
واألطف���ال في خط���وة حتضيرية 
الناقل���ة لتحويل مطار  تقوم به���ا 
مبنى الشيخ س���عد ملطار ترانزيت 
الوطنية بن محطاته���ا  ملس���افري 
املختلفة م����رورا بالك���ويت السيم��ا 
ان اخلط���وط الوطني����ة وس���عت 
محطاته�������ا بص���ورة كبي���رة في 
الفترة املاضي���ة مستفي���دة من موقع 

الكويت اجلغرافي.

»القطرية« تقدم عروضها على برشلونة بـ 247 دينارًا من مطار الكويت شاملة للرسوم
قدمت اخلطوط اجلوية القطرية عرضا 
سعريا على رحالتها املنطلقة من مطار الكويت 
الدولي شمل العديد من احملطات التي تصل 
إليها الناقلة ويستمر العرض حتى منتصف 
ش����هر يوليو اجلاري حي����ث قدمت الناقلة 
مقاعدها املتوجهة إل����ى العاصمة املاليزية 
بانكوك ابتداء من 217 دينارا شاملة الضرائب 

والى برشلونة ب� 247 دينارا وبيونس ايرس 
األرجنتينية ب� 585 دينارا وهيوسنت األميركية 

عاصمة الطاقة العاملية ب� 434 دينارا.
وعرضت الناقلة مقاعدها املتوجهة الى 
لندن ب� 240 دينارا ومانشيستر ب� 236 دينارا 
وميونيخ ب� 230 دينارا فيما قدمت مقاعدها 
املتوجهة الى مطار جون كينيدي في نيويورك 

ابتداء من 314 دينارا وباريس ب� 268 دينارا 
وسان باولو ب� 585 دينارا أما ڤيينا فكانت 
على مقاعد الناقل����ة ب� 230 دينارا. وجميع 
األسعار شاملة للضرائب وجميع الرسوم. 
يذكر ان »القطرية« تقوم بتسيير العديد من 
الرحالت اليومية انطالقا من مطار الكويت 

الدولي الى مطار الدوحة مركز عملياتها.

كاتدرائية برلني

بوابة براندنبرغ املشهورة في برلني

لي شيف 

»عطالت الكويتية« تطرح 6 أيام في لندن 
بـ 424 دينارًا واإلقامة في فندق كمبرالند

اختارت العطالت الكويتية محطة لندن 
في أوروبا لتطلق عرضا جديدا ملدة ستة أيام 
وقدمت العطالت عرضها على عاصمة الضباب 
ب� 424 دينارا دون احتساب الضرائب وتشمل 
تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة السياحية 
على منت طائرات اخلطوط الكويتية، واحلجز 

في فندق كمبرالند.
وكانت لندن هي احملطة الوحيدة التي 
قدمته���ا الناقلة الى الق���ارة األوروبية مع 
تقدميها العديد من احملط���ات القريبة في 
دبي وبيروت وسلطنة عمان واإلسكندرية 

وبأسعار تشجيعية.
وقالت مص���ادر في وكاالت الس���ياحة 
والس���فر ان اختيار العطالت في الكويتية 
للندن كمحطة على ج���دول عطالتها جاء 

بسبب الطلب العالي والكبير من قبل السياح 
الكويتين على لندن بغرض االس���تجمام 
والتسوق السيما ان املوسم احلالي فرض 
على املسافرين والسياح الكويتين اجازات 
قصيرة خارج الكويت بسبب شهر رمضان 

املبارك.
وأضافت املصادر ان معظم احملطات التي 
اختارتها »الكويتية« تناس���بت مع املوسم 
احلالي من خالل اختيارها حملطات قريبة 
ولفترات قصيرة والتركيز على احملطات التي 
تشهد اقباال كبيرا من السائحن الكويتين 
كدبي وبيروت واالسكندرية باإلضافة الى 
احملطات التي بدأت تشهد اقباال كبيرا كعرض 
الناقلة في سلطنة عمان والتي بدأت تخطف 

األنظار خالل السنتن املاضيتن.

المحطة الوحيدة في القارة األوروبية شيف لـ »األنباء«:»الوطنية« ستطلق المزيد من المحطات 
في األماكن الجاذبة للمسافرين الكويتيين

برلين.. مدينة خضراء مسايرة لروح العصر
لن يك����ون مفاجئا إذا ما عرفنا أن أش����هر 
املصممن العاملين يستوطنون اليوم العاصمة 
األملانية، فقد تطورت برلن كثيرا بحيث حتولت 
إلى مدين����ة عاملية آلخر خط����وط وصيحات 
املوضة. كما انها تفتح ذراعيها دوما إلبداعات 
جيل الشباب الذين يجدون فيها الفرصة واملأوى 

لعرض ابتكاراتهم.
هذه املدينة التي تساير روح العصر بشكل 
رائع، تزخر بالعديد من األماكن واملرافق املفعمة 
باحليوية واحلياة، بدءا من املطاعم ووصوال 

إلى أماكن التسلية واملوضة واملوسيقى. 
ومهما اختلف����ت رغبات واحتياجات زوار 
وضيوف املدينة وتنوعت مقاصد زيارتهم لها، 
فإن الشيء املشترك بينهم سيكون ذلك الشعور 
باإلثارة في كل خطوة يخطونها. فسواء كان 
الزائر يقيم في أحد الفنادق الراقية أو كان يقوم 
بجولة تسوق طويلة أو يقوم بجولة سياحية 
للتعرف على املعالم التاريخية العريقة التي 
تنف����رد بها املدينة، فإن أجواء اإلثارة واملتعة 

ستكون صفة من صفات جولته.
وتتصف برلن بامل����زج الفريد بن احلياة 
املدني����ة وحياة الواح����ات الهادئة، والتي هي 
من س����مات هذه املدينة التي تق����دم لزوارها 
وضيوفها أجواء مفعم����ة باإلثارة وفي نفس 
الوقت حتتضن مس����احات خضراء شاسعة. 
وبفضل توافر العديد من احلدائق واملنتزهات 
العامة والغابات الشاسعة املنتشرة في املدينة، 
ميكن للسياح وأهل املدينة أن يختاروا مكانهم 
املفضل من بن مجموعة من املناطق املثالية التي 
متنح املرء فرصة ممارسة الرياضة والتسلية 
والترفيه باإلضافة إلى إمكانية االس����ترخاء 

والتمتع بساعات من الراحة والهدوء.
وقد يتساءل البعض إن كانت هذه الغابات 
واحلدائق واملنتزهات ه����ي مصدر اخلضرة 

الوحيد في املدين����ة، إال أن كل من يزورها أو 
يعيش فيها سيعلم متاما أن الوعي البيئي العالي 
لدى أهل العاصمة يعتبر عامال مهما في احلفاظ 
على املناطق اخلضراء فيها، فمسائل النظافة 
البيئية واحملافظة على مقومات االس����تدامة 
وتعزيزها بشكل فردي وجماعي تعتبر جزءا 
ال يتجزأ من حياة املدينة في العاصمة األملانية 

برلن وكافة املدن األملانية األخرى.
ويبدو أن هذه املدين����ة اخلضراء املفعمة 
بالتاريخ واملعالم السياحية املتفردة لم تتخلف 
عن احلداثة، بل إنها مس����ايرة لروح العصر 
وحتمل ب����ن جنباتها كل ما يرم����ز للتجديد 
واحلداث����ة. فآخر صيحات املوضة تخرج من 
برلن وتتميز خطوط وتصاميم األزياء اجلديدة 
فيها باألناق����ة، وميثل ذلك بكل تأكيد عنصرا 
من عناصر اجلذب السياحي، السيما بالنسبة 
لعشاق التس����وق القادمن من مختلف أنحاء 
العال����م. ويبدو أن املع����ارض املختصة التي 
حتتضنها برلن في مج����ال األزياء واملوضة 

وما تعرضه من مجموعات جديدة باتت تسلط 
أنظار العالم إليها، فتحولت برلن إلى مغناطيس 
يجتذب العديد من املصممن سواء الصغار منهم 
أو املشهورين عامليا. وهذا لم يعد غريبا على 
مدينة تشتهر بأنها العاصمة األوروبية لالبتكار 
واإلبداع، السيما أنها متثل املكان الذي ميكن 

عمل الكثير فيه ولكن بإمكانيات قليلة.
ومع التنوع الذي تتميز به خطوط املوضة 
في برلن فإن أماكن التسوق تتصف هي األخرى 
بالزخم والتنوع، إذا إنها تلبي مختلف األذواق. 
في عاصمة التسوق برلن ميكن للمرء أن يجد 
كل ش����يء، من املالبس الت����ي يرتديها الناس 
في حياتهم اليومية في ش����وارع املدينة إلى 
املالبس العصرية واألزياء األنيقة واملنتجات 
ذات املس����توى الرفيع. وتزخر برلن باحملال 
التجارية واملجمعات الضخمة ومراكز التسوق 
التي تضم مجموعة واسعة من املتاجر، فمثال 
يبرز هنا شارع »كورفورستندام« الذي يطلق 
عليها اختصارا »كودام«، وشارع »فريدريش«، 
وساحة »بوتسدامر بالتس« وساحة »ألكسندر 
بالتس«، حيث تبهر هذه األماكن مرتاديها مبا 
تعرضه من منتج����ات وأزياء حتمل بصمات 
أشهر املصممن العاملين املبدعن باإلضافة إلى 
االجتاهات العصرية والشبابية. وتوفر العاصمة 
األملانية برلن مجموعة واس����عة من خطوط 
املواصالت العامة كالقطارات واحلافالت التي 
تتميز بالنظافة ودقة املواعيد، كما ميكن للمرء 
االستفادة من البطاقات اخلاصة والتذاكر التي 
جتعل من التنقل بن أحياء املدينة ومناطقها 
املختلفة عملية في غاية الس����هولة واألمان، 
وميكن احلص����ول أيضا من خالل بعض هذه 
البطاقات اخلاصة على تخفيضات وخصومات 
مغرية عند زيارة املعالم السياحية واملتاحف 

واملنتزهات.

عاصمة األناقة والتسوق والترفيه

لندن المحطة االوروبية الوحيدة على عطالت الكويتيةعطالت الوطنية ووعود بأفتتاح محطات جديدة


