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المعروض من مقاعد شركات الطيران كاٍف لتلبية طلب السائحين العائدين قبل رمضان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان شركات الطيران
 العاملة ف���ي الكويت لم تتقدم بأي طلبات الى االدارة 
العامة للطي���ران املدني بخصوص احلصول على رحالت 
إضافية لتلبية الطلب املتزايد على رحالت عودة السائحني 
الكويتيني قبل ش���هر رمضان املبارك. وقالت املصادر ان 
املعروض من املقاعد على منت طائرات ش���ركات الطيران 
يكفي الطلب ويزيد السيما مع وجود فائض من املعروض 

سبق لشركات الطيران العاملة في الكويت وان أعلنت عنه. 
وبينت املصادر أن الناقالت الكويتية الثالث عرضت من املقاعد 
لتغطية جميع احتياجات السائحني على معظم احملطات التي 
تص����ل اليها طائراتها فيما يق����وم العدد الكبير من الرحالت 
بني الكويت ودبي والكويت والدوحة بتلبية طلب السائحني 
الكويتي����ني القادمني عبر رح����الت الترانزيت والذين قضوا 

اجازاتهم في محطات ال تصل اليها الناقالت احمللية.

»أفضل طيران اقتصادي« لـ »العربية«

»لوزان«.. مدينة السحر والهدوء والطبيعة الخالبة
انسجام فريد بين الطبيعة ومستلزمات الحياة العصرية

»العربية للطيران« تفوز بجائزة أفضل
طيران اقتصادي في الشرق األوسط

»طيران الخليج« تقترب من اتفاق 
لتعديل طلبيات من »بوينغ« و»إيرباص«

كشفت شركة طيران اخلليج عن اقترابها من 
اب���رام اتفاق لتغيير طلبياته���ا إلى طائرات ذات 
ممر واحد، وذلك في اطار استراتيجيتها الكتساب 

مكانتها الالئقة كناقلة اقليمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة سامر املجالي 
أن شركة الطيران ال تعتزم خفض العدد االجمالي 
للطائرات في طلبياتها، وقال إن: »االتفاق الذي نعمل 
على ابرامه هو احلفاظ على حجم الطلبيات لكن 
تغيير نوع الطائرات والتوقيت«، مضيفا »اقتربنا 

من التوصل التفاق لكن لم نصل إليه بعد«.
 وأشار الى ان طيران اخلليج حتاول التعجيل 
بتس���لم طائرات أحادية املمر وتأجيل الطائرات 

عريضة البدن.
اجلدير بالذكر أن شركة طيران اخلليج التي 
نقلت ما يقرب من ستة ماليني راكب العام املاضي، 
كانت قد طلبت شراء 24 طائرة بوينغ 787 وسبع 
طائرات ايرب���اص ايه � 320 و20 طائرة ايرباص 

ايه � 330.

أعلن���ت الش���ركة العربية 
للطيران عن فوزه���ا بجائزة 
»أفضل طي���ران اقتصادي في 
الشرق األوسط« للسنة الثالثة 
على التوالي، وذلك خالل حفل 
توزيع »جوائز السفر العاملية« 
ال���ذي أقيم مؤخ���را في فندق 

»العنوان دبي مارينا« بدبي.
وقد شهدت الناقلة اجلوية 
األضخم في الش���رق األوسط 
عاما إيجابيا للغاية بعد إطالق 
رحالتها مؤخرا من مركز عملياتها 
الثالث في اإلسكندرية مبصر، 
فضال عن إعالن خططها الرامية 
إلى إطالق مركز عمليات رابع في 

العاصمة األردنية عمان. 
ومت حتديد الفائزين من خالل 
تصويت وكالء السفر   واخلبراء 
في منطقة الش���رق  األوس���ط 

وجميع أنحاء العالم. 
وتوفر »العربية للطيران« 
خدماته���ا حاليا إلى 65 وجهة 
في أوروبا، والشرق األوسط، 
وأفريقيا، وآس���يا انطالقا من 
مراكز عملياته���ا في اإلمارات 
العربي���ة املتح���دة واملغ���رب 

رغم افتتاحها األولي لقسم العطالت
دون حتضيرات إعالمية مسبقة، 
واصل����ت اخلط����وط الوطنية تقدمي 
إلى مختلف  عروض ضمن عطالتها 
إليه����ا أحدث  الت����ي تصل  احملطات 

الناقالت الكويتية.
فقد ذكرت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان »الوطنية« قامت بتقدمي عرض جديد 
الى مدينة مكة املكرمة يشمل اإلقامة 
لليليتني مع كامل الوجبات في فندق 
ابتداء  انتركونتيننتال  التوحيد  دار 
م����ن 439 دينارا خالية من الضرائب 
باإلضافة الى تذكرة س����فر )كويت � 
جدة � كويت( ليضاف العرض اجلديد 
للشركة الى مجموعة عروض قدمتها 
الناقلة ش����ملت العديد من احملطات 

العربية والعاملية.
وكانت أي����ام الوصول في عرض 
الوطنية اجلديد  عطالت اخلط����وط 
ال����ى مدينة ج����دة في أيام الس����بت 
واألحد واالثنني والثالثاء مع امكانية 
متديد اإلقامة للراغبني في قضاء أيام 

إضافية.
وواصلت الناقلة تقدمي عرضها الى 
كل من مدينة دبي ابتداء من 69 دينارا 
خالية من الضرائب لليليتني في فندق 
فيرمونت اضافة الى عرضها الى ڤيينا 
ب� 225 دينارا ل� 3 ليال وعرضها الى 
روما ول� 3 ليال ايضا ب� 229 دينارا.

من جه����ة اخرى ش����هدت الفترة 
احلالي����ة طلب����ا عاليا عل����ى رحالت 
الى مطار  القادمة  العودة والرحالت 

الكويت الدولي من قبل جميع الناقالت 
وشركات الطيران العاملة في الكويت 
الس����يما الناق����الت الكويتية الثالث 
)الكويتي����ة � الوطني����ة � اجلزيرة(، 
اضافة الى الناقالت اخلليجية كالقطرية 

واإلماراتية واالحتاد.
وعزت املصادر في شركات الطيران 
الطلب املرتفع في املرحلة احلالية الى 
عودة معظم السائحني الكويتيني من 
السياحية املختلفة لقضاء  احملطات 
شهر رمضان املبارك في الكويت كعادة 

درج الكويتيون عليها منذ زمن.
وبينت املصادر ان شركات الطيران 
ومكاتب السياحة والسفر وضعت في 
حساباتها هذا األمر منذ بداية املوسم 
احلالي وقام����ت بجميع التحضيرات 

لتلبية الطلب العال����ي خالل الفترة 
احلالية متوقعة ان يس����تمر الطلب 
العالي طوال االسبوع اجلاري على ان 
يعود الوضع الى طبيعته من حيث 
احلجوزات بداية االسبوع الثاني من 

شهر رمضان.
وقالت املصادر ان موسم السياحة 
احلالي سيتم على مرحلتني متفرقتني 
االولى تنتهي مع قدوم شهر رمضان 
املبارك بعد ان بدأت منتصف ش����هر 
مايو املاضي واملرحلة الثانية تبدأ مع 
نهاية شهر رمضان وتستمر حتى نهاية 
شهر اكتوبر، مشيرة الى ان السياح 
الكويتيني قام����وا بتوزيع إجازاتهم 
بحسب هذا السيناريو وقامت شركات 

الطيران بتبنيه.

ومصر.
اجلدي���ر بالذكر أن »جوائز 
السفر  العاملية« التي اعتبرتها 
صحيفة »وول ستريت جورنال« 
مبثابة جوائز األوسكار بالنسبة 
لقطاع السفر، تسعى  إلى تقدير 
ومكافأة اإلجنازات الكبيرة التي 
تقوم بها شركات الطيران في 

جميع مجاالت صناعة  السفر 
العاملية، وتهدف اجلوائز التي 
تأسست عام 1993، إلى تكرمي 
املمي���زة في قطاع  اإلجنازات 
الطي���ران من خالل املنافس���ة 
على أعلى املستويات العاملية، 
وحتفيز اإلبداع واالبتكار بني 

شركات القطاع.

»عطالت الوطنية« تقدم عرضها إلى مكة المكرمة
 اعتبارًا من 439 دينارًا خالية من الضرائب

ضغوط على حجوزات العودة قبل شهر رمضان 

محمد البدري
تعتبر مدينة »لوزان« من أهم وأشهر املدن السياحية ليس 
في سويسرا وحدها بل في القارة األوروبية بأسرها، فهي مدينة 
مدهشة، تتكون من 3 طوابق، وفي كل طابق من هذه الطوابق 
اجلبلية، التي نحتها اإلنس���ان لتكون منبس���طات، توجد كل 
مستلزمات املدينة العصرية النموذجية، والشيء الغريب في 
مدينة لوزان، والت���ي هي عبارة عن 3 مدن في مدينة واحدة، 
ان االنتقال من الطابق األس���فل ال���ى الطابق الثاني أو الثالث 
بالنسبة للمارة الذين يس���تعملون أقدامهم، ال يتطلب سوى 
دقائق قليلة، ففي كل ش���ارع رئيس���ي تقريبا يوجد مصعد 
كهربائي واسع يستخدم لغرض الصعود أو النزول من والى 

هذه الطوابق.
وباإلمكان أيضا أن تلقي بنظرك من الطابق الثاني أو الثالث 
على الطابق األرضي، وهكذا، فاملساحات بني هذه الطوابق ليست 
مغلقة، وامنا هي مساحات مفتوحة وطبيعية، وتربطها طرق 
جبلية مخصصة لس���ير الس���يارات والعربات، وكذلك لسير 
الناس أيضا، لكن مشاق الصعود بالنسبة للكثيرين من هؤالء 
الناس جتعلهم يختصرون اجلهد واملسافة باستخدام املصاعد 

الكهربائية املوزعة في مركز املدينة.
وشبكة املواصالت في لوزان شبكة واسعة ومتعددة، فهناك 
»املترو« ومحطات الباص���ات و»التروليبوس«، وكلها تعمل 
وفق نظام خاص ومنضبط، الهدف منه تقدمي أفضل اخلدمات 

للناس عموما.
لوزان تقع ضمن الكانتون الفرنسي، ومعلوم ان سويسرا 
تتكون من 3 كانتونات هي األملاني والفرنسي وااليطالي، وبذلك 
فإن األهالي يتحدثون ب� 3 لغات طبقا ملكان معيش���تهم في أي 

من هذه الكانتونات.
يبلغ عدد سكان لوزان نحو 130 ألف نسمة، واملدينة تشعر 
بنوع من الفضفاضية لقلة نفوسها، وهي تقع على منحدر موقع 
النزول من الهضبة السويسرية الى الشمال من شاطئ بحيرة 
جنيڤ العمالقة، التي تربط جنيڤ بلوزان لسعتها وكبر حجمها، 

فكال املدينتني تقعان على ضفاف هذه البحيرة الرائعة.
فمن سواحلها يستطيع الزائر ان يرى تلك اجلبال التي تفصل 
سويسرا عن فرنسا، وهي رمبا ال تبلغ مسافة الوصول اليها 
عبر البحيرة اال بضعة كيلومترات فقط، اجلبال مازالت تكتسي 
بطبقة من الثلج األبيض، واذا ما وقع عليها ضوء الش���مس، 

فإنها تبعث بألوان جميلة مختلطة ببياض الثلج.

جتري ف���ي لوزان 4 انهار ه���ي Flon وLove وVuachere و
Riolet وهذه األنهار لها سحر رمبا ال يوجد مثيل له في اوروبا، 
وفضال عن كونها تخترق أجمل األماكن اجلبلية، وتصطف على 
جنباتها الغابات وأشجار الفواكه املختلفة فإنها ايضا موضع 

للنزهة والرياضة املائية والصيد.
ووسط املدينة بني على 3 تالل تربطها العديد من اجلسور 
اجلميلة، وبعضها جسور كبيرة مثل جسر Besieres، وجسر 
Chauderon فضال عن ميناء »Ouchy« الرائع الذي حتولت بعض 
أماكنه الى مواقع لنزهة الس���ياح وكذلك العشاق لكونه يطل 

على مناظر رومانسية جذابة للغاية.
أما مرافق املدينة األثرية والس���ياحية فهي كثيرة، وجلها 
بني في القرون الوس���طى، فمثال كاتدرائية س���انت ميد التي 
تعتبر حتفة تاريخية من التحف الفريدة في اوروبا قد بنيت 
عام 1405، وكذلك احلال بالنسبة الى كنيسة القديس لورانس 
وقصر Rumin ال���ذي يدهش حتى أه���ل املدينة فكيف احلال 

بالنسبة للزوار األجانب؟
وفي »لوزان« توجد حدائق ومتنزهات كثيرة، أبرزها حديقة 
النباتات التي حتتوي على أصناف وأنواع مختلفة من الزهور 

والنباتات واألعشاب.
وهناك حديقة املناظ���ر الطبيعية»Repos«  وقد بنيت هذه 
احلديقة في القرون الوس���طى ايضا، كذلك يوجد في املدينة، 

املتحف الرياضي في بناية »اللجنة االوملبية الدولية«.
وتعتبر س���احة Palud واحدة من بني العديد من الساحات 
األخرى، التي بنيت في القرن الثامن عش���ر، ومنها العديد من 

املباني املعمارية القدمية واجلميلة.
وفي ميدان املدينة »سان فرانس���وا« وكذلك في الساحات 
والشوارع األخرى تنتشر املطاعم واحملالت التجارية واألسواق 
املختلفة، فعلى مقربة من جامعة لوزان تتوزع شوارع قدمية 
وضيقة وهي جذابة للغاية وفيها اس���واق شعبية ممتعة، اما 
ساحة اجلامعة الكبيرة، فتتحول في كل يوم سبت الى اسواق 

في الهواء الطلق.
وملدينة لوزان حكومة محلية، تقوم بإدارتها طبقا للقوانني 
السويسرية والشائع جدا ان هذه احلكومة ال تتسامح مع اي 
نوع من املخالفات، لذلك فإن أهالي املدينة ملتزمون جدا بصيانة 
القان���ون ويتجنبون قدر اإلمكان ارتكاب اي نوع من األخطاء 
او املخالفات، لذلك يش���عر األجنبي السائح بصورة واضحة 

بوجود امان عام واستقرار منقطع النظير.

مدينة لوزان السويسرية ذات السحر والجاذبية


