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عطالت »الخطوط الوطنية« إلى مكة بـ 439 دينارًا
طرح���ت عطالت اخلطوط الوطنية عرضا ملدة ليلتني في فندق دار التوحيد 
إنتركونتيننتال مكة املكرمة الواقع على بعد خطوات من احلرم املكي الشريف 
ب�439 دينارا للفرد الواحد، وتقدم الشركة هذا العرض شامال تذكرة سفر وإقامة 

كاملة مع الوجبات.
وذكرت املصادر املتابعة لعرض الشركة ان العرض يشمل تذكرة السفر ذهاب 
وعودة )الكويت � جدة � الكويت( واإلقامة لليلتني، ويصلح العرض خالل ال�18 

يوما األولى في رمضان.

»طيران اإلمارات« تواصل توسيع شبكة 
A380 خطوط اإليرباص

أعلنت طيران اإلمارات، أكبر مش���غل لطائرات 
اإليرباص العمالقة A380 ف���ي العالم، عن عزمها 
إضاف���ة هونغ كونغ إلى ش���بكة خطوط طائرتها 
من هذا الطراز، وذلك اعتبارا من االول من أكتوبر 

املقبل.
ويضم أسطول طيران اإلمارات حاليا 12 طائرة 
إيرباص A380، ولدى الناقل���ة طلبية مؤكدة من 
هذا الطراز مكونة من 78 طائرة، وس���وف تصبح 
هونغ كونغ، مع بدء تشغيل خدمات الطائرة ذات 
الطابقني إليها، احملطة احلادية عشرة التي تنضم 
إلى شبكة اخلطوط التي تستقبل الطائرة األكبر 

في العالم.
وابتداء من األول من أكتوبر املقبل، س���توضع 
الطائ���رة A380، خلدمة الرحلة »إ كيه 384«، التي 
يتم تشغيلها عن طريق بانكوك، وتنطلق من دبي 
الساعة 3:15 فجرا، لتصل إلى بانكوك الساعة 12:25 
ظهرا، وتغادر هذه الرحلة بانكوك عند الس���اعة 
1:45 ظهرا لتصل بعد ذلك إلى هونغ كونغ الساعة 

5:40 بعد الظهر. 
وتغادر رحلة العودة »إ كيه 385« هونغ كونغ 
عند الساعة 10:25 مساء، وتصل إلى بانكوك عند 
منتصف الليل وتغادر بعد ذلك إلى دبي عند الساعة 

1:25 فجرا لتصلها عند الساعة 4:30 من فجر اليوم 
التالي.

وقال نائب رئيس أول العمليات التجارية ملنطقة 
الش���رق األقصى واس���تراليا في طيران اإلمارات 
ريتشارد جوس���بري: »يسعدنا أن نعلن انضمام 
هونغ كونغ إلى شبكة احملطات التي تخدمها طائرتنا 
 ،A380 العمالقة ذات الطابق���ني من طراز إيرباص
وكانت هذه املدينة ذات األهمية التجارية قد انضمت 
إلى شبكة خطوط طيران اإلمارات في العام 1991، 
ونسبة إلى األهمية التجارية التي حتظى بها، نشغل 
إليه���ا حاليا رحلتني يوميا األولى من دون توقف 
والثانية عن طريق العاصمة التايلندية بانكوك، 
كما تقوم اإلمارات للشحن اجلوي بتشغيل 18 رحلة 
شحن أس���بوعيا إليها«. وأضاف: »نحن فخورون 
بأن نكون قادرين على تأكيد التزامنا املستمر جتاه 
هونغ كونغ من خالل تشغيل طائرتنا الرئيسية 
إلى هذه الوجهة احليوية. ويحظى ركابنا من هونغ 
كون���غ اآلن بفرصة االس���تمتاع بأفضل اخلدمات 
ووسائل الراحة التي توفرها هذه الطائرة، وكذلك 
احلال بالنسبة إلى ركابنا من تايلند الذين سيتوافر 
لهم خيار الس���فر على منت الطائرة A380 إلى دبي 

أو هونغ كونغ«.

A380 طائرة »طيران اإلمارات« العمالقة اإليرباص

مدينة سالزبورغ

فندق ساخير أفضل فنادق سالزبورغ

خالية من الضرائب ضمن ساعة الخصومات يوميًا

»الجزيرة« تهبط في دبي بـ 3 دنانير 
وشرم الشيخ وجدة بـ 13 دينارًا

واصلت ش����ركة طيران اجلزي����رة احدث عروضها 
على العديد من الوجهات املنتقاة التي حتط بها، حيث 
عرضت الناقلة منخفضة التكاليف في االسبوع اجلاري 
محطاتها إلى دبي ب� 3 دنانير وش����رم الش����يخ وجدة 
ب� 13 دينارا، فيما قدمت عرضها األخير ضمن س����اعة 
اخلصوم����ات التي تطلقها الناقلة يوميا من الس����اعة 
الواح����دة إلى الثانية ظهرا عمان ب� 15 دينارا. وذكرت 
مصادر ذات صلة ل� »األنباء« أن الناقلة قدمت عرضا 
خالل االسبوع املاضي شمل العديد من الوجهات التي 

حتط بها البحرين والدوحة ودبي ب� 12 دينارا خالية 
من الضرائب باإلضافة إلى عمان وبيروت ودير الزور 
ومشهد والرياض وشرم الشيخ ابتداء من 20 دينارا، 
موضحة أن العرض قد بدأ يوم األحد املاضي واستمر 
إلى يوم اخلميس وشمل كل الوجهات التي حتط فيها 

الشركة والبالغ عددها 19 وجهة في 12 دولة.
وبينت املصادر أن ع����رض »اجلزيرة« القى إقباال 
كبيرا خاصة ان العرض شمل اهم املدن اخلليجية التي 
يفضلها الكويتيون لقضاء إجازاتهم او إلجناز بعض 

أعمالهم اخلاصة، مشيرة الى أن الناقلة ستستمر في 
تقدمي عروضها اجلبارة خالل الشهور املقبلة خاصة 
في موسم العمرة احلج. هذا وتتمتع »اجلزيرة« بأفضل 
معدل لدقة االلتزام مبواعيد السفر وتسجيل الدخول 
السريع للمسافرين بدون أمتعة باإلضافة إلى 40 كيلو 
غراما مجانا من األمتعة املسجلة وهذا ما جعل الشركة 
أكبر مش����غل في مطار الكويت الدولي لعدد الرحالت، 
حيث إنها تشغل واحدة من كل أربعة رحالت تقلع من 

الكويت، حاملة واحدا من كل أربعة مسافرين.

مسقط رأس »موزارت« وموقع تصوير »صوت الموسيقى«

سالزبورغ مدينة الـ 6.5 ماليين سائح تشبع كل الحواس
اخلبازين احملترفني وجتار الفرو 
ومبتك����ري الديك����ور واحلائكني 
وصانعي احللوى واخلياطني وكل 
أولئك يعملون على بث احلياة في 
شرايني األزقة الضيقة والساحات 

الداخلية العريقة.
التاريخ شكلت  الى  وبالعودة 
سالزبورغ مدينة إدارية مهمة خالل 
العصر الرومان����ي، نظرا ملوقعها 
االستراتيجي على مفترق الطرق 
الرئيسية التي تربط بني الشمال 
واجلنوب، وقد أسست في نهاية 
القرن السابع امليالدي، واستفادت 
كثيرا من ثروتها الباطنية املتمثلة 
في املل����ح أو ما يعرف ب� »الذهب 
التجاري،  التب����ادل  األبيض« في 
الي����وم موقعا  املدينة  وتش����غل 
مركزي����ا مناس����با وتع����د ملتقى 
إذ يزورها سنويا  سياحيا مهما، 
وفقا آلخر اإلحصائيات نحو 6.5 

ماليني زائر.

قلعة الملح

املعنى احلرفي لسالزبورغ هو 
»قلعة امللح«، وقد استمدت املدينة 
هذه التسمية من توافر امللح فيها 
بغزارة، لدرجة انه يطلق عليه حتى 
اليوم اسم »الذهب األبيض« ملا كان 
له األث����ر الكبير في ثراء القائمني 

عليها عبر العصور.

كل عام.
سحر مدينة سالزبورغ وأناقة 
س����احاتها واالطالالت الس����احرة 
لفنادقها، جعلته����ا اخليار االول 
لتصوي����ر مش����اهد فيلم »صوت 
املوسيقى«، الذي عرض في العام 
1965، وتضم����ن اجم����ل املعال����م 
الس����ياحية في النمسا. وال ميكن 
ألحد أن ينك����ر االثر الكبير الذي 
تركته تلك املش����اهد الرائعة لدى 
املاليني من الناس من مختلف انحاء 
العالم، وزادت من رغبتهم بزيارة 
ه����ذه املدينة اخلالب����ة بطبيعتها 
وشعبها املضياف، وال نغفل اجلانب 
اآلخر لهذه البقعة من األرض والتي 
تش����تهر باملأكوالت النمس����اوية 
احمللية، وباحلياة الليلية واملطاعم 
والفنادق والتسوق، وهي مدينة 
مثالي����ة حملبي أجواء التس����ويق 
وس����ط املطاعم واملقاهي، إذ تقدم 
الكثير من خيارات الطعام التقليدي 
بالنكه����ات احمللية، باإلضافة الى 
العاملية،  الوجبات من األطب����اق 
وتعتبر شوارع التسوق في مركز 
سالزبورغ التاريخي األكثر جماال 
في النمسا، حيث مازالت املتاجر 
واملعامل الصغيرة تعمل بالطريقة 
التقليدية عميقة اجلذور، وخالل 
جولة يقوم بها الزائر مشيا على 
األق����دام ميكنه ان يعاين من قرب 

وفيه تقدم املسرحيات التقليدية 
مثل »جيديرمان«، التي كانت شائعة 
في القرون الوسطى، وتباع سنويا 
في املهرجان قرابة 200 ألف تذكرة 
اكثرها حملبي املوسيقى واألوبرا 

العاملية.
وفي مهرجان الصيف للسنة 
الفائتة، مت عرض االوبرا متعددة 
االوجه، كما اقيمت املس����رحيات 
واحلفالت التي تضمنت اوبرا من 
جورج فريدريخ هانديل، جيوخينو 
روس����يني، جوزي����ف هاي����دن، 
لودفيغ فان بيتهوفن، وموزارت، 
ولالس����تفادة من هذه االنش����طة 
لفترات أط����ول، يتم عرضها على 
مدار العام في أماكن تاريخية عريقة 
مثل قصر احلفالت املوس����يقية، 
صالة »ميرابيل« االرس����تقراطية 
واملخصصة إلقامة حفالت الزفاف 
قلعة »هوهني«، والصالة الفخمة 
الباروكي  الط����راز  املصممة على 
في سرداب »س����انت بيتر« أقدم 
مطعم ف����ي املدينة. وتقام حفالت 
األوبرا كذلك على مسرح العرائس، 
وأمسيات املوسيقى الكالسيكية في 
جامعة »موزارتيوم« املتخصصة 
باملوس����يقى واملس����رح والفنون 
النظرية، أما مهرجان اجلاز، فيمكن 
حضوره خالل االيام الثقافية التي 
متتد ما بني نوفمبر واكتوبر من 

الباروكية وصرح الفرنسيسكانية 
الواقع عند س����فح مونخسبيرغ، 
وبينهما مناذج عدة ملدينة عريقة 
بالتقالي����د، ذات إط����الالت أخاذة 
السيما جلهة الضواحي الساحرة 
في اجلنوب، والبحيرات الساكنة في 
الشمال، وبحيرة »سالزكاميرجيت« 

شرقي البالد.

مسرح العالم

لكثرة املهرجان����ات التي تقام 
فيها، يشار إلى سالزبورغ أحيانا 
على أنها »مسرح العالم«، وذلك ملا 
تقدمه للسياح من عشاق املوسيقى 
وملن يزورونها بقصد االستجمام، 
واضع����ني في قائم����ة اعتباراتهم 
حضور االحتفاالت املوس����يقية 
عالية املستوى، واملستوحاة من 
العبقري موزارت  أداء املوسيقار 
)1756 � 1791(. وهي بتنوعها تقدم 
برنامجا سياحيا يتضمن اكثر من 
4000 حدث على مدار السنة. وهناك 
يحار الزائ����ر ماذا يتابع، أيحضر 
حلقات أسبوع موزارت في يناير، أم 
احتفاالت الربيع، أم مهرجان الصيف 
املش����وق؟ ويتمتع هذا املهرجان 
بتقاليد عريقة منذ تأسيسه عام 
1929 على يد مجموعة من الفنانني 
واملثقفني احملليني الذين دفعوا من 
غير قصد الى اتخاذ منحى العاملية.. 

اكتسبت سالزبورغ، رابع أكبر 
مدينة في النمسا، شهرتها من املكانة 
الثقافية التي حتوط تاريخها ومن 
جمالها الفريد وطبيعتها اخلالبة، 
املزدانة باملعالم األثرية.  وأزقتها 
وللدقة ف����ي التعبي����ر، فإن هذه 
املي����زات مجتمعة جتعلها من بني 
أكثر املواقع استقطابا للسياح في 
الهادئة  العالم. وتتصف ربوعها 
املتكئة على كتف سلس����لة جبال 
األلب، والتي يزورها سنويا ما يزيد 
على 6.5 ماليني سائح، بتوهجها 
صيفا وشتاء في محاذاة ضفاف 
نهر »سالزاخ«. وأكثر من هذا وذاك، 
فإن مركز املدينة القدمي، واملعروف 
بطرازه املعماري العريق الذي يعود 
الى النم����ط الباروكي، مت ادراجه 
ضمن املواق����ع التراثية العاملية، 
بحسب منظمة »اليونسكو« عام 
1997. عند زيارة سالزبورغ، مسقط 
رأس املوسيقار الشهير موزارت، 
والتي يطلق عليها لقب العاصمة 
الثقافية للنمسا، واملركز الثقافي 
العصري لقل����ب أوروبا، البد من 
التجول في ش����وارعها متاما كمن 
يسير بني منعطفات كتاب صفحاته 
ش����وارع وأحياء. وعند كل زاوية 
معل����م تاريخي من املفيد التوقف 
عنده واالستفسار عن قصته، هنا 
حصن »هوهني«، وهناك الكاتدرائية 

 L’INSPIRATION: " يزده���ي 
الوقت ب���زي مونتانا  مع س���اعة 
L’INSPIRATION ، ليس���ت س���اعة 
l’inspiration جوه���رة وحس���ب 
إنها  وليست من األكسيس���وارات، 
طق���م مجوه���رات بح����د ذاته���ا. 
ش���كلت ق���ارورة العطر الش���هي�ر 
Air du Temps  مص���در اإليح���اء 
 L’INSPIRATION لتصميم س���اعة
واقُتبست منها اخلطوط املتعرجة 
للش���كل املج���دول، نق���ش عال���م 
مونتان���ا الرمز - املس���توحى من 
الزخرفة املعمارية الداخلية لبوتيك 
أفينو مونتاني  األكسيسوارات في 
الس���وار حسب  في باريس. صمم 
طريق���ة حياكة الزرد احلصرية في 
ميالنو التي ش���كلت شهرة املوديل 
املعَل���م L’INSPIRATION . يلت���ف 
هذا الس���وار كدثار ح���ول املعصم 
ويحضن داخ���ل ثناي���اه املعدنية 
الدقيقة علب���ة ذات حواف مجدولة 
أيضا. أم���ا امليناء املتوافر بش���كل 
مطبوع أو مكس���و  بع���رق اللؤلؤ 
أو بالروديوم، فق���د رصع ب�28 أو 
ب�56 ماسة. ولكي تتحلى بطقمها، 

تنس���اب اليد بني س���اقي الس���وار 
املشرعتني، املزدانتني عند طرفيهما 
بحلقت���ني م���ن ف���والذ مصق���ول، 
واحلاملتني لنقش مونتانا. تعطي 
ساعة L’INSPIRATION  وْهم قماش 
ثمني ومتثل اجلرأة املس���تجدة في 
دار مونتان���ا. اس���تقت م���ن حيث 
الش���كل م���ن عالم األزي���اء بحيث 
نكتفي به���ا رداء فري���دا. متوافرة 
بكامل تشكيالتها وتصاميمها لدى 
الوكي���ل احلصرى : ش���ركة روائع 

جنيف للساعات  بكامل فروعها. 

من روائع جنيف للساعات


