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 «البريطانية» تحط في لندن بـ ١٩٩ دينارًا
 قدمت اخلطوط اجلوية البريطانية «بريتيش 
ايروايز» عروضا سعرية على محطتها االم في مطار 
هيثرو اللندني شاملة الضرائب وذلك ضمن حزم 
سعرية متميزة مبا يتوافق مع معايير الشفافية 
املفروضة على شركات الطيران لتسعير حجوزاتها 
في االحتـــاد االوروبي والتـــي تنص على وضع 
السعر شامال الضرائب على املواقع االلكترونية 

والتكلفة كاملة.
  وقدمت الناقلة مقاعدها ابتداء من ١٩٩ دينارا 
على منت الدرجة االقتصادية، فيما تستعد الناقلة 
لطرح باقة سعرية ملسافريها لقضاء الكريسماس في 
لندن مع تقدمي خدمات عالية املستوى للمسافرين 
خالل تلك الفترة، خاصة وهم يتطلعون لقضاء 

عطلة كريسماس ال تنسى في لندن. 
 إعداد: أحمد مغربي 

 «عطالت الكويتية» تقدم ٣ لياٍل في رأس السنة الميالدية
  ببيروت بـ ١٩٤ دينارًا

 استعد مكتب عطالت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية لتقدمي 
«عطالت» عروض بداية السنة امليالدية اجلديدة للعام ٢٠١١ مبكرا، 
حيث قــــدم املكتب مجموعة من العــــروض املتميزة على عدد من 
احملطات املنتقاة والتي يفضلها الزوار والســــائحون خالل موسم 

عطالت رأس السنة.
  واختار مكتب العطالت بـ«الكويتية» مجموعة متميزة من فنادق 
القاهرة وبيــــروت ودبي وجدة باعتبارها أفضل وجهات الســــفر 
والسياحة للمواطنني في موســــم العطالت السيما األعياد، وقدم 
املكتب فندق كومودور في بيروت بـ ٢٨٤ دينارا للشخص الواحد 
في غرفة واحدة خالل الفترة من ٢٩ ديسمبر الى ١ يناير، باالضافة 
الى أن املكتب طرح نفس الفندق بـ ١٩٤ دينارا للشــــخص الواحد 

على أن تكون االقامة في غرفة مزدوجة ولنفس الفترة.
  وطــــرح املكتب عددا من الفنادق في دبي لقضاء رأس الســــنة 
امليالدية ابتداء من يوم ٢٩ ديسمبر و٣٠ ديسمبر وحتى االول من 
يناير، حيث قدم فندق روس ريحان بـ ١٥٤ دينارا لالقامة لشخص 

واحد في غرفة مزدوجة و٢١٨ لالقامة في غرفة منفصلة.
  وقدم فندق هوتيل جال بـ ١٦٣ دينارا وفندق بوملان وفارمونت 
بـ ١٦٣ و١٧٥ و٢٠٩ دنانير على التوالي لالقامة للشخص الواحد في 

غرفة مزدوجة وذلك للفترة من ٢٩ ديسمبر الى ١ يناير ٢٠١١.
  وطرح املكتب ٣ أيام في جدة على ٥ فنادق بأســــعار متفاوتة 
حيــــث قدم فندق الهيلتون تاور بـ ١٧١ دينار وفندق روتانا املروة 
بـــــ ١٧٢ دينارا وفندق زام زام بـ ١٨٢ دينارا وفندق موڤنبيك بـ ١٨٥ 

دينارا وفندق دار التوحيد بـ ٢١٧ دينارا وكلها للشــــخص الواحد 
لالقامة في غرفة مزدوجة.

  وفي السياق نفسه قال مصدر مسؤول في املكتب ان املؤسسة 
مقبلة على تقدمي خدمات جديدة للركاب ســــيتم االعالن عنها بعد 
االنتهــــاء من دراســــات اجلدوى التي تقوم بهــــا حاليا، مضيفا ان 
املؤسسة ستكون ســــباقة في تطبيق االقتراحات، مضيفا انه من 
خالل الدراسات التي أعددتها املؤسسة مع شركات الطيران ومكاتب 
الســــياحة والسفر في الكويت ارتأت ابتكار خدمات جديدة لركاب 

الكويتية
  من جهة أخرى طرح قسم العطالت في املؤسسة فندق كمبرالند 
فــــي العاصمة البريطانية لندن بـ ٤٢٤ دينارا ملدة ٦ أيام شــــاملة 

تذكرتي الســــفر والعودة على منت الرحلة السياحية واالقامة في 
غرفة مزدوجة.

  وقدم القســــم كذلك ٣٠ يوما في جمهورية تشيكيا بقيمة ١٣٥٠ 
دينارا في منتجع كارلوفي فاري، مبينة ان العرض يتضمن تذكرة 
سفر وعودة و٣ وجبات واملواصالت من والى املطار باالضافة الى 
جميع أنواع العالج واملساج. وبينت ان الناقلة تركز في عطالتها 
على االماكن اجلديدة في مناطق مختلفة من العالم وذلك لتحريك 
سوق العطالت واحلجوزات «الباكج» بصورة كبيرة لتساعد الشركة 
االم «الكويتية» في جتاوز فترات التشــــغيل املنخفض من خالل 
ملء املقاعد بالســــائحني الراغبني في قضاء أوقات مميزة وعطالت 

قصيرة بعيدا عن أجواء العمل وضغوطاته. 

 في فندق كومودور للفرد الواحد واإلقامة في غرفة مزدوجة

 «االتحاد للطيران» تفوز
  بلقب شركة الطيران للعام ٢٠١٠

 مطار دبي األفضل في خدمة العمالء 

 أبوظبي: فازت شركة االحتاد للطيران 
بلقب شركة الطيران للعام ٢٠١٠ وذلك ضمن 
جوائز أفييشن بيزنس التي تستضيفها 

دار آي تي بي ملجاالت األعمال.
  وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي 
لالحتاد للطيران جيمــس هوجن ان االحتاد 

للطيران تواصل سعيها نحو التميز في كل 
ما تقدمه لعمالئها سواء كان ذلك في اجلو 
أو على األرض مشيرا الى ان الشركة بفوزها 
بلقب شـــركة الطيران للعام تختتم العام 
بخطوات واثقة وثابتة وتؤكد على ريادتها 

في واحد من أكثر القطاعات تنافسية. 

 دبي: حصل مطار دبي الدولي على جائزة األفضل في خدمة العمالء املقدمة من 
«أهال» للعام ٢٠١٠، ليرتفع عدد اجلوائز التي حصل عليها املطار خالل العام احلالي 
إلى ٧ جوائز. وفي هذا السياق قال نائب رئيس وحدة العمليات في مؤسسة مطارات 
دبي ماجد اجلوكر خالل تسلمه اجلائزة إن هذا التصويت على اختيار «اهال» ملنح 
اجلائزة ملطار دبي وللمرة األولى هو ثقة كبيرة نعتز بها ويأتي ذلك نتيجة توفير 

أفضل اخلدمات للعمالء في مطار دبي وكسب رضائهم.

  وأوضــــح أن افتتاح املبنــــى ٣ في مطار دبي أتاح لنا توفيــــر املزيد من الطاقة 
االستيعابية واحلفاظ على جودة اخلدمات التي نقدمها للوصول إلى أفضل مستويات 
اخلدمة التي نطمح إليها. وتشمل هذه اجلائزة جميع جوانب اجلوائز التي جتعل 
دبي فريدة من نوعها بالنســــبة للمقيمني والزوار. وتنظم هذه اجلائزة سنويا من 
قبل مجموعة آي تي بي للنشر حيث حتتوي أهال على ٨٠ مجلة أسبوعية وشهرية 

وأكثر من ٥٠ أنشطة ومؤمترات تهتم باألعمال واملستهلكني. 

 «متحف الزهراء»: منارة عربية أندلسية
  تومض  بأنوار الحضارة اإلنسانية عبر التاريخ

 قرطبة (اسبانيا)ـ  كونا: يعد متحف مدينة الزهراء 
الواقع في قرطبة االندلسية منارة للحضارة االنسانية 
ومعلما ثقافيا يتميز بفنه املعماري املتفرد ويستنهض في 
ذاته روح احلضارة العربية االسالمية التي مازالت تطل 
بأنوارها وتغدق بفيض جمالها على اوروبا واسبانيا. 
اذ يتميز املتحف بجمال التصميم الهندسي واملكونات 
املعمارية التي تتناسق وتتناغم مع العناصر التاريخية 
احمليطة به والتي كانــــت في االمس نقطة مضيئة في 
تاريخ احلضارة االنســــانية بآثارها اخلالدة وروائعها 
الفنية البديعة. واملتحف الذي فتح ابوابه للزائرين في 
اكتوبر من العام املاضي يتجسد في مبنى كبير ميتد على 
مساحة تزيد على سبعة االف متر مربع صممه املعماريان 
االسبانيان انريكي سوبيرانو وفوينسانتا نييتو ليشكل 
نقطة انطالق لزيارة املدينة االندلسية متيحا للزائرين 
فرصة التعرف على تاريخ وعراقة مدينة الزهراء من 
خالل امليزات التفاعلية السمعية والبصرية والعروض 
التعريفية بها. ويقع املتحف خارج املدينة التاريخية 
على ممر رئيسي يقود الزائرين الى احضانها متوخيا في 
ذلك عدم عرقلة اعمال التنقيب او املشاريع املستقبلية 

التوسعية في حني برع مصممو املتحف في حتقيق التآلف 
بني اناقة بنائه واملشاهد الطبيعية للمدينة بحيث يتيح 
للناظرين تأمل تضاريسها واالسترسال في استشراف 
رونقها دون ان يسلبها من جمالها وتناغم عناصرها. 
ويحوي «متحف الزهراء» قاعات شاسعة لعرض اهم 
التحف االثرية التي عثر عليها في املدينة من قطع فنية 
وجرار ونقوش ومسكوكات ليتأمل الزائرون روعة الفن 
االندلسي وسحره ويتذوقوا جماله الذي لم تفله االيام 
ولم تتمكن منه احلقب واالزمان. ويضم ايضا صاالت 
وممرات وقاعات عديدة مزودة بأحدث التكنولوجيات 
الســــمعية والبصرية التي ميكن عقد مؤمترات دولية 
فيها وندوات ومشــــاريع تعليمية مختلفة الى جانب 
قاعات واجهزة حديثة مخصصة حلفظ القطع االثرية 
بأفضل الشروط املمكنة ومزودة كذلك بفضاءات للصيانة 
والترميم واعادة تشكيل النماذج وورشات العمل املهنية 
وغيرها من متطلبات ومســــتلزمات العمل والتنقيب 
في املنطقة. ويشــــمل املتحف كذلــــك مكتبة تعتبر من 
اكثر اقسامه حيوية حيث يجد فيها الباحثون مصادر 
تاريخية نادرة في مجال الفكر والثقافة والبحث العلمي 

وتتضمن قسما متخصصا في الدراسات االسالمية 
والتاريخ االســــالمي ووثائق قيمة ونادرة عن 
التاريخ العربي في االندلس كما تتضمن ابحاثا 
وكتبا تروي تاريخ العاملني االسالمي واالوروبي 
في القرون الوسطى. ونظرا جلميع تلك امليزات 

التي يتمتع بها فقد فاز املتحــــف بجائزة «آغا خان» 
للعمارة للعــــام ٢٠١٠ في الدورة الـ١١ من عمر اجلائزة 
والتي تســــلمها املستشــــار الثقافي في اقليم األندلس 
باولينو بالتا مــــن العاصمة القطرية الدوحة في حفل 
اقيم في متحف الفن االسالمي بحضور امير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني وقرينته الشيخة موزة فضال 
عن رئيس اللجنة التوجيهية للجائزة االمير كرمي آغا 
خان. وتســــعى جائزة االمير آغا خان للعمارة التي 
تأسست عام ١٩٧٧ ومتنح مرة كل ثالث سنوات الى 
تعزيز التفاهم والتقدير للثقافة االسالمية من خالل 
املعالــــم املعمارية التي تنجح فــــي تلبية احتياجات 

وطموحــــات املجتمعات التي يتواجد فيها املســــلمون 
وتنافس من خاللها هذا العام نحو ٤٠٠ مشــــروع من 

شتى انحاء العالم. 


