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 «طيران الجزيرة» تقدم ٨ وجهات سفر بأسعار تبدأ من ٣٠ دينارًا

 واصلت «طيران اجلزيرة» تقدمي عروضها الى 
وجهات االسكندرية وعمان وبيروت واألقصر 

وسوهاج بأسعار تبدأ من ٢٣ دينارا.
  وقدمـــت اجلزيرة وجهـــات البحرين ودبي 
بأسعار تبدأ من ١٩ دينارا، كما عرضت وجهات 
كل من حلب ومشهد واسيوط ودمشق والدوحة 
ودير الزور وجدة والرياض بأســـعار تبدأ من 

٣٠ دينارا.
  وأكدت «طيران اجلزيرة» على استمرار حفاظها 
على أعلى معدل التزام بني شركات الطيران في 
السوق الكويتي محققة بذلك نسبة التزام تفوق 
الـ ٩٥٪، كما أكدت على التزامها بوزن يصل الى 
٤٠ كيلوغراما للمسافرين على منت طائراتها الى 

جميع الوجهات التي حتط اليها. 
 إعداد أحمد يوسف 

 «عطالت الوطنية» تقدم ثالث ليالٍ لدبي بـ ٨٥ ديناراً وبيروت  بـ ٩٥ ديناراً   وإسطنبول بـ ١٠٥ دنانير 
 أطلقـــت اخلطـــوط اجلوية 
الوطنيـــة حملـــة جديـــدة على 
موقعها االلكتروني حتت عنوان 
«احتفـــل معنـــا بعيـــد الكويت 
الوطني وعيد حتريرها»، حيث 
قدمت الوطنية مجموعة متميزة 
من األميال اإلضافية على درجتي 
رجال األعمال والدرجة السياحية 

املميزة.
  وحظيـــت احلملـــة بترحيب 
واســـع النطاق من قبل املهتمني 
بالسياحة والسفر، وقد أعرب عدد 
كبير من وكالء مكاتب السياحة 
والسفر بالكويت عن ان مثل هذه 
العروض والتي عادة ما تصادف 
االحتفال بأعياد الكويت واإلجازات 
الوطنيـــة اقباال كبيـــرا من قبل 
الزائرين من مختلف دول اخلليج 
للكويت لالحتفال بهذه املناسبة. 
وقالـــوا ان اللجوء الى مثل هذه 
العمالء على  العروض يشـــجع 
الوالء للخطوط الوطنية، الستمرار 
االســـتفادة من األميال اإلضافية 
التي تضاف لهم كلما سافروا على 
الوجهات املختلفة التي تصل اليها 

اخلطوط الوطنية.

بأسعار تبدأ من ١٢٩ دينارا، وفندق 
فينيسيا إنتركونتيننتال سوليدير 
بأسعار تبدأ من ١٢٩ دينارا. وقدمت 
ايضا العطالت ثالث ليال الى دبي 
فـــي فندق هوليداي إن البرشـــا 
بأسعار تبدأ من ٨٥ دينارا، وفندقي 
برج جال وموڤنبيك ممشى جميرا 
بيتش بأسعار تبدأ من ٩٩ دينارا، 
وفندق ادريس دبي املارينا ممشى 
جميرا بأسعار تبدأ من ١٠٩ دنانير، 
وفندق فيرمونت بأسعار تبدأ من 
١١٩ دينـــارا، وفندق ادريس دبي 
املارينا بأسعار تبدأ من١٤٥ دينارا، 
وفندق أتالنتيس بالم بأسعار تبدأ 
من ١٦٥ دينارا. فيما قدمت عروضا 
لثالث ليال ايضا الي اسطنبول، 
وجاء فندق Prestige بأسعار تبدأ 
من ١٠٥ دنانير، وفندق هوليداي 
إن بأســـعار تبدأ من ١١٩ دينارا، 
وفندق سويســـوتيل البوسفور 
بأسعار تبدأ من ١٥٥ دينارا، وفندق 
ريتز كارلتون بأسعار تبدأ من١٦٥ 
دينارا، وفندق حياة بارك بأسعار 
تبدأ من ١٩٥ دينارا، وفندق قصر 
سيرغان كمبنسكي بأسعار تبدأ 

من ٢٦٥ دينارا. 

  وأجمعوا على ان نسبة اخلصم 
التي تصل الى ٥٠٪ على درجتي 
رجال األعمال، و٢٠٪ على الدرجة 
السياحية املميزة، تشجع مكاتب 
السفر والسياحة على احلجز على 
منت خطوط املؤسسة لالستفادة 
أيضا من نسب اخلصم اإلضافية 

التي حتصل عليها املكاتب.
  هذا، وكانت عطالت «الوطنية» 
قد قدمت ثالث ليال الى بيروت في 
فندق كورال سويتس احلمرا شاملة 
اإلفطار بأسعار تبدأ من ٩٥ دينارا، 
وفندق غولدن توليب سيرينادا 
بأسعار تبدأ من ٩٩ دينارا، وفندق 

سفير هيليوبوليتان بأسعار تبدأ 
مـــن ١٠٩ دنانير، وفنادق كل من 
الروشـــة وهوليداي إن  روتانا 
ديونـــز وميتروبوليتان باالس 
بأسعار تبدأ من ١١٩ دينارا، وفندق 
ســـن الفيل بأسعار تبدأ من ١٢٥ 
دينارا، وفندق موڤنبيك الروشة 

 سان بطرسبرغ.. فنيسيا الشمال
 سان بطرســــبرغ مدينة القياصرة التي دائما 
مــــا كان يعتبرها امللك بيتر األول نافذة روســــيا 
على أوروبا ومصدر إلهام كبار املفكرين والكتاب 
واملؤلفني املوسيقيني الروس على مدى التاريخ، 
أصبحت اآلن من أكثر مقاصد العالم جذبا للسائحني، 
فضال عما حتظى به تلك املدينة العريقة من حركة 

رواج جتاري واقتصادي.
  وميكن القول ان ســــان بطرسبرغ التي ظلت 
عاصمة روسيا على مدى قرنني من الزمن إبان حكم 
القياصرة قد أصبحت اآلن مدينة مبالمح أوروبية 
أكثر منها روســــية، فضال عن أن مواطني روسيا 
بشكل عام يعتبرون أن بطرسبرغ بجانب كونها 
مدينة سياحية من الطراز األول فإنها تعد أيضا 

موطنا للنخبة وصفوة املجتمع الروسي.
  ويعد قصر «وينتر باالس» الذي يصعب بالطبع 
أن تفوته مالمــــح الفخامة والعراقة املعهودة في 
قصور روسيا، واحدا من أهم املناطق ذات الواجهة 

السياحية بالنسبة ملدينة سان بطرسبرغ.
  ويجتذب قصر «ونتر باالس» الذي ظل عقودا 
املقر الرســــمي لسكن قياصرة روسيا حاليا نحو 
٣٫٥ ماليني سائح سنويا في املتوسط، حيث يحوي 
متحف التراث العديد من املقتنيات التاريخية التي 
ال تقدر بثمن مثل عربة كاترين الثانية وكرســــي 
العرش اخلاص بامللك بيتر األول بجانب العديد 

من اللوحات الفنية النادرة ألشــــهر الفنانني مثل 
ليوناردو دافينشي وبيكاسو.

  ويبدو أن املنطقة احمليطة بقصر ونتر باالس 
حتمل رسالة للزائر أو السائح وكأنها تريد إبالغه 
بأنه بدخول ذلك القصر فأنت في رحلة للماضي 
وحتديدا للقرن الثامن عشر، حيث من الوهلة األولى 
عند امليدان املؤدى للبوابات لن يجد الســــائح أي 
مالمح للمدنية املعاصرة بل قد يتعجب أن جميع 
القائمني على الضيافة واالستقبال يرتدون األزياء 

املتعارف عليها خالل عصور القياصرة.
  ويبدو أن ســــحر سان بطرســــبرغ ال يقتصر 
فقط على معاملها السياحية أو أنهارها وقنواتها 
املائية والتي جعلتها توصف بـ «فنيسيا الشمال» 
بل ميتد أيضا ملوقعها اجلغرافي الذي أتاح لتلك 
املدينة أن حتظى بنهار خالل شهور الصيف ميتد 
حتى ســــاعة متأخرة من الليل بالتوقيت الزمني 
الطبيعي لتحظى بطرسبرغ بلقب آخر وهو مدينة 

«الليالي البيضاء».
  وضمن املقاصد األثرية التي قد تثير دهشــــة 
السائح، قلعة «بيتر & باول» التي تتيح للسائح 
مشاهدة معالم سان بطرسبرغ بوضوح، حيث ال 
تبدو أي مبان مجاورة تضاهي ارتفاع تلك القلعة 
والــــذي يصل لـ ١٢٢ مترا والتي بنيت خالل فترة 

حكم امللك بيتر الثالث. 

 «ريفييرا الشرق».. «بونديشيري» 
 مدينة هندية في قالب فرنسي

 الزائر إلى مدينة هندية يشــــعر للوهلة األولى بأنه في فرنســــا 
حيث األندية الفرنسية وأسماء الشوارع فرنسية وحتى املواطنون 

فرنسيون مدينة انها مدينة «بونديشيري».
  ويعــــود ذلك إلى أنها كانت في الســــابق عاصمة للمســــتعمرات 
الفرنسية في الهند منذ القرن السابع عشر، ويطلق على بونديشيري 
«رفييرا الشــــرق»، إذ يحس الزائر بالروح الفرنسية في كل مناحي 
احلياة في هذه املدينة ذات الشــــوارع األنيقة والشواطئ التي تعج 
باحلركة والنشاط باستمرار، فضال عن متنزهاتها اجلميلة وأبنيتها 

العامة ذات الطراز املعماري املتميز.
  وتعتبر مدينة بونديشيري أثرا حيا للثقافة الفرنسية في الهند 
ومكانا مناسبا لقضاء عطلة مع األسرة، وفي واقع األمر ظلت نكهة 
بونديشــــيري األوروبية الفريدة عامل جذب للزوار على الرغم من 
إعادتها للهند من املستعمر منذ ما يزيد على خمسة عقود، استعمرت 
بونديشــــيري على يد الفرنسيني عام ١٦٧٤، باستثناء فترة وجيزة 
من ســــيطرة الهولنديني عليها خالل الفترة من ١٦٩٣ حتى ١٦٩٩، ثم 
البريطانيني عام ١٧٦١، إال أن املدينة بقيت بعد ذلك حتت الســــيطرة 

الفرنسية حتى عام ١٩٥٤ لتصبح جزءا من االحتاد الهندي.
  وال تزال هناك بضع أسر فرنسية تعيش في بونديشيري، حيث 
الفرنسية لغة مهمة، وال يزال املعهد الفرنسي لدراسات الهند والكلية 
الفرنسية لدراسات الشرق األقصى شاهدا حيا على التراث االستعماري 
الفرنسي للمدينة في الســــابق، طبقا لـ «االتفاق الهندي الفرنسي» 
منح السكان خيار االحتفاظ باجلنسية الفرنسية أو الهندية، وسمح 

للذين اختاروا اجلنسية الفرنسية باإلقامة داخل أراضي احتاد مدينة 
بونديشيري، وهناك حوالي ١٠٠٠٠ مواطن فرنسي من أصول هندية 
يقيمون داخل االحتاد يدلون بأصواتهم في انتخابات البرملان الفرنسي 
وأقامت احلكومة الفرنسية مراكز اقتراع لهذا الغرض ملواطنيها داخل 

احتاد بونديشيري.
  كما ينخرط هؤالء في صفوف اجليش الفرنســــي ويعملون في 

املرافق احلكومية في فرنسا ويزورون أقرباءهم هناك.
  وميكــــن زيارة أوروفيل في رحلة بالدراجات املســــتأجرة، وتقع 
اوروفيل، التي تعتبر مدينــــة عاملية يعيش فيها أناس من مختلف 
اجلنسيات واألديان واملعتقدات في سالم وانسجام، على بعد عشرة 

كيلومترات إلى الشمال من بونديشيري.
  وهذه املدينة مقسمة إلى عدة مناطق، مثل منطقة السالم ومنطقة 
الصناعة واملنطقة اخلضراء، ومن ضمن املواقع السياحية في املدينة 
منطقة احلدائق والكلوسيوم والبحيرة، وكانت منظمة التربية والثقافة 
والعلوم التابعة لألمم املتحــــدة قد أجازت باإلجماع عام ١٩٦٦ قرارا 
اعتبر أوروفيل مشروعا ذا أهمية بالنسبة ملستقبل البشرية، وتعتبر 
أوروفيل اليوم منوذجا لوحدة البشرية والتعايش والتسامح، حيث 
يعيش أناس من ٣٥ دولة من مختلف األعمار، من الرضع حتى ما بعد 
الثمانني، وينتمي هؤالء إلى مختلف الطبقات االجتماعية والثقافات 
وميثلون البشرية جمعاء، يشهد تعداد سكان املدينة تزايدا مستمرا، 
إال أن عدد سكانها في الوقت الراهن يقدر بحوالي ١٧٠٠ نسمة ثلثهم 

من الهنود.

ماليزيني بينما ٧٪ من الهنود. 
  وتتميز سنغافورة بوجود 
عدد هائل من معابـــد «بوذا»، 

الثقافات لتنوع اجلنسيات املوجودة 
فيها. فنجد أن ٧٥٪ من الســــكان 
ينتمون للعقيدة الصينية و١٥٪ 

باألشجار على جانبي الطريق.
  وبالنسبة للثقافات املوجودة في 
سنغافورة، جند أنها دولة متعددة 

وذلك نظرا ألن الغالبية العظمى 
من سكانها صينيون عقائديا. 
وتعكس اللغـــات التي يتحدث 
بها السكان في سنغافورة هذا 
التنوع في الثقافات، فباإلضافة 
إلـــى اللغـــة اإلجنليزية يتكلم 
الســـكان باملاليزية والصينية 
والتاميل. كما جند أن كل فرقة 
عقائدية معينة متيل إلى التجمع 
مع بعضها في مربعات سكنية 
وقطاعـــات بعيدا عن الطوائف 

األخرى.
  أما عن تاريخ سنغافورة، فقد 
خضعت لالستعمار البريطاني عام 
١٨١٩، وحتولت إلــــى قاعدة مهمة 
لألسطول البريطاني أثناء احلرب 
العاملية الثانية، ثم حصلت على 
اسقاللها واحتدت مع ماليزيا في 
١٩٦٣ وانفصلت عن احتاد ماليزيا 
في ١٩٦٥، وعرفت بعد االنفصال 

بجمهورية سنغافورة. 

 تعد سنغافورة حاليا من أكثر 
املناطق السياحية شهرة في العالم 
على الرغم من أنها كانت ال تعدو 
فيما مضى عن كونها جزيرة صغيرة 
احلجم واالهمية على الصعيدين 

االقتصادي والسياحي .
  وتقع ســــنغافورة في أقصى 
جنوب شرق القارة اآلسيوية في 
املنطقة ما بني إندونيسيا وماليزيا. 
وعلى الرغم من أن سنغافورة تبدو 
كدولة من مدينة واحدة نظرا لصغر 
مساحتها، إال أنها تتمتع باقتصاد 

نشط.
  ويعتبر «أورشارد روود» أشهر 
شوارع التســــوق في سنغافورة 
والذي يتميز باالزدحام الشــــديد 
الليل  للمتسوقني حتى منتصف 
يوميا. وتزدحم الشوارع بصورة 
أكبر في عطلة نهاية األسبوع، حيث 
متتلئ املراكــــز التجارية ومراكز 
التسوق املوجودة في الطرق املزينة 

 سنغافورة: مدينة سياحية متعددة الثقافات


