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 «سفريات المانع» تقدم ٣ ليال إلى دبي بـ ٩٠ دينارًا

 كشفت شركة سفريات املانع عن أحدث عروضها الى عدد من الوجهات احملببة الى املواطنني 
واملقيمني تتضمن رحالت متنوعة في شرق آسيا وأوروبا باالضافة الى شرم الشيخ والقاهرة 
ودبي. وجاءت عروض الشـــركة املقدمة الى وجهة دبي ملدة ٣ ليال في فندق اجلوهرة جاردن 
بأسعار تبدأ من ٩٠ دينارا، فيما جاءت ٣ ليال الى القاهرة في فندق هوليداي اكسبرس بأسعار 

تبدأ من ١٣٥ دينارا، وفندق هيلنان مارينا بشرم الشيخ بأسعار تبدأ من ١٢٠ دينارا.
  وقدمت الشركة ١٠ ليال الى كل من بانكوك بوكيت وهونغ كونغ كوانزو بأسعار تبدأ من ٣١٥ 

دينارا للفرد، فيما طرحت ٧ ليال في عدد من املدن األوروبية بأسعار تبدأ من ٤٢٠ دينارا. 

 واصلت شركة طيران اخلطوط الوطنية 
تقدمي مجموعة من العروض احملددة الى 
كل من فئات الطالب الدارسني في اخلارج 
وأيضا الى الديبلوماســــيني في الكويت 
الراغبني في السفر على منت أسطول الشركة 
الى وجهاتها اخلارجية. وقدمت «الوطنية» 
مجموعة من العروض االستثنائية شاملة 
الســــياحية  الدرجة  الضرائب على منت 
املتميزة، حيث عرضت رحلة من مدينة 
الكويت الى مدينة بيروت بأسعار تبدأ من 
٣١ دينارا و٦٠ دينارا و١٦٤ دينارا و٢٦٨ 

دينارا، فيما جاءت رحلة العودة من بيروت 
الى الكويت بأسعار تبدأ من ١٦١ دوالرا، 
٢٤٥ دوالرا، ٦٠٠ دوالر، ٩١٣ دوالرا، وذلك 
حسب نوع الدرجة.. وعرضت «الوطنية» 
رحلة الكويت الى القاهرة بأســــعار تبدأ 
من ٥٢ دينارا، ٨٧ دينارا، ١٥٦ دينارا، ٢٤٧ 
دينارا، فيما جاءت رحلة العودة بأسعار 
تبدأ من ٩٣٧ جنيها، ١٤٢٩ جنيها مصريا، 

٢٥٢٤ جنيها، ٣٧٨٠ جنيها.
  وقدمت ايضــــا «الوطنية» رحلة من 
الكويت الى دبي بأسعار تبدأ من ٢٨ دينارا، 

٤٨ دينارا، ١٠٢ دينار، ١٦٣ دينارا، وجاءت 
رحلة العودة بأسعار تبدأ من ٣٩٥ درهما 
إماراتيا، ٦٤٥ درهما إماراتيا، ١١٤٥ درهما 

إماراتيا، ١٧٨٥ درهما إماراتيا.
  وطرحــــت رحلة مــــن الكويــــت الى 
إسطنبول بأســــعار تبدأ من ٦٤ دينارا، 
١٠٥ دنانير، ١٩٠ دينارا، ٣٠٠ دينار، وجاءت 
رحلة العودة من إســــطنبول - الكويت 
بأسعار تبدأ من ٣٧٣ يورو، ٥٩٨ يورو، 

١١٠٥ يورو، ١٧٢٣  يورو.
  وجاء عرض الشركة من الكويت الى 

ڤيينا بأســــعار تبدأ مــــن ٨٧ دينارا، ١٥٥ 
دينارا، ٣٩٥ دينارا، ٦٢٨ دينارا، وجاءت 
رحلة العودة من ڤيينا الى الكويت بأسعار 
تبدأ من ٣٠٥ يورو، ٤٦٤ يورو، ٩٥٩ يورو، 

١٤٧٠ يورو.
  وأيضا قدمــــت «الوطنية» رحلة من 
بيروت الى ڤيينا بأســــعار تبدأ من ٢٥٤ 
دوالرا، ٤٣٠ دوالرا، ٨٦٠ دوالرا، ١٣٥٤ 
دوالرا، فيما جاءت رحلة العودة من ڤيينا 
الى بيروت بأســــعار تبدأ من ٢٠١ يورو، 

٣٣٤ يورو، ٦٠٢ يورو، ٩٦٠ يورو. 

 تابعــــت مجموعــــة طيــــران 
اجلزيرة تقدمي مجموعة متميزة 
من العروض بأسعار تنافسية في 
السوق احمللي تتضمن وجهات كل 
من دبي وشرم الشيخ ودير الزور 
الى  والدوحة ودمشق باإلضافة 

األقصر وأسوان وأسيوط.
  و طرحــــت اجلزيــــرة كال من 
بيروت واالســــكندرية بأســــعار 
تبدأ مــــن ٢١ دينارا، فيما طرحت 
مشهد والرياض بأسعار تبدأ من 

٢٩ دينارا.
  وقدمت أقل أسعارها الى مدينة 
دبي بأسعار تبدأ من ١٢ دينارا، فيما 
طرحت البحرين بأسعار تبدأ من 
١٦ دينارا، وحلب بأسعار تبدأ من 
٣٠ دينارا، وعمان واألقصر بأسعار 
تبدأ مــــن ٢٤ دينارا، وأســــيوط 
بأسعار تبدأ من ٢٩ دينارا ودمشق 

بأسعار تبدأ من ٢٤ دينارا.
  وعرضت دير الزور بأسعار تبدأ 
من ٢٧ دينارا واسطنبول بأسعار 

تبدأ من ٤٨ دينارا وجدة بأسعار 
تبدأ من ٣٥ دينارا، وأخيرا سوهاج 

بأسعار تبدأ من ٢٥ دينارا. 
  وأكدت مصــــادر في مجموعة 
طيــــران اجلزيــــرة، ان «طيران 
اجلزيرة» تستمر في تقدمي هذه 
العروض من اجل زيادة احلصة 
السوقية بني الناقالت في السوق 
الــــى تعزيز  احمللــــي، باإلضافة 
«اجلزيرة» ألرباحها عبر ارتفاع 

معدالت التشغيل التجاري. 

 تبدأ من ٣١ ديناراً إلى بيروت شاملة الضرائب والرسوم  

 «الوطنية» تقدم عروضًا خاصة إلى الطالب والديبلوماسيين 
وأسرهم  إلى جميع الوجهات بأسعار تنافسية 

 «الجزيرة» تقدم أسعارًا تنافسية لـ ١٢ 
وجهة بأسعار أقل من ٣٠ دينارًا 

 استولت احلماســـة على مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في 
وقت نزل فيه ماليني األشخاص بلباسهم التنكري إلى الشوارع وهم 
يغنون على أنغام السامبا في مدينة باتت أكثر أمنا بعد السيطرة 

على أعنف مدن الصفيح فيها.
  ولم يثن الرذاذ اخلفيف الذي نزل على املدينة 

مليوني شخص عن املشاركة في عرض «بوال 
بريتا» الشهير، على ما أفاد املنظمون.
  وجتمع مئات اآلالف في جادات وسط 

املدينة الذي حظرت فيه حركة السير 
باستثناء الشاحنة الضخمة املدججة 
مبكبرات الصوت التي كانت تبث 
موســـيقى السامبا بصوت عال 
جدا، وقد تبعت احلشود هذه 
التي تعرف باسم  الشـــاحنة 
«تريـــو - الكتريكـــو» وهي 
ترقص وتغني بأعلى صوت.

  وقالت إحدى املشاركات في 
الكرنڤال وتدعى فولياو، والتي 
كانت معتمرة شعرا مستعارا 

مجعدا ونظارتني شمســـيتني 
صفراويـــن ضخمتني: «اجلميع 

يختلط وال فروقـــات في الطبقة 
االجتماعيـــة، اجلميع هنـــا يتمتع 

بالرغبة نفسها باالستمتاع».
  وأوضحت أنه يكفي ارتداء قميص قطني 

والتسلح بالعزم على الرقص للمشاركة في 
«البلوكو»، وهي عبارة عن مجموعات كرنڤالية 

في األحياء. ومن املقرر أن تشهد ريو دي جانيرو خالل 
الكرنڤال أكثر من ٤٦٠ «بلوكـــو»، ويصل الكرنڤال إلى ذروته مع 
عروض مدارس السامبا على جادة سامبودروم التي تعتبر أضخم 

اســـتعراض في العالم. وقال بالو والبالغ من العمر ٢٢ عاما: «بوال 
بريتا هو أفضل بلوكو في ريو، يتم استقبال اجلميع من أي بلد أو 

مدينة أتوا»، مؤكدا مشاركته في «البلوكو» منذ ست سنوات.
  وحتسن األمان وبدأت السلطات احمللية سباقا مع الزمن 
منذ العام ٢٠٠٨ لتحسني األمن والسالمة في احدى 
أكثر واليات البالد عنفا، وذلك حتضيرا لكأس 
العالم لكرة القدم العام ٢٠١٤ ودورة األلعاب 
األوملبية في ٢٠١٦ التي ستستضيفها 
ريـــو دي جانيرو. وعمـــد عناصر 
اجليش والشـــرطة مدعومني في 
غالب األحيان مبدرعات في األشهر 
األخيرة إلى طرد جتار املخدرات 
من أكثر مـــدن الصفيح عنفا، 
وقد أنشئت شرطة محلية في 
األراضي التي سيطرت عليها 

السلطات.
الســـاحرات ورجال    وبني 
العنكبـــوت، ترقص تاييس، 
البالغـــة من العمـــر ٢٠ عاما، 
رقصـــة الســـامبا بأناقة وهي 
سعيدة جدا بالهدوء هذه السنة، 
فهـــذه الطالبة تأتي من إحدى ٢٠ 
مدينة صفيح مت فرض النظام فيها، 
من أصل ألف مدينـــة تضمها املدينة 
ويقيم فيها ثلث ســـكانها البالغ عددهم 

ستة ماليني نسمة. 
  وعلى غرار ريو، فإن احلركة في البرازيل برمتها 
وهي ســـابع اقتصاد عاملي، تتوقف على مدى أسبوع 
تقريبا، وقد استحوذت على سكانها الـ ١٩٣ مليونا من الشمال إلى 

اجلنوب حمى الكرنڤال التقليد العائد إلى ١٥٠ عاما. 

 كرنڤال ريو دي جانيرو 
 .. أضخم استعراض  في العالم على وقع السامبا

 إعداد: أحمد يوسف 


