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ارتفاع أسعار وقود الطائرات يزيد أسعار تذاكر السفر بنسبة %10

عطالت »الكويتية« يقدم 3 ليال في دبي بـ 84 دينارًا 
وبيروت بأسعار تبدأ من 100 دينار

من 125 دينارا وفندق كيمبنسكي 
بأس���عار تبدأ من 148 دينارا 
ارماني بأسعار  وأخيرا فندق 

تبدأ من 172 دينارا.
وقدم العطالت أيضا عروضا 
الى فندق جي دبليو ماريوت في 
عمان ملدة 3 أيام بأسعار تبدأ 
من 127 دين���ارا، فيما قدم الى 
نفس الوجه���ة فندق مريديان 
ملدة 3 أيام بأسعار تبدأ من 130 
دينارا، وفندق سافوي في روما 
ملدة 6 أيام بأسعار تبدأ من 392 

دينارا، وفندق ماريتيم ملدة 6 
أيام في فرانكفورت بأسعار تبدأ 

من 342 دينارا.
العط���الت  ق���دم  وأخي���را 
الفنادق احملببة  مجموعة من 
لدى املواطنني الى لندن ملدة 6 
أيام بأسعار تبدأ من 360 دينارا 
في فندق ثيستل وفندق ماربل 
ارش، وعرض فندق كمبرالند 
بأس���عار تبدأ من 399 دينارا، 
وفن���دق ماريوت ماي���دا فالي 

بأسعار تبدأ من 499 دينارا.

من الفنادق في دبي ملدة 3 أيام 
بأسعار تبدأ من 84 دينارا في 
فندق روز ريحان، وفندق جال 
تاور دبي بأسعار تبدأ من 90 
دينارا، وفندق بوملان بأسعار 
تبدأ من 98 دينارا، وفندق ابن 
بطوطة جيت بأسعار تبدأ من107 
دنانير، وفندق انتركونتينينتال 
فيستفال بأسعار تبدأ من 110 
دناني���ر، وفندق ادرس مارينا 
بأس���عار تبدأ من 120 دينارا، 
وفندق فيرمونت بأسعار تبدأ 

الفاييت في باريس ملدة 6 أيام 
بأسعار تبدأ من 405 دنانير.

وعرض العط���الت، 3 أيام 
في بيروت في فندق راديسون 
بلو مارتينز بأسعار تبدأ من 
100 دينار، فيما قدم 6 أيام الى 
فندق نوفوتيل سيام سكوير 
شاملة االفطار بأسعار تبدأ من 
260 دين���ار، و6 ايام في فندق 
سفوي في روما بأسعار تبدأ 

من 309 دنانير.
وطرح مجموع���ة متميزة 

باالضافة الى فرانكفورت.

فنادق مميزة

وحول األس���عار، أش���ارت 
املصادر الى ان كثيرا من املقيمني 
باتوا يفضلون زيارة العديد من 
الفنادق املتميزة، حيث قدمت 
فندق رويال في جنيڤ ملدة 7 
أيام بأسعار تبدأ من 427 دينارا، 
وفندق هيلتون في كواالملبور 
ملدة 6 أيام بأسعار تبدأ من 253 
دينارا، فيما قدم فندق كونكور 

هناك ت���رددا كبي���را من قبل 
املس���افرين الى الوجهات ذات 

االضطرابات.
وع���ن اح���دث الع���روض 
 الت���ي يقدمها مكت���ب عطالت 
ان  الكويتية، قال���ت املصادر 
العط���الت بخبرات���ه الكبيرة 
 وقدمه في أس���واق السياحة 
أب���رم مجموعة  والس���فر قد 
 جديدة من العروض الى فنادق 
متنوع���ة في كل م���ن جنيڤ 
وكواالملب���ور وباريس وروما 

أطل���ق مكت���ب عط���الت 
»الكويتي���ة« مجموعة جديدة 
العديد  العروض تتضمن  من 
من وجهات الس���فر بأس���عار 

جديدة.
وقالت مصادر ل� »األنباء« ان 
مكتب العطالت قد حصل على 
أسعار تنافسية من مجموعة 
من أكبر الفنادق في الوجهات 
التي حت���ط عليها، مؤكدة في 
نفس الوقت على ان »الكويتية« 
لم ترفع أس���عار تذاكر السفر 
على خلفية ارتفاع أسعار وقود 
الطائرات نتيجة زيادة أسعار 

النفط عامليا.
وأكدت املصادر على ان مكتب 
العطالت لم يرفع أسعار تذاكر 
السفر  التي تتضمن  العطالت 
واإلقامة مع اإلفطار، تشجيعا 
منه على سفر أكبر عدد ممكن 
سواء من املواطنني أو املقيمني، 
خصوصا ان هذه الفترة من العام 
يقل فيها سفر األسر والعائالت 
نظرا لالرتباط باستكمال العام 

الدراسي.

أسعار النفط

الى ذل���ك، قال���ت مصادر 
الس���فريات  مكات���ب  ف���ي 
والعطالت، ان استمرار زيادة 
العاملية تدفع  النفط   أس���عار 
شركات الطيران الى رفع أسعار 
تذاكرها، خصوصا للوجهات 

البعيدة.
وقالت ان بعض الشركات قد 
رفعت أسعار تذاكرها بنسبة 
تت���راوح ب���ني 7 و10%، وذلك 
بعد أن شهدت األسعار ارتفاعا 
ملحوظا خالل الشهرين املاضيني 

في أسعار وقود الطائرات.

حجوزات الصيف

ولفتت املصادر الى ان عددا 
 كبيرا من حج���وزات الصيف 
 له���ذا العام لم يت���م تأكيدها، 
وذل���ك عل���ى خلفي���ة بعض 
االضطرابات السياس���ية في 
املنطق���ة، مؤك���دة عل���ى ان 

عروض جديدة تطرحها »الكويتية«

ميكرونيزيا.. أجمل جزر احمليط الهادي
في عام 1898م، ومن السيطرة 
األملاني���ة انتقلت ميكرونيزيا 
اليابانية حيث  إلى السيطرة 
الياب���ان باحتاللها في  قامت 
عام 1914م وجعلت منها قاعدة 
عسكرية لها، ومن يد اليابان 
إلى يد الواليات املتحدة فلقد 
قامت القوات األميركية بفرض 
نفوذها عليها في احلرب العاملية 

الثانية.
ويوجد في جزر ميكرونيزيا 
عدد من املقومات الس���ياحية 
ولكن لم تستغل جيدا بعد على 
الرغم من الطبيعة الس���احرة 
املوجودة في هذه اجلزر، نذكر 
من الوالي���ات املوجودة فيها 
شوك، وكوسراي، بونباي، باب 
والية تش���وك هي واحدة من 
أكثر األماكن في العالم سحرا 
وذلك نظرا للطبيعة الصافية 
الساحرة فتتمتع هذه اجلزيرة 
الرملية  املرجانية بالشواطئ 
الرائعة باإلضافة لنخيل جوز 
الهند الذي مييز اجلزيرة وغيره 
من النباتات والسماء الزرقاء 
الصافية، هذا إلى جانب األنواع 
املختلفة من األسماك البحرية 
والش���عاب املرجانية البديعة 
والتي تختلف أشكالها وألوانها 

وأحجامها.
ويتمتع الكثيرون برياضة 
الغوص في هذه اجلزيرة نظرا 
للجمال الكامن للطبيعة حتت 
البح���ر. ولكن ال تضم احلياة 
حتت البحر املظاهر الطبيعية 
اخلالبة فقط ولكن يوجد العديد 
من اآلثار الغارقة والتي مازالت 
باقي���ة من مخلف���ات احلرب 
العاملية الثانية فنجد أجزاء من 
سفن وطائرات محطمة وغيرها 
مما يكون متحفا حربيا حتت 

سطح املاء. 
وتتمت���ع كوس���راي وهي 
احدى الواليات املوحدة املكونة 
الساحر  مليكرونيزيا باجلمال 
مثل غيرها من جزر هذه املنطقة 
هذا باإلضاف���ة لبعض املعالم 
األثري���ة الباقية م���ن العصر 
احلجري واملوجودة بها، وتضم 
هذه اجلزيرة العديد من أنواع 
الشعاب املرجانية والتي تتعدى 
املائة وخمسني نوعا، كما توجد 
أنواع كثيرة من األسماك تتعدى 

املائتني وخمسني نوعا.
وبكل جزيرة من ميكرونيزيا 
يوج���د لها س���حرها اخلاص 
على الرغم من اجتماعهم على 
شيء واحد كلها وهو الطبيعة 
الس���احرة املس���يطرة عليها 

جميعا.

ومرت عل���ى ميكرونيزيا 
العديد من األح���داث على مر 
التاري���خ وقام���ت العديد من 
الدول بالسيطرة عليها وجعلها 
واحدة من مستعمراتها فعرفت 
ميكرونيزي���ا قدمي���ا كاحدى 
املس���تعمرات األس���بانية في 
احمليط الهادي وذلك في القرن 
السابع عشر امليالدي، ثم قامت 
أملانيا بش���رائها من أسبانيا 

احتاد واليات ميكرونيزيا، 
هي عبارة ع���ن مجموعة من 
اجل���زر القابعة ف���ي احمليط 
اله���ادي وتندرج ميكرونيزيا 
التي  ضمن مجموعات اجلزر 

تكون قارة أوقيانوسيا.
ويتركز النشاط االقتصادي 
في ميكرونيزي���ا في الزراعة 
وصيد األس���ماك حيث تفتقر 
إلى وجود امل���وارد الطبيعية 
مثل الثروات املعدنية وغيرها، 
البل���د االجتاه نحو  وحتاول 
االس���تثمار الس���ياحي وذلك 
نظرا لوجود العديد من املعالم 
الطبيعية الساحرة بها، ولكن 
التزال املقومات التي تس���اعد 
الس���ياحة فيها  على صناعة 
ضعيفة، وتعتمد ميكرونيزيا 
بشكل كبير على املساعدات التي 
تقدمها له���ا الواليات املتحدة 
األميركية، هذه املساعدات التي 
بدأت في االنخفاض مما يجعل 
البالد معرضة حلاالت الكساد 

والتدهور االقتصادي.
وتقع جزر ميكرونيزيا في 
الهادي الشمالي على  احمليط 
شكل مجموعة من اجلزر بني 
كل من إندونيس���يا وهاواي، 
الش���مال الشرقي  يحدها من 
املارشال، ومن اجلنوب  جزر 
الشرقي نورو، وجنوبا بابوا 
غينيا اجلديدة، ومن اجلنوب 
الغربي إندونيسيا، ومن الغرب 

باالو.
وتتك���ون ميكرونيزيا من 
مجموعة م���ن اجلزر وتتنوع 
الطبيع���ة اجليولوجية لهذه 
اجلزر فبعض منها عبارة عن 
جزر جبلية مرتفعة والبعض 
اآلخر جزر مرجانية منخفضة، 
القمم  العدي���د من  كما توجد 
البركاني���ة في عدد من اجلزر 
مث���ل بونبي، تش���وك، ياب، 

كسراي. 
وتعتبر قمة جبل توتولم 
القم���م اجلبلية  أعل���ى  م���ن 
ارتفاعها  مبيكرونيزيا ويبلغ 
حوالي 791 مترا فوق مستوى 

سطح البحر.
ويسود ميكرونيزيا مناخ 
استوائي وتسقط األمطار على 
البالد بغزارة طوال أيام العام 
وخاصة على اجلزر الشرقية 
منها، وتتعرض ميكرونيزيا 
في بعض املناطق إلى األعاصير 
املدم���رة، مثل هبوب الثيفون 
وهو إعصار استوائي يحدث 
خ���الل الفترة ما بني ش���هري 
يونيو وديسمبر حيث يتسبب 

في تدمير اجلزر.

شالالت ميكرونيزيا

فنادق رائعة في جزيرة ميكرونيزيا
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