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 »ALMOS« الطيران المدني« تتجه للتعاقد من شركة«
لتقديم الدعم الفني لنظم المالحة في المطار

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في 
االدراة العامة للطيران املدني ان االدارة 
 »ALMOS« في طريقها للتعاقد مع شركة
وذلك للقيام بأعمال الدعم الفني لنظام 
املالحة واالرصاد اجلوية في مطار الكويت 
الدولي بقيمة س����تزيد على 1.5 مليون 

دينار. وذكرت املصادر ان العقد سيكون 
مدته 3 سنوات، واالدارة ماضية في تنفيذ 
كافة االج����راءات احلكومية لالنتهاء من 
املوافقات الرسمية وثم التعاقد مع الشركة 
التي ستباشر عمليات التنفيذ بعد توقيع 

العقد ب� 3 شهور.

»الكويتية« مقاعدها محجوزة بالكامل و»الجزيرة« استعدت للموسم مبكرًا

الى أن الشركات حتاول في هذه الفترة 
تعويض خسائرها التي حدثت في فصل 

الصيف وشهر رمضان. 

الضغط على الحجوزات

الى هذا ذك����رت مصادر في وكاالت 
السياحة والسفر انه خالل فترة األعياد 
يتالشى الضغط على احلجوزات، مرجعة 
ذلك الى أن احلجوزات في هذه الفترة 
تك����ون صعبة جدا وف����ي العادة يلجأ 
املس����افر الى حجزها منذ فترة بعيدة، 
مستش����هدة في ذلك بأن مقاعد شركة 
مصر للطيران في عيد الفطر محجوزة 

بالكامل من اآلن. 
وأوضحت املصادر أن مصر للطيران 
تسير حاليا 3 رحالت يوميا الى مطار 
القاهرة الدول����ي نظرا للضغط الهائل 
على الناقلة، مش����يرة الى أن الشركة 
ونظرا لهذا الضغ����ط الكبير قررت ان 
تسير رحلة إضافية الى القاهرة بجانب 
3 رح����الت أخرى يوم اخلميس من كل 

اسبوع. 

في »امليدل ايس����ت« ان جميع طائرات 
الشركة املتجهة من الكويت إلى بيروت 
مكتملة متاما خالل أيام العيد، مشيرة 
الى أن هذه الفترة من العام تعتبر فترة 
الذروة، موضحة ان أسعار التذاكر اول 
ايام العيد وصلت الى 100 دينار نظرا 
لإلقبال الكبير، موضحة ان الش����ركة 
أطلقت عروضها كذل����ك لقضاء 4 ايام 
و3 ليالي في فنادق بيروت الس����احرة 
شاملة اإلقامة واإلفطار ابتداء من 100 

الى 300 دينار. 
وأشارت الى أن الشركة تسير حاليا 
رحلتني الى بي����روت خالل أيام العيد، 
موضح����ة ان الفت����رة املاضية حملت 
حتديات عديدة لش����ركات الطيران مع 
تراج����ع حركة الس����فر والنقل اجلوي 
متأثرة بتداعي����ات األزمة االقتصادية 

العاملية. 
وذكرت ان بيروت تعد الوجهة األولى 
للسفر خالل العيد اال أن هناك توجها 
بس����يطا لدى املس����افرين نحو تركيا 
وماليزيا خالل هذه الفترة أيضا، مشيرة 

ال����ى تلك الدول، موضحا ان ش����ركات 
الطيران ووكاالت السياحة والسفر تعول 
كثيرا على هذه الفترة وذلك تعويضا 
حلالة الركود التي ظلت مسيطرة طوال 
شهر رمضان.  الى هذا ذكرت املصادر 

الى القاهرة وبيروت. 
وأضاف ان هناك توجها هذا العام 
لزيادة ملموسة على الطلب الى وجهات 
مثل تركيا وتايلند ووجهات آس����يوية 
أخرى بسبب العروض املطروحة املغرية 

اجلوية الكويتية أن مقاعد »الكويتية« 
محجوزة بالكامل خالل أيام العيد إلى 
القاهرة وبيروت ودبي، مشيرة الى 
أن الشركة ستزيد عدد الرحالت اذا 
كان هناك ضغط من قبل املسافرين 

رحالت الطيران على معظم وجهات 
السفر.

»الجزيرة«.. عروض حصرية

إلى هذا علمت »األنباء« ان ش����ركة 
طيران اجلزيرة استعدت ملوسم العيد 
مبكرا حي����ث أطلقت عرض����ا حصريا 
وألول مرة على جمي����ع وجهاتها التي 
حتط فيها فعرضت محطتي اإلسكندرية 
وأسيوط ب� 37 دينارا والبحرين ب� 22 
دينارا ودبي ب� 32 دينارا، باإلضافة الى 
الرياض ب� 31 دينارا وكذلك العديد من 
العروض على عمان ودمشق والعاصمة 
السعودية الرياض. وقالت املصادر ان 
شركة طيران اجلزيرة متنح مسافريها 
عبر هذا العرض وزنا لألمتعة يصل الى 
40 كيلوغراما، علما بأن عرض الناقلة 
منخفضة التكاليف سيسري حتى تاريخ 

18 سبتمبر اجلاري.

مقاعد »الكويتية« محجوزة بالكامل

وأوض���ح مصدر ف���ي اخلطوط 

تزايد الطلب على احلجوزات خالل 
الفترة احلالية من العام مبناس���بة 
عطلة عيد الفطر ورغبة العديد من 
الوافدي���ن في قضاء إج���ازة العيد 
مع األهل دفعا العديد من ش���ركات 
الكويت  العاملة في مطار  الطيران 
الدولي الى تسيير رحالت إضافية 
على محطاتها الرئيسية مثل مصر 
وبيروت وسورية ودبي والبحرين، 
وهذا ما دفع الى إلغاء العروض التي 
كانت تقدمها شركات الطيران عادة 
في هذه الفترة من السنة أو ما يسمى 
مبوسم التشغيل املنخفض لالستفادة 
بأكبر قدر ممكن من الطلب العالي 

وحتقيق األرباح. 
وف���ي الوقت الذي ش���هدت فيه 
رحالت العمرة هذا العام حتس���نا 
نوعي���ا عن الع���ام املاض���ي الذي 
تأثر كثيرا بتفش���ي وباء انفلونزا 
اخلنازير، تعول ش���ركات الطيران 
ووكاالت الس���ياحة والسفر كثيرا 
ازدحام شديد في مطار الكويت الدولي خالل فترة العيد على مواسم األعياد التي تنشط فيها 

عروض حصرية من اخلطوط الوطنية خالل فترة العيد

معبد األكروبولس أحد أهم وأشهر معالم أثينا

شركات الطيران المحلية تتسابق للفوز بـ »كعكة« العيد 

العديد من الكويتيني يفضلون دبي لقضاء اإلجازة القاهرة على قائمة األماكن املفضلة للسياحة في العيد

عطالت »الخطوط الوطنية« 
إلى دبي بـ 99 دينارًا

مبناس����بة عيد الفطر قدمت عطالت 
اخلط����وط الوطنية 3 عروض حصرية 
الى البحرين ودب����ي وڤيينا، وذلك في 
افخ����م الفنادق واملنتجعات وبأس����عار 
تنافس����ية جدا لم تطرح م����ن قبل في 

مواسم االعياد.
 وقدمت العطالت عرضا ملدة ليلتني الى دبي 
ب� 99 دينارا في فندق اتالنتس النخيل، 
وفي البحرين ب� 149 دينارا ملدة 3 ليال 
في فندق ريتز كارلتون البحرين، اما في 
محطاته����ا االوروبية فلم جتد العطالت 
 أجم����ل من ڤيينا لتطل����ق عليها عرضا 

ب� 225 دينارا وملدة 3 ليال. 
وكانت العطالت في اخلطوط الوطنية 

استطاعت في الفترة املاضية حتريك سوق 
العطالت واحلجوزات »الباكج« بصورة 
كبيرة لتساعد الشركة األم على جتاوز 
فترات التشغيل املنخفض من خالل ملء 
املقاعد بالسائحني الراغبني بقضاء أوقات 
مميزة وعطالت قصيرة بعيدا عن أجواء 

العمل وضغوطاته.
هذا وق����د أطلقت الناقل����ة عددا من 
احملطات في مناطق مختلفة من العالم 
على قائمة عطالتها اجلديدة، ورغم أن 
هذه احملطات أصبحت تقليدية بالنسبة 
للعطالت حيث واظبت على طرحها بشكل 
دوري اال انه مازالت تشهد إقباال كبيرا 

لقربها وطبيعتها وأجوائها اخلالبة.

قدمت اخلطوط اجلوي����ة القطرية أحدث 
عروضها الى اوروبا وأميركا انطالقا من مطار 
الكويت الدولي، وذلك منذ بداية الشهر اجلاري 
وحت����ى يوم اجلمعة املقبل، وذلك تزامنا مع 
عطلة عيد الفطر ورغبة العديد من السائحني 

قضاء االجازة في الدول االوروبية.
الغ����زالن األرجواني����ة جنيڤ  وطرحت 
وبرشلونة بسعر قريب من بعضهم يبدأ من 
208 دنانير على منت الدرجة السياحية ذهابا 
وايابا شاملة كافة الرسوم والضرائب، وقدمت 
الناقلة ڤيينا ب� 196 دينارا وكذلك نيويورك 
ب� 259 دينارا، فيما عرضت مقاعد طائراتها 
 املتوجه����ة الى العاصم����ة البريطانية لندن 

ب� 212 دينارا. 

»القطرية« تحّط
في لندن  بـ 212 دينارًا 

شاملة الضرائب

أثينا .. مدينة الفنون والثقافة
في العصر البرونزي األخير، 
وفي عهد حاكمها بريكليس 
كانت مدينة الفنون والثقافة، 
وظلت مدرسة للثقافة حتى 
سنة 529 ق.م. حيث ظهرت 
بها التراجيديات والكوميديات 
اإلغريقي���ة الش���هيرة، وقد 
هاجمها الفرس عام 490ق.م. 
وانتصرت عليه���م برا في 
معرك���ة ماراثون وبحرا في 

سالميس عام 480 ق.م.
معالم المدينة والثقافة

األكروبولس: معبد إغريقي 
مهم، يعد أحد أش���هر معالم 

أثينا واليونان قاطبة. 
أغورا: معبد إغريقي مازال 
محافظا على جزء كبير من 

بنائه. 
كيراميكوس: سور املدينة، 

يحتوي على عدة بوابات. 
بنيكس: تل���ة تقع غرب 
األكروبول���س، كانت مكان 
اجتماع العامة للتشاور في 

العصور القدمية. 
مس��رح ديونيس����وس: 
كانت تعرض عليه العروض 

املسرحية. 

تدار بطريق���ة دميوقراطية 
بواسطة مجلس اجلماهير 
)اإلكليسيا(، وكان ينتخبه 
أهلها باالقتراع، وكانت تدار 
بها املناقشات وتتخذ القرارات 

بالتصويت. 
واهتم���ت بفن املس���رح 
وكان لها مسرحها في الهواء 
الطلق. وكان يواجه املدينة 
األكروبول���س وه���و بيت 
لآللهة فوق جب���ل، وكانت 
مركزا للحضارة امليسينية 

أثينا حول التالل الصخرية 
لألكروبولس. وكانت عاصمة 
دولة أتيكا املوحدة قبل عام 
700 ق.م. وس���كانها م���ن 
األيوني���ني. واملدين���ة عند 
نشأتها كانت عبارة عن بيوت 
من الطني والقش وشوارعها 
غير مرصوف���ة، وكانت في 
عصرها أقل حجما من املدن 
احلضاري���ة القدمي���ة. فلم 
تكن تتعدى مس���احة قرية 
صغيرة، إال أنها كانت دولة 

أثينا هي عاصمة  مدينة 
اليونان وأكبر مدنها، يعود 
اسم املدينة ألثينا آلهة احلكمة 
اإلغريقي���ة، تق���ع أثينا في 
جنوب اليونان على س���هل 
أتيكا بني نهري إليس���وس 
وكيفيس���وس، محاطة من 
3 جه���ات بقم���م جبال هي 
هيميت���وس )1.026 مترا( 
وبينتيليكون )1.109 امتار(، 
وبارنس )1.413 مترا(. تطل 
من اجلهة الرابعة على خليج 
الواصل للبحر  زاروني���ش 

األبيض املتوسط.
ويع���ود تاري���خ املدينة 
الى نحو 5000 س���نة، لتعد 
بذلك احدى أقدم مستوطنات 
أوروبا. أعلنت أثينا عام 1985 
كأول عاصمة ثقافية ألوروبا. 
أضيف األكروبولس عام 1987 
ومعبد دافني عام 1990 في 
اليونس���كو  أثين���ا لقائمة 
للت���راث العاملي. أقيمت في 
أثينا أول ألعاب أوملبية في 
العصر احلدي���ث عام 1896 
وبعدها بحوالي قرن أجريت 
األلعاب األوملبية الصيفية 
2004 فيه���ا أيضا. ش���يدت 


