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تنفس العاملون في مطار الكويت الدولي 
الصعداء بعد فترة عمل حافلة، شهدت سفر 
وعودة حجاج بيت اهلل احلرام، باإلضافة الى 
تكدس صاالت املطار بسفر وعودة املواطنني 
واملقيمني خالل اجازة عيد االضحى املبارك.

وفيما يلتقط العاملون في قطاع الطيران 
أنفاسهم، تواصل طيران اجلزيرة العمل بنشاط 

كبير لتقدمي مجموعة جديدة من العروض 
تناسب موسم الشتاء على بعض الوجهات التي 

يقل الطلب عليها.
وتعتبر أسعار اجلزيرة األقل من مثيالتها في 

سوق الطيران احمللي، حيث قدمت أسعارا 
تنافسية تبدأ من 19 دينارا لالجتاه الواحد غير 

شاملة للضرائب او الرسوم.
وقدمت »اجلزيرة« السفر الى كل من القاهرة 

بأسعار تبدأ من 55 دينارا وشرم الشيخ بـ 49 
دينارا واإلسكندرية بـ 40 دينارا واسطنبول 

بـ 58 دينارا ودمشق بـ 34 دينارا وبيروت بـ 
40 دينارا والبحرين بـ 19 دينارا وجدة بـ 47 

دينارا ودبي بـ 27 دينارا ودير الزور بـ 39 
دينارا والرياض بـ 38 دينارا ومشهد بـ 33 

دينارا واألقصر بـ 50 دينارا وسوهاج بـ 60 
دينارا وأسيوط بـ 46 دينارا، وعمان بـ 43 

دينارا، والنجف في العراق بـ 103 دنانير.
الى ذلك، قال مسؤولو مكاتب السياحة والسفر 

انه من املتوقع ان تشهد عملية السفر الى 
بعض الوجهات انخفاضا ملحوظا خالل الفترة 
املقبلة، بنسبة قد تصل الى 40%، حتى العودة 

مجددا مع منتصف شهر مايو 2013.
وتوقعوا استمرار خفض أسعار تذاكر السفر 

بصورة تدريجية الى الوجهات القريبة واألقل 
من 6 ساعات بالطائرة، وذلك نتيجة النخفاض 

اعداد املسافرين، بسبب ارتباطاتهم بالعمل، 
وأيضا الستمرار العام الدراسي.

وقالوا انه هناك نشاطا محدودا يتمثل في 
اجازات منتصف العام الدراسي، وموسم 

االحتفاالت باألعياد الوطنية في فبراير، وما 
دون ذلك، فاالسعار ستظل في حالة انخفاض.

من جانب آخر، أشاروا الى ان كثيرا من 
شركات الطيران العاملة في املنطقة الى مطار 

نيويورك الدولي، قد شهدت رحالتها توقفا 
خالل األسبوع املاضي، وستستمر الى انتهاء 

األثر الناجم عن اعصار ساندي، األمر الذي أثر 
سلبا على شركات الطيران وأحلق بها خسائر 
كبيرة، نتيجة لتعطل احلركة على هذه الوجهة.

»اجلزيرة«:مجموعة جديدة
من العروض تناسب موسم الشتاء

إعداد: أحمد يوسف a.yousef@alanba.com.kw ٭

ليتوانيا.. واحد من أفضل شواطئ العالم
عن الزالبية، وطبق البطاطس 

املبشورة احملشوة باللحم املفروم 
واجلنب أو الفطر، وأيضا احلساء 

والشمندر البارد. وفي فترة ما 
بعد الظهيرة، ميكن قضاء وقت 

ممتع من خالل املشاركة في 
اجلوالت السياحية الستكشاف 

معالم ليتوانيا التاريخية واملناطق 
األثرية وعلى األخص تلك التي 
كانت تابعة إلرث االمبراطورية 
القدمية )أراضي دوقية ليتوانيا 

التي كانت متتد يوما ما من بحر 
البلطيق الى البحر األسود(، 

وهناك جوالت سياحية أخرى 
لتتبع تراث املدينة خالل العهد 

السوفييتي مثل التماثيل 
واللوحات املتبقية من النمط 

الواقعي االشتراكي، والساحات 
والطرق املستخدمة ملرة واحدة 

أثناء مسيرات عيد العمال.

بعضها الى العصور الوسطى، 
كما يعرض لوحات تصور احلياة 

في املجتمع الليتواني في أوائل 
القرن العشرين. ومن بني املعالم 

السياحية األخرى التي ميكن 
زيارتها في العاصمة فيلينوس 

مبنى الكاتدرائية الرئيسية وبرج 
أو قلعة جيدمييناس أهم قالع 
ليتوانيا وأحد رموزها وتظهر 
صورتها على العملة الوطنية، 
باالضافة الى مجمع اجلامعات 

الذي يرجع بناؤه الى قرون عدة، 
وبوابة الفجر التي حتتوي على 
اللوحات اجلدارية. وباستطاعة 

السائحني تناول الغداء في 
مطعم فورتو ديفاراس في قلب 
املدينة، وهو مطعم ريفي يتميز 

بالفخامة ومشيد على شكل 
منطاد ومتخصص في تقدمي 

األطعمة احمللية الليتوانية فضال 

ويعتبر شاطئ كورونيان في 
ليتوانيا الذي يصنف كثاني 

أفضل شواطئ العالم، وهو شاطئ 
رملي، خليطا عجيبا من الكثبان 
الرملية التي يبلغ ارتفاع بعضها 

200 متر والغابات حيث تفوح منها 
رائحة أشجار الصنوبر.

ويقضي معظم السائحني أوقاتهم 
في التنقل ما بني الشاطئ 

والبحيرة واملقاهي واملطاعم 
املنتشرة في منطقة نيدا والتي 

تقدم العديد من الوجبات 
واألطباق واملأكوالت البحرية 

واحلساء واآليس كرمي والكباب 
املمتاز بأسعار معقولة للغاية. 
ومن أهم املعالم السياحية في 

هذه املنطقة القريبة من الشاطئ 
متحف »توماس مان« الذي يضم 
قاعتني فقط، ويزخر بالعديد من 

اللوحات والقطع الفنية التي يعود 

معتدال للغاية، وقد ظلت العاصمة 
فيلينوس والتزال تتفاخر بأنها 
مركز الثقافة في أوروبا وعلى 

األخص في مجال اآلداب والفنون.
وتعتبر ليتوانيا واحدة من 3 دول 

مطلة على بحر البلطيق، ويبلغ 
عدد سكانها نحو 3 ماليني نسمة، 

وانضمت الى االحتاد األوروبي 
في عام 2004 حيث استعادت 

نشاطها وحيويتها بتحد.
وعلى مدى عقود من الزمان، 

توافد السياح األملان والسوفييت 
على ليتوانيا لالستمتاع بأهم 

شواطئها الساحرة وهو شاطئ 
كورونيان، الذي يعتبر من مواقع 

التراث العاملي حسب تصنيف 
منظمة اليونسكو. وعلى جانب من 

هذا اخلط الساحلي الطويل، تقع 
بحيرة كورونيان بينما يقع بحر 

البلطيق على اجلانب اآلخر.

عاصمة ليتوانيا فصل اخلريف 
الذي يعد من أجمل األوقات على 
مدار العام، وأيضا الفترة ما بني 

أبريل وأكتوبر حني يكون الطقس 

الذي يعود الى العصور القوطية 
والروسية وعصر النهضة.

وأفضل األوقات التي ميكن 
للزائرين والسياح قضاؤها في 

تعد ليتوانيا من أفضل الوجهات 
السياحية في العطالت واالجازات 

الصيفية حيث ميكن للمرء 
االستمتاع ليس فقط باجللوس 
على شواطئها اجلميلة الهادئة 
ولكن أيضا بالسباحة في مياه 
بحرها الصافية، كما ميكنه ان 
يجد كل املتعة في التجول على 

األقدام في أرجاء شوارع العاصمة 
فيلينوس، أقدم مدن شرق ووسط 

أوروبا التي يعود تاريخها الى 
العصور الوسطى، والتي تزخر 

بالعديد من املباني التي ترجع الى 
تلك احلقبة.

وذكر موقع موسوعة املسافر ان 
الزائر ميكنه في الوقت نفسه 

زيارة هذه املدينة التاريخية 
العريقة ومشاهدة أعداد ال حصر 
لها من املعالم األثرية التي متتزج 

فيها مالمح الطراز املعماري 

»طيران سيشل« تعتزم تسيير 
رحالتها إلى هونغ كونغ

22% النمو املتوقع لقيمة 
حجوزات السفر عبر اإلنترنت

»طيران اخلليج« تطلق
وجبات جديدة لألطفال 

»طيران اإلمارات« توفر لزبائنها 
خيارات لدفع أسعار التذاكر

 تبدأ شركة طيران سيش���ل تشغيل رحالتها إلى هونغ 
كونغ بحلول فبراير من العام املقبل شريطة احلصول على 
املوافقات التنظيمية الالزمة، وذلك بعد حصول الشركة على 
طائرتها الثانية من طراز ايرباص A330-200 املقرر تسلمها 

في يناير 2013.
وأعلنت انه من املقرر أن تش���غل 3 رحالت ذهابا وعودة 
في األس���بوع من مقرها في سيشل إلى هونغ كونغ مرورا 

بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وقال كرامر بول الرئيس التنفيذي لطيران سيش���ل ان 
اقتصاد هونغ كونغ من بني أسرع االقتصادات منوا في العالم، 
ويشهد في الوقت احلالي ازدهار الطبقة الوسطى التي تتمتع 
مبعدالت دخل صافي���ة مرتفعة وفق املعايير العاملية كافة، 
وهذا ما أدى إلى زيادة عدد املس���افرين من هونغ كونغ في 
السنوات األخيرة بل إن أعداد املسافرين القادمني إلى سيشل 

من هونغ كونغ زادت على الضعف منذ عام 2010.

متثل حجوزات السفر عبر االنترنت مقابل قنوات احلجوزات 
التقليدية اهم محاور ندوات التكنولوجيا التي ينظمها معرض 
سوق السفر العربي حول ميزات استخدام االنترنت في مجال 
السفر والس����ياحة في دورته املقبلة في 2013. ويركز املعرض 
خاللها على التحول الالفت في عقلية املس����تهلك خالل االشهر 
ال� 12 املاضية نحو االجتاه للقيام بحجوزات السفر اخلاصة به 
الكترونيا. وتوقعت دراسة اعدتها شركة ترافيلبورت العاملية 
لالبحاث ومقرها اتالنتا بالتعاون مع شركة فوكسرايت البحاث 
السفر ونشرت بداية اكتوبر اجلاري حتت عنوان »تقييم فرص 
االنترنت في مجال الس����فر – الشرق االوسط« ان ترتفع قيمة 
حجوزات السفر عبر االنترنت بنسبة 22% من مجمل حجوزات 
الس����فر التي تتم في املنطقة على مدى السنتني القادمتني الى 
15.8 مليار دوالر. وأظهرت الدراسة التي شملت اجتاهات السفر 
عبر االنترنت في 10 دول ش����رق اوسطية بني 2010 و2014 انه 
من املتوقع ان ينمو عدد وكاالت السفر االلكترونية في املنطقة 

بنسبة 18% من اآلن حتى 2014.

أعلنت شركة طيران اخلليج عن تقدمي علب مبتكرة جديدة 
لوجبات األطفال في جو من املرح خالل ورشة عمل أقيمت للطلبة 
الصغار في مدرسة سانت كريستوفر ب سار. وقد شهد احلدث 
تعريفا مبفهوم األكل الصح����ي لألطفال قامت به مجموعة من 
املربيات اجلويات بالناقلة من خالل األلعاب التفاعلية واألنشطة 
حيث مت رسميا إطالق علب وجبات األطفال في طيران اخلليج 
والتي بدأت مؤخرا على منت رحالت جوية مختارة على الناقلة. 
وقد صممت جميع وجبات طيران اخلليج لتكون صحية ومشهية 
حيث تتوفر األطعمة الصحية املتوازنة التي يتناولها األطفال 

في البيت على ارتفاع 30 ألف قدم في السماء.
وتشمل إستراتيجية الناقلة في خدمة العائلة على مجموعة 
كبي����رة من نقاط االتصال اخلدماتي����ة على األرض وفي اجلو، 

والتي منها املربيات اجلويات على منت الطائرة.

أعلنت طيران اإلمارات عن تش���غيل 7 رحالت أسبوعيا 
من املغرب بطائرة بوينغ 777 لتوفير خيارات أوس���ع لدفع 
أثمان التذاكر لزبائنها، وذلك من خالل قبول بطاقات االئتمان 

احمللية ابتداء من نوفمبر 2012.
وتتيح الناقلة للمسافرين دفع أثمان تذاكرهم من خالل 
وكاالت ويسترن يونيون في املغرب التي توفر خدمة الدفع 
السريع QuickPay، وتهدف بهذه اخلطوة إلى توفير مرونة 
أكبر في منح حلول الدفع اجلديدة لعمالء الناقلة في املغرب 
عند دفع أثمان تذاكرهم، وذلك باستخدام بطاقاتهم االئتمانية 

احمللية أو الدولية.
وتوفر »طيران اإلمارات« بعض امليزات للذين يحجزون 
تذاكر سفر عبر موقعها على االنترنت حيث توفر لهم الناقلة 
القدرة على حتديد مقاعدهم مس���بقا وطلب وجبات خاصة 

حسب نظامهم الغذائي.

تصميمات جلسر جديد يلهي زوار باريس عن برج إيفل

بحيرة قرة غول التركية ترسم لوحة أزهار جذابة

ننتوي أن ندعو السياح إليه ليكون 
طريقا جديدا م����ن املرح للعبور 
إلى الضفة األخرى«. وتعتبر أن 
صح����ة وأمان الزوار أهم ما يقلق 
بناة اجلسر في الوقت احلالي األمر 
الذي يضع عالمة استفهام كبيرة 
حول ما إذا كان س����يقدم اجلسر 
كخدمة للعبور أم وسيلة للترفيه. 
اجلدير بالذكر ان هناك 37 جسرا 
في العاصمة الفرنسية.. كان آخرها 
� جسر سيمون دي بوفار � الذي 
أطلق عام 2006 بينما أقدم جسر 
بون نيو الذي بني أثناء حكم هنري 

اخلامس في العام 1607.

املطاط مت����ت حتت ضغط، حيث 
يحتوي على 3700 متر مكعب من 
الهواء، وتبدو في الهواء بعد النفخ 
على شكل قوس. ويقول املهندسون 
املعماريون أنه صمم إلضافة جو 
من املرح والقفز فوق النهر، وراعى 
املصممون في تصميمه أنه مبني 
على سبيل املرح وأنه يضفي مزيدا 
من الس����عادة والبهجة على وجه 
مدينة باري����س املقاتلة«. وأكدت 
الشركة أن باريس ممتلئة باجلسور 
واملمرات الت����ي تطفو فوق املياه 
سعيا لتخفيض الضغط على املرور 
األرضي. وتضيف الشركة: »نحن 

رمبا لن يأخذك إلى نفس االرتفاع 
الذي ستكون عليه فوق برج إيفل، 
ولكن بالقرب من البرج سيأخذك 
اجلسر املطاطي إلى مزيد من املرح.  
وقد مت الكشف عن تصميم جديد 
جلس����ر مطاطي يتوسطه شبكة 
مطاطية كجزء من مسابقة البناء 
العاصمة  التي تقام في  املعماري 
الفرنس����ية باريس، حيث سيتم 
بناء االختراع اجلديد بالقرب من 
جسر بير حاكيم وسيصل طوله إلى 
30 مترا ويحتوي على شبكة من 
الترامبولني. تقول الشركة املصممة 
للجسر: »كل قطعة مصنوعة من 

إلى الصفرة ف���ي فصل اخلريف 
إلى أن تصبح أق���رب للبني مع 
اقتراب فصل الشتاء راسمة لوحة 
تسحر األنظار. وتبعد البحيرة عن 
مركز القضاء حوالي 27 كيلومترا 
حيث يقصدها الناس للتخلص من 
عناء العم���ل، والتمتع بالطبيعة 
اخلالبة، ومشاهدة األنواع املختلفة 
من النباتات التي ميكن مشاهدة 
3-4 أن���واع مختلفة منها في كل 

كيلومتر يحيط باملنطقة.

دون املساس بطبيعتها.
وتقع بحيرة قرة غول التركية 
وسط غابة كثيفة في قضاء بروجكا 
التابع لوالية أرتفني الواقعة في 
أقصى ش���مال شرق تركيا حيث 
تسحر ألوان األشجار والنباتات 
الزائرين.  ألب���اب  احمليطة به���ا 
ويحيط بالبحي���رة طوق جميل 
من النباتات التي تتنوع ألوانها 
الفصول فتكون خضراء  حسب 
زاهية في الصيف والربيع، ومتيل 

تنظم الش���ركات الس���ياحية 
رحالت خاصة ملنطقة بحيرة قرة 
التركية والوديان احمليطة  غول 
حيث تش���هد إقباال واس���عا من 
مختلف شرائح املجتمع السيما 
املهتمون بالتقاط الصور. ويضطر 
الزائرون إل���ى اقتصار زيارتهم 
للمنطقة على يوم واحد بس���بب 
نقص أماكن اإلقامة الس���ياحية، 
ويطالب بعضهم بتشييد فنادق 
ومؤسسات سياحية تخدم املنطقة 


