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»الكويتية« تفتح محطة »تشيتا جونج«

علم���ت »األنباء« من مصادر مطلعة في مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ان الناقلة س���تفتح خطا جديدا الى جمهورية 
بنغالديش الشعبية، مشيرة الى ان طائرات الناقلة ستبدأ بالهبوط 

في مدينة تشيتا جوجن.
واضافت املصادر ان الناقلة ستقوم بتسيير رحلتني اسبوعيا 
الى املدينة البنغالدشية يومي اخلميس والسبت لتتمكن من تأمني 

وجهات متعددة للعمالة البنغالية املتواجدة في الكويت.

»عطالت الكويتية« تطرح دبي وبيروت ابتداًء من 65 و78 دينارًا لثالثة أيام
قدمت »العطالت« في مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عرضا جديدا شمل احملطتني 
املفضلت���ني لدى الس���ائحني الكويتيني وهما 
دب���ي وبيروت بحس���ب مص���ادر مطلعة في 

»العطالت«.
وبينت املصادر ان العرض الى امارة دبي 
ابتداء من 65 دينارا خالية من الضرائب ملدة 

ثالث ايام في فنادق االمارة فئة اخلمس جنوم في 
كل من تاج يالس وفيرمونت وحياة ريجنسي 
وكراون بالزا مع تذكرة ذهاب وعودة على الدرجة 
االقتصادية. اما بالنسبة للمحطة الثانية والتي 
كانت على اطالل البحر االبيض املتوسط في 
العاصمة اللبنانية بيروت فبدأ العرض من 78 

دينارا خالية من الضرائب ملدة ثالث ايام.

بالتزامن مع استعدادها لطرح محطتها الجديدة في مدينة الالذقية

»الجزيرة« تحط في أبوظبي ودبي والدوحة 
ابتداًء من 15 دينارًا خالية من الضرائب

افادت مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والسفر بأن طيران اجلزيرة قدمت عرضا 
سعريا جديدا على حجوزاتها املتوجهة الى 
كل م���ن الدوحة وابوظب���ي ودبي واملنامة 
ابتداء من 15 دين���ارا خالية من الضرائب، 
حيث قدمت الناقلة عروضها على الدوحة 
لغاية 10 اجل���اري وابوظبي لغاية 13 منه 

ودبي لغاية 12 منه.
وكانت طيران اجلزيرة بدأت بالتحضير 

الفتتاح محطتها اجلديدة في مدينة الالذقية 
السورية والتي تقع على ساحل البحر االبيض 
املتوس���ط ومبعدل ثالث رحالت اسبوعيا 
كواجهة س���ياحية جديدة تفتتحها الناقلة 
امام السائحني في الدول العربية، اضافة الى 
قيام الناقلة بطرح جدول رحالتها الصيفية 
مبكرا لهذا العام وذلك بسبب قصر املوسم 
السياحي العام املقبل بسبب شهر رمضان 

املبارك.

طائرة للجزيرة على موعد مع محطة جديدة في الالذقية

المحطة األوروبية رقم 23 للناقلة

»الميدل إيست« تكافئ الحوت بإعادة انتخابه رئيسًا لها

»طيران اإلمارات« إلى أمستردام يوميًا مطلع مايو 2010

بيروت ـ نادر عبداهلل
بات من األكيد إعادة انتخاب محمد احلوت رئيس���ا 
ملجلس إدارة »طيران الشرق األوسط« )امليدل إيست(، 
لوالية جديدة، مع إمكان التجديد ملعظم أعضاء املجلس 

احلالي لإلدارة.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها »األنباء«، فإن 
اجلمعية العمومية للش���ركة والتي من املقرر ان تنعقد 
اليوم، س���تعيد انتخاب احلوت وتثبيت تعيينه مديرا 
عاما للش���ركة التي ميلكها مصرف لبنان بنسبة تصل 

الى حوالي %98.
وبحسب معنيني بامللف، فإن التجديد للحوت، يستند 
الى مجموعة اعتبارات، أبرزها اثنان على األقل: االعتبار 
االول هو جناح الرجل في إعادة هيكلة الشركة، وحتويلها 
من مؤسس���ة مربكة بفعل وطأة الديون املترتبة عليها، 
إلى شركة رابحة بحدود 100 مليون دوالر هذا العام، بعد 
اقفال ملف الديون املتراكمة، والوفاء بجميع التزاماتها 

املالية جتاه اجلهات الدائنة.
وق���د ترافق اقفال امللف احلالي للش���ركة، مع جناح 
احلوت في حتديث االسطول اجلوي الذي متلكه، والذي 

جعل من »امليدل إيست« مالكة ألحدث اسطول جوي في 
منطقة الشرق األوسط، ثم مع جناحه في إعادة هيكلة 
خطوطها ومحطاتها اخلارجية، عن طريق اقفال اخلطوط 
واحملط���ات ذات الربحية املتدني���ة، أو التي رتبت على 

الشركة خسائر مالية على مدى عقود طويلة.
أما االعتبار الثاني فيتمثل في ان استمرار محمد احلوت 
في رئاسة »امليدل إيست« هو مؤشر على نية الشركة في 
طرح اس���مها لالكتتاب العام ب� 25% في املرحلة األولى، 

متهيدا لالنتقال الى تنفيذ املراحل الالحقة.
ومع ذلك، فإن ثمة اعتبارا ال يقل أهمية، وهو يتمثل 
في جناح محمد احلوت في حتييد »امليدل إيس���ت« عن 
الصراعات السياسية الداخلية، على الرغم من الظروف 
املعقدة التي شهدتها البالد، على مدى السنوات اخلمس 
املاضية، ثم جناحه ف���ي تنفيذ اخلطط التي مت اعدادها 
لتطوير الشركة، بالتعاون مع مصرف لبنان، وحتديدا 
مع حاكم املصرف املركزي رياض سالمة، على اعتبار ان 
املصرف هو الذي ميلك الشركة، وهو الذي تولى إعادة 
تعوميها ماليا، بعد اخلسائر القوية التي تراكمت عليها 

في العقود الثالثة املاضية.

املنتهية في  اجلارية 2010/2009، 
30 س����بتمبر بنمو نسبته %165 
مقارنة باألرباح الصافية عن نفس 
الفترة من الس����نة املالية املاضية 
التي بلغت 284 مليون درهم )77 
مليون دوالر(. كما نقلت طيران 
النصف األول من  اإلمارات خالل 
السنة املالية اجلارية أكثر من 13 
مليون راكب وم����ا يزيد عن 700 
ألف طن من الش����حن. كما بلغت 
مساهمتها املباشرة في اقتصاد دولة 
اإلمارات العربية املتحدة 10 مليارات 

درهم )2.72 مليار دوالر(.

وصوال إلى رحلتني يوميا بحلول 
فبراير املقبل.

وسوف تتسلم طيران اإلمارات 
خالل ديس����مبر اجل����اري طائرة 
إيرباص A380 جديدة س����تعمل 
عل����ى خط س����ئول ب����دءا من 14 
ديس����مبر وإلى باريس بعد ذلك 

بأسبوعني.
يذكر أن طيران اإلمارات أعلنت 
الشهر املاضي أنها حققت أرباحا 
صافية قدره����ا 752 مليون درهم 
)205 ماليني دوالر( عن األش����هر 
املالية  السنة  الس����تة األولى من 

وقد بدأت طيران اإلمارات توفير 
خدمات شحن بتشغيل بوينغ 747 
� 400 أسبوعيا بني دبي وأمستردام 
منذ نحو 15 عاما. وسوف تتيح 
لنا رحالت الركاب اليومية تعزيز 
خدماتنا القائمة بتوفير املزيد من 

طاقة الشحن«.
إلى  وتأتي اخلدم����ة اجلديدة 
أوروبا عقب قيام طيران اإلمارات 
بافتت����اح صاالت انتظ����ار فخمة 
خاصة بركابها في دوس����لدورف 
وهامبورغ ومانشستر، واإلعالن 
عن زيادة عدد الرحالت إلى روما 

عن خدمة أمستردام في هذا الوقت 
س����وف يلقى ترحيب����ا كبيرا من 
الهولندي����ني، ذلك أن أمس����تردام 
تشكل سوقا مهمة خارج الشبكة 
بالنسبة لطيران اإلمارات ونحن 
على دراي����ة بأن أعدادا كبيرة من 
الركاب يس����افرون من أمستردام 
إلى دبي، ومنها إلى أفريقيا وشبه 
الهندية وآس����يا والشرق  القارة 

األقصى«.
وأضاف سموه: »تعد أمستردام 
مركزا رئيسيا للشحن أيضا ومن 
أبرز مراكز جتارة الزهور في العالم. 

كشفت »طيران اإلمارات« النقاب 
ام����س االول عن خط����ط إلطالق 
خدمة يومية جديدة إلى العاصمة 
أمستردام، التي ستصبح اعتبارا 
من 1 ماي����و 2010 احملطة رقم 23 

للناقلة في القارة األوروبية.
وسوف تخدم طيران اإلمارات 
العاصمة الهولندية بطائرات بوينغ 
777 � 200 إل آر وبوينغ 777 � 300 
اي آر مقس����مة إلى ثالث درجات 
وتتضمن أحدث نسخة من نظام 
املعلومات واالتصاالت والترفيه 
اجلوي ice اخلاص بالناقلة، كما 
يوجد على هذه الطائرات أجنحة 
خاصة لتصب����ح طيران اإلمارات 
أول ناقلة توفر الدرجة األولى على 

خط أمستردام.
وتعد أمس����تردام رابع محطة 
جديدة لطيران اإلمارات يتم اإلعالن 
عنها خالل هذا العام، إذ باش����رت 
الناقلة خدمة ديربان في جنوب 
أفريقيا والعاصمة األنغولية لواندا 
خالل أكتوبر املاضي، كما أعلنت 
مؤخرا ع����ن إطالق خدمة جديدة 
إلى طوكيو اعتبارا من 28 مارس 

.2010
وأعرب الرئيس األعلى الرئيس 
اإلم����ارات  التنفي����ذي لطي����ران 
واملجموعة الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم، عن سعادته باإلعالن 
عن اخلدمة اجلديدة إلى أوروبا. 
وقال »نحن على ثقة من أن اإلعالن 

»طيران اإلمارات« ستقوم بتطوير خدمة الشحن بني دبي وأمستردام بإطالق خدمة يومية جديدة للركاب على العاصمة الهولندية

»دناتا« اإلماراتية تشتري شركتين
 في بريطانيا بـ 15 مليون جنيه إسترليني

دب���ي � د.ب.أ: أعلن���ت ش���ركة »دناتا« 
االماراتية خلدمات املطارات بدبي، أمس األول 
أنها »ستتملك شركتني رائدتني في عمليات 
املناولة األرضية في اململكة املتحدة مقابل 

نحو 15 مليون جنيه إسترليني«.
وقالت الشركة، التابعة ملجموعة طيران 
االمارات، انها ستشتري كامل أسهم شركة 
»بل���ني هاندلينج ليميتد«، التي تعد حاليا 
جزءا من مجموعة »جو أهيد« وتتولى أعمال 
املناولة األرضية لطائرات الركاب والشحن 
في مطار هيثرو بلندن، باإلضافة إلى مناولة 

عمليات الشحن في مطار مانشستر«.
واضافت في بي���ان تلقته وكالة االنباء 
االملاني���ة )د.ب.أ( انها »ستس���تحوذ على 
ش���ركة »أفيانس ليميتد«، التي تعد أيضا 
إحدى شركات مجموعة »جو أهيد«، لتوفر 
مبوجبها خدمات املناولة األرضية للركاب 
والشحن في املبنيني 3 و4 في هيثرو«. وتابع 
البيان »يدشن اإلعالن دخول دناتا أنشطة 

املناولة األرضية في مطارات اململكة املتحدة، 
األمر الذي يتماشى متاما مع إستراتيجية 
الشركة املتمثلة في مواصلة تعزيز تواجدها 
عامليا من خالل خدماته���ا ومنتجاتها ذات 
اجلودة العالية« مضيفا »ستستكمل عملية 

االستحواذ في 30 يناير2010«.
وباستحواذها على شركتي بلني هاندلينج 
وأفيانس احملدودتني، سيرتفع عدد املطارات 
التي توفر »دناتا« عمليات املناولة األرضية 
فيها إلى 19 مطارا بثماني دول، هي أستراليا 
وس���نغافورة والصني وباكستان والفلبني 
وسويس���را ودولة اإلمارات، باإلضافة إلى 

اململكة املتحدة.
ونقل البيان عن غاري تشامبان رئيس 
»دناتا« قوله »تقدم كلتا الشركتني خدمات 
ذات جودة عالية لعمالئهما من الناقالت في 
اململكة املتحدة، تتالءم مع معايير اخلدمات 
الراقية التي نوفرها في دبي وس���نغافورة 

واستراليا وغيرها من املناطق«.

البتراء.. أعجوبة يخاف منها الزمان
ميدل إيست: اعتقد البدو أن اجلن نحتوها بأمر من 
الفراعنة، ووصف توماس صديق لورنس نحاتيها 
بالعبقرية العجيبة واملقدرة الهائلة على النحت وآثار 
الصقاالت واملراقي والس���اللم التزال بادية لألنظار 
على شكل بصمات أو حفر مربعة متساوية األبعاد 

على جانبي اخلزنة.
لكن هناك من األحداث ما لم تدونه لغة وال تداولته 
ش���فاه أو تناقلته كتب، مع ذلك فإنه قد حتول إلى 
أساطير يتردد نشيد خلودها عبر الزمان ألنها محفورة 
في صخور األرض ومنقوشة على حجارتها آية من 
آيات الفن والعمارة وش���اهدا من شواهد احلضارة 
مهما أوغل الزمن في مسيرته لم ينتقص منها شيء، 
ولم يزد حرف عليه وكأنه صنيعة اإلنسان الوحيدة 

التي ال ميكن أن يغدر بها الزمان.
إنها البتراء، واحدة من تلك األعاجيب التي خاف 
منها الزمان، تلك املدينة الوردية التي نحتها اهلها 
في الصخر قبل آالف السنني، ولم تنل عوامل الطقس 
والتعرية، وال زالزل األرض وأمطار السماء إال من 
القليل منها. إنها أثر ال يكش���ف عن نفسه للناظر 
مباشرة كما تكشف عن نفسها املدن واآلثار االخرى، 
مثل مدينة بابل وأهرام���ات مصر ومعابد األقصر، 
بل هو يختبئ خلف ممر طويل هو في األصل شق 

طبيعي بني جبلني، ويسمى بالسيق، وعلى جانبي 
هذا الش���ق/ املمر، وقبل وبعده مبس���افات طويلة 
ومتش���عبة نحت األنباط األوائل بيوتا وواجهات 
ومسالت وأضرحة ومعابد ومتاثيل ال تكفي زيارة 
واحدة لإلحاطة بها وملء وعاء النظر من تفاصيلها 
املذهلة التي ال تكتمل روعتها إال بتقس���يم الزيارة 
إلى محطات، يتأمل الزائر فيها محطة في كل زيارة 
ليصل بذلك إلى أبعد نقطة من نقاطه فتكتمل عند 

ذاك اإلحاطة مبدينة البتراء.
الشق: هو شق خصري هائل يصل طوله إلى 1216 
مترا، ويبلغ ارتفاعه في بعض مواقعه حوالي 200 
متر. والسير على األقدام خالل هذا الشق يتيح للزائر 
االستمتاع بتفاصيل األلوان املتدرجة في عروق الرمل 
على جانبي السيق، وجدرانه املزينة مبنحوتات متثل 
كبار األنصاب عند األنباط، مثل »ذو الشرى«، أو ما 
ميثل القوافل التجارية واحلياة اليومية لألنباط، مثل 
ذلك النقش الواضح جلمل بارك على األرض وبقربه 

ما تبقى من نحت لقدمي البدوي اجلمال. 
وحتيط ب� »السيق« من اجلانبني قناتان منفصلتان، 
كانتا في األصل مخفيتني ببراعة، األولى كانت تستخدم 
لري املزروعات وشرب احليوانات، أما الثانية فكانت 

ملياه الشرب.

محمد احلوت

إعداد: فواز كرامي

البتراء حجزت موقعها بني عجائب الدنيا


