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»الميدل إيست« تسّير  رحالتها إلى أربيل بدءًا من مارس14
بيروت ـ نادر عبداهلل

حددت شركة طيران الشرق األوسط )امليدل 
ايست( مطلع مارس املقبل موعدا لتسيير رحالتها 
النظامية الى مدينة أربيل في كردستان العراق، 
مبعدل رحلتني في االسبوع، في املرحلة األولى، 

مع امكان زيادتهما، في مرحلة الحقة.

ويأتي قرار تسيير الرحالت الى اربيل في 
خطوة ثانية تلت تس����يير اخلط النظامي الى 
بغداد مبعدل 4 رحالت اس����بوعيا، مع امكان 
زيادتها الى 7 رحالت، بواقع رحلة واحدة كل 
يوم، اذا ما تبني وجود طلب اضافي في النقل 

بني البلدين.

الزيارة امليدانية إلى احملمية

ألعاب نارية واحتفاالت عند فندق برج العرب في دبي

ساحة الشهداء في بيروت تشهد احتفاالت 2010

ألعاب نارية واحتفاالت الصينيني بـ 2010 امام ناطحة سحاب TFCاحتفاالت امام البرملان االجنليزي بالعام اجلديد

»محمية دبي الصحراوية« نموذج للسياحة البيئية

»فالي دبي« تعلن عن جدول رحالتها لصيف 2010

تملكه وتديره »طيران اإلمارات«

 مستمرة حتى نهاية أكتوبر 2010

أربع  إلى  احلياة الصحراوية 
مناط���ق تطبق كل منها خطة 
خاصة به، فمنه���ا مناطق ال 
يس���مح بدخولها بشكل كامل 
إلى مناطق ميكن زيارتها فقط 
من قبل الباحثني س���يرا على 
األقدام، إلى تلك املناطق التي 
تتوافر فيه���ا مركبات خاصة 
يسمح لشركات مختارة بتنظيم 
رحالت الس���فاري واملخيمات 
على الكثبان الرملية بدخولها. 
وقد متت إحاطة املوقع بسياج 
حلماية احلياة البرية وضبط 

نشاطات الزوار.

واحلماية ألع���داد كبيرة من 
املها العربي، والغزالن العربية 
ومجموعة واس���عة متنوعة 
من الثديي���ات األخرى، فضال 
ع���ن مواصلته إجراء عمليات 
مسح واسعة للحياة النباتية 
وبرامج إعادة زراعة النباتات 
في مناطقها األصلية. وتشكل 
احملمية املوقع الوحيد في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الذي 
يتيح للزوار مش���اهدة أنواع 
مختلف���ة من احلي���اة البرية 
تتجول طليقة لكن ضمن حماية 
مناس���بة مت توفيرها لها في 

بيئتها الصحراوية األصلية.
وتنقسم محمية دبي حلماية 

التطور واحلفاظ على التراث 
العام 2003،  الطبيعي«. وفي 
قررت حكومة دبي إنشاء محمية 
طبيعية وطنية وأسندت املهمة 
إلى طي���ران اإلمارات إلدارتها 
وحمايتها. وحرصت الناقلة منذ 
ذلك احلني على توفير الرعاية 
البرية  لبرامج حماية احلياة 
ضم���ن محمية دب���ي حلماية 
احلياة الصحراوية، التي تقع 
على مس���احة 225 كيلومترا 
مربع���ا، بقيمة اس���تثمارات 
جت���اوزت 10 مالي���ني درهم 
إماراتي. وجن���ح منتجع املها 
الصح���راوي منذ افتتاحه في 
الع���ام 1999 في توفير املأوى 

امله���ا  منتج���ع  حظ���ي 
الصحراوي، الذي متلكه وتديره 
»طيران اإلم���ارات«، باعتراف 
الريادي على  دولي مبرك���زه 
مس���توى املنطقة ف���ي مجال 
احملافظة على البيئة والتنمية 

املستدامة.
وج���اء التأكي���د على هذه 
املكانة في مؤمتر »الس���ياحة 
البيئية الصحراوية املستدامة«، 
الذي ق���ام بتنظيم���ه كل من 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
ووزارة البيئة واملياه في دولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة في 
دبي مؤخرا، في سبيل مناقشة 
التنمية املستدامة في احملافظة 

على املوارد الطبيعية.
وفي خت���ام أعمال املؤمتر، 
قام مجموعة من األكادمييني، 
واملسؤولني احلكوميني، وخبراء 
ورواد حماية السياحة البيئية 
العاملية بزي���ارة منتجع املها 
الصحراوي للتعرف عن كثب 
على املراف���ق واخلدمات التي 

يوفرها املنتجع.
وق���ال الرئي���س األعل���ى 
والرئي���س التنفيذي لطيران 
اإلمارات واملجموعة، والرئيس 
األعلى ملجل���س إدارة محمية 
دبي الصحراوية سمو الشيخ 
أحم���د بن س���عيد آل مكتوم: 
»يشرفنا حصول منتجع املها 
ومحمية دبي الصحراوية على 
هذا االعت���راف الدولي كمثال 
يحتذي في تنمية الس���ياحة 
البيئية. ونحن ملتزمون في 
ظل النمو السريع الذي تشهده 
دبي باإلبقاء على التوازن بني 

أعلنت »فالي دبي«، أول ناقلة اقتصادية 
في دبي، عن جدول رحالتها خالل فصل 
الصيف املقبل والذي يستمر حتى نهاية 
أكتوبر 2010، لتتيح بذلك الفرصة لعمالئها 
للتخطيط مس���بقا لعطالتهم الصيفية 

واحلجز املبكر لرحالتهم.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
ل� »فالي دبي« غي���ث الغيث ان »هناك 
الكثير من العمالء الذين يخططون لقضاء 

عطالته���م الصيفية قب���ل حلول فصل 
الصيف بوقت كاف. لذا فإنه يسعدنا أن 
نعلن عن جدول رحالتنا لصيف 2010، 
ما يتيح الفرصة لهم للحجز املبكر فضال 
عن االس���تفادة من األس���عار املخفضة 
التي نوفرها، حيث تعد الطريقة املثلى 
للحصول على أرخص األس���عار للسفر 
عل���ى فالي دبي هي احلج���ز املبكر عن 

طريق موقعها الشبكي«.

وميكن للركاب اختيار املقعد املفضل 
من خالل دفع مبلغ بسيط قدره 5 دراهم، 
و50 درهما لتأم���ني املقعد الذي تتوافر 

أمامه مساحة إضافية للقدمني. 
وميكن تغيير مواعيد احلجز مقابل 
رس���م بس���يط باإلضافة إلى أي فروق 
أخرى قد تطرأ على األسعار، كما ميكن 
شراء املأكوالت واملش���روبات على منت 

الطائرة.

ش���هد مطار الكويت الدولي حركة 
كبيرة خالل اليومني املاضيني ملسافرين 
اقتنصوا فترة اإلجازة التي تستمر ملدة 
4 أيام وتنتهي االثنني املقبل مبناسبة 

احتفاالت عيد رأس السنة امليالدية.
وشكلت العديد من احملطات القريبة 
هدفا للسائحني الراغبني في قضاء أوقات 
مميزة ممتعة بهذه املناسبة ومشاركة 
م���دن دول العالم احتفاالتها واألجواء 
املرافقة الت���ي ينتظرها العديد بفارغ 
الصبر ابتهاجا بانتهاء عام وقدوم عام 
جديد، السيما ان عام 2009 كان عاما 
صعبا على جميع دول العالم وشعوبها 
بسبب األزمة املالية العاملية التي طالت 
اجلميع دون استثناء.وكانت بيروت من 
أكثر الوجهات تفضيال خالل هذا العام، 
حيث قامت »ميدل إيست« بتسيير 4 
رحالت إضافية ملواكبة الطلب املتزايد 
على هذه احملطة تلتها دبي والبحرين، 
اال ان الالفت للنظر في عيد رأس السنة 
له���ذا العام هو اإلقب���ال املتزايد على 
اسطنبول بحسب مصادر مطلعة في 

وكاالت السياحة والسفر.
ويأتي هذا فيما شهدت مدن العالم 
مبعظمها احتفاالت عيد رأس الس���نة 
امليالدية بطريقتها اخلاصة والتقليدية، 
ففي ساحة تاميز سكوير في نيويورك 
املكان التقليدي لالحتفال، هبطت البلورة 
التي تش���كل رمزا لالنتقال الى السنة 
اجلديدة، وف���ي ريو دي جانيرو نزل 
مليون شخص الى ساحل كوباكابانا.

األمر ذاته حصل ف���ي لندن عندما 
جتم���ع آالف إلضاءة العجلة العمالقة 
على نهر التاميز وفي باريس االحتفال 
املكان  الشانزليزيه  الضخم في جادة 

التقليدي لالحتفال.
ويأت���ي العام اجلديد م���ع التفاؤل 
الذي ولدته مؤش���رات بخروج العالم 

من الركود االقتصادي.

السائحون  الكويتيون في بيروت ودبي وإسطنبول
أجواء تفاؤل مع قدوم 2010

إعداد: فواز كرامي


