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»ممتلكات« تنقل حصتها في طيران الخليج  »إيرباص« تتطلع لصفقات عسكرية ومدنية في آسيا
املنام���ة � رويترز: قالت ش���ركة ممتلكات 
البحرين القابضة وهي الصندوق الس���يادي 
ململكة البحرين أول من أمس انها ستنقل حصتها 
في الناقلة اجلوية الوطنية للبالد الى احلكومة 
البحرينية، وأعلن الصندوق السيادي في بيان 
نيته التخلي عن أصول���ه في طيران اخلليج 

للحكومة.

سنغافورة � رويترز: وافقت شركة ايرباص 
األوروبية العمالقة على بيع ست طائرات 
بقيمة 1.15 مليار دوالر لطيران هوجن كوجن 
وقالت انها تتطلع للمزيد من الصفقات في 
آسيا منها صفقات لطائراتها للنقل العسكري 
اي���ه 400 ام التي توج���ه صعوبات.  وقال 
نائب رئيس شركة إي.ايه.دي.اس الشركة 

األم اليرباص كريس���تيان دوهني امس، إن 
اندونيس���يا التي تعتزم جتديد اسطولها 
من طائرات النقل العسكري سي-130 متثل 
سوقا محتملة لطائرات ايه400ام.  وقال مدير 
التشغيل في ايرباص جون ليهي »نعمل على 
صفقتني في الوقت الراهن لكننا لن نتسرع 

في التوقيع أثناء املعرض«.

منطقة فاريا اللبنانية وقد بدأ موسم الثلوج بها واجتذاب السياح اليها

إ ير فرانس تدرس تدشني رحالت مباشرة إلى العراق

»فاريا« اللبنانية ارتدت الثوب األبيض
و»الميدل إيست«  بـ 39 ديناراً إلى بيروت

بي���روت � كونا: اس���تعادت 
منطقة فاريا احدى أكثر املناطق 
اللبنانية جذبا للسياح رونقها 
بارتدائها حلتها البيضاء فتكللت 
جبالها وقممها بالثلوج ما أفسح 
املجال امام رواد رياضة التزلج 
ملمارسة هواياتهم املفضلة حتى 

منتصف شهر ابريل املقبل.
 وتعتبر منطقة فاريا من ابرز 
منتجعات التزلج الستة في لبنان 
ففيها 18 مركزا للتزلج مخصصة 
ملختلف املستويات واالعمار كما 
تتميز أيضا بقربها من العاصمة 
بي���روت اذ ال تبعد س���وى 50 

كيلومترا.
 وادى تس���اقط الثلوج الى 
اطالق موسم التزلج بشكل رسمي 
في منطقة فاريا حيث بدأ هواة 
رياضة التزلج في حجز أماكنهم 
في فنادق املنطقة فيما اكتملت 
االستعدادات في الفنادق ومراكز 
التزلج الستقبال السياح العرب 

واألجانب.
 وقال مدير العالقات العامة 
بفندق معراب في منطقة كفرذبيان 
- فاريا اندريه قديش ان سماكة 
الثلوج التي تتراوح بني 50 و80 
سنتيمترا أطلقت موسم التزلج 

فعليا في منتجعات فاريا.
 واضاف ان نسبة احلجوزات 
وصلت الى 90% ومعظم النزالء 
والسياح هم من الدول العربية 

الى نوعية الثلج وسماكته التي 
تص���ل احيانا الى 3 أمتار خالل 
موس���م التزلج. وعادة ما يزور 
مراكز التزل���ج في فاريا حوالي 
2000 زائ���ر يومي���ا فيما يصل 
عددهم في عطلة نهاية االسبوع 

الى 4000 زائر.
من جهة أخرى كشفت مصادر 
مطلع���ة في اخلط���وط اجلوية 
اللبناني���ة »ميدل إيس���ت« عن 
عرضها الذي قدمته الى بيروت 
من مطار الكويت الدولي ابتداء من 

39 دينارا خالية من الضرائب.
العرض  ان  وبينت املصادر 
الفئة  الذي شمل مقاعدها على 
الس���ياحية يس���تمر لغاية 20 
فبراير احلال���ي على ان تكون 
صالحية التذاكر لش���هر واحد 
كحد أقصى دون حد أدنى ملدة 

االقامة.
واضافت املصادر ان العرض 
»االبيض« للناقلة الوطنية للبنان 
جاء مع اقبال كبير وضخم على 
لبنان من قبل رواد التزلج في 
العالم، السيما ان سياحة التزلج 
تش���هد إقباال كبي���را في لبنان 
خالل هذا العام بسبب االستقرار 
امللحوظ هناك، مؤكدة ان طائرات 
الناقلة وجميع رحالتها تشهد 
إقباال كبيرا رغم موسم التشغيل 
املنخفض الذي يعصف بشركات 

الطيران خالل الفترة احلالية.

واخلليجية مشيرا الى ان ادارة 
املنتجع وضعت أسعارا تشجيعية 

للنزالء والرواد.
التزلج في   ويستمر موسم 
لبنان الى منتصف شهر ابريل من 
كل عام كحد أقصى ويستقطب 
عشرات االالف من السياح الذين 
يس���تمتعون باملناظر اجلبلية 
اخلالبة الت���ي يتميز بها لبنان 
خصوصا في سلسلته الغربية 
التي تضم ابرز املنتجعات االرز 

وفاريا.
من جهة أخرى قال احد أصحاب 
املؤسس���ات لتأجير الشاليهات 
التزلج  وبيع وتأجير مع���دات 
منير خون���د »نعول كثيرا على 
هذه العاصفة التي أتت باخلير 
حيث الثلوج تغم���ر كل مراكز 

التزلج«.
 وذكر انه »عل���ى الرغم من 
التزلج فانه ميكن  تأخر موسم 
منذ اآلن التعويض عن كل شيء 

بفضل احلجوزات واالتصاالت 
الكثيفة التي بدأت تنهمر علينا 
كالثلج من الدول العربية حلجز 

الشاليهات«.
واش���ار الى ان نسبة تأجير 
الش���اليهات تص���ل م���ع عطلة 

األسبوع الى %100. 
 وترتفع فاريا عن سطح البحر 
ما بني 1850 و2500 متر وتتميز 
مرتفعاتها بسهولة الوصول الى 
قممها وفسحة منحدراتها اضافة 

يعتبر الصيد من أقدم األنش���طة البشرية، حيث مارسه اإلنسان كمهنة ومصدر 
للغذاء في املجتمعات البدائية في عصور ما قبل اكتشاف حرفتي الزراعة والرعي، 
قبل أن يتحول في العصور الالحقة األكثر تطورا، إلى نش���اط س���ياحي وترفيهي 
للملوك ووزرائهم وحاشياتهم، ووجهاء املجتمعات. وفي عصرنا احلالي بات الصيد 

هواية متاحة للعامة من جميع الطبقات. 
يدرك املولعون بالصيد أنه ال يوجد شيء في العالم مياثل إثارة رحالت القنص، 
ورصد احليوانات أو الطيور، وتعقبها، ثم العودة مبا تيسر خاللها من صيد، ومنه 
ما يعلق رأسه، أو جلده كتذكار جميل على جدار البيت. وبراري الطبيعة في أرجاء 
العال���م كافة، حبلى مبواقع القنص الغني���ة، والتي ميكن أن حتول كل رحلة صيد 
إل���ى مغامرة مثيرة ال متحى من الذاكرة. كما فطنت دول عديدة إلى ولع اإلنس���ان 
بالصيد، فطورت هذه املواقع، وحولتها إلى مناطق سياحية بعد أن دعمتها مبا لزم 
من مرافق الضيافة الدافئة، وغيرها من الوس���ائل التي تساعد السياح على متضية 

أوقات ممتعة خالل ممارسة هذا النشاط واشهر مواقع الصيد في العالم:
1- موهيسي- تنزانيا:

يبدأ موسم سفاري الصيد في 1 يوليو ويستمر حتى األول من مارس.حيث تقدم 
تنزاني���ا لهواة الصيد نحو 363 الف ميل مربع م���ن أفضل مواقع الصيد املوجودة 
على كوكب األرض. ومعظم أراضي هذه الدولة مقسمة إلى مناطق مفتوحة للصيد، 
ومناطق محظورة، ومناطق مخصصة لسفاري الصيد فقط داخل محميات احليوانات 

البرية.. وتعتبر منطقة موهيس���ي بالذات أفضل مكان للصيد في تنزانيا. وهناك 
ش���ركات متخصصة في سفاري الصيد تقوم باستصدار تصاريح الصيد، وتنظيم 

الرحالت، إلى جانب توفير اإلقامة في مخيمات خاصة داخل الغابات.
2- شبه جزيرة كامشاتكا- روسيا:

يعتمد موسم الصيد على نوع احليوان املستهدف، ومكانه. فمثال يسمح بصيد 
الدب البني خالل الفترة الواقعة بني نهاية أبريل ومايو ومن نهاية أغس���طس حتى 

أكتوبر.
وتتميز طبيعة كامش���اتكا بتنوع واسع الغنى، حيث إنها تتشكل من العديد من 
الغابات، والبحيرات، واألنهار الهادرة، والسالسل اجلبلية. وال تعتبر روسيا مكانا 
مثاليا للمتش���وقني إلى رحالت الصيد الغريبة فقط، وإمن���ا دولة زاخرة بعجائب 
الطبيعة وسحرها. فمن تندرة املنطقة املتجمدة الشمالية، إلى منحدرات منغوليا، 
وجبال آسيا الوسطى، تتمتع روسيا بتنوع كبير في طبيعتها وحيواناتها البرية. 
وهناك مرشدون محترفون رهن إشارة الصيادين على الدوام، من أجل إرشادهم إلى 

أماكن تواجد احليوانات والطيور.
3- تيسايد، وفايف- أسكوتلندا:

هناك مواس���م عدة للصيد في اسكوتلندا، منها موسم »روي بك« من أول أبريل 
حتى 20 أكتوبر، وموس���م »روي روي« من 21 أكتوبر حتى 31 مارس، وموسم »رد 

ستاج« من 1 يوليو إلى 20 أكتوبر.

وتعد أسكوتلندا إحدى أكثر الدول األوروبية غنى مبواقع الصيد الزاخرة بالعديد 
من أنواع احليوانات والطيور، فضال عن متتعها باملناظر الطبيعية اخلالبة. فمثال 
يالحظ املرء أثناء صيد حيوانات الرنة، األرانب البرية وهي تقفز بني نبات اخللنج 

ذي األوراق الصغيرة دائمة اخلضرة. 
4- أالسكا- الواليات املتحدة:

يبدأ موسم صيد الدببة البنية في 10 أغسطس وينتهي في 31 مارس، بينما يسمح 
بصيد الدب األسود على مدار العام. أما موسم صيد اخلراف البرية فيستمر من 10 

أغسطس حتى 20 سبتمبر.
ويعتبر الدب البني أفضل تذكار من رحالت الصيد في أالس���كا، وميكن مشاهدة 
مجموعات كبيرة من الدبب���ة وهي جتوب براريها. ومع املناظر الطبيعية اخلاطفة 
لألبصار، ومناطق الصي���د الزاخرة باحليوانات املوجودة ف���ي مناطق مخفية في 

األودية، والشعاب الضيقة. 
5- إستانشيا إليكورا- األرجنتني:

وتضم طبيعة األرجنتني أجزاء من غابات األمازون، وبعض السالس���ل اجلبلية 
النائية. ولذلك كان من الطبيعي أن تكون األرجنتني ضمن مجموعة الدول التي تتوافر 
فيها أفضل أماكن الصيد في العالم. وعلى الرغم من أنها حتظر صيد فصائل عديدة 
من احليوانات، ويش���مل ذلك النمر األميركي األسود، وبعض أنواع الرنة، والدببة، 

إال أن فصائل عديدة ومتنوعة مسموح بصيدها.

سياحة الصيد..تعددت األماكن والفرائس والمتعة ذاتها

»الجزيرة« إلى اإلسكندرية بـ 29 دينارًا 
ودبي بـ 28 دينارًا خالية من الضرائب

قدم��ت طيران اجلزيرة عرضا مبناسبة 
عي��دي التحري��ر واالستقالل شمل خمس 
محطات رئيسية تصل اليها طائرات الشركة 
حيث ش���مل العرض كال م���ن العاصمة 
االردنية عمان ابتداء من 65 دينارا واملنامة 

ابتداء من 25 دينارا.
فيم���ا قدم���ت »اجلزي���رة« مقاعده��ا 
املتوجهة الى بيروت ابتداء من 51 دينارا 
ودمش���ق ب� 45 دينارا ودبي ب� 28 دينارا 
وجميع االس���ع��ار خالية من الضرائب 

بحسب مصادر مطلعة في وكاالت السياحة 
والسفر.

واضاف���ت املصادر ان���ه فيما يخص 
عروض الناقلة في الساعة الذهبية »من 
1 حتى 2 ظهرا« قدمت الناقلة محطاتها في 
حلب ب� 25 دينارا واسيوط ب� 30 دينارا 
ودير الزور ب� 28 دينارا واالقصر وشرم 
الشيخ ب� 27 دينارا اما االسكندرية فقدمتها 
الناقلة ابتداء من 29 دينارا وجميع االسعار 

خالية من الضرائب.

قدمت عرضًا بمناسبة عيدي التحرير واالستقالل

»إير برلين« تعلن تدشين خط العراق و»إير فرانس« تدرس
 فرانكفورت أ.ف.پ: أعلنت »اير برلني« ثاني 
شركة طيران املانية امس، عن افتتاح خط جوي 
مباشر هذا االسبوع من ميونيخ الى العراق، في 
حني تنوي منافس���تها »لوفتهانزا« تدشني خط 

مباشر مع العراق الصيف املقبل.  
وبحسب بيان صادر عن الشركة فانه اعتبارا 
من اليوم ستسير رحلة كل اسبوعني مداورة الى 
مطاري اربيل والسليمانية في كردستان العراق 
شمال البالد على ان تزداد وتيرة الرحالت اعتبارا 

من الصيف املقبل.  
ومنتص��ف يناير أعلنت لوفتهانزا استئناف 
الرحالت املباش��رة من املانيا الى بغداد اعتبارا 
من الصيف املقبل بعد عشرين سنة على تعليقها 

خالل حرب اخلليج األولى. 
من جهة أخرى أعلنت شركة اير فرانس انها 
تدرس امكانية استئناف رحالتها املباشرة مع 

بغداد التي علقت قبل 20 عاما.

»طيران اإلمارات« إلى طوكيو 28 مارس
مع تزايد االحتماالت بإعالن اخلطوط 
اجلوية اليابانية »جال« عن إفالسها السيما 
بعد رفعها دعوى قضائية بهذا اخلصوص، 
كشفت مصادر مطلعة في طيران اإلمارات 

ان الناقلة ستبدأ بتسيير رحالت مباشرة 
الى العاصمة اليابانية طوكيو ابتداء من 
28 مارس الق���ادم مبعدل 5 رحالت ملطار 

ناريتا الدولي أسبوعيا.


