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 «الجزيرة» تقدم جدة وشرم الشيخ وسوهاج ابتداء من ٢٦ دينارًا

 تقدم مجموعة طيران اجلزيرة عروضا بأسعار تنافسية 
تبدأ من ١٣ و٢٠ و٢٦ دينارا على عدد محدد من الوجهات.

  وقالت مصادر في مجموعة طيران اجلزيرة انها طرحت 
وجهات البحرين والدوحة ودبي بأسعار تبدأ من ١٣ دينارا، 
فيما قدمت وجهات اإلســـكندرية وعمان وبيروت ودمشق 
بأسعار تبدأ من ٢٠ دينارا، وأخيرا وجهات جدة، الرياض، 

وشرم الشيخ وسوهاج بأسعار تبدأ من ٢٦ دينارا.

  ولفتت الى ان اجلزيرة ماضية في إستراتيجيتها الهادفة الى 
احلفاظ على أعلى معدالت األمان والسالمة باإلضافة الى التزام 

أكثر مبواعيد التشغيل من إقالع وهبوط الطائرات.
  وأكدت املصادر على اســـتمرار متتـــع عمالء اجلزيرة 
بوزن لألمتعة يصل الى ٤٠ كيلو غراما، على أال يزيد وزن 
احلقيبة الواحدة عن ٣٢ كيلوغراما، وذلك التزاما بقرارات 

«االياتا». 

 معرض للسفن في سلطنة عمان
  يتناول تاريخ التجارة مع الصين

 انخفاض عدد السياح 
اإلسرائيليين المتوجهين 

لتركيا بأكثر من ٥٠٪
  

اإلذاعة  ـ كونا: ذكـــرت    غزة 
اإلسرائيلية العامة أول من امس 
ان عدد السياح اإلسرائيليني الذين 
توجهوا لقضاء العطلة في تركيا 
خالل العام احلالي تراجع بأكثر 

من ٥٠٪.
  وقالـــت اإلذاعة على موقعها 
االلكتروني «ان هناك انخفاضا 
بنســـبة أكثر من ٥٠٪ طرأ على 
عدد اإلسرائيليني الذين توجهوا 
هذا العام لقضاء العطلة في تركيا 
قياسا مع نفس الفترة من العام 

املاضي».
  وأضافت ان معظم اإلسرائيليني 
الى  الذين مازالـــوا يتوجهون 
تركيا لقضـــاء العطلـة هـم من 

العـرب.
  وكانت تركيا احلليف الرئيسي 
إلســـرائيل في املنطقة مقصدا 
سياحيا مفضال لإلسرائيليني لكن 
البلدين تدهورت  العالقات بني 
بشكل كبير اثر الهجوم العسكري 
الذي شنته إسرائيل على قطاع 
غزة نهاية عام ٢٠٠٨ وأسفر عن 
استشهاد وإصابة ما يزيد على 

٧ آالف فلسطيني.
  وازداد التدهور بني البلدين في 
أعقاب الهجوم االسرائيلي على 
قافلة ســـفن «أسطول احلرية» 
اإلنســـاني الذي كان في طريقه 
لكســـر احلصار املفروض على 
قطاع غزة نهايـــة مايو املاضي 
والذي أسفر عن مقتل ٩ متضامنني 
أتراك وإصابة عشرات املتضامنني 

اآلخرين.
  وجرت قبل ٣ أسابيع لقاءات 
بني مسؤولني إسرائيليني وأتراك 
في محاولة إلعادة العالقات بني 
البلدين الى ان إسرائيل مازالت 
ترفض مطالب تركيا بضرورة 
االعتـــذار عن قتـــل املتضامنني 
األتراك وتقدمي تعويض لعائالت 

هؤالء القتلى.
  وجاءت هذه االتصاالت بعد 
مساعدة تركيا إلسرائيل في إطفاء 
حرائق كبيرة اندلعت في (جبل 
الكرمل) شمالي إسرائيل أسفرت 

عن مقتل ٤٤ إسرائيليا. 

 كشــــف املدير اإلقليمي األعلى في مؤسسة 
اخلطــــوط اجلوية الكويتية بــــدر العميري ان 
املؤسسة حققت نسبة منو في مبيعات التذاكر 
جتــــاوزت أكثر مــــن ٨٪ خالل الثالثة أشــــهر 

األخيرة.
  وقال العميري في تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان املؤسسة حققت هدفها من احلملة الترويجية 
التي أطلقتها في ١٦ سبتمبر وانتهت في منتصف 
الشهر اجلاري، مشيرا الى ان وجهات القاهرة 
وجدة ودبي ولبنان على التوالي حظيت بأكبر 
نســــبة حجوزات. واضاف ان وجهتي األردن 
وسورية قد حظيتا بنسب أقل من املتوقع، وذلك 
رغم ان احلملة كانت تستهدف مقعدين بسعر 

مقعد واحد على منت خطوط املؤسسة.
  واشار الى ان إجمالي اإليرادات التي حققتها 
املؤسسة خالل شهر سبتمبر املاضي بلغ ١٥٪، 
وان شهر أكتوبر حقق ٦٪، فيما حاز شهر نوفمبر 
٣٪، وذلــــك مقارنة بنــفــــس الفترة من العــام 

املاضي.
  وقال ان األسعار التي طرحتها املؤسسة خالل 
العرض كانت تتضمن شــــخصني وتشمل دول 
مجلس التعاون باستثناء جدة والرياض، بأسعار 
تنافسية تبدأ من ٢٦ دينارا، فيما منطقة الشرق 

األوسط ابتداء من ٤٦ دينارا. 
  واشــــار الى ان «الكويتيــــة» خصت كال من 
القاهرة واوروبا والهند وشــــبه القارة الهندية 

وباكستان بأســــعار مميزة، االمر الذي زاد من 
نسبة التشغيل على هذه الوجهات.

  ولفــــت ايضا الى ان املؤسســــة قد خفضت 
اسعارها اخلاصة بسفر الفرد الواحد، والتي تشمل 
وجهات أكثر من املتاحة لسفر شخصني، ومنها 

نيويورك وشرق آسيا، بأسعار تنافسية. 
  كما بلغ إجمالي اعداد الركاب على منت خطوط 
املؤسسة ٣٫٢ ماليني راكب خالل السنة املالية 
املاضيــــة، معتبرا انه رقم كبير قياســــا بحجم 

اسطول ١٧ طائرة.
  وقال العميري: «هذه األرقام تؤكد على النجاح 
في كل املقاييس، خصوصا أن املؤسسة اعتمدت 

 بدر العميريجدول رحالت يناسب معظم الركاب».  

 حققت نجاحًا كبيرًا في حملتها الترويجية األخيرة 

 افتتح في العاصمة العمانية مسقط هذا 
الشهر معرض «ســـفن الكنوز العريقة من 
الصني إلى شبه اجلزيرة العربية ورحلة عمان 

العظيمة» واجتذب آالف الزوار.
  ويتناول املعرض التاريخ البحري لسلطنة 
عمان والعالقات التجارية بني القرنني التاسع 

والسادس عشر.
  وخصص قســـم في املعرض للســـفينة 
الشـــراعية «جوهرة مسقط» التي بنيت في 
القرن التاســـع وأبحر منوذج مماثل لها من 

مسقط الى سنغافورة هذا العام.
  ويتضمن املعرض أيضا خرائط تبني طريق 
احلريـــر البحري وقطعا مـــن الفخار يرجع 

تاريخها إلى أكثر من ١٢٠٠ عام.
  وقالت السفيرة خديجة بنت حسن اللواتية 
رئيسة إدارة التعاون الثقافي بوزارة اخلارجية 
العمانية «املعرض مت تنظيمه بالتنسيق مع 
مؤسسة انترناشونال (ناشونال) جيوجرافيك 
مع وزارة اخلارجية ويضم في جنباته ٦ أقسام 
يتم فيها عرض مقتنيات أثرية وحتف نفيسة، 
إضافة إلى انه مت فيه تخصيص قاعة لعرض 

فيلم عن الصالت الصينية ـ العربية».
  ويعرض قســـم في املعرض حتت عنوان 
«صنـــع في الصـــني» مجموعـــة كبيرة من 
املنســـوجات واألواني اخلزفية التي تقتفي 

أثر العالقـــات التجارية التي يعود تاريخها 
إلى القرن الثالث امليالدي.

  ومن بني األقســـام التي أقبل عليها زوار 
املعرض قســـم يروي قصة البحار العربي 
الســـندباد اخليالية والبحار الصيني شان 

خه.
  وقال مـــارك كليف أحد الـــزوار األجانب 
للمعـــرض «إنه معرض رائـــع يحكي قصة 
البحارة العرب والصينيـــني القدامى الذين 
كانوا ينقلون التجارة بني الشـــرق األوسط 
والصني. هناك قطـــع فنية رائعة معروضة 
هنا. إنها حتكي قصة البحار العماني الشهير 

السندباد».
  وقالت اللواتية إن املعرض يكشـــف عن 

حضارة عمان العريقة.
  ومضت تقول «املعرض له أهمية كبيرة 
مثلما قلت للتعريف بالثقافة والتاريخ العماني 
وحضارة عمان العريقة ويعكس أيضا العالقات 
التاريخية والصـــالت التاريخية والتجارية 
مع الصـــني.. وهذه العالقات بدأت من القرن 

الثالث امليالدي».
  وتشارك في املعرض الذي يستمر حتى يوم 
١٨ فبراير مجموعات من هونغ كونغ والواليات 
املتحدة وبريطانيا والصني واستراليا وبلجيكا 

واإلمارات العربية املتحدة. 

 الحرب الباردة  الحرب الباردة  الحرب الباردة 
 أشباح 

 تخيم على فندق بشرق ألمانيا 
 انهار سور برلني قبل عقدين من الزمان ولكن مازال بوسعك 
ان تنعـــم بترف العطلة الريفية الذي ســـبق ان حظي به الرجل 
الـــذي انهار حكمه احلديدي الملانيا الشـــرقية مع تداعي النظام 

الشيوعي.
  ويجد الزائرون في عمق غابات شرق املانيا بعد رحلة بالسيارة 
تســـتغرق ساعة شـــمالي برلني مزيجا فريدا من مظاهر احلياة 
ابان احلكم الشـــيوعي والنظام االقطاعـــي في منتجع للعطالت 
كان مخصصـــا من قبل الريك هونيكر رئيـــس جمهورية املانيا 

الدميوقراطية.
  وبني فندق ياجدشلوس اوبرتوشتوك قبل ١٦٠ عاما وكان في 
السابق محمية لصيد الغزالن الباطرة املانيا في القرن التاسع عشر 

وفيما بعد متلكته احلكومة النازية في عهد الرايخ الثالث. 
  ويتمتـــع الضيوف اليوم برفاهية املكان في اجواء من العزلة 
حتيط بهم ديكورات الســـتينيات حيث كان هونيكر يستضيف 
الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيڤ وتفاوض مع نظرائه من املانيا 
الغربية. تقول مونيكا هيلبيج (٥٢ عاما) من سكان املنطقة وتعمل 
في الفندق: «في هذه االيام لم يكن هناك ســـبيل حتى لالقتراب 
من املبنـــي وبصفة خاصة حني يكون اريك (هونيكر) موجودا» 
مضيفة ان اجليش كان يحرس املنطقة.  وتزين املبني الرئيسى 
رؤوس الغزالن من اخلارج وحتيط به اشجار مورقة مما يعطي 
حملة عـــن ثقافة الصيد لدى بارونات املانيا بينما يعطيك املبنى 

من الداخل انطباعا مختلفا متاما يرجع حلقبة الستينيات.
   وكان هونيكر يقضي عطلة عيد امليالد ورأس السنة في هذا 
املكان كما كان يستقبل ضيوفا بارزين من انحاء العالم من بينهم 
املستشار االملاني االسبق هيلموت شميت.  وتقول هيلبيج «مازال 
بوسعك الســـير في الغرف التي اعتاد النوم فيها ونقدم االفطار 

في مقر اقامته االسبق».
  ولم يتغير اي شيء تقريبا في غرفة نوم هونيكر باثاثها الفاخر 

والسجاد االخضر السميك الذي يغطي االرضيات. 

 غير بعيد عن إجنازات اإلنسان الزجاجية والفوالذية واألعاجيب 
املعمارية في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، تقبع أعجوبة أخرى 
لم متسها أيدي البشر.. كنز ثمني جدا بالنسبة لإلمارات، قليلون 

هم من يسمح لهم بالوصول إليه.. إنه جزيرة بوطينة.
  ومن هؤالء الذين دخلوها وسمح لهم بالغوص فيها، الباحثة 
في هيئة البيئة في أبوظبي سعاد صالح احلارثي، التي تقول إن 
جزيرة بوطينة «واحدة من عجائب العالم التي ال يعترف بها 
على نطاق واسع، وجزء من السبب في ذلك هو أنها محمية».

  وتقـــع اجلزيرة داخل نطاق «محميـــة مروح» أكبر محمية 
بحرية في أبوظبي، واملعتمدة من اليونيســـكو ضمن الشبكة 
العاملية حملميات احمليط احليوي، والتي تعد معقال رئيســـيا 

لعدد من مخلوقات األرض املدهشة.

  وفي الطريق إلى اجلزيرة، ليس من املألوف أن تظهر الدالفني 
الفضولية فجأة، وكلما اقتربت من تلك اجلزيرة الصغيرة، التي 
تبلغ مساحتها كيلومترين مربعني فقط، كشفت لك الطبيعة عن 
كنوزها أكثر. ففي اجلزيرة، حتلق األسماك التي تشبه األعواد 
اخلضراء قافزة عبر ســـطح احمليط، وتعشش طيور الشماط 
وتتغذى قبالة البحـــر، بينما جتتمع طيـــور النحام الوردي 
(فالمنغو) لبقية الشتاء الطويل، حتى املخلوقات في قاع احمليط 

تستطيع رؤيتها ألن مياه اجلزيرة ضحلة وواضحة.
  وتقول احلارثي «الشـــيء الذي يجعل اجلزيرة مميزة هو 
تنوع احلياة البرية فيها، وقدرة الكائنات احلية املختلفة على 

البقاء في ظل درجات احلرارة وامللوحة».
  وهذا هو أحد األسباب التي جعلت جزيرة بوطينة مرشحة 

لتصبح واحدة من عجائب الدنيا السبع اجلديدة.
  ويقول العلماء إن الشعاب املرجانية تبقى على قيد احلياة 
في درجات حرارة تتراوح بني ١٥ و٣٧ درجة مئوية، في حني أن 
درجات احلرارة القصوى من شأنها أن تدمرها. وتعد املنطقة 
بأكملها مختبرا طبيعيا للعلماء لدراسة تغير املناخ، إذ يوجد 
فـــي اجلزيرة واحد من أكثر انواع الزواحف عرضة لالنقراض 
في العالم، وهي ســـلحفاة (منقار الصقر)، املهددة باالنقراض 

والتي تأتي لتضع بيضها وتعشش على اجلزيرة.
  ورغـــم وجود كل تلـــك املخلوقات في غابـــات املانغروف، 
والشواطئ اجلميلة، والبحر املليء باحلياة، فإن معظم الناس 
لن تطأ أقدامهم اجلزيـــرة، وهو أمر يحمد اهللا عليه القائمون 

عليها. 

 العميري لـ «األنباء»:٨٪ نموًا في مبيعات تذاكر 
«الكويتية» خالل األشهر الثالثة الماضية

  «بوطينة» .. جزيرة عجائب إماراتية تسعى العتراف دولي 

 إعداد: أحمد يوسف
 


