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�شفير البحرين ي�شيد بعالقات التعاون 

التجــارية وال�شـياحية مع ال�شــلطنة
ـ                    م�سقطـ 

اأك�د �ش���فري مملكة البحرين املعتمد لدى ال�ش���لطنة، حممد �ش���الح ال�شيخ: ان افتتاح مكتب 

جديد لطريان اخلليج يف م�شقط ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية ال�شركة لتطوير عملياتها والعمل 

عل���ى التو�شع يف قطاع الت�شويق. وقال يف ت�شريح �شحفي ل� »وجهات« على هام�ش افتتاح 

املكتب اجلديد لطريان اخلليج يف منطقة القرم التجارية : ان افتتاح املكتب اجلديد �شيزيد 

م���ن تطوير العالق���ات القوية بني ال�شلطن���ة ومملكة البحرين، وهو م���ا مت بحثه يف اللجنة 

امل�شرتك���ة ب���ني البلدين التي عق���دت يف دي�شم���ر املا�ش���ي يف البحرين، لدع���م دور القطاع 

اخلا�ش يف تطوير التعاون التجاري.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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دعا القطاع الخاص لالستثمار في انشاء حدائق الحيوانات

كتب: يو�سف بن اأحمد البلو�سي

اأك���د خالد بهرام م�شاع���د رئي�ش بلدية م�شقط، ان 

مليون زائ���ر تقريبا زار مهرج���ان م�شقط 2015، 

م�شريا اىل انه حتى االن مل ياأتينا ان �شيء يوؤكد ان 

مهرجان العام املقب���ل لن يقام، بل كل االأمور ت�شري 

اىل اقامته واننا بداأنا يف االإعداد له.

وقال: ان بلدية م�شقط �شوف تنتهي من م�شروع 

تطوير الواجهة البحرية يف منطقة �شور اآل حديد 

بوالية ال�شيب خالل الفرتة القريبة املقبلة.

واأ�ش���ار اإىل ان امل�ش���روع ي�شتم���ل عل���ى تطوي���ر 

الط���رق عل���ى الواجه���ة البحري���ة، وعم���ل مم���رات 

للم�شاه وا�شارات مرورية وتوفري خدمات متعددة،  

و�ش���وف يعم���ل ا�شاف���ة جدي���دة لوالي���ة ال�شي���ب 

كم�ش���روع حي���وي يح�شن م���ن الواجه���ة البحرية 

للوالي���ة.  وا�ش���اف ان البلدية ت�ش���ع يف اعتبارها 

اي�شا عملية تطوير احلدائق يف االحياء ال�شكنية، 

كم�ش���روع حيوي ي�شفي رونق���ا لالحياء ال�شكنية. 

وهو �شمن م�شاريع اخلطة اخلم�شية. 

وناأم���ل اأن تكتم���ل لتك���ون اإ�شافة اخ���رى للبنية 

اال�شا�شي���ة يف حمافظة م�شق���ط. وك�شف عن خطة 

البلدية لعم���ل ا�شافات جديدة اأي�ش���ا يف احلدائق 

العام���ة بني االأحي���اء ال�شكنية من خ���الل تزويدها. 

باألع���اب لالأطف���ال. واأك���د اأن هن���اك م�ش���روع قي���د 

الدرا�ش���ة الن�ش���اء حديق���ة عام���ة جدي���دة يف والية 

ال�شيب، ناأمل ان يرى النور بعد اعتماد املخططات 

واملوقع له. لكنه رف�ش الك�شف عن تفا�شيله.

ودع���ا خالد بهرام القطاع اخلا����ش، لتبني يلعب 

كا�شتثم���ار  للحيوان���ات  ان�ش���اء حدائ���ق  دورا يف 

ي�شف���ي �شيئا ملحافظة م�شق���ط او حتى املحافظات 

االخرى، حيث ان لهكذا م�شاريع جدوى جيدة على 

املدى البعيد.

)تفا�شيل �ش 22(

االنتهاء من مشروع الواجهة البحرية في سور آل حديد بالسيب قريبا 

)تفا�شيل  �ش 4و5(

ـ                    م�سقطـ 

علم����ت »وجه����ات« ان وزارة ال�شياح����ة تعت����زم 

تد�شني ثالثة اأنواع من منتجات االإيواء ال�شياحي 

حتت م�شمى »النزل الرتاثية« و«النزل اخل�شراء« 

و»نزل ال�شيافة«. وقال م�شدر م�شوؤول يف الوزارة 

ل����� »وجهات« ان طرح هذه املنتجات اجلديدة ياأتي 

متا�شي����ا مع ما ت�شه����ده �شناعة ال�شياح����ة العاملية 

موؤخرا من تعزيز االمن����اط واالجتاهات اجلديدة 

م����ن املن�ش����اآت االإيوائي����ة وال�شعي لتطبي����ق اأرقى 

معاي����ري اال�شتدام����ة يف املقوم����ات ال�شياحي����ة يف 

خمتلف املن�ش����اآت واملرافق التي تركز على عوامل 

جذب تفاعلية بني ال�شائ����ح والبيئة مبا متلكه تلك 

املن�شاآت من مقومات طبيعية وثقافية متميزة.

ال���ذي  لل���دور  وتاأكي���دا  امل�ش���در:  واأ�ش���اف 

تق���وم ب���ه ال���وزارة م���ن حي���ث ا�ش���راك املجتمع 

املحل���ي يف ال�شياح���ة امل�شتدام���ة؛  ومتا�شيا مع 

توج���ه احلكومة يف دع���م املوؤ�ش�ش���ات ال�شغرية 

واملتو�شط���ة بهدف تو�شيع دائ���رة اال�شتفادة من 

القط���اع ال�شياح���ي الواع���د فاإن ا�شتح���داث هذه 

املنتج���ات من النزل �ش���وف يع���زز  التعاون بني 

ال���وزارة واملجتم���ع املحل���ي ليك���ون �شري���كا يف 

النهو�ش بال�شياح���ة يف ال�شلطنة. وقال: ت�شعى 

ال���وزارة م���ن خ���الل ه���ذه املن�ش���اآت اإىل اب���راز 

اجلان���ب املعم���اري وم���ا حتتوي���ه م���ن مف���ردات 

عريقة بجان���ب ابراز التجربة االإن�شانية لل�شائح 

م���ن خ���الل االن�شط���ة  التقليدية التي متت���از بها 

حمافظ���ات ال�شلطنة املختلفة م���ن حيث العادات 

والتقاليد والزراعة وال�شناعات احلرفية.

وزير السياحة يترأس وفد السلطنة 
لبورصـــة السـفر العـالمي ببرلـين

ـ                   م�سقطـ 

يرتاأ����ش وزي���ر ال�شياحة اأحم���د بن نا�شر 

املحرزي وفد ال�شلطن���ة اىل بور�شة ال�شفر 

العامل���ي ال���ذي يقام يف برل���ني باملانيا خالل 

الفرتة من 4 اىل 8 مار�ش املقبل.

و�شيلتق���ي املح���رزي بع���دد م���ن ممثل���ي 

ال���دول امل�شارك���ة يف املعر�ش م���ن الوزراء 

وامل�شوؤول���ني وممثل���ي ال�ش���ركات العاملي���ة 

ب���ني  العالق���ات  توطي���د  ح���ول  للتباح���ث 

ال�شلطنة وتلك الدول يف القطاع ال�شياحي. 

و�شي�ش���ارك يف ح�ش���ور اجتماع���ات وزراء 

ال�شياح���ة م���ن ال���دول امل�شارك���ة وح�ش���ور 

الفعالي���ات امل�شاحبة للمعر�ش التي تتوزع 

عل���ى م���دى خم�ش���ة اأي���ام خ�ش�ش���ت االيام 

الثالث���ة االوىل لالجتماع���ات والعرو����ش الر�شمية، فيما يفتح املعر����ش ابوابه يف اليومني 

االخريين للزوار وال�شياح والطلبة. وي�شارك يف جناح ال�شلطنة عدد 34 �شركة من �شركات 

ال�شف���ر ال�شياحة م���ن القطاع اخلا����ش بجانب م�شارك���ة �شركتني من املوؤ�ش�ش���ات ال�شغرية 

واملتو�شطة يف اإطار دعم املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، وبالتعاون بني وزارة ال�شياحة 

وهيئة املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة.

كما ي�شارك الطريان العماين يف بور�شة ال�شفر برلني بجناح خا�ش يعر�ش فيه الوجهات 

الت����ي يط����ري اليها وخدمات����ه املميزة الت����ي يوفرها للم�شافري����ن عر خطوط����ه العاملية. ويعد 

معر�ش برلني لل�شفر تظاهرة عاملية للقطاع ال�شياحي واحد املعار�ش التي حتر�ش دول العامل 

للرتويج ملفرداتها ومقوماتها ال�شياحية التي تعد دعامة ا�شا�شية جلذب االأفواج ال�شياحية.

ميثاء المحروقية:
اختيار السلطنة كأفضل وجهة عالمية 
في 2015 يدفع بعجلة النمو السياحي

ـ                    م�سقطـ 

قال����ت وكيلة وزارة ال�شياح����ة، ميثاء بنت 

ال�شلطن����ة  اختي����ار  ان  املحروقي����ة:  �شي����ف 

كاأف�ش����ل وجهة �شياحية للع����ام 2015م من 

قب����ل موقع "�شكيفت" �شي�شهم يف دفع عجلة 

منو قطاع ال�شياحة خالل العام اجلاري.

موؤكدة ان ه���ذا االإجن���از �شيدفعنا للم�شي 

قدمًا يف تطوي���ر البني���ة االأ�شا�شية لل�شياحة 

به���دف االإرتقاء بهذا القطاع كركيزٍة اأ�شا�شيٍة 

لدعم منو الناجت االإجمايل املحلي. وا�شافت 

املحروقية قائلة: تنف���رد ال�شلطنة مبجموعة 

وا�شع���ة م���ن املع���امل الطبيعي���ة وال�شياحي���ة 

اجلذاب���ة كال�شح���ارى واحل�ش���ون والقالع 

االأثري���ة وال�شواطئ اخلالب���ة، باالإ�شافة اإىل 

االأ�ش���واق التقليدية ومراكز الت�ش���ّوق والريا�شات املائية وغريها. وبدورن���ا، نوؤّكد يف وزارة 

ال�شياح���ة عل���ى موا�شلة تقدمي اأح���دث واأرق���ى املرافق واخلدم���ات ال�شياحي���ة ل�شمان توفري 

اأعل���ى م�شتويات الراح���ة والرفاهية للزّوار خالل فرتة اإقامتهم يف ال�شلطنة. اجلدير بالذكر اأن 

�شة يف جمال املعلومات والت�شويق مقرها  "�شكيفت" )Skift( هي عبارة عن �شركة متخ�شّ
مدينة نيويورك االأمريكية تهدف اإىل تزويد االأخبار واملعلومات والبيانات واخلدمات املتعّلقة 

بكاف���ة املج���االت يف قطاع ال�شياحة. وتعمل "�شكيفت" على اإع���داد التقارير اليومية حول اآخر 

التوجه���ات العاملي���ة احلالي���ة والنا�شئ���ة يف املجال، مبا يجعله���ا بني اأهم املواق���ع االلكرتونية 

املعلوماتية اليومية لكبار اال�شرتاتيجيني وخراء التكنولوجيا والت�شويق يف قطاع ال�شياحة.

■ اأحمد املحــرزي

■ ميثاء املحروقية

طرح 3 منتجات ايوائية سـياحية
محـلية ألول مـرة فـي السـلطنة

وادي 
العربيين

مزار سياحي في خاصرة 
هضبة جبال الحجر الشرقي

وفد سياحي هولندي 
وبلجيكي يزور السلطنة

م�سقط-                  

ي�شل اىل ال�شلطنة خ���الل اال�شبوع الثاين 

م���ن �شهر مار����ش املقب���ل وفد م���ن 50 �شركة 

من �ش���ركات ال�شف���ر وال�شياحية م���ن هولندا 

وبلجي���كا للتع���رف عل���ى مقوم���ات ال�شلطنة 

ال�شياحي���ة. و�شي���زور وف���د ممثل���ي �شركات 

ال�شف���ر وال�شياحي���ة الهولندي���ة والبلجيكية 

ع���ددا م���ن املواق���ع ال�شياحي���ة يف ال�شلطن���ة 

وج���ذب  بلدانه���م  يف  له���ا  الرتوي���ج  به���دف 

ال�شي���اح اىل ال�شلطن���ة. كم���ا �شيلتق���ي الوفد 

بع���دد م���ن امل�شوؤول���ني يف وزارة ال�شياح���ة 

والقطاع اخلا�ش.

خالد بهرام لـ»       «: مليون 
زائر لمهرجان مسقط 2015
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ا�ستطالع- يو�سف بن احمد البلو�سي

يع���اين اأ�شح���اب مركبات االجرة م���ن �شعوبات 

اأم���ام مين���اء ال�شلط���ان قابو����ش مع ع���دم ال�شماح 

له���م بنقل ال�شي���اح من داخل املين���اء من خالل منع 

�شيارات االجرة من دخول امليناء.

ه���ذه االإ�شكالية ت�شبب احراج���ا كبريا ال�شحاب 

مركبات االجرة، وباتوا يعانون كثريا من ال�شورة 

غ���ري احل�شاري���ة او املمار�شات غري اجلي���دة امام 

بواب���ة امليناء يف ظل تزاح���م املركبات وما ت�شهده 

احلال���ة من اخ���ذ ورد فيم���ا بني ا�شح���اب مركبات 

االج���رة وال�شياح الذي تاأتي بهم ال�شفن ال�شياحية 

ع���ر مين���اء ال�شلط���ان قابو����ش. ويوؤك���د ا�شحاب 

مركب���ات االجرة انن���ا ناأمل ان تنظ���ر ادارة امليناء 

يف هذا االمر ا�شوة بالبا�ش الكبري الذي ي�شمح له 

بدخول امليناء، يف يوؤكدون اننا كا�شحاب مركبات 

اجرة احق بالدخول اىل �شاحة امليناء حيث وجود 

ال�شف���ن ال�شياحية وان يكون ب�ش���كل منظم يعطي 

�شورة جميلة عن عمان امام ال�شياح.

"وجهات" التقت عددا من ا�شحاب تلك املركبات 
لنتعرف عن ق���رب على اال�ش���كاالت التي تواجههم 

واال�شب���اب الت���ي متن���ع م���ن دخولهم املين���اء لنقل 

ال�شي���اح وف���ق اآلي���ة حم���ددة. وان تك���ون االم���ور 

ب�شكل منظ���م توفر بيئة عمل �شحي���ة خا�شة وانه 

مع تواجد ال�شفن ال�شياحية باعداد اكرث من �شفينة 

يف اليوم في�شكل ازدحاما امام بوابة امليناء.

معـــانـــاة

فيق���ول احم���د ب���ن �شي���ف بن���ي عراب���ة �شاحب 

مركب���ة اأج���رة: اننا يف احلقيقة نع���اين من م�شكلة 

ع���دم ال�شم���اح لنا بدخ���ول امليناء. وانن���ا ال نعرف 

مل���اذا ال يتم التع���اون معنا يف حل ه���ذه االإ�شكالية 

خا�ش���ة وان ا�شح���اب مركب���ات االأج���رة ملتزمون 

بالتعرفة لنقل ال�شياحة وفق اآلية حمددة مع وزارة 

ال�شياحة. وق���ال: اننا ننا�شد امل�شوؤولني يف امليناء 

بفت���ح املجال لدخول �شي���ارات االجرة اىل ر�شيف 

ال�شف���ن ال�شياحي���ة او حتديد نقطة م���كان ملركبات 

االأجرة حتى يتم تنظيم االأمر. اأما االآن فاملكان عند 

بوابة امليناء �شيق وال يت�شع العداد املركبات التي 

تكون احيانا بني 100 مركبة اىل 300 مركبة.

واأ�ش������ار اإىل ان ا�شح�����اب البا����ش الكبري الذي 

ي�شم���ح له بالدخ���ول ال����ى املين���اء يعط�����ي �شورة 

غري جيدة عن ا�شحاب مركبات االجرة  هو ي�شوه 

ال�ش���ورة مث���ال يق��������ول لل��ش������ي���اح ان���ه مركب���ات 

االج���رة بال تاأمني او يتالعب���وا يف اال�شعار وهذه 

اأمور غري حقيقية.

حـــــ�سة

طالب احمد بن���ي عرابة باعطاء ح�شة الأ�شحاب 

مركب���ات االأجرة يف نقل ال�شي���اح ولي�ش ان يكون 

االمر مقت�شرا على ال�شركات الكبرية فقط.  فنحن 

مدخولن���ا من هذا العمل فيج���ب ان يعطى �شاحب 

مركب���ة االجرة ح�ش���ة من الوف���ود ال�شياحية التي 

تاأتي اىل ال�شلطنة.

واأ�ش���ار اىل ان���ه يت���م عم���ل قرع���ة ب���ني ا�شحاب 

�شباح���ا   6:10 ال�شاع���ة  يف  االج���رة  مركب���ات 

واجلمي���ع ملتزم يف هذا االمر ومتعاون. لكن تظل 

ال�شورة غري جيدة امام بوابة امليناء. لذلك نتمنى 

ايج���اد حل لهذا االمر  املتمث���ل يف ادخال مركباتنا 

يف املين���اء لنقل ال�شياح.  كما اننا ناأمل عمل املزيد 

م���ن االعالن���ات ع���ن مركبات االج���رة عندم���ا تاأتي 

ال�شفن ال�شياحية للميناء ولي�ش اقت�شار االمر على 

البا�ش الكبري الذي يزاحمنا يف نقل ال�شياح.

واجهة عمان

ويق���ول خليل ب���ن مره���ون ال�شياب���ي ان امليناء 

يعت���ر واجه���ة لل�شلطن���ة ال يقل اهمية ع���ن املطار 

لذل���ك يجب ان يتم تنظيم العملي���ة يف نقل ال�شياح 

من امليناء، بحيث ي�شمح ال�شحاب مركبات االجرة 

من دخول امليناء.

ونا�شد ال�شيابي وزارة الق���وى العاملة و�شرطة 

عم���ان ال�شلطانية ووزارة ال�شياح���ة مبنع العمالة 

الوافدة من نق���ل ال�شياح مبركباته���م اخلا�شة الن 

هناك ع���دد من العمال���ة يعملون على نق���ل ال�شياح 

عر مركباتهم اخلا�شة وهذا امر ي�شبب م�شكلة .

واك���د ان���ه يج���ب تنظي���م عم���ل ادخ���ال مركبات 

االجرة اىل داخل امليناء وفق اآلية حمددة وبارقام. 

وا�ش���ار اىل ان���ه يجب من���ع اعطاء بع����ش العمالة 

الوافدة رخ�ش �شياقة الن هذا العامل جاء لوظيفة 

حم���ددة مثاال لكوي املالب����ش او جنار او كهربائي 

فلماذا ي�شمح ل���ه باأخذ رخ�شة �شياقة ليعمل �شائق 

لنقل �شياح من خالل �شيارة خا�شة.

تنظيم

نق����ل  الكب����ري يزاحمن����ا يف  البا�����ش  وق����ال: ان 

ال�شي����اح يف الوق����ت الذي ي�شمح له بنق����ل ال�شياح 

من داخ����ل امليناء بينما نحن ال ي�شم����ح لنا رغم ان 

البا�����ش الكبري مل مي����ر على وج����وده �شوى ثالث 

�شن����وات فقط يف اخلدمة، بينما نحن منذ �شنوات 

ونح����ن ابن����اء البل����د، اح����ق بالدخ����ول اىل امليناء، 

واالن هن����اك تنظيم م����ن قب����ل وزارة ال�شياحة يف 

عمل مركب����ات االجرة، ونحن متفقون مع الوزارة 

يف عملي����ة التنظيم م����ن اجل اظهار �ش����ورة عمان 

ام����ام ال�شياح ولي�ش التزاحم ام����ام ال�شياح بهدف 

الفوز بنق����ل �شائح ما. ورغم انن����ا تقدمنا بر�شائل 

�شابق����ة اىل وزارة ال�شياح����ة لل�شماح لنا بالدخول 

اىل املين����اء لك����ن مل جن����د الرد حت����ى  االن من اجل 

توجيه اجله����ات امل�شوؤولة يف املين����اء لل�شماح لنا 

بالدخول يف امليناء.

تزاحم

اأما خمي�ش بن �شي���ف احل�شني، �شاحب مركبة 

اج���رة،  فطالب اي�ش���ا بالدخ���ول اىل امليناء حتى 

تنظ���م العملي���ة يف نقل ال�شي���اح، واأنن���ا ال نعرف 

ا�شب���اب اخل���وف م���ن دخ���ول ا�شح���اب مركب���ات 

االج���رة اىل داخ���ل امليناء اذا م���ا مت حتديد مكان 

حمدد وباأعداد حم���ددة اي�شا. وقال: هناك بع�ش 

ال�شائقني لي�ش لديهم ع�شوية يف ميناء ال�شلطان 

قابو�ش، ولكن تزاحم يف العمل لنقل ال�شياح، وال 

ن�شتطي���ع ان مننعهم، بينما اذا م���ا كانت مركبات 

االج���رة تدخ���ل اىل املين���اء لنقل ال�شي���اح ف�شوف 

حت���ل الكثري من امل�ش���كالت يف خ���ارج امليناء من 

جتاذب و�شد مع ال�شياح.

أصحاب مركبات األجرة ممنوعون
من دخول ميناء السلطان قابوس

قال �شامل بن �شلطان العري خبري املبادرات 

الي���ه  توجهن���ا  حينم���ا  ال�شياح���ة،  وزارة  يف 

لنو�شح ل���ه االأمر يف مطالب ا�شحاب املركبات 

للدخول اىل املين���اء: ان وزارة ال�شياحة تعمل 

م���ع ا�شحاب املركب���ات وفق الية حم���ددة وهم 

يتعان���ون من اج���ل اظه���ار �شورة عم���ان امام 

ال�شياح، وكل هذا من اجل التن�شيق امل�شتمر.

وا�ش���اف، انن���ا يف احلقيق���ة ندر����ش عملي���ة 

دخ���ول مركبات االج���رة اىل امليناء وفق عملية 

منظم���ة لنقل ال�شي���اح، ولكن نظ���را الأن امليناء 

�شابق���ا كان مين���اء جتاري���ا، فكان م���ن ال�شعب 

الدخ���ول يف ظ���ل وج���ود ال�شاحن���ات حت���ى ال 

يت�شبب يف التزاح���م، اال انه بعد حتول امليناء 

اىل �شياح���ي، ف���اإن الوزارة تدر����ش اأمر دخول 

مركبات االجرة بهدف تنظيم العملية.

واأ�ش���ار اىل ان الوزارة تنتظ���ر اي�شا اعالن 

قانون النق���ل، من اجل اكرث تنظيما، من خالل 

ان�ش���اء التاك�شي ال�ش���ياح���ي، وان االأمر ي�شري 

يف اجلهات املعنية من ح���يث درا�شة اجلدوى، 

احلالي���ة،  املركب���ات  ا�شح���اب  يت�ش���رر  ول���ن 

ب���ل �ش���يكون���ون �ش���ركاء معنا به���دف ت�شجيع 

للعم���ل  واملتو�شط���ة  ال�شغ������رية  ال�شرك�����ات 

وتوفري فر�ش لل�شباب للعمل.

وق���ال، ان دخول مركب���ات االأجرة اىل امليناء 

�شوف تتم يف مرحلة انتهاء التحول امليناء اىل 

مين���اء �شياحي وترتيب االم���ور لعملية دخول 

مركبات االجرة وفق اآلية عمل منظمة.

دور وزارة ال�شــياحة

السائقون: نطالب 
بدخول الميناء لنقل 

الســـياح وفق آلية ال 
ضرر وال ضرار

سالم العبري: منع 
الدخول بسبب وجود 

ميناء تجاري سابقا 
وندرس حل األمر
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ال �شك ان العامل وبخا�شة ال�شياح، يبحثون عن مزارات جديدة يكت�شفونها بعد ان 

تعبوا من تكرار املواقع والدول التي يزورونها يف كل مرة.

وح�����ينما ت�ش���لط ال�ش���حف العاملية ومواق������ع االأخبار الدولية مث���ل نيويورك تاميز 

وتلي غراف وموقع �شكيفت املهتم بال�شياحة، بقطاع ال�شياحة يف ال�شلطنة وي�شعها 

حت�������ت جمه���ر وع�������ن ال�ش��ائ���ح العاملي، فاإن ه���ذا يوؤك���د اأن يف ه���ذه االأر�ض كنز مل 

يكت�شفه العامل بعد.

وكل ه���ذه االأ�ش���واء االإعالمي���ة املوجه���ة نح���و ال�شلطنة لدلي���ل عل���ى اأن لدينا قطاع 

�شياح���ي واع���د، بل ي�شكل م�شدر دخل للتنوي���ع االقت�شادي ويف توفري فر�ض عمل 

لل�شباب الباحث عن عمل.

ويف احلقيق���ة ما اجلهود الت���ي تبذلها احلكومة ممثل���ة يف وزارة ال�شياحة ووزارة 

االع���الم ووزارة الع���دل ووزارة ال���راث؛ اإال دلي���ل عل���ى النجاح للتعري���ف بال�شلطنة 

�شرق���ا وغربا، بهدف البحث عن اأ�شواق جدي���دة لل�شياحة العمانية، التي بامكانها اأن 

تكون م�شدرا مهما لالقت�شاد الوطني والإن�شاء امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

وم���ع كل تل���ك اجله���ود تبق���ى اأهمي���ة امل�شارعة يف اال�شتثم���ار يف القط���اع الفندقي 

لتوف���ري الغ���رف االإيوائية لل�شياح الذين �شيتوافدون من حدب و�شوب، خالل الفرة 

املقبل���ة وعل���ى وج���ه اخل�شو����ض يف ال�شنوات اخلم����ض املقبلة، خا�شة م���ع بداية العد 

التنازيل ملعر�ض اك�شبو 2020 يف دبي.

وان���ه م���ن االأهمية مب���كان زيادة اجلرع���ة اال�شتثمارية يف هذه امل�شاري���ع التي تولد 

فر����ض عم���ل مهم���ة، وكذلك اأهمي���ة ا�شتغالل الوالي���ات القريبة من دب���ي مثل �شحار 

والربمي���ي وخ�ش���ب، يف ظل توفر مطارات يف تلك الواليات او بالقرب منها، بجانب 

وج���ود قط���اع �شياح���ي واعد ب���ل مغر لتل���ك الوف���ود ال�شياحي���ة التي يج���ب ا�شتثمار 

وجودها يف حراك �شياحي ن�شط.

والي���وم م���ع وجود عدد قليل من الغرف االإيوائية خا�شة يف املزارات التي يف�شلها 

ال�شي���اح مث���ل رمال ال�شرقي���ة وم�شندم وراأ�ض احل���د والباطنة، علين���ا ان نحرك تلك 

املبال���غ املجمدة يف البنوك من قبل امل�شتثمرين ورجال االأعمال العمانين، وانه يجب 

ان يكون���وا اأك���ر �ش���ركاء مع احلكومة يف هذا الوقت بالذات، م���ن اأجل الدفع بقطاع 

ال�شياحة اإىل االأمام، ليكون رافدا مهما القت�شادنا الوطني.

باال�شاف���ة اىل العم���ل عل���ى امل�شارعة يف جتمي���ل الواجهات البحري���ة وعمل مواقع 

ترفيهية لل�شياح مثل املطاعم واملقاهي واحلدائق املائية على امتداد �شواطئ ال�شلطنة 

التي تعد مغرية لعذريتها وجمالها االخاذ على طول اأكر من 3 اآالف كيلو مر طويل.

ُعمان كنز لم يكت�شفه العالم

محطـة

يو�شف البلو�شي

yahmedom@hotmail.com

وداعـــًا
مهرجان مسقط

م�سقط -العمانية

اأ�شدل ال�شت���ار موؤخرا عن فعاليات مهرجان م�شقط 

اقي���م على مر�شى  2015 ، يف حف���ل تراث���ي بهيج 
امل���وج مبحافظة م�شقط حتت رعاي���ة اأحمد بن نا�شر 

املحرزي وزير ال�شياح���ة، بح�شور املهند�ش حم�شن 

بن حممد ال�شيخ رئي����ش بلدية م�شقط رئي�ش اللجنة 

املنظمة ملهرجان م�شقط وعدد من الوزراء والوكالء .

بداأ احلفل بافتت���اح القرية احلرفية البحرية حيث 

ق���ام راعي احلف���ل واحل�ش���ور بالتجول ب���ني اأروقة 

واأركان القري���ة التي ج�شدت االإرث البحري العماين 

مبفرداته وبيئاته املختلف���ة، واطلع واحل�شور على 

اأركان القرية التي حكت ف�شولها جوانب من التاريخ 

البحري العماين.

وب���داأت القرية مبعر�ش الهيئ���ة العامة لل�شناعات 

احلرفي���ة �ش���م 16 منوذج���ا م���ن ال�شف���ن التقليدية 

العماني���ة ومعر�ش البحري���ة ال�شلطاني���ة العمانية، 

ال���رتاث  وزارة  ورك���ن  ال�شياح���ة،  وزارة  ورك���ن 

والثقاف���ة احتوى على مقتني���ات لبع�ش االكت�شافات 

املغمورة حتت املاء، وت�شمنت القرية �شبلة النوخذة 

واالأدوات امل�شتخدمة يف ت�شري الرحلة البحرية منها 

البو�شلة واخلرائط ودفرت الكراين وقهوة النوخذة 

واملخزن وي�شم االأخ�شاب وبع�ش االأدوات البحرية، 

ل�شناع���ة  امل�شتخدم���ة  التقليدي���ة  االأدوات  ورك���ن 

ال�شف���ن، اىل جان���ب عر����ش ح���ي ومبا�ش���ر لبع����ش 

احلرف املرتبطة بالبحر ك�شناعة القوارير وال�شباك 

وح�شائر ال�شمك.

كم���ا اقيم بالقري���ة احلرفي���ة البحري���ة عر�ش مثل 

اأ�ش���رة الح���د بي���وت البح���ارة يج�شدون م���ن خالله 

العادات العماني���ة التقليدية البحرية، وركن االلعاب 

التقليدية املرتبطة بالبحر.

يف  بجول���ة  واحل�ش���ور  املنا�شب���ة  راع���ي  وق���ام 

التقليدي���ة  ال�شف���ن  عل���ى  خالله���ا  تعرف���وا  القري���ة 

املتواج���دة يف مر�ش���ى امل���وج و�شاه���دوا االأوبريت 

البح���ري » مق���دم اخل���ريات« ج�شد حي���اة النا�ش يف 

البيئ���ة البحري���ة مبفرداته���ا وتفا�شيله���ا وت�شم���ن 

االأوبريت عدة لوحات مب�شاحب���ة الفنون التقليدية 

البحري���ة العماني���ة وه���ي لوح���ة اال�شتع���داد لل�شفر 

وتوديع االأطف���ال واهل البلدة للم�شافرين، ثم ينتقل 

االأوبريت للوح���ة الثانية التي ج�شدت جلب ال�شراع 

ورفع���ه يف �شارية ال�شفينة ثم حتمي���ل الب�شائع من 

ال�شلطنة اىل �شرق افريقيا حمملة »بالب�شر والتمور 

والليمون املجفف«. ثم ينتقل العر�ش للوحة �شعود 

النواخ���ذه لل�شف���ن واإ�ش���دار االأوامر ببداي���ة ال�شفر 

ورف���ع ) الباورة( ال�شراع، ثم بداية الرحلة التجارية 

مب�شاحب���ة ف���ن )البداعي( ومعه���ا يب���دا العمل على 

�شطح ال�شفينة من خالل طي احلبال وجتهيز االأماكن 

عل���ى ظهر ال�شفينة، ويف لوحة اأخرى ج�شدت حلظة 

عودة ال�شفن اىل اأر�ش الوطن واأمر النوخذة باإنزال 

ال�شراع ومعها تبدا حلظات روؤية ال�شفينة وا�شتقبال 

االأطفال واالأه���ايل للبحارة، ثم بدء ن���زول النوخذة 

وحملة ال�شف���رة) االأغرا�ش( حيث تبدا مرحلة اإنزال 

الب�شائ���ع والت���ي ت�ش���م اأخ�ش���اب اجلن���دل وال�شمن 

البنادري والقرنفل وغريها من الب�شائع امل�شتوردة.

واختت���م احلف���ل بعرو����ش لالألعاب الناري���ة التي 

اأ�ش�������اءت �ش�����م���اء م�����شق���ط بت�شكيالت���ه���ا الفني���ة 

ج�شدت الفرحة بختام املهرجان وعودة البحارة اىل 

اأر�ش الوط����ن.

�شــفارة ال�شـلطنة في كـوريا

تنظم ملتقى ال�شفر وال�شياحة

�سيوؤل- العمانية

نظم���ت �شف���ارة ال�شلطن���ة يف مقره���ا بالعا�شم���ة �شي���وؤل ملتقى ال�شف���ر وال�شياح���ة. يف اإطار 

برنامـــج "مرحب���ا بكم يف عمان" و�شل�ش���ة الفعاليات واملنا�شط التي تقوم به���ا �شفارة ال�شلطنة 

يف جمهوري���ة كوري���ا بح�شور ممثلن من وكاالت ال�شف���ر وال�شياحة الكورية وعددا من ممثلي 

املوؤ�ش�شات الثقافية وال�شياحية وو�شائل االعالم.

افتت���ح امللتقى ال�شفري حممد بن �شامل احلارث���ي، وقدم عر�شا مرئيا ت�شمن مالمح عامة عن 

ال�شلطنة ونه�شتها احلديثة وما تتميز به من تاريخ عميق وثقافة غنية بالراث والفنون وموقع 

ا�شراتيجي متميز، مو�شحا العالقات املتينة التي تربط ال�شلطنة وجمهورية كوريا واال�شتقرار

ال�شيا�شي واالأمني واملناخ االقت�شادي واال�شتثماري االآمن واإ�شادة املنظمات الدولية بذلك.

و�شل���ط ال�ش���وء عل���ى املقوم���ات ال�شياحية الت���ي تزخر بها ال�شلطن���ة �شيما اجلوان���ب الثقافية 

والراثي���ة والطبيع���ة اجليولوجي���ة والرويج لل�شلطنة كوجه���ة �شياحية. واأو�ش���ح اأن ال�شلطنة 

حتظ���ى باهتم���ام كبري كاأح���د الوجهات ال�شياحة بحك���م موقعها املتميز واال�شتق���رار ال�شيا�شي 

واالأمن���ي وم���ا تزخر به من مقوم���ات �شياحية متع���ددة وت�شاري�ض متنوعة فري���دة وبنى حتتية 

متطورة وخدمات متميزة وال�شيافة العمانية العربية االأ�شيلة.

وا�شتم���ل امللتقى على معر�ض لل�شور ج�شد مناظر الطبيعية واملناطق ال�شياحية املتنوعة يف 

البالد من ال�شحارى واجلبال والتالل والوديان، وال�شواحل وال�شواطئ الرملية ومالمح من 

النه�ش���ة احلديث���ة. كما مت عر�ض فيلم وثائق���ي عن ال�شلطنة واملقوم���ات ال�شياحية، ومت توزيع 

الكتيبات واملطويات واالقرا�ض ال�شوئية عن اأهم مناطق اجلذب ال�شياحي واخلدمات التي يتم 

توفره���ا لل�شياح. وا�شتمتع احل�شور بالتقاليد العمانية برائحة الليان الزكية والقهوة والتمور 

واحللوى العمانية التي ت�شتهر بها ال�شلطنة عرب التاريخ كرمز لل�شيافة العمانية.

وق���ال ال�شفري حممد بن �ش���امل احلارثي �شفري ال�شلطنة يف جمهوري���ة كوريا "يهدف امللتقى 

للتعري���ف بال�شلطنة والروي���ج للمقومات ال�شياحية التي تزخر بها ال�شلطن���ة واإبرازها كوجهة 

�شياحي���ة عاملية والرك���ري على املقومات ال�شياحي���ة التي تتميز بها ال�شلطن���ة كالراث والثقافة 

والطبيعة اجليولوجية".
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خالد بهرام:
مهرجان مسقط 2016

في أجندة البلدية حتى اآلن
حوار: يو�سف بن احمد البلو�سي

اأكد خالد برام م�شاعد رئي�ش بلدية 

م�شق���ط م�شاع���د اللجن���ة املنظمة 

ان   ،2015 م�شق���ط  ملهرج���ان 

مهرج���ان العام 2016 قائم 

حت���ى االن ومل تردنا اية 

العمل  توجيهات بوق���ف 

املهرج���ان  القام���ة  لالع���داد 

او ان جه���ات اخ���رى غ���ري 

بتنظي���م  �شتكل���ف  البلدي���ة 

املهرج���ان املقب���ل. وق���ال يف 

حدي���ث خا����ش م���ع »وجهات« 

بع���د اي���ام م���ن انته���اء فعالي���ات 

مهرجان 2015، اننا ال نزال نتلقى 

كلجنة منظمة للمهرجان، التقارير 

ع���ن االن�شط���ة والفعالي���ات الت���ي 

اقيمت يف املهرجان، ولكن ب�شفة 

عامة وبعد احلراك نحو املهرجان 

من حي���ث االزدح���ام يف الفرتة 

االخ���رية، ن�شع���ر ان هناك ر�شا 

مقبول من ال���زوار. خا�شة بعد 

االقب���ال الكب���ري م���ن اجلماهري، 

وا�شتطعن���ا ان نرك���ز عل���ى عدد 

من املنا�ش���ط التي وجدت جذبا 

لل���زوار. وق���ال به���رام، ان���ه ح�ش���ب االح�شائي���ات 

االولية ان ع���دد زوار املهرجان بل���غ حوايل مليون 

زائ���ر، خا�ش���ة ان الن�شب���ة االأكر كان���ت يف حديقة 

الن�شيم، التي كان بها فعاليات اكر لال�شرة، بجانب 

وج���ود املعر����ش اال�شتهالك���ي، ال���ذي �شه���د اقباال 

من العائ���الت.  وا�شاف، ان الن�شب���ة االكر للزوار 

لفعالي���ات املهرج���ان كانت م���ن العماني���ني و�شكلوا 

م���ا ن�شبت���ه 60 % تقريبا من اعداد ال���زوار. وقال: 

اننا يف هذا العام كان تركيزنا على فعاليات خا�شة 

لالطفال، من جميع الفئات العمرية بجانب املنا�شط 

الثقافية، وان فعالي���ات االطفال وزعت على حديقة 

الن�شي���م وحديقة العامرات، وكان���ت ا�شافة جديدة 

خا�ش���ة بتوزيعها على موقعي املهرجان، مما اوجد 

تفاعال من الزوار، خا�شة ان ن�شبة الزوار تكون من 

االطفال، وهو ما لبى حاجاتهم من املنا�شط، بجانب 

طبعا الفعاليات الثقافية، بعد عودتها اثر غياب ملدة 

خم�ش �شنوات تقريبا. 

تحديات

وع���ن التحدي���ات التي واجهها املهرج���ان يف هذا 

الع���ام، ق���ال خال���د به���رام، ان كل عم���ل ال يخلو من 

�شعوب���ات وحتدي���ات، ولك���ن م���ع التن�شي���ق ب���ني 

اجله���ات كاف���ة، ا�شه���م يف ت�شهي���ل االم���ور و�شريه 

ب�ش���كل �شل�ش، مما جعلنا مبتعة املهرجان واجنازه 

على خري ما يرام. 

يف  خا�ش���ة  ال�شعوب���ات  بع����ش  هن���اك  ان  اإال 

مث���ل تنظيم مهرج���ان، يف ظ���ل ا�شت�شاف���ة حوايل 

ع�ش���ر دول، ويت���م التن�شيق م���ع ال�شف���ارات هناك، 

وال�شف���ارات تن�شق مع اجله���ات يف دولها، فهو امر 

لي�ش ب�شهل، ويوجد بع�ش التاأخري.

طمـــــوح

وعن الطم���وح للمهرجان املقبل يف العام 2016، 

قال، اننا االن انتهينا من املهرجان احلايل، وال نزال 

يف مرحل���ة التقيي���م، لنتعرف عل���ى ال�شلبيات التي 

حدثت من اجل ان جند حال لها يف املرات املقبلة. 

وا�شاف، اننا بال �شك �شرنكز على ادخال فعاليات 

جدي���دة يف كل دورة، وانن���ا م���ع التقييم �شرنى اي 

الفعالي���ات الت���ي وجدت قب���وال، وبالت���ايل �شرنكز 

عليه���ا، واالخ���رى �شن�شع���ى ملزيد م���ن التطوير او 

ا�شتبدالها ب�شيء احدث. 

وك�شف ان����ه ت��������م ت����ع������ي����ني �شرك����ة ا�شت�شارية 

لتق����يي����م املهرج����ان وعم����ل ا�شتبي����ان، ومت تعيني 

اجله����ة م����ن خ����ارج البلدي����ة حت����ى تك����ون حمايدة 

يف تقييمه����ا، لنتع����رف عل����ى اراء زوار املهرج����ان 

والفع���اليات ومواقعها. 

وع���ن تك���رار الفعالي���ات يف كل ع���ام، ق���ال خال���د 

به���رام، يف كل مهرجان هناك ث���واب، يف كل دورة، 

ولك���ن نحن كلجن���ة منظمة ن�شعى دائم���ا، ان ندخل 

ا�شي���اء جديدة يف الفعاليات املتكررة، مثل املعر�ش 

مهـرجـان 

مليون
زائر عاشوا جوا من 
الفرح في مهرجان 

العام الجاري

% 60
من زوار هذا العام من 

العمانيين واغلبهم 
من األسر واالطفال 
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اال�شتهالكي او القرية الرتاثية، والعاب االطفال، 

او امل�شارك���ة الدولية، نح���اول يف كل عام ادخال 

اجلديدة فيها يف كل دورة. 

موقع المهرجان

وقال خالد بهرام، ان ق�شية وجود موقع واحد 

للمهرجان، فهو امر مهم لنا كلجنة منظمة، ولكن 

املوق���ع يجب ان يكون له موا�شفات خا�شة، مثل 

ان يتو�شط حمافظة م�شق���ط، لكن االرا�شي غري 

متوف���رة ح�ش���ب ه���ذه املوا�شف���ات، اإال ان هناك 

تن�شيقا مع وزارة اال�شكان، بحيث هناك موقعني 

للمهرج���ان، موق���ع يف ال�شي���ب واخ���ر يف والية 

العام���رات، اإال ان ال�ش���ورة مل تت�ش���ح بعد، ومع 

ات�ش���اح الروؤية �شنع���رف اال�شياء الت���ي تتطلب 

وجود املوقع املركزي للمهرجان. 

واأن اأي موق���ع يحت���اج اىل تهيئة وتوفري بنى 

ا�شا�شية، وعمل متكام���ل، لذلك ال نعتقد حتى يف 

ح���ال توف���ر املكان مع الع���ام املقب���ل ان يتم اقامة 

املهرجان فيه. 

وك�ش���ف خالد به���رام، اأن م�شروع ن���زع امللكية 

للمن���ازل الواقعة على البحر وحتديد امل�شاحات، 

مع امت���داد حديقة الن�شيم، ه���و م�شروع لي�ش له 

ارتب���اط باملهرج���ان، ب���ل بعملية تطوي���ر حديقة 

الن�شيم العامة، ليكون بها خدمات ترفيهية دائمة.  

وان البلدي���ة تركز يف ح���ال مت، على عمل منتزه 

ت�شلية فن���ون ثابت بحيث يط���رح لال�شتثمار من 

قبل القطاع اخلا�ش.

وعن م�شاركات ال���دول يف املهرجان، قال خالد 

به���رام، ان اللجن���ة املنظم���ة حت���اول يف كل �شنة 

ابراز ثقافات متعددة وكذل���ك تلك الدول ت�شتفيد 

وتتع���رف على ثقافة وتراث ال�شلطنة، لذلك فاننا 

نختار يف دورة م�شاركات دولية خمتلفة.  

مهرجان عمان

وحول فكرة تغي���ري ا�شم املهرجان ليحمل ا�شم 

مهرج���ان عم���ان، ق���ال خالد به���رام، انن���ا كبلدية 

ومن خالل التق�شي���م االداري، نحن معنيني فقط 

مب�شقط، ولك���ن اذا ارتاأت جهات اخرى ذلك فهي 

ادرى، ولكنن���ا كبلدي���ة نح���ن معني���ني يف اط���ار 

حمافظ���ة م�شقط.  واأكد ان عم���ل تنظيم مهرجان 

ما، لي����ش باالمر ال�شهل، فه���و يحتاج اىل طاقات 

ب�شري���ة كب���رية، فمث���ال حالي���ا يعم���ل يف تنظيم 

املهرج���ان قراب���ة 400 فرد، وهو عم���ل �شاق، اال 

ان اجلمي���ع يتفانى يف عمل���ه باخال�ش، الخراج 

املهرجان ب�ش���ورة جديدة.  ونحن نب���داأ االعداد 

للمهرج���ان م���ن اول يوم انته���اء للمهرجان الذي 

ي�شبقه، وحتى اخر يوم لالنتهاء. 

وع���ن م�شاأل���ة اعط���اء املهرج���ان جله���ة اخرى 

غ���ري بلدي���ة م�شق���ط لتنظيم، ق���ال به���رام، اذا ما 

ارت���اأت اجله���ات املعنية ذلك، فال �ش���ك انهم لديهم 

خطة م���ا العط���اء ادارة املهرجان جه���ة مركزية، 

تنظم املهرجان، فنح���ن �شنقدم دعمنا لهم خلدمة 

املهرجان.

دور القطاع الخا�ص 

وع���ن م�شارك���ة املراك���ز التجاري���ة يف توف���ري 

عرو�ش خالل فرتة املهرجان مع دعم اكر للقطاع 

اخلا����ش، اكد خال���د بهرام، ان املراك���ز التجارية 

كان له���ا دور كب���ري يف مهرج���ان هذا الع���ام، من 

خالل تقدمي عرو�ش، حيث �شاركت اربعة مراكز 

هذا العام بجانب عمل عرو�ش، وتقدمي جوائز. 

وق���ال: ان القط���اع اخلا����ش ينظ���ر يف الرب���ح 

واخل�ش���ارة، ولك���ن م�شارك���ة القط���اع اخلا����ش 

�شنوي���ا يوؤك���د ان هناك عوائد لهم ق���د تكون غري 

مبا�ش���رة لكن من خالل الرتوي���ج لهم خالل فرتة 

املهرج���ان ي�شي���ف �شيئا للقط���اع اخلا�ش، وهي 

ع���ن  اقت�ش���ادي.  وانن���ا را�ش���ون  م���ردود  ذات 

م�شارك���ة القط���اع اخلا����ش، يف ف���رتة املهرجان، 

ون�شعى لزيادتها يف ال�شنوات املقبلة. 

مهرجان محلي

وقال بهرام، ان املهرج���ان رغم وجود م�شاركة 

حملي���ة كبرية، لكن يجد �ش���دى خليجي ودويل، 

ال�شلطن���ة،  اىل  ياأت���ون  الذي���ن  ال�شي���اح  وكل 

يحر�ش���ون عل���ى زي���ارة املهرج���ان، خا�ش���ة ان 

الط���ريان العم���اين عم���ل ح���زم �شياحي���ة ووف���ر 

عرو�ش���ا لل�شي���اح الذين يودون زي���ارة ال�شلطنة 

خالل فرتة املهرجان. 

تقييم 

وعن تطلع اللجنة املنظمة للمهرجان لفعاليات 

املهرج���ان املقب���ل. ق���ال به���رام ؛ ان احلديث عن 

املهرج���ان للع���ام املقب���ل 2016 قد يك���ون �شابق 

الوان���ه، فالب���د ان نقيم مهرج���ان 2015 وبعدها 

ن�شع اخلطط للعام املقبل.

وا�ش���اف: ان مهرجان ه���ذا العام متيز بوجود 

م�شارك���ة م���ن ع�شر جه���ات حكومي���ة يف اللجنة 

الرئي�شية ، بينما �ش���ارك يف اللجنة التح�شريية 

ح���وايل ث���الث جه���ات حكومي���ة. وان امل�شارك���ة 

االو�ش���ع تعطي املزيد من االفكار، وبالتايل ناأمل 

ان تتع���زز هذه امل�شاركات يف العام املقبل لو�شع 

اجلديد للمهرجان املقبل.

ختام المهرجان

وع���ن الر�شالة التي كانت اللجن���ة املنظمة تود 

تو�شيله���ا باقام���ة مهرج���ان ختام���ي، ق���ال خالد 

بهرام: ان اقامة حفل افتتاح للمهرجان قد توقف 

منذ خم����ش �شنوات، بينما احلف���ل اخلتامي كان 

موج���ودا، ويكون كل �شنة يف موقع. وهذا العام 

كان تن�شيق���ا مع م�ش���روع امل���وج م�شقط، وخرج 

بال�شورة التي تابعا الكثريون.

م�ســقـط

طواف 

عمان 
اأك���د خالد بهرام، ان طواف عمان ا�شاف 

ال�شلطن���ة،  يف  لل�شياح���ة  كب���رية  قيم���ة 

كون���ه حدث���ا عاملي���ا، وا�شه���م يف الرتويج 

ال�شياح���ي، وه���ذا ب�شه���ادة امل�شوؤولني يف 

وزارة ال�شياحة. 

ل���ه ردود  الط���واف كان  وا�ش���ار اىل ان 

افعال طيبة واننا ناأمل ان يكون اكرث دعما 

للقطاع ال�شياحي يف املرحلة املرحلة. 

 6 الط���واف مي���ر عل���ى  ان  م�ش���ريا اىل 

مراحل، ح�شب م�شارات ال�شباق، وحتديد 

امل�ش���ارات تعتمد عل���ى امل�شافات واملواقع، 

التي مل يتم تغطيتها يف االعوام املا�شية. 

 ننتظر تقييما لمهرجان 2015 
مــن جـهة استشارية لنتعــرف 
عــلى االيجــابيات والســلبيات

تنسـيـق مـــع وزارة االسـكان 
لتحـديد موقع دائم للمهـرجان 
وندرس كل الحلول المستقبلية
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اختتام ملتقى معدي مناهج
الســفر والسياحة والضيافة

موؤتمر يدعو الى �شرورة تبني ا�شتراتيجية 

عـملية ال�شــتحداث خـدمة طـب ال�شــفر

م�سقط- العمانية

اأك���د موؤمت���ر عم���ان لطب 

اختتم���ت  ال���ذي  ال�شف���ر 

جران���د  بفن���دق  فعاليات���ه 

حي���اة اأم����ض عل���ى �شرورة 

تبن���ي ا�شراتيجي���ة عملي���ة 

ط���ب  خدم���ة  ال�شتح���داث 

ال�شلطن���ة،  يف  ال�شف���ر 

واأهمي���ة رف���ع الوع���ي لدى 

املواطنن واملقيمن ملراجعة املراكز التي تقدم خدمات طب ال�شفر لال�شت�شارة الطبية قبل �شفرهم .

وم���ن التو�شيات التي خرج بها اأي�شا �ش���رورة ا�شتحداث مراكز متخ�ش�شة للحاالت امل�شتع�شية 

لتق���دمي اال�شت�ش���ارة الطبية والع���الج وتوفري متطلبات تدري���ب الكادر ال�شحي ال���ذي �شيقوم بتقدمي 

خدم���ات ط���ب ال�شفر يف املراك���ز املتخ�ش�شة و�شرورة اج���راء درا�شات م�شتفي�ش���ة لتحديد املوارد 

املالية لتقدمي اللقاحات التي قد يحتاجها امل�شافر اإىل خارج ال�شلطنة و�شرورة اجراء درا�شات بحثية 

حول طب ال�شفر يف ال�شلطنة . ويعد موؤمتر عمان لطب ال�شفر االأول من نوعه يف املنطقة بتنظيم من 

وزارة ال�شحة بالتعاون مع الكلية امللكية لالأطباء واجلراحن يف جال�شجو باململكة املتحدة وقد ناق�ض 

على مدى يومن العديد من اأوراق العمل حول طب ال�شفر.

200 م�سارك
و�ش���ارك يف املوؤمت���ر اأك���ر من )200( م�ش���ارك من االطب���اء واملمر�شن من خمتل���ف املوؤ�ش�شات 

ال�شحي���ة يف ال�شلطن���ة وم�شاركن اآخرين من خ���ارج ال�شلطنة وحا�شر خالل���ه حما�شرون حمليون 

اإ�شافة اإىل �شتة من املحا�شرين يف طب ال�شفر من اململكة املتحدة وهولندا .

وه���دف املوؤمت���ر اإىل ا�شتعرا����ض ومناق�ش���ة م�ش���ودة خارطة طري���ق ال�شتحداث خدم���ة طب ال�شفر 

يف ال�شلطن���ة وتوعي���ة الكادر الطبي ح���ول اهمية طب ال�شف���ر واالملام باملو�ش���وع الوبائي لالأمرا�ض 

عموما واللقاحات واالدوية وكيفية التعامل مع احلاالت امل�شابة القادمة ؛ اإىل جانب رفع الوعي لدى 

اجلماهري يف هذا اخل�شو�ض.

النزالء اأعداد   ارتفاع   %  26
في الفنادق خالل 2014

م�سقط-العمانية

ارتف���ع اإجم���ايل النزالء يف الف������ن���ادق ذات الت�شنيف 5 و4 جن����وم ف�����ي نهاية دي�ش�����مرب 2014 

بن�شبة 1ر26 % لي�شل عددهم اىل 785 األفا و612 نزيال مقارنة ب�622 األفا و805 نزالء يف 

ع�����ام 2013م.

كم���ا �شجل���ت االإي���رادات منوًا بلغت ن�شبت���ه 3ر%10 لي�شل اىل 165 مليون���ًا و970 األف ريال 

عم���اين مقارن���ة ب�150 مليونًا و486 الف ريال عماين يف ع���ام 2013 و�شجلت ن�شبة االإ�شغال يف 

نف�ض الفرة ارتفاعًا بن�شبة 7ر2 % لت�شل اىل 9ر59 % مقارنة ب�3ر58 % بنهاية عام 2013م.

واأو�شح���ت اح�شائيات املركز الوطني لالإح�شاء واملعلومات اأن النزالء االأوروبين �شكلوا الن�شبة 

االأك���رب م���ن ن���زالء الفن���ادق )فئة ال� 5 و4 جن���وم( خالل الفرة املذك���ورة من العام اجل���اري حيث بلغ 

عددهم 270 األفا و567 نزياًل، بن�شبة زيادة قدرها 9ر32 % تالهم النزالء العمانيون ب�230 الفًا 

و307 ن���زالء بن�شب���ة زيادة قدرها 4ر20 % ثم النزالء اخلليجين ب����105 االف و32 نزياًل بن�شبة 

زيادة قدرها 6ر14 % ثم االآ�شيويون ب�82 الفًا و991 نزياًل بن�شبة زيادة قدرها 4ر38 %.

وبل���غ ع���دد النزالء من اجلن�شية االمريكية بنهاية ع���ام 2014 حوايل 31 الفًا و465 نزياًل بن�شبة 

زي���ادة قدره���ا 7ر16 % وبلغ النزالء العرب 30 الفـــًا و641 نزياًل بن�شبة زيادة قدرها 8ر38 % 

وبل���غ الن���زالء من اوقيانو�شي���ا 10 االف و328 نزياًل بن�شبة زيادة قدره���ا 2ر41 %. وبلغ النزالء 

االفارق���ة 5788 نزي���اًل بن�شب���ة زي���ادة قدره���ا 9ر58 % فيما بلغ عدد النزالء م���ن جن�شيات خمتلفة 

18494 نزياًل بن�شبة زيادة قدرها 8ر12 %.

م�سقط -العمانية

نظم���ت وزارة القوى العاملة موؤخرا مببنى كلية 

عم���ان لل�شياح���ة امللتق���ى اخلتام���ي ملع���دي مناهج 

ال�شف���ر وال�شياح���ة وال�شيافة بهدف اإع���داد برامج 

ال�شياح���ي  القط���اع  تخ�ش�شي���ة تالئ���م متطلب���ات 

بال�شلطن���ة يف �ش���وء امل�شتج���دات يف �شوق العمل 

بالتن�شي���ق م���ع اللج���ان القطاعية الت���ي متثل كافة 

االأن�شط���ة يف االقت�شاد الوطني ولتوفري املزيد من 

فر�ش العمل للقوى العاملة الوطنية.

رع���ت حف���ل امللتق���ى الدكت���ورة منى بن���ت �شامل 

اجلرداني���ة وكيل���ة وزارة الق���وى العامل���ة للتعليم 

التقني والتدري���ب املهني التي قالت ان هذا امللتقى 

يعت���ر خت���ام وبداي���ة برنام���ج تعليم���ي تدريب���ي 

متكامل لتخ�ش�شات ال�شفر وال�شياحة وتخ�ش�شات 

ال�شياف���ة وقد مت العم���ل بهذا الرنام���ج منذ نهاية 

ع���ام 2011، مو�شحة ان ه���ذه املناهج تعد حقيبة 

متكاملة ت�شتمل على املعايري واملخرجات املطلوبة 

يف �ش���وق العمل واملناه���ج واأ�شاليب التقومي التي 

�شيتم تطبيقها.

التعليم والتدريب

واأ�ش���ارت اإىل اأن قطاع ال�شف���ر وال�شياحة جاهز 

لتطبيق هذا امل�شروع ب�شكل متكامل وان املوؤ�ش�شات 

اأن  بامل�ش���روع وحت���اول  تب���داأ  �ش���وف  التعليمي���ة 

تدمج التعلي���م بالتدريب، لتمتل���ك املخرجات ثالثة 

جم���االت وه���ي املعرف���ة وامله���ارات واالجتاه���ات 

للقطاع ال�شياحي. واأك���دت اجلردانية اأن امل�شروع 

�شيتو�شع اإىل م�شت���وى الدبلوم املهني وهو جاهز 

للتطبيق، وت�شتطي���ع املوؤ�ش�شات التدريبية تطبيق 

هذه املناهج يف ثالث �شن���وات، حيث تكون ال�شنة 

االأوىل ه���ي ال�شن���ة التاأ�شي�شية )عل���ى ح�شب هيئة 

االعتماد(، ويف ال�شنتني التاليتني تكون خم�ش�شة 

لرنام���ج الدبل���وم. واأعربت وكيل���ة وزارة القوى 

العامل���ة للتعلي���م التقن���ي والتدري���ب املهن���ي ع���ن 

�شعادتها به���ذا امل�شروع النه يج�شد �شراكة حقيقية 

ب���ني القطاع احلكوم���ي واملوؤ�ش�ش���ات التعليمية .. 

موؤك���دة اأن الرام���ج �شوف تخ�ش���ع للتقييم املعتاد 

لكونه���ا ق���د مت اعتماده���ا من قب���ل هيئ���ة االعتماد، 

و�شيت���م التعام���ل معها مث���ل اأي موؤ�ش�ش���ة بالتعليم 

العايل ويحظى بنف�ش معايري اجلودة.

موفر وظائف

واألق���ى املهند����ش ح���ارب ب���ن ح���ارث املحروقي 

املدي���ر الع���ام امل�شاع���د للمعاي���ري املهني���ة وتطوير 

املناهج ب���وزارة الق���وى العاملة كلمة ق���ال فيها ان 

قطاع ال�شفر وال�شياح���ة من اأهم القطاعات العاملية 

الت���ي توفر خدم���ات ت�شتقط���ب االأم���وال االأجنبية 

باالإ�شاف���ة لكون���ه اأح���د موف���ري الوظائ���ف بكاف���ة 

ت�شنيفاتها.. مبينا ان ال�شياحة تعتر اإحدى ركائز 

التنمية االقت�شادي���ة، ومن املوارد التي تربط بقية 

القطاع���ات االقت�شادي���ة م���ن خ���الل توف���ري ترابط 

تكاملي اقت�شادي يغطي حاجة كل بلد.

واأو�شح املحروقي ان فكرة اعداد مناهج » ال�شفر 

 2011 ع���ام  ب���داأت يف  وال�شياح���ة« و«ال�شياف���ة« 

بالتن�شي���ق ب���ني وزارة ال�شياح���ة ووزارة الق���وى 

العامل���ة حيث مت اإج���راء درا�شة لل�ش���وق من خالل 

ا�شتبي���ان والتوا�ش���ل م���ع املخت�ش���ني م���ن القطاع 

لتحديد املهن امل�شتهدفة من خالل املعرفة واملهارات 

وم�شتوي���ات ال�شه���ادات.. م�شريا اىل ان���ه ا�شتنادًا 

ال�ش���ادر يف   2011  /32 رق���م  ال���وزاري  للق���رار 

�شبتم���ر 2011 حول ت�شكيل جلان من املوؤ�ش�شات 

احلكومية واخلا�شة الإع���داد مناهج قطاع » ال�شفر 

وال�شياح���ة« و«ال�شياف���ة«، فق���د مت الب���دء الفعل���ي 

لالإعداد ا�شتن���ادًا حلاجة �شوق العمل والتعاون مع 

مركز املعايري واالختبارات املهنية.

حارب الحارثي:
قطاع السفر والسياحة 

يوفر خدمات تستقطب 
األموال األجنبية

وادي بني خالد-العمانية

�شهدت الرك املائية بقرية مقل ال�شياحية بوالية 

وادي بني خالد مبحافظة �شمال ال�شرقية منوا يف 

احلرك���ة ال�شياحية لت�ش���ل اىل اأكرث من 115 الف 

�شائح خالل 2014 م .

وقال طالل بن خلف���ان ال�شعيبي املكلف باأعمال 

مدي���ر ادارة ال�شياحية مبحافظ���ة �شمال ال�شرقية 

ان هناك منوا يف احلركة ال�شياحية بوالية وادي 

بن���ي خالد مبحافظ���ة �شم���ال ال�شرقي���ة حيث بلغ 

اإجمايل الزوار عام 2014 ) 115058 ( زائرا .

احلرك���ة  يف  ارتفاع���ا  هن���اك  اأن  اإىل  واأ�ش���ار 

بل���غ  حي���ث  2013م  بع���ام  مقارن���ة  ال�شياحي���ة 

الع���دد  كان  م   2012 ويف  زائ���را   )110538(

ع���دد  اأن  اإىل  واأو�ش���ح   . زائري���ن   )104706(

ال�شياح خالل 2014 م منهم ) 49902 ( مواطنني 

بن�شبة ) 37ر43( باملئة اما ال�شياحة االأجنبية من 

ق���ارة اأورب���ا واأمري���كا ) 36256 ( �شائحا بن�شبة 

)51ر31( % اأم���ا املقيمني واالأ�شيون ) 26185( 

�شائح���ا بن�شب���ة )76ر22( % بينم���ا من جمل�ش 

التعاون والدول العربية ) 2715 ( �شائحا بن�شبة 

)36ر2( % . وتطرق طالل ال�شعيبي اىل ال�شباب 

العماين اأبناء الوالي���ة يف اال�شتثمار يف اجلانب 

ال�شياحي خدمة للوالية ولهذا الوطن الغايل حيث 

ت�شه���د والي���ة وادي بن���ي خالد من���وا يف اجلانب 

ال�شياح���ي فاال�شتثم���ار يف هذا القط���اع احليوي 

يكون رافدا لل�شياحة بالوالية .

115 األف �شائح اإلى وادي بني خالد في 2014
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الفطيسي: إنهاء 90 % من مشروع مبنى مطار مسقط الجديد بنهاية العام

2015 إسناد أول خط لـ»قطار عمان«
م�سقط -وجهات

اأك���د وزير النق���ل واالإت�شاالت الدكت���ور اأحمد بن 

حممد بن �شامل الفطي�ش���ي وزير النقل واالت�شاالت 

م���ن  جمل���ة  �شي�شه���د  2015م  اجل���اري  الع���ام  اأن 

امل�شاري���ع اأبرزه���ا اإ�شن���اد اأول خ����ط لق�ط����ار ُع�مان 

)الرمي���ي � �شحار(، والب���دء يف تنفيذه على اأر�ش 

الواقع مع العمل على االإنتهاء من الت�شاميم االأوليه 

جلميع امل�ش���ارات املقرتح���ة ل�شبكة قط���ارات ُعمان 

. كم���ا �شيت���م ال�ش���روع يف و�ش���ع اللبن���ات االأوىل 

 Oman Rail Centre( االإمتي���از  ملرك���ز 

اإدارة  اأق���ره جمل�ش  وال���ذي   )of Excellence
ال�شركة ليهتم بادارة التدريب والبحوث التطبيقية 

يف ه���ذا القطاع اجلديد، كم���ا �شي�شهد العام احلايل 

اإعتماد اإ�شرتاتيجي���ة الت�شغيل وال�شيانة بعد طرح 

مناق�شته���ا يف الن�ش���ف االأول من ه���ذا العام والتي 

تعن���ى باخلي���ارات املحتمل���ه للت�شغي���ل وال�شيان���ة 

واإختيار اأف�شلها.

اعالن اال�ستراتيجية

ج���اء ذل���ك خ���الل اللق���اء االإعالم���ي ح���ول اخلطة 

اال�شرتاتيجي���ة ل���وزارة النق���ل واالت�ش���االت لع���ام 

2015م الذي عقده م�شوؤولو الوزارة بفندق جراند 
حي���اة م�شق���ط وذل���ك يف اإط���ار قي���ام وزارة والنقل 

واالت�شاالت بتنفيذ اخلطط التي ر�شمتها احلكومة 

والعمل على تطوير وحتديث م�شتوى اخلدمات يف 

القطاعات التي تقع حتت اإ�شرافها.

وق���ال الفطي�شي اإن اخلطة لهذا العام هي االإعالن 

عن تفا�شي���ل االإ�شرتاتيجي���ة اللوج�شتية لل�شلطنة 

والبدء يف تنفيذها من خالل اإدارة متخ�ش�شة تابعة 

ل���وزارة النق���ل واالإت�ش���االت.. م�شيفا ب���اأن اخلطة 

ت�شته���دف االإهتم���ام بتنظي���م قط���اع النق���ل الري، 

حيث �شيتم الرتكي���ز على اإ�شدار اللوائح التنفيذية 

املنظمة له���ذا القطاع املهم وذلك بع���د �شدور قانون 

النقل الري والعمل على تنفيذها من خالل الهيكلة 

الفعال���ة ل�شم���ان التنفيذ وفق ما اأو�ش���ت به درا�شة 

البنك الدويل لهيكلة الوزارة.

واأكد ب���اأن ال���وزارة �شتعم���ل على متابع���ة جميع 

امل�شاري���ع اجل���اري تنفيذه���ا م���ن قبل ال���وزارة مع 

افتت���اح بع�ش الطرق املهمة من بينها اأجزاء جديدة 

من طريق ال�شرقية )بدبد – �شور(، وم�شروع طريق 

الباطنة ال�شريع جزء ) م�شقط � بركاء(، والعمل على 

اإ�شتكم���ال اإ�شناد باقي ح���زم الطرق الرابطة لطريق 

الباطن���ة ال�شريع، والبدء يف تنفي���ذ اجلزئني االأول 

والثاين من اإزدواجية طريق اأدم ثمريت. ونوه اإىل 

اأنه مت التحديد يف اخلطة اال�شرتاتيجية لهذا العام 

الب���دء يف تنفيذ خطة النق���ل العام مبحافظة م�شقط 

بالتعاون مع بلدية م�شقط وال�شركة العمانية للنقل 

الوطني وذل���ك من خالل ت�شغي���ل خطوط جتريبية 

للنقل العام با�شتخدام حاف���الت ع�شرية ذات هوية 

جديدة وج���ودة عالية من حيث الراحة واالإن�شباط 

يف املواقي���ت باال�شاف���ة اإىل العمل عل���ى ا�شتحداث 

 Road Management( نظام اإدارة الط���رق

System( وذلك ل�شمان ح�شن اإدارة و�شيانة اأحد 
اأه���م اأ�شول البنى االأ�شا�شية الت���ي نفذتها ال�شلطنة 

خالل االأربعة عقود املا�شية.

ميناء �سحار

واأ�ش���ار الدكت���ور وزي���ر النق���ل واالت�ش���االت اإىل 

اأن ال���وزارة �شتق���وم خالل ع���ام 2015 باالإ�شتمرار 

يف متابع���ة اأداء مين���اء �شح���ار لتطوي���ر خدمات���ه 

والو�ش���ول به للمعايري العاملي���ة واإ�شتقطاب املزيد 

من اخلط���وط املالحية املبا�ش���رة وجتهيز االأر�شفة 

ال�شتقب���ال ال�شف���ن العمالقة ذات ال���� 18 األف حاوية 

قب���ل نهاية العام، والب���دء يف تنفيذ م�شروع تطوير 

البوابات االآليه ذات التقنية العالية لدخول وخروج 

ال�شاحنات.

اأم���ا بالن�شبة ملين���اء �شالله اأو�ش���ح الفطي�شي اأن 

ال���وزارة �شتعمل خ���الل العام على افتت���اح ر�شيف 

املواد ال�شائلة ليكون اإ�شافة مهمة للميناء باال�شافة 

اىل ب���دء العم���ل يف حم���ور اخلدم���ات الراب���ط بني 

املنطق���ة احل���رة وهذا الر�شي���ف والب���دء يف اأعمال 

الت�شاميم التف�شيلية ملنطقة الب�شائع العامة وتنفيذ 

الطريق الرابط بني دوار ري�شوت ومدخل امليناء.

ويف مين����اء ال�شلط����ان قابو�����ش اأكد معالي����ه اإنه 

م����ع االإ�شتم����رار يف اأعم����ال اإزال����ة الرافع����ات وكل 

م����ا يتعل����ق باملين����اء التج����اري وعم����ل الدرا�ش����ات 

الفني����ة البحرية للميناء ال�شياح����ي �شيتم الرتكيز 

عل����ى تاأ�شي�ش املطور ليب����داأ فعلي����ًا تطوير منطقة 

املين����اء كواجهة بحري����ة فريدة وحمط����ة �شياحية 

عاملي����ة باالإ�شافة اإىل النية على ا�شت�شدار عدد من 

اللوائ����ح التنظيمي����ة يف جمال التنظي����م والرقابة 

على خدمات ال�شوؤون البحرية.

المطارات

واأو�ش���ح اإن وزارة النق���ل واالت�ش���االت قطع���ت 

�شوط���ًا كب���ريًا يف م�شاري���ع املط���ارات و�شيتم بذل 

ق�شارى اجلهد ال�شتكمال االأعمال املتبقية من مطار 

م�شق���ط الدويل وحتديدًا مبن���ى امل�شافرين اجلديد 

وذلك بهدف الو�شول لن�شبة اإجناز تفوق 90 باملئة 

بنهاية الع���ام اجلاري 2015 .. م�شريا اإىل اأنه بعد 

االنتهاء الكامل م���ن االأعمال االإن�شائية يف م�شروع 

مط���ار �شالله، �شيت���م العمل عل���ى ا�شتكمال تركيب 

وفح�ش وت�شغي���ل االأنظمة التقنية امل�شغلة للمطار 

وافتتاح���ه خالل هذا العام قب���ل مو�شم اخلريف اإن 

اأمك���ن. واأو�ش���ح وزي���ر النق���ل واالإت�ش���االت كذلك 

اأن���ه �شيتم بالتع���اون م���ع ال�شركة العماني���ة الإدارة 

املط���ارات و�شرك���ة الط���ريان العم���اين، الرتوي���ح 

لت�شغي���ل مط���ار �شح���ار وحماولة ت�شي���ري رحالت 

حملي���ة اأك���رث واإ�شتقطاب خطوط جوي���ة دولية اإن 

اأمك���ن، والبدء يف تنفيذ احلزمة الثالثة يف مطاري 

�شحار والدقم املتمثل���ة مبباين امل�شافرين ومباين 

ال�شح���ن اجلوي وغريها من املراف���ق، اأما بالن�شبة 

ملط���ار راأ�ش احلد �شيتم العمل على اإ�شتكمال اأعمال 

واالأعم���ال  امل���درج  يف  املتمثل���ة  الثاني���ة  احلزم���ة 

املدني���ة امل�شاحب���ة .. منوه���ا اىل اأن وزارة النق���ل 

واالت�ش���االت وهيئ���ة الطريان امل���دين �شت�شتمران 

يف جهودها التي بداأتها العام املا�شي بطرح بع�ش 

املب���ادرات االإ�شتثمارية للقط���اع اخلا�ش يف قطاع 

الط���ريان والنق���ل اجل���وي كالط���ريان االإقت�شادي 

والطريان اخلا�ش. واأ�شار الدكتور اأحمد بن حممد 

الفطي�ش���ي اإىل خط���ة ال���وزارة لقط���اع االإت�شاالت 

والتي تتمثل لهذا العام با�شتكمال تنفيذ االإجراءات 

وامل�شاري���ع املو�شوف���ة يف اإط���ار ال�شيا�ش���ه العامة 

لقط���اع االإت�شاالت ومنها ا�شتكم���ال املرحلة الثالثة 

واالأخ���رية خلطة اإخالء نطاق���ات الطيف الرتددي، 

وا�شتكم���ال مراجع���ة قان���ون تنظي���م االإت�ش���االت، 

ومتابع���ة الدرا�ش���ة املعني���ة مبدى احلاج���ة مل�شغل 

ثالث ومتابعة تنفيذ االإ�شرتاتيجية الوطنية للنطاق 

العري����ش ومنها مد االألي���اف الب�شرية يف حمافظة 

م�شق���ط وخارجها حيثما اأمكن، والبحث عن فر�ش 

لت�شري���ع تنفيذها من خالل التكام���ل وال�شراكة مع 

م�شاريع البنى االأ�شا�شية االأخرى كالكهرباء واملياه 

والغ���از وال�شرف ال�شحي وغريها وبحث اإمكانية 

التو�ش���ع يف م�ش���روع توف���ري خدم���ات االإت�شاالت 

والنط���اق العري����ش يف القرى واملناط���ق باالأقمار 

االإ�شطناعي���ة وتدعيم �شب���كات م�شغلي االإت�شاالت 

باالألي���اف الب�شري���ة لتمكينه���م من تزوي���د خدمات 

النط���اق العري�ش عر �شبكات الهات���ف النقال، كما 

�شيت���م االإنته���اء من اإع���داد اإط���ار ال�شيا�ش���ة العامة 

لقطاع الريد كخارطة عمل للقطاع للخم�ش �شنوات 

القادمة باالإ�شتعانة باأحد بيوت اخلرة العاملية.

ويف اإط���ار رف���ع كف���اءة العم���ل املوؤ�ش�ش���ي اأ�ش���ار 

الفطي�شي اإىل ان الوزارة �شتوا�شل خطتها لتطوير 

جمموع���ة م���ن االأنظم���ة مثل نظ���ام تخطي���ط النقل 

ونظ���ام مراقب���ة واإدارة امل�شاري���ع ونظ���ام قواع���د 

البيانات اجلغرافية كما تعك���ف الوزارة اأي�شًا على 

اإع���داد اإ�شرتاتيجي���ة وا�شحة لتعزي���ز دور القطاع 

اخلا�ش واالأنظم���ة اخلا�شة لتقيي���م اال�شتثمار يف 

قطاعاتها املختلفة ليتم طرحها للم�شتثمرين.

واأو�ش���ح الفطي�ش���ي اأن ال���وزارة �شت�شتم���ر يف 

وف���ق  باجل���ودة  االإدارة  نظ���ام  اإر�ش���اء  م�ش���روع 

املوا�شفة العاملية اي���زو 9001 وم�شاريع التحول 

للحكوم���ة االإلكرتوني���ة مراعية الرام���ج اخلا�شة 

الإدارة التغي���ري لنج���اح تل���ك امل�شاري���ع ، وبرام���ج 

لتنمية و�ش���ون املوارد الب�شرية وتوجيه وتدريب 

القيادات بالوزارة.

م�ساريع الطرق

م���ن جانب���ه ا�شتعر����ش املهند�ش �ش���امل بن حممد 

النعيم���ي وكي���ل وزارة النق���ل واالت�ش���االت للنق���ل 

امل�شاري���ع اجلاري العمل بها خالل هذا العام اإ�شافة 

للم�شاري���ع الت���ي �شيت���م الب���دء فيه���ا ع���ام 2015م 

ونظ���ام اإدارة الط���رق والقيم���ة امل�شاف���ة مل�شاري���ع 

الطرق وا�شرتاتيجية ال���وزارة لتطوير النقل العام 

اإ�شافة اإىل قانون النقل الري وموازين ال�شاحنات 

واأهميتها وتطور تطبيقها.

كم���ا ا�شتعر�ش النعيمي تفا�شي���ل املرحلة االأوىل 

لتطوير النق���ل العام بال�شلطنة الت���ي ا�شتملت على 

اال�شتعانة مب�شغل عاملي للنقل العام لدرا�شة اإمكانية 

م�شان���دة ال�شرك���ة العمانية للنق���ل الوطني لت�شغيل 

واإدارة خطوط النقل العام مبحافظة م�شقط والبدء 

ب���� 3 خطوط رئي�شي���ة . واأ�شار وكي���ل وزارة النقل 

واالت�شاالت للنقل اىل اأن قانون النقل الري يهدف 

اإىل و�ش���ع القواع���د واالإجراءات املنظم���ة الأن�شطة 

النق���ل ال���ري بالتن�شي���ق م���ع اجله���ات املخت�ش���ة 

وتخطيط وتنظي���م وتوزيع ومتابعة خدمات النقل 

ال���ري يف خمتل���ف حمافظ���ات ال�شلطن���ة وكذل���ك 

التن�شي���ق م���ع اجله���ات املخت�ش���ة ذات العالق���ة يف 

التخطي���ط والتنظي���م ملختلف اأن�شط���ة النقل الري 

باالإ�شاف���ة اإىل ت�شجي���ع وتو�شي���ع اال�شتثم���ار يف 

اأن�شط���ة واأعمال النقل الري وحترير اأن�شطة النقل 

الري من االحتكار وتنظيم وتطوير هذه االأن�شطة 

على اأ�شا�ش املناف�شة احلرة.

الموانئ

فيم���ا حت���دث �شعيد ب���ن حم���دون احلارثي وكيل 

وال�ش���وؤون  للموان���ئ  واالت�ش���االت  النق���ل  وزارة 

البحري���ة ع���ن امل�شاريع الت���ي مت اإ�شناده���ا مبيناء 

ال�شلط���ان قابو����ش كاخلدم���ات اال�شت�شارية الإعداد 

املين���اء  لتطوي���ر  املتخ�ش�ش���ة  الفني���ة  الدرا�ش���ات 

واخلدم���ات اال�شت�شارية لتاأ�شي�ش ال�شركة املطورة 

للواجه���ة البحري���ة للمين���اء اإ�شاف���ة اإىل م�ش���روع 

الت�ش���ور املبدئ���ي واملخط���ط العام لتطوي���ر حارة 

في���ه.  الب���دء  مت  ال���ذي  مط���رح  مبنطق���ة  ال�شم���ال 

وك�شف وكي���ل وزارة النقل واالت�ش���االت للموانئ 

وال�شوؤون البحرية ع���ن امل�شاريع اجلاري تنفيذها 

مبين���اء �شحار م���ن قب���ل ال�شركة العماني���ة ملحطة 

احلاوي���ات العاملي���ة منه���ا جل���ب وتركي���ب رافعات 

لل�شفن الكب���رية ذات �شعة 18 األ���ف حاوية و�شيتم 

االنته���اء م���ن تركيبه���ا قب���ل نهاي���ة الع���ام احل���ايل 

اإ�شاف���ة اإىل البواب���ات االآلي���ة للدخ���ول واخل���روج 

وا�شتكم���ال طريق كا�شر االأمواج اجلنوبي بامليناء 

واأعمال البنية االأ�شا�شي���ة ملرفاأ حرمول واخلدمات 

اال�شت�شارية الإعداد الدرا�ش���ات والت�شميم للبوابة 

الرئي�شية االأمنية بامليناء.

الطيران

من جانب���ه ا�شتعر����ش الدكتور حممد ب���ن نا�شر 

الزعاب���ي الرئي�ش التنفيذي للهيئ���ة العامة للطريان 

املدين يف اللقاء االعالمي اخلطة امل�شتقبلية للهيئة 

للعام اجلاري 2015م اهمها اكتمال االأعمال مببنى 

امل�شافرين مبطار م�شقط الدويل التي و�شلت ن�شبة 

اإجناز العمل فيها اىل اكرث من 90 باملئة وا�شتكمال 

مط���ار  وافتت���اح  املط���ارات  م�شاري���ع  ح���زم  باق���ي 

�شالل���ة واحلزم���ة الثالث���ة ملبن���ى امل�شافرين مبطار 

م�شقط ال���دويل باالإ�شافة اىل �شبكة متكاملة لتقنية 

املعلومات وربط مط���اري م�شقط و�شاللة واملباين 

واالأجه���زة داخ���ل وخ���ارج املب���اين، باالإ�شاف���ة اإىل 

مركز البيانات واملعلومات.

وتط���رق الزعاب���ي اىل اأنظم���ة مناول���ة االأمتع���ة 

امل�شاع���دات  واأجه���زة  اجلوي���ة  املراقب���ة  واأنظم���ة 

املالحي���ة وج�ش���ور الطائ���رات التي ت�شم���ل ج�شور 

ال���ركاب من واىل الطائرات ملطاري م�شقط و�شاللة 

ومبن���ى  الطائ���رات  وحظ���رية  ال�شح���ن  مبن���ى  و 

التموين. وفيم���ا يتعلق باملط���ارات االإقليمية اأ�شار 

الزعاب���ي اىل انه مت البدء يف تنفي���ذ اأعمال احلزمة 

الثالث���ة ملطار الدقم وا�شتكمال بقي���ة اأعمال احلزمة 

الثاني���ة ملط���ار راأ�ش احل���د وا�شناد احلزم���ة الثالثة 

ملطار �شحار .

ون���وه اىل م�شاريع خدمات املراقبة اجلوية للعام 

2015م واملتمثل���ة يف ت�شغيل مرك���ز اإدارة احلركة 
واالأول  االأو�ش���ط  ال�ش���رق  يف  االأح���دث  اجلوي���ة 

عل���ى م�شتوى الع���امل ويعم���ل على توف���ري امكانية 

التو�ش���ع يف القطاع���ات اجلوي���ة ال�شتيع���اب من���و 

احلرك���ة اجلوي���ة واالأعم���ال املرتتبة عل���ى ت�شغيل 

مطارات ال�شلطنة وتوفري بيئة عمل باأنظمة ت�شغيل 

ومبوا�شفات عاملية.

وتطرق الزعاب���ي اىل م�شاريع خدم���ات املراقبة 

اجلوي���ة للع���ام 2015م ومنه���ا اإدخ���ال قطاع���ني 

اإ�شافيني الإدارة احلركة اجلوية بهدف رفع الطاقة 

اال�شتيعابي���ة للمج���ال اجل���وي العم���اين واإدخال 

وظائ���ف ومميزات حديثة يف نظ���ام اإدارة احلركة 

اجلوي���ة لرف���ع م�شت���وى ال�شالم���ة واإدخ���ال قطاع 

االق���رتاب الراداري الث���اين ملطار م�شق���ط الدويل 

وم�ش���روع توريد وتركيب وت�شغي���ل نظام الرادار 

االبتدائ���ي والثانوي ملطار �شاللة . وفيما يخت�ش 

مب�شاري���ع االر�ش���اد للع���ام 2015م اأك���د الرئي�ش 

التنفي���ذي للهيئة العامة للط���ريان املدين اأنه �شيتم 

تد�ش���ني مركز االإن���ذار املبك���ر يف 23 مار�ش املقبل 

تزامن���ًا م���ع الي���وم العامل���ي لالأر�ش���اد اجلوية كما 

�شتحت�ش���ن ال�شلطن���ة للموؤمت���ر العلم���ي ال���دويل 

لالإن���ذار املبكر باأمواج الت�شونام���ي والبحوث يف 

اجل���زء الغرب���ي م���ن املحي���ط الهندي يوم���ي )22 

و23( مار�ش املقبل.

■ �شامل النعيمي■ اأحمد الفطي�شي

■ �شعيد احلارثي■ حممد الزعابي
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م�سقط -العمانية

تعتر مكتب���ة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي 

مرجع���ا فكريا يتعمق يف التاريخ والرتاث العماين 

العري���ق، حيث اأنه���ا ت�شم العديد م���ن املخطوطات 

التاريخي���ة والوثائ���ق االأثري���ة، وكت���ب وجملدات 

يف �شت���ى جماالت الفك���ر واالأدب والثقافة والعلوم 

االإن�شاني���ة والفقهي���ة. وق���د اأن�شئ���ت مكتب���ة ال�شيد 

حممد بن اأحمد البو�شعيدي مطلع ال�شبعينيات يف 

والية ال�شي���ب مبحافظة م�شق���ط، وحظيت ب�شرف 

الزي���ارة ال�شامية من لدن ح�ش���رة �شاحب اجلاللة 

ال�شلط���ان قابو����ش بن �شعي���د املعظ���م - حفظه الله 

ورع���اه - نظ���را الأهمية دوره���ا يف اإث���راء ال�شاحة 

االأدبي���ة بال�شلطن���ة، وحمافظته���ا عل���ى ج���زء م���ن 

الرتاث العماين االأ�شيل.

منهل ثري

وتعتر املكتبة منهال عذب���ا للدار�شني والباحثني 

لال�شتف���ادة منه���ا كم�شدر ثري الإع���داد البحوث يف 

جم���ال الدرا�ش���ات العلي���ا وغريها، كم���ا تعد موقعا 

اأثري���ا وتاريخيا يق�شده الزوار م���ن داخل وخارج 

ال�شلطن���ة. وتقوم املكتبة بطباع���ة جمموعة الكتب 

يف  قام���ت  حي���ث  العماني���ني،  والكت���اب  لالأدب���اء 

ال�شن���وات االأخ���رية هيئ���ة الوثائ���ق واملحفوظات 

الوطني���ة باأر�شفة كل حمتوياته���ا اإلكرتونيا حفاظا 

عليها من التلف واالندثار.

وكان���ت املكتبة يف ب���ادىء االأمرعب���ارة عن غرفة 

كب���رية حتوي مئ���ات الكت���ب والعناوي���ن يف �شتى 

جماالت االأدب والفقه باالإ�شافة اىل مقتنيات اأثرية 

من البيئات البدوية والبحرية واحل�شرية، اإال اأنها 

بعد ذلك �شه���دت تطورا ملحوظا كم���ا وكيفا، حيث 

اأن�ش���ئ للمكتبة مبن���ى خا�ش م�شاحته تق���در باأكرث 

م���ن 2000 م���رت مربع مببارك���ة �شامية م���ن جاللة 

ال�شلطان املعظم، اأبقاه الله.

اأق�ســـــــام

الت�شامي���م  وف���ق  املكتب���ة  مبن���ى  ت�شمي���م  ومت 

احلديث���ة للمكتب���ات، حي���ث يحتوى مبن���ى املكتبة 

عل���ى جمموعة من االأق�شام اأبرزها ق�شم املطبوعات 

واملخطوطات ملختلف العلوم، ويوجد بها م�شحف 

للق���راآن الك���رمي منذ الق���رن الثالث الهج���ري وكتب 

فقهية كتبت يف القرن اخلام�ش الهجري.

وي�ش���م ق�شم الرتاثي���ات جمموعة م���ن املقتنيات 

والقط���ع االأثري���ة كالف�شيات والبن���ادق وال�شيوف 

والرتو����ش واخلناجر واحلل���ي الن�شائية مبختلف 

اأنواعها واأ�شكالها.

كم���ا يحوي ق�ش���م الوثائق مرا�ش���الت قدمية جدا 

بني امل�شوؤولني بال�شلطنة واالأفراد منذ بداية حكم

دول���ة البو�شعيدي���ني لل�شلطنة يف الق���رن الثامن 

ع�ش���ر املي���الدي، ومت حف���ظ الوثائ���ق القدمي���ة يف 

ملفات خا�شة حلمايتها من التلف.

وقال الدكتور مبارك بن م�شلم ال�شعبني امل�شرف 

العام على مكتبة ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، 

اإن املكتبة يوجد بها ق�شم للكتب م�شنفة يف جماالت 

ال�شع���ر والرواية، والق�ش���ة الق�ش���رية، وامل�شرح، 

واالقت�ش���اد، والتاريخ واجلغرافي���ا والفقه و�شائر 

كتب ال�شريعة االإ�شالمية االأخرى.

طباعـــــــة

واأو�ش���ح ال�شعبن���ي اأن املكتبة قامت من���ذ ان�شائها 

بطباع���ة ع�ش���رات العناوي���ن م���ن الكت���ب يف خمتلف 

جم���االت االأدب والفق���ه ملوؤلف���ني عماني���ني، ومت طرح 

العناوين يف معر�ش م�شقط للكتاب الدويل الذي يقام 

�شنويا يف مركز عمان الدويل للمعار�ش بال�شيب.

واأ�ش���اف اأن ال�شيد حممد بن اأحمد البو�شعيدي، 

موؤ�ش����ش املكتب���ة ، كان يذه���ب اىل خمتلف واليات 

ال�شلطنة ويلتق���ي باأ�شحاب هذه الكتب القدمية اأو 

اأبنائه���م اأو اأحفادهم وي�شرتيها منه���م بهدف اإثراء 

املكتبة وجمع هذه املوؤلفات واملحافظة عليها لتكون 

يف متناول خمتلف القراء والباحثني.

وتتزاي���د الكت���ب يف املكتبة ب�ش���كل م�شتمر حيث 

يت���م �شراوؤها من املوؤلفني واملعار����ش ودور الن�شر 

والطباع���ة من داخ���ل وخارج ال�شلطن���ة، وبلغ عدد 

املخطوطات والكتب التي ت�شمها املكتبة حتى االآن 

ما يزي���د عل���ى )3000( خمطوط ي���دوي للموؤلفني 

العمانيني و)7000( كتاب وعنوان، كما يتم اإهداء 

ه���ذه املكتبة جمموعة م���ن املوؤلف���ات واالإ�شدارات 

اجلديدة م���ن الباحث���ني واملوؤلفني الذي���ن اعتمدوا 

على مقتنيات املكتبة يف اإعداد البحوث والدرا�شات 

التي اأ�شدروها. وي���زور املكتبة �شيوف من خارج 

ال�شلطن���ة بالتن�شيق م���ع ال�شف���ارات يف ال�شلطنة، 

وتنظ���م ع���دد م���ن املدار����ش واملعاه���د والكلي���ات 

بال�شلطنة رحالت لطالبها لزيارة املكتبة والتعرف 

على ما حتتويه من كتب يف �شتى العلوم.

وقام���ت اإدارة املكتب���ة موؤخ���را باإع���داد كتاب من 

جملدي���ن ع���ن املكتب���ة وموؤ�ش�شه���ا وه���ذا الكت���اب 

مراح���ل  و  املكتب���ة  متعلق���ات  كل  عل���ى  يحت���وي 

تطويرها عل���ى مدى خم�شة عقود من الزمن ليكون 

مرجع���ا وم�ش���درا للباحثني وتتطل���ع اإدارة املكتبة 

اإىل طباعته م�شتقبال.

حظيت بشرف زيارة جاللة السلطان

مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي
مرجع فكري في التاريخ والتراث
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مهرجان م�شقط بين الف�شل والنجاح
ا�شدل ال�شتار على فعاليات مهرجان م�شقط 2015، بعد 15 دورة، الذي بات واحدا من 

املهرجانات التي ينتظرها املجتمع املحلي �شنويا.

ولع���ل م���ن املهم اليوم بع���د الن�شوج الذي و�ش���ل اليه املنظمون يف بلدي���ة م�شقط ان يتم 

تقيي���م املهرج���ان من حيث االيجابي���ات وال�شلبيات. ويج���ب ان يكون التقيي���م اليوم ولي�ض 

غ���دا، للب���دء يف انطالقة جديدة يف الع���ام املقبل بحيث تكون يف م�شت���وى الطموحات التي 

ينتظرها احل�شور، وكون املهرجان يحمل ا�شم م�شقط فبالتايل يجب ان يكون على جمالية 

م�شقط وتاريخها وحا�شرها وم�شتقبلها. واننا ندرك اجلهود التي ي�شعى اليها رئي�ض بلدية 

م�شقط وفريق عمله، ولكن طموح ان�شان عمان دوما يكون اكرب يف كل مرة، وبالتايل يجب 

ان تت�ش���ارع خط���ى امل�شوؤول���ن واملنظمن واأع�شاء املجل�ض البل���دي يف عمل متكامل يحقق 

الطم���وح املبتغ���ى، وبحيث اال نراج���ع �شواء من خالل من���اداة البع�ض بايق���اف املهرجان، 

او حت���ى ايق���اف موؤق���ت. الن االيقاف هو طريق بداية الف�ش���ل لفعل حقق البهجة يف م�شقط 

العامرة، يف ظل ما تفتقده من فعاليات حتيي الهدوء وال�شكينة والرتابة اليومية.

كلن���ا ق���د نختل���ف او نتف���ق يف ان املهرجان بن م���د وج���زر، اأو جناح وف�ش���ل، وهو اأمر 

�شح���ي، ولك���ن علينا اأال نراجع يف اأن نط���وره والدفع به اإىل االأمام ليكون مهرجانا فاعال 

يف حي���اة النا����ض، وبحيث تكون اخر ليلة من عم���ر دورته، هي حزن على وداع �شيء حقق 

له���م حال���ة تغيري يف حياتهم. ولكن اأن نظل يف مكانن���ا من دون جتديد وتغيري فهو الف�شل 

الذي ال يدفع اإىل النجاح. ونحن يف ال�شلطنة منذ بداية ال�شبعينيات تعودنا على النجاح تلو 

النج���اح، ولذل���ك فاإن مهرجان م�شقط يجب ان ي�شتمر بنج���اح حتى لو ن�شتفيد من خربات 

االآخرين لدعم االأفكار ليعطي دفعة جديدة.

وب���ال �ش���ك اأن القائم���ن على املهرجان يع�ش���رون اأفكارهم لنجاحات جدي���دة وي�شهرون 

اللي���ايل م���ن اأج���ل تق���دمي اجلديد، لك���ن كل ه���ذا ال مينع اأن نك���ون يف حال���ة جتديد وطرح 

مل�شاركات حتقق النجاحات للمهرجان، وال مينع من عمل ع�شف ذهني لل�شعب عامة لالخذ 

باأفكار جديدة تكون مغيبة عن القائمن على املهرجان. فجيل اليوم لديه من االأفكار النرية 

يجب ا�شتثمارها، واال�شتفادة منها، وكل من له فكرة يتقدم بها الإدارة املهرجان ملناق�شتها 

وان يتوىل اإدارتها بذاته وفريق عمله وعند اخلتام تقيم ومينح تكرمي اذا حققت النجاح.

بهك�����ذا ميكننا عمل �شراكة جمتمعية لبناء وتقدمي مهرجان فاعل يحمل ا�شم عا�شمة 

عمان التاريخ.

راأي

قدمت الفنانة األلمانية أوتي ليمبر ذات االحساس المرهف على مسرح دار األوبرا السلطانية مجموعة من أغاني التانجو في 
أمسية موسيقية من وحي "آستر بيازوال" بمصاحبة فرقة بيازوال السداسية األرجنتينية لموسيقى التانجو وهي أعرق الفرق 
الجنوب أمريكية للتانجو. تضمنت األمسية التي أقيمت الليلة الماضية عددًا من األغاني والمعزوفات الموسيقية من ميراث 
آستور بيازوال منها مقطوعات "فيرانو بورتينو" و "رومانسية دل ديابلو" وأغنيات معروفة مثل "لوس باجاروس بيرديدوس" 

و"بالدا بارا أون لوكو". كما يتضمن البرنامج أيضا أغاني قليلة باللغتين الفرنسية واأللمانية.

ميالن- العمانية

ح���ط بالق�شر امللك���ي يف مي���الن باجلمهورية 

االإيطالي���ة مع����ر����ش )ر�شال���ة االإ�ش���الم( ال���ذي 

ت�شم���ن 48 لوح�����ة و20 �ش���ورة فوتوغرافية 

الف���ن  م���ن  ولوح�������ات  العام��������ة  احلي���اة  ع���ن 

الت�شكيل���ي العم���اين واخل���ط العرب���ي وبع�ش 

التح���ف العماني���ة ومالم���ح احلي���اة العام���ة يف 

املا�ش���ي واحلا�شر .

وعل���ى هام����ش الفعالي���ة مت تد�ش���ني املعر�ش 

متط���ورة  عر����ش  �شا�ش���ات  ع���ر  االإلك���رتوين 

متك���ن الزائر من احل�شول واالط���الع على كافة 

حمتوي���ات املعر����ش بع�شري���ن لغ���ة م���ع مقاطع 

الفيديو واالأفالم الق�شرية.

قيم روحية

وي�شتم���ل املعر����ش على �شور ) ف���ن الظالل ( 

ال���ذي يقدم للجمه���ور قيمًا روحي���ة بالدمج بني 

ع���دد من الفن���ون كفن اخلط العرب���ي والزخرفة 

وال�شوء عر اأربع لوحات .

ويت�شم���ن املعر����ش تق���دمي )ر�شائ���ل عاملي���ة( 

من خالل حمل���ة اإعالمية عاملية ته���دف اىل ن�شر 

ثقاف���������ة التعاي�ش وال�ش���الم والت�شامح والوئام 

ف������ي �ش���ورة بطاق���ات تع���ر ع���ن ه���ذه القي���م 

واملواق���ع  االجتماع���ي  التوا�ش���ل  و�شائ���ل  يف 

االلكرتونية مبختلف اللغات.

واألقت اأدا لودي�شيا دي �شيزاري�ش نائبة عمدة

مدين���ة ميالن كلم���ة العمدة اأك���دت خاللها على 

اأهمية اإقامة هذا املعر�ش لكونه يعرف اجلمهور 

االإيط���ايل بعمان وح�شارته���ا وطبيعتها ويلقي 

ر�شالة هامة اإىل اأتباع االأديان جميعًا باأن مهمتهم 

" التاآلف ال التحارب " واأن القيم امل�شرتكة بني 
االأديان كثرية ومتعددة.

وا�ش���تعر�ش حممد بن �شعيد املعمري امل�شرف 

الع���ام على املعر�ش يف كلمة ل���ه جهود ال�شلطنة 

يف ن�شر ثقافة التعاي�ش وال�شالم يف العامل، واأكد 

على اأوجه ال�شراك���ة احل�شارية بني ال�ش�������لطنة 

واإيطالي���ا وال�شعب���ني ال�شديق���ني يف جم����االت 

الفنون والعلوم وال�شناعات املتطورة.

م�سابقة عالمية

يذكر اأنه مت خالل االفتتاح اإطالق حملة ) افعل 

�شيئًا من اأجل الت�شامح ( تت�شمن م�شابقة عاملية 

جلم���ع اأك���ر عدد ممكن م���ن امل�ش���اركات يف هذا 

االإطار تعزيزا لن�شر ثقافة التعاي�ش بني قطاعات 

ال�شباب والفتيات يف كل دول العامل .

وق���د مت اط���الق معر�ش )ر�شال���ة االإ�شالم( من 

الديني���ة يف  االأوق���اف وال�ش���وؤون  قب���ل وزارة 

الع���ام 2010. وق���د زار 20 دولة واأكرث من 65 

مدينة ح���ول العامل حت���ى االآن ويحمل عنوان : 

)الت�شامح والتفاهم والتعاي�ش : ر�شالة االإ�شالم 

يف �شلطنة ُعمان( .

ويهدف املعر����ش اإىل ن�شر مظلة قيم الت�شامح 

بني �شعوب العامل والرتكيز على القيم امل�شرتكة 

والعن���ف  التط���رف  واأ�ش���كال  �ش���ور  كل  ونب���ذ 

املقد�ش���ات  اح���رتام  اإىل  والدع���وة  والكراهي���ة 

واالأنبياء . وقد اكت�ش���ب املعر�ش قبواًل متناميًا 

ب�شاأن���ه  التن�شي���ق  ومت  العاملي���ة  االأو�ش���اط  يف 

م���ع عدد م���ن املنظم���ات العاملية واأهمه���ا منظمة 

اليون�شك���و والعديد من املراك���ز الدينية املهتمة 

بن�شر القيم املعتدلة والدعوة اإىل ال�شلم والعي�ش 

امل�شرتك بني الثقافات واالأديان.

ح�شر احلف���ل عدد من م�ش���وؤويل بلدية ميالن 

وروؤ�ش���اء املراك���ز الديني���ة والثقافي���ة وعدد من 

ال���دول  م���ن  الدبلوما�ش���ي  ال�ش�����ل���ك  اأع�ش��������اء 

ال�ع����ربية واالأجنبية .

في معرض »رسالة اإلسالم« ولنشر ثقافة التعايش والسالم والتسامح والوئام

عرض 48 لوحة و20 صورة فوتوغرافية في ميالن
عــن الحـياة العامـة والفـن التشكـيـلي بالسـلطنة

 رئي�س مجل�س الإدارة 

رئيــــــ�س التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

 ت�صدر عن:

م�ؤ�ش�شـة الثراء

لل�شحـافـة والن�شــر

م�سقط ــ �سلطنة عمان

�صندوق البريد: 1

 الرمز البريدي: 314 �سلطنة عمان

 البريد االلكتروني:

 yahmedom@hotmail.com 

هــــواتف:

 المكتب:  24554488 

نــقــــــــــال :   99327574

االإعالنات: 95112169

يعقوب البلو�سي

info@wejhatt.com

تطبع في مطابع موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن



الثالثاء  24 فرباير 102015

أزيـاء عـمانية بتشـكيالت راقـيـة
تالمـس الحداثة والتطور للثوب التقليدي

إرث وحضارة
األز ياء العمانية

ـ نا�سر الرزيقي م�سقطـ 

تتمت����ع االأزياء العمانية باإرث ح�شاري عميق يف ظل تنوعها 

وت�شكيالته����ا املتف����ردة مما جعله����ا تلقى رواجا ب����ني العديد من 

االفراد �شواء الن�شاء او الرجال.

واقيمت موؤخرا اأم�شية لعرو�ش ازياء عمانية بح�شور ميثاء 

بنت �شيف املحروقية وكيلة وزارة ال�شياحة. حملت ا�شم » اإرث 

وح�ش����ارة » �شمن فعاليات مهرجان م�شقط وذلك بفندق جراند 

حي����اة م�شقط، والتي ج����اءت لدعم مبا�ش����ر لل�شابات امل�شممات 

يف عامل الت�شميم واملو�ش����ة واللواتي ميتلكن طاقات متجددة 

يف اإب����راز قدراته����ن يف ع����امل الت�شميم واملو�ش����ة بطابع عاملي 

يت�شمن العر�ش عرو�ش اأزياء نخبة من امل�شممات الُعمانيات 

اأني�ش����ة الزدجالي����ة وفاي����زة البلو�شي����ة وزكية املعولي����ة وهناء 

الوهيبي����ة، يحم����ل العر�����ش مزيج م����ن االإرث وه����و دالله على 

امل����وروث العماين ب����كل تفا�شيله وطابع احل�ش����ارة وهو دالله 

على احلداثة والتطور يف الت�شاميم للحفاظ على هوية الثوب 

العماين االأ�شيل حيث ظهرت العار�شات على اخل�شبة اإبداعات 

امل�شممات يف اإظهار الثوب العماين بت�شكيالت وت�شاميم نالت  

اعجاب احل�ش����ور وت�شفيقه����م واعرتافهم بتميزه����ا واإبداعها 

املذهل يف املزج بني احلداثة والتطور.

 بادرة رائعة

واأك����دت ميثاء املحروقية وكيل����ة وزارة ال�شياحة على اأهمية 

دع����م هذه الفئ����ات ال�شابة م����ن امل�شممات الإب����راز مواهبهن يف 

ع����امل املو�ش����ة وت�شميم االأزي����اء يف تنظيم فعالي����ة بهذا الرقي 

واالإب����داع �شمن فعالي����ات مهرجان م�شقط للع����ام احلايل دالله 

عل����ى اأن املهرج����ان يعطي للم����راأة العمانية ت�شجي����ل ح�شورها 

بق����وة يف هذه الفعاليات املُبهرة، واأ�شافت ن�شكر القائمني على 

تنظيم هذه الفعالية الرائعة من اإدارة فعاليات مهرجان م�شقط 

التي راأينا فيها عرو�ش اأزياء الأربع م�شممات عمانيات �شابات 

بح�شور متميز يف هذه االحتفالية التي اأبدعت فيها امل�شممات 

يف ت�شكي����الت فنية خالية وقال����ت نتمنى اأن تكون هذه الفعالية 

بادرة رائعة وخطوات قادمة للم�شممات يف امل�شتقبل .

اإرث وح�سارة

العم����اين  للث����وب  اأزي����اء  »اإرث وح�ش����ارة«  ت�شم����ن عر�����ش 

الن�شائ����ي امل�شتوحاة من البيئة العمانية التي اأنفرد مبزيج من 

االإرث واحلداث����ة والتط����ور قدم����ت فيها العار�ش����ات ت�شكيالت 

اأبهرت احل�شور يف العر�ش االأول للم�شممة اأني�شة الزدجالية 

الذي ج����اء باألوان عمانية زاهية اأخ����ذت من خمتلف حمافظات 

ال�شلطن����ة، يف العر�ش الثاين قدم����ت امل�شممة فايرة البلو�شية 

اإطالقه جديدة باأ�شلوب ع�شري فيه الكثري من االبتكار والرتاث 

العم����اين العريق، اأما العر�ش الثال����ث للم�شممة زكية املعولية 

واك�ش�ش����وارات امل�شممة منى اخل�شيبي����ة قدمت فيه قطع فنية 

ج�شدت فيها العار�شات التنوع من االألوان الالمعة ذات الطابع 

الراق����ي يف الت�شمي����م، يف العر�����ش االأخ����ري للم�شمم����ة هن����اء 

الوهيبي����ة الذي قدمت في����ه ت�شكيله من االأل����وان والتطرييزات 

املده�شة واخلطوط التي متتد من الثوب العماين .

)ت�سوير: 

حممد املحجوب(
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وادي العربيين-خا�ص وجهات

يع���د وادي العربي���ني م���ن االأودي���ة اجلميل���ة يف 

حمافظ���ة م�شق���ط ويبع���د 3 كيلومرتات ع���ن مركز 

والية قريات على الطريق املتجه ناحية قرى )فن�ش 

ومب���ه(. وي�ش���ق ال���وادي اأخ���دود هائ���ل عمي���ق يف 

خا�شرة ه�شبة جبال احلجر ال�شرقي تتميز املنطقة 

بغزارة املي���اه حيث تتواجد بال���وادي الرك املائية 

العميق���ة. يتك���ون وادي العربي���ني م���ن اأرب���ع قرى 

تت���وزع على �شفتي���ه، وت�شتهر هذه الق���رى بزراعة 

النخيل واملوز والليمون واملاجنو.

فم���ن يبحث ع���ن املتع���ة والف�ش���اء املفت���وح على 

امل���اء املتدف���ق، �شيج���د �شالت���ه يف وادي العربيني، 

ه���ذا املوق���ع ال�شياح���ي ال���ذي ال يعرف���ه الكثريون، 

والذي تنحدر مياهه من اأعايل ه�شبة جبال احلجر 

ال�شرق���ي، عل���ى مقرب���ٍة من والي���ة قري���ات، ويعتر 

حمط���ة �شياحية مهمة لالأف���واج ال�شياحية القا�شدة 

وج���ه ال�شرقية ع���ر بحاره���ا ورماله���ا وتكويناتها 

الطبيعية اخلالبة.

طريقة الو�سول

الو�ش���ول اإىل وادي العربي���ني يتم عر طريقني، 

قري���ات  مدخ���ل والي���ة  بع���د جت���اوز  ياأت���ي  االأول 

م���ن الطري���ق ال�شاحلي اجلمي���ل )قري���ات- �شور( 

بكيلوم���رتات يج���د الق���ادم م���ن م�شقط لوح���ًة على 

اجلهة اليمنى، ثم ي�شلك الطريق املعبد الذي ينتهي 

بتقاط���ٍع ترابي، ينعط���ف بعدها ي�ش���ارًا، ويوا�شل 

امل�شري عر طريٍق ترابي متع���رج، يلزم اأخذ احلذر 

واالإنتب���اه واحليط���ة في���ه، خا�ش���ة يف ظ���ل وجود 

بع����ش الوع���ورة، وميت���د )17( كيلوم���رتًا، حتى 

ي�شت�ش���رف الزائ���ر قرية البطحاء م���ن عقبة اجلبل، 

لتظه���ر له جمال الطبيعة جلي���ًة ورائقة، وهي اأوىل 

التقا�شي���م الت���ي ت�ش���د االنتب���اه للم���كان والطبيعة 

البكر، وبعدها ي�شل اإىل بداية الوادي حيث الركة 

املائية التي تالزم اجلبل كظله.

الطريق الثاين عر قرية �شباب، من خالل طريٍق 

ترابي يبل���غ )12( كيلوم���رتًا، وهو اأ�شل���ك واأ�شهل 

م���ن الطريق االأول، مير عل���ى مناظر طبيعية رائعة، 

ابت���داًء من مدخل ال���وادي الذي يق�ش���ده الكثريون 

من فئ���ة ال�شباب لغر����ش اال�شتحمام، ه���ذا الطريق 

مي���ر عل���ى ع���دٍد م���ن الق���رى ال�شغ���رية كال�شليف���ي 

والف���رع واحلي���ل حت���ى ي�ش���ل اإىل قري���ة البطحاء 

ملتق���ى الطريقني، لتبداأ رحلة ا�شتك�شاف ا�شتثنائية 

الطبيعة يف املكان والده�شة املغايرة.

نقاوة المياه

بع���د طريٍق متعٍب قلياًل، وجراء عناء الرحلة، فاإن 

الركة املائية الكبرية التي ت�شتقبل الزوار يف قرية 

البطحاء ت�شُرّ الناظري���ن، وتبعث االأمل واالإن�شراح 

يف النفو����ش، وتاأخ���ذ الزائ���ر يف اأج���واء الده�ش���ة 

املغاي���رة مبراأى املاء العذب النق���ي، فما مييز وادي 

العربي���ني هو �شفاء مائه ورقته، فكل �شيء تنعك�ش 

�شورته عليه ب�شف���اٍء مثري، ما يزيد من متعة املكان 

واأناقته وروعته.

بع���د الرك���ة وعل���ى امليمن���ة، طري���ق الفل���ج عر 

مم���راٍت زراعية، تنطلق عره رح���الت هواة امل�شي 

وت�شل���ق اجلب���ال، فرتاهم يعرون الفج���اج باإقدام، 

وهو طري���ٌق حمف���وٌف باأ�شجار املاجن���و والليمون 

واملوز والنخيل، مرورًا على جداول الفلج اجلبلية، 

و�ش���واًل اإىل ال���وادي النمري، حيث جتتم���ع اإمارات 

اجلم���ال وعنا�شر االإب���داع الكوني���ة، و�شط جمرًى 

ال���وادي ال���ذي يج���ري بتدف���ٍق يف بع����ش اأركان���ه، 

وين�ش���ل ب���ني ال�شخ���ور وامل�شام���ات االأر�شي���ة يف 

اأخرى، ليظهر بقوٍة يف مكاٍن الحق، جريان الوادي 

ميالأ النف�ش اإ�شراقًا والعني بهجًة وحيوية.

يوج���د بال���وادي اأربعة اأف���الٍج غيلي���ة وهي فلج 

مط���اح وفل���ج العق���ة وفل���ج الناقمة وفل���ج احليلة 

اإ�شافة اإىل اأفالٍج مهمٍة اأخرى كفلج البطحاء وفلج 

حيل القوا�شم وفلج ال�شليفي وفلج الفرع، جميعها 

ت�شقي املدرج���ات الزراعية، الت���ي اأ�شافت للمكان 

بعدًا جماليًا اأخاذًا، وعمقًا طبيعيًا مده�شًا.

متعة التخييم

ه���ذا امل���كان، م���ن ال�شع���ب اأن جت���ده خالي���ًا م���ن 

الزائري���ن، واملث���ري يف االأم���ر اأن الغالبي���ة العظمى 

م���ن زواره هم من الدول االأجنبية الغربية، يف حني 

ف���اإن الزوار املحليني والعرب ال يوجدون بكثافة يف 

ال���وادي. ما مييز ه���ذا املوقع ال�شياح���ي البديع هو 

غزارة مياهه وتدفقه بقوة على مدار العام، اإذ اأنه ال 

يتاأث���ر بتاأخر هطول االأمطار اأبدًا، وعليه فهو يتمتع 

بقابلية الزيارة يف اأي وقٍت وف�شٍل كان.

ط���ول ال���وادي، جعل���ه مهي���اأ للتخيي���م، اإذ ميكن 

لل���زوار اأن ين�شب���وا خيامهم على امت���داده، وهو 

ف�شي���ٌح تتواف���ر في���ه كل �شب���ل الراح���ة، فاجلب���ال 

واالأر����ش  ال�شخري���ة،  والتعرج���ات  ال�شاهق���ة، 

املائي���ة  وال���رك  ال�شغ���ري،  باحل�ش���ى  املفرت�ش���ة 

املمتلئ���ة، واملياه املن�شابة بني ال�شخور واجلارية 

بر�شاق���ة متنحك كل دوافع التخييم واإطالة االإقامة 

فيه، خ�شو�شًا مع االأ�شرة.

البحيرة الكبيرة

يف نهاي���ة ال���وادي جتتم���ع كل االإث���ارة، ويح�شر 

اجلم���ال ب���كل عنف���وان، حي���ث البح���رية الطويل���ة 

املمتدة، والت���ي ت�شبه البحر يف طوله���ا وات�شاعها، 

بح���رية يقف املرء اأمامه���ا م�شدوهًا ماأخ���وذًا ببديع 

�شن���ع اخلالق، فهي لوحة فني���ة طبيعية ال ترتك اأي 

اأث���ٍر يف النف�ش من و�شائب احلي���اة واأدرانها، تاأخذ 

م���ن الزائر كل ما يعتل���ج ب�شدره من متاعب وهموم 

وقل���ق وتلقي ب���ه يف بطنها، هنالك عل���ى �شفافها ال 

ين�شغل الزائ���ر اإال بتاأملها واال�شتمت���اع بالنظر اإىل 

حرك���ة مياهها املتموجة، وكاأن هناك من يجذب املاء 

ثم يعيده بطريقٍة �شل�شٍة ومبهرة.

الزائ���ر  من���ح  يف  مهم���ًا  دورًا  تلع���ب  البح���رية 

اال�شرتخ���اء الذي يريده، كما اأن بلدية م�شقط قامت 

بو�شع الئحٍة كبرية حتذر النا�ش من االقرتاب منها 

ملن ال يجيدون ال�شباح���ة، فهي عميقٌة جدًا، ويكتمل 

ذلك اجلم���ال البيئي مبنظر ال�ش���الل الذي ي�شتحوذ 

عل���ى لب���ك، وياأ�ش���ر كيان���ك وينقل���ك اإىل ع���امٍل اآخر، 

ال�ش���الل ي�شب بغ���زارٍة وبقوة يف البح���رية التي ال 

ترتوي اأبدًا منها، بل ت�شعر ال�شالل بظمئها ال�شديد.

وادي 
العربيين

مزار سياحي في 
خاصرة هضبة جبال 

الحجر الشرقي

تجتمع في قلب الوادي 
إمارات الجمال وعناصر 

اإلبداع الكونية

ينسل خرير الماء من 
بين الصخور والمسامات 

األرضية ليمأل النفس 
إشراقًا والعــــين

بهجًة وحيوية

اإر�سادات �سياحية

اأثن���ا  الرباع���ي  الدف���ع  �شي���ارة  اإ�شتخ���دام   �1
الذهاب اإىل املناطق اجلبلية والوعرة.

ارتداء املالب����ش املحت�شمة  ال�شائ���ح  عل���ى   �  2
التي ال تخد�ش الذوق العام.

3� مين���ع التق����اط �ش�����ور االأف���راد واالأ�شر اإال 
بع����د ا�شتئذانهم.

4 � يرجى اأخذ احليطة واحلذر اأثناء االنتقال 
بالقارب بالبحرية، اأو ال�شعود اجلبلي.

5� عدم ال�شباحة بالقرب من املزارع املوجودة 
عل���ى �شف���اف ال���وادي، مما ي�شب���ب حرجًا 

الأ�شحابه���ا الذين يخرج���ون يوميًا ملتابعة 

�شوؤون فالحتهم خ�شو�شًا الن�شاء.

6 � يج���ب عدم االق���رتاب من املزارع اخلا�شة 

باملواطنني وجني ثماره���ا اأو اإ�شعال النار 

بها لغر�ش الطبخ وغريه.

7 � ك���ون ال���وادي يق���ع بالق���رب م���ن املب���اين 
ال�شكني���ة يرج���ى من ال���زوار ع���دم اإ�شدار 

الع���ايل  وال�شجي���ج  املزعج���ة  االأ�ش���وات 

الذي بات يقلق القاطنني باملكان كثريًا.

� يرج���ى ع���دم العوم وال�شباح���ة يف الرك   8
الداخلية العميقة ملن ال يجيدون ال�شباحة.

9 � يج���ب االنتب���اه على االأطفال ويف�شل عدم 
ا�شطحابهم اإىل داخل الوادي خلطورته.

10 � يج���ب عل���ى الزائ���ر رم���ي املخلف���ات يف 
االأماك���ن املخ�ش�ش���ة لها، م���ع االجتهاد يف 

ترك املكان اأف�شل مما كان.
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علي الحجري رئيس لجنة السياحة في الغرفة لـ »          «:

مطلوب تعيين ممثل اقتصادي 
في سفاراتنا لجذب االستثمارات 

والتعــريـف بالســيـاحة
حوار: يو�سف بن اأحمد البلو�سي

اكد عل����ي بن �شامل احلجري ع�شو جمل�ش ادارة 

غرف����ة جت����ارةوا و�شناع����ة عمان، رئي�����ش جمل�ش 

اإدارة ف����رغ الغرف����ة يف خمافظ����ة �شم����ال ال�شرقية، 

القط����اع  ان  بالغرف����ة،   ال�شياح����ة  جلن����ة  رئي�����ش 

ال�شياح����ي واع����د يف ال�شلطنة، يف ظ����ل املقومات 

املتع����ددة التي تتمتع بها ال�شلطن����ة، �شواء اجلبال 

واالدوية وال�شحارى والكهوف.

وطال���ب احلج���ري خ���الل حديثه ل���� »وجهات« 

باأهمية وج���ود ممثل اقت�شادي يف �شفاراتنا يف 

اخل���ارج، من اأج���ل التعريف بال�شياح���ة والبيئة 

اال�شتثماري���ة التي تتمتع به���ا ال�شلطنة. م�شريا 

اىل ان �شع���ف الرتوي���ج اح���د التحدي���ات الت���ي 

تواج���ه القط���اع ال�شياح���ي، وان �شع���ف تدف���ق 

االأع���داد ال�شياحي���ة اىل ال�شلطن���ة م���ن اأ�شب���اب 

يف  لال�شتثم���ار  العم���اين  امل�شتثم���ر  تخ���وف 

ال�شياحة الرتفيهية. 

وطال����ب باأهمية وجود العار�����ش العماين خالل 

م�شاركاتن����ا يف املعار�����ش الدولي����ة، حت����ى يعطي 

�شورة اقرب لل�شياحة العمانية وان يكون املر�شد 

عماني����ا، �شواء يف الداخل او اخل����ارج النه اعرف 

مبقوم����ات ال�شلطن����ة ال�شياحي����ة. واك����د عل����ى ان 

ا�شع����ار الغ����رف يف ال�شلطن����ة مرتفع����ة مقارنة مع 

ال����دول االخرى املجاورة او حت����ى اال�شيوية، الن 

�شاحب املن�شاأة الفندقية ي�شع اال�شعار من ذاته. 

وا�ش����اف، ان����ه من امله����م ان نعم����ل ا�شرتاتيجية 

اي�ش����ا  نعم����ل  ان  االه����م  ولك����ن  امل����دى  طويل����ة 

ا�شرتاتيجي����ة ق�ش����رية امل����دى له����ذا القط����اع حتى 

ن�شتطي����ع ان نرف����ع م����ن م�شاهمت����ه ال�شنوي����ة يف 

الن����اجت املحلي االجمايل ال����ذي ناأمل ان ت�شل اىل 

اك����رث من 7 يف املئ����ة يف ال�شن����وات املقبلة ولي�ش 

اقت�شارها على 3 يف املئة.

وق����ال عل����ي ب����ن �ش����امل احلج����ري رئي�����ش جلنة 

ال�شياحة يف الغرفة، انه من املهم ان تعمل ال�شياحة 

يف ال�شلطن����ة طوال الع����ام ولي�����ش االقت�شار على 

مو�ش����م واح����د فق����ط، م�ش����ريا اىل ان �شالل����ة تعد 

من امل����زارات ال�شياح����ة الواع����دة لل�شلطنة لتكون 

ال�شياح����ة فيه����ا على مدار الع����ام ولي�ش يف مو�شم 

اخلري����ف، ب����ل ان ال�شياحة ال�شتوية ب����داأت اليوم 

تاأخذ طريقها ب�شكل جيد يف املحافظة. 

واأ�ش���ار اىل ان���ه من امله���م اي�ش���ا ان نعمل على 

تعزي���ز ال�شياحة يف مو�شم ال�شيف على ال�شريط 

ال�شاحل���ي من �شور اىل �شالل���ة يف ظل ان اجلو 

يكون معتدال هناك وبالتايل يتطلب ان نعمل على 

عم���ل ج���دول �شياحي من خ���الل تفعي���ل الرامج 

ال�شياحي���ة والتعري���ف بذل���ك ال�شري���ط ال�شاحلي 

امله���م يف فرتة ال�شيف.  م�شددا على اهمية اعطاء 

ال�شياح���ة يف  لقط���اع  اك���ر  م�شاح���ة ترويجي���ة 

ال�شلطنة يف املرحل املقبلة، خا�شة واأن حمافظات 

وكل  ال�شياحي���ة  باملقوم���ات  زاخ���رة  ال�شلطن���ة 

حمافظ���ة قد متتاز عن االخرى مبقوماتها، ومثال 

ذل���ك حمافظ���ة م�شن���دم، الت���ي حتت���اج اىل تركيز 

اك���ر عليه���ا يف الف���رتة املقبلة، يف ظ���ل مقومات 

املتع���دد والت���ي قد تختل���ف �شيئا ع���ن املحافظات 

االخرى، اي�شا، هناك الباطن���ة باوديتها وقالعها 

و�شواطئه���ا، وهن���اك يف الداخلي���ة جب���ل �شم�ش 

واجلبل االخ�شر، اما يف حمافظة ال�شرقية �شمال 

وجنوب، هناك مكنونات �شياحية متعددة، وكذلك 

احل���ال يف الو�شط���ى هن���اك ال�شوميي���ة والدق���م، 

بجان���ب الرب���ع اخل���ايل هن���اك �شح���ارى جي���دة 

وت�شلح ل�شياحة املغامرات.

ب���ات دورا  االع���الم  ان دور  وق���ال احلج���ري، 

ا�شا�شيا، لتو�شي���ل الر�شالة عن القطاع ال�شياحي 

يف ال�شلطنة بهدف التعري���ف بهكذا قطاع حيوي 

ب���ات ي�ش���كل تنوع���ا يف اجم���ايل الن���اجت املحلي 

للدول التي تبحث عن التنوع يف م�شادر الدخل.

وق���ال ان امل�ش���روع ال���ذي تعم���ل علي���ه وزارة 

ال�شياحة م���ع �شركة الديار القطري���ة �شوف يعزز 

القطاع ال�شياحي يف حمافظة ال�شرقية و�شيخدم 

العدي���د م���ن املناط���ق ال�شياحية هن���اك، وهي من 

امل�شاري���ع اجلي���دة التي تعزز وترفد ه���ذا القطاع 

احلي���وي. وا�ش���ار اىل ان جب���ل �شم����ش واجلبل 

االخ�شر، يحتاجان اىل ان نعمل عليها يف اجلذب 

ال�شياح���ي يف ف���رتة ال�شي���ف اكرث من���ه يف فرتة 

ال�شتاء من اجل جذب ال�شياح.

تحديات

ق���ال علي احلج���ري، اننا اب���رز التحدي���ات التي 

نواجها �شعف احلمالت االعالمية لقطاع ال�شياحة 

يف ال�شلطن���ة، وه���و م���ا يتطلب تكثيف ه���ذا االمر 

ب�شكل اكر يف الفرتة املقبلة، حتى نعرف ال�شياحة 

العمانية بني اقراننا اخلليجيني واالوروبيني. 

وا�ش����ار اىل اأنه البد من وج����ود توافق فيما بني 

ال�ش����ركات ال�شياحي����ة الكب����رية واالخ����رى من فئة 

ال�شغ����رية واملتو�شط����ة حت����ى يتم االرتق����اء ورفع 

م�شتوى ال�شركات ال�شغرية حتى تكون يف ارتقاء 

دائم مبا يعزز القطاع ال�شياحي يف بالدنا.

وان يت����م احال����ة بع�����ش االعم����ال للموؤ�ش�ش����ات 

املوؤ�ش�ش����ة  �شاح����ب  يياأ�����ش  ال  حت����ى  ال�شغ����رية 

ال�شغ����رية بان����ه يفقد العم����ل وان كل �ش����ئ تلتهمه 

ال�شركات الكبرية، لذا يجب ان يتم تقا�شم االعمال 

يف القطاع، حتى تت�شع اعداد ال�شركات التي تعمل 

يف القطاع ومتنوعة من كبرية و�شغرية وان الكل 

ي�شتفيد من فوائد ال�شياحة.

واأ�ش���ار رئي�ش جلن���ة ال�شياح���ة، اىل ان وزارة 

ال�شياح���ة ترح���ب باجلمي���ع وتفت���ح ابوابها لكل 

املوؤ�ش�ش���ات، وانها فقط ترح���ب بامل�شتثمر اجلاد 

الذي يعزز القطاع ويرفده مب�شاريع، ان الوزارة 

تعم���ل عل���ى تطوي���ر ا�شي���اء كث���رية يف القط���اع، 

وت�شه���ل للمواط���ن. وطال���ب احلج���ري، باهمي���ة 

وجود ادارة عمانية يف كافة ال�شركات، الن االدارة 

العماني���ة �شتفك���ر بع���دة امناط ولي����ش على منط 

واحد، يف ظ���ل اننا نحت���اج اىل �شياحة متنوعة، 

�ش���وف  العم���اين  ال�شرك���ة  �شاح���ب  وج���ود  الن 

يعم���ل على تو�شي���ل العادات العماني���ة والتقاليد 

وال�شورة احل�شارية اجليدة عن ال�شلطنة �شواء 

خ���الل م�شاركات���ه يف املعار����ش الدولي���ة، او من 

خالل حتى وجود املر�شد ال�شياحي العماين الذي 

يعر عن �شورة ان�شان عمان.

متاحــــــف 

واأك����د عل����ي احلجري ان م����ع وج����ود العديد من 

املتاح����ف يف ال�شلطنة، لك����ن هذه املتاحف ال تعمل 

ب�ش����ورة جي����دة، يف ا�شتقب����ال اع����داد كب����رية من 

ال����زوار، وه����ذا لي�ش من وزارة ال����رتاث والثقافة، 

وامنا من مالك املتاحف، يف ظل النق�ش احلا�شل 

باملتاح����ف  والتعري����ف  والرتوي����ج  االدارة  يف 

املوج����ودة. وق����ال ان هن����اك ع����دد م����ن املوؤ�ش�شات 

لديها اخفاق يف امل�شتوى الذي تعمل عليه، ب�شبب 

�شع����ف االدارة يف ال�شاأن املايل غريه. واننا نعمل 

عل����ى تعزي����ز دور ه����ذه املتاح����ف من خ����الل كيفية 

التغلب عل����ى م�شكالته����ا الداخلية حت����ى ميكن ان 

ترثي القطاع. 

كم����ا انن����ا ن�شع����ى اىل الدف����ع ب�شكل اك����ر لدور 

الط����ريان العماين، خا�ش����ة ان ت�شويقه كبري جدا، 

كناق����ل وطني، وكيف ميك����ن ان يعزز ه����ذا الناقل 

دور ال�ش����ركات ال�شياحي����ة يف الرتويج عن نف�شها 

على منت خطوط الطريان العماين.

و�شدد علي احلجري رئي�ش جلنة ال�شياحة يف 

غرف���ة جتارة و�شناعة عمان، عل���ى اهمية وجود 

العار�ش العماين لل�شياحة يف املعار�ش الدولية، 

وانه م���ن اخلطاأ وج���ود عار�ش غ���ري عماين يف 

م�شاركاتنا اخلارجية، النه يعطي �شورة مغايرة 

ع���ن عمان. كم���ا انه من اخلطاأ وج���ود مر�شد غري 

عم���اين داخل ال�شلطنة اي�ش���ا، م�شريا اىل عملية 

االر�ش���اد مهم���ة جدا، ويج���ب ان املر�ش���د اوال ان 

ي���درك دوره، ويفهم مقومات ال�شلطنة وتاريخها 

ما ي�شم���ح ان ام���رره اىل ال�شائح ع���ن ال�شلطنة، 

واين ابرز املواقع التي يجب ان يزورها ال�شياح 

خالل و�شولهم اىل ال�شلطنة. وانه على ال�شركات 

ال�شياحي���ة ان ت�شج���ل املر�ش���د ال�شي���اح العماين 

اوال، ليقوموا بعملي���ة االر�شاد، وهذه توجيهات 

يج���ب ان تقوم به���ا وزارة ال�شياح���ة واي�شا من 

غرف���ة التج���ارة وال�شناع���ة، خ���الل التقائه���ا مع 

القطاع اخلا�ش.

و�شدد عل����ى اهمية وجود معاهد داخل ال�شلطنة 

لتدري����ب ال�شباب على االر�ش����اد ال�شياحي، وكل ما 

ميكن ان يقدم لل�شياح، من عادات وتقاليد، وتاريخ 

عم����ان وما تزخ����ر به بالدنا. وقال ان����ه قبل خم�شة 

ع�شر عاما كان لدين����ا مر�شدين �شياحيني عمانيني 

لكنهم ترك����وا املهنة وانتقلوا اىل الوزارات، ولكن 

كان يجب ان اخذهم اىل وزارة ال�شياحة او البيئة 

او ال����رتاث والثقافة، كونه����م ا�شحبوا بيت خرة 

من جمال االر�شاد ال�شياحي. 

أسعار الغرف في السلطنة مرتفعة جدا وندرس حلواًل لها

المرشد السياحي العماني 
األجدر بحمل  مسؤولية 
التعريف بالسلطنة في 

الداخل والخارج

ضعـــف الــترويـج أبـــرز 
تحــديات الســـياحـة 

فــي الســلطــنة
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علي الحجري رئيس لجنة السياحة في الغرفة لـ »          «:

مطلوب تعيين ممثل اقتصادي 
في سفاراتنا لجذب االستثمارات 

والتعــريـف بالســيـاحة

ا�ستراتيجية ال�سياحة

وق����ال، ان ا�شرتاتيجي����ة ال�شياح����ة الت����ي ت�شع 

لبناته����ا وزارة ال�شياح����ة االن، نتطل����ع الن حتقق 

نقل����ة كبرية يف القطاع يف املرحلة املقبلة.  وا�شار 

اىل انه من املهم اال�شتماع اىل اجلميع خالل و�شع 

ت�شورات ه����ذه اال�شرتاتيجية، ومن ثم تتم فلرتة 

االراء، وو�شعها يف اطار اال�شرتاتيجية. 

وا�شار اي�ش���ا اىل مراعاة ان تك���ون املنتجعات 

ال�شياحي���ة بعيدا ع���ن التجمع���ات ال�شكانية، النه 

اذا م���ا اعطينا اليوم ار�ش���ا لبناء منتجع ما، نرى 

خ���الل �شن���وات قليل���ة زحف���ا �شكاني���ا عل���ى مكان 

وج���ود املنتجع، وبالتايل يج���ب ان ينقل املنتجع 

ولي����ش ال�ش���كان، لذل���ك عل���ى وزارة اال�ش���كان ان 

تدر����ش هذا االم���ر درا�شة �شحيح���ة، وتو�شع له 

خمطط���ات وا�شحة. ل���ذك يجب ان تك���ون وزارة 

اال�ش���كان �شريك ا�شا�شي يف و�شع اال�شرتاتيجية 

ال�شياحي���ة، الن���ه اذا م���ا اردنا ان نخط���ط الن�شاء 

ف���اإن ه���ذا يق���ع عل���ى وزارة  منتج���ع او فن���دق، 

اال�ش���كان، وبالت���ايل ال يجب ان تن�ش���اأ منتجعات 

و�شط احياء �شكنية. 

اأ�سعار الغرف

واعرتف عل����ي بن �شامل اجلح����ري رئي�ش جلنة 

ال�شياح����ة يف الغرف����ة، قائ����ال: ان ا�شع����ار الغ����رف 

يف ال�شلطن����ة مرتفعة مقارنة مع ال����دول االأخرى. 

م�شريا اىل اننا نبحث عن ال�شياح، وبالتايل علينا 

ان نقلل ا�شع����ار الغرف االيوائي����ة، وكلما اوجدنا 

الغ����رف اجلي����دة والوج����ود تدفق �شياح����ي بعدها 

ننظ����ر يف رف����ع اال�شع����ار، ولك����ن اي�ش����ا ان تكون 

معقولة مقارنة مع الدول االأخرى.

واي�ش����ا  اخلا�����ش  القط����اع  عل����ى  يج����ب  واإن����ه 

احلكومة درا�شة امر ا�شعار الغرف املرتفعة، واننا 

حتى االن مل جنل�ش مع ا�شحاب الفنادق لتدار�ش 

ا�شع����ار الغرف، النه ي�شع اال�شعار من ذاته ولي�ش 

هناك رقابة عليه من اجلهات املعنية.

و�ش����دد عل����ى اهمي����ة اع����ادة ترتي����ب البي����ت من 

الداخ����ل، حتى يتم ت�شحيح و�ش����ع ا�شعار الغرف 

املرتفعة ج����دا يف ال�شلطنة، ومن ث����م نقيم ونحدد 

اال�شع����ار ل����كل فئة. وان تك����ون اال�شع����ار متوافقة 

مع م����ا هو موجود �شواء من خدم����ات او االكل او 

غريها. وطال����ب ا�شحاب الفن����ادق بعدم ا�شتغالل 

ال�شائح من خالل رفع اال�شعار، الننا نريد ال�شائح 

ان يعود الينا مرة اخرى ومرات.

مكاتب تمثيل �سياحي

وا�ش����ار احلج����ري اىل انه من اجلي����د يف بع�ش 

االحي����ان ان تك����ون هن����اك مكاتب متثي����ل �شياحي 

لل�شلطنة يف اخل����ارج، ولكن من االهم ان تتواجد 

ه����ذه املكات����ب يف �شفاراتنا يف اخل����ارج، وتعيني 

عماني����ني للقي����ام بعملية الرتوي����ج لل�شلطنة هناك 

كمملثني لوزارة ال�شياحة يف ال�شفارة. 

وان����ه يج����ب ان نك����ون �ش����ركاء وحتم����ل بع�ش 

التكالي����ف من اج����ل تاأهيل املر�شدي����ن ال�شياحيني 

او املروج����ني لنا يف الداخ����ل او اخلارج وان على 

احلكومة والقطاع اخلا�ش حتمل جزء من تكاليف 

احلم����الت الرتويجية، يف اخل����ارج، حتى نو�شل 

ر�شالتنا اىل اخلارج.

واك����د انه م����ن االهمي����ة الرتكيز عل����ى ال�شياحة 

الداخلية، الأنها هي اال�شا�ش للنجاح، الن ال�شياحة 

اخلارجية ميكن ان نفقدها او نتاأثر برتاجعها يف 

اي وق����ت، لك����ن ال�شياح����ة الداخلية ه����ي من يبقى 

لدين����ا، لذل����ك علينا االهتم����ام  ال�شياح����ة الداخلية 

املحلي����ة واي�ش����ا اخلليجي����ة، ب�ش����كل اك����ر، الن����ه 

ركي����زة ا�شا�ش ملرحلة مهمة. وبالتايل علينا و�شع 

ا�شرتاتيجية لها، اي ال�شياحة الداخلية، من خالل 

اعط����اء وع����ي ع����ن ال�شياح����ة الداخلي����ة واهميتها 

ل����كل ان�شان وو�شع ا�شعار جدي����دة لها، وعلينا ان 

ندخل ال�شياحة يف املناهج الدرا�شية ويف كلياتنا 

وجامعاتنا حت����ى يتهياأ املجتمع بكافة اطيافه لهذا 

القط����اع الواع����د. وعلين����ا ان ركز عل����ى ان يتعرف 

ال�شي����اح على كل املواقع ال�شياحي����ة يف ال�شلطنة، 

ومي����ر عليها ولي�ش االقت�شار عل����ى مواقع حمددة 

مثل �شاللة او م�شقط، ولدينا يف ال�شلطنة مواقع 

عديدة يجب ان يتعرف عليها ال�شياح.

�سياحة ترفيهية

وقال �شامل احلجري، ان البنية اال�شا�شية لقطاع 

ال�شي����اح الرتفيهي����ة حتت����اج اىل ا�شتثم����ار ق����وي، 

وا�شتثمار خارجي اكر م����ن الداخلي، خا�شة يف 

ظل وجود تخوف من امل�شتثمر املحلي لال�شتثمار 

يف الداخ����ل، ولع����ل من ا�شب����اب التخ����وف �شعف 

االع����داد ال�شياحية لل�شلطنة، وبالتايل علينا ازالة 

اخل����وف ع����ن امل�شتثمر، م����ن خالل ج����ذب االفواج 

ال�شياحي����ة لل�شلطنة، وان ما ن����راه من مهرجانات 

يف �شالل����ة يف مو�شم اخلريف فهذا لي�ش مهرجان 

حقيقي بق����در ي�شبع رغبة ال�شي����اح، وهي �شعيفة 

ومملة للغاية، ونتوقع ان تق����ل االعداد ال�شياحية 

يف مو�ش����م اخلري����ف يف ال�شن����وات املقبل����ة، لعدم 

الق����درة عل����ى التطوي����ر وتوفري البني����ة الرتفيهية 

لل�شي����اح وخا�شة لالطفال والعائالت. وا�شار، اىل 

ان ال�ش����ركات املحلي����ة ال ميك����ن ان ت�شتثمر كما ما 

ي�شتثم����ر من قب����ل ال�شركات املحلي����ة يف دبي على 

�شبي����ل املث����ال يف ال�شياح����ة الرتفيهي����ة، وبالتايل 

علين����ا ان ن�شتقطب ال�ش����ركات الكبرية التي ميكن 

ان ت�شخ االموال يف هكذا ا�شتثمار. 

 دور ال�سفارات

وع����ن دور ال�شفارات يف التعريف بال�شياحة يف 

اخل����ارج، قال رئي�����ش جلنة ال�شياح����ة يف الغرفة: 

ان����ه الب����د ان نرف����ق او نلحق بال�شف����ارات �شخ�ش 

اقت�ش����ادي، او احل����اق ا�شخا�����ش دبلوما�ش�ش����ني 

لديهم فكر وتخ�ش�ش اقت�شادي. و�شرب احلجري 

مثال بوزير ال�شياحة، الذي كان �شفريا يف فرن�شا، 

واليوم ه����و وزيرا لل�شياحة. وه����و ما نبحث عنه 

اليوم لوجودهم يف ال�شفارات بحيث يكون �شامال 

واال يقت�شر على �شخ�ش دبلوما�شي فقط.

بوابة �سمالية وجنوبية

وحول النظ����رة امل�شتقبلي����ة لبوابت����ي ال�شلطنة 

م�شن����دم يف ال�شم����ال وظفار يف اجلن����وب، ليكونا 

دعامة للقط����اع ال�شياحي م�شتق����ال، قال احلجري، 

ان هذي����ن املكان����ني مهم����ني للقط����اع ال�شياحي يف 

ال�شلطن����ة،  وان����ه رغ����م وج����ود ع����دد م����ن التدف����ق 

ال�شياح����ي عر ال�شفن، اال ان ه����وؤالء ال�شياح غري 

م�شتف����اد منهم حقيقيا، الن الفن����ادق ال ت�شتفيد من 

�شياح ال�شفن، ولكن فق����ط هناك ا�شتفادة ب�شيطة، 

بينما م�شندم الي����وم ت�شتفيد ال�شياح القادمني من 

االمارات وخا�شة من دبي، رغم �شكاوى العراقيل 

يف املراك����ز احلدودي����ة. وعلين����ا ا�شتغ����الل هاتني 

املحافظتني اال�شتغالل االمث����ل، يف امل�شتقبل، كما 

ان����ه علين����ا ا�شتغ����الل منطق����ة الدقم �شياحي����ا، الن 

ال�شفن التي تاأتي اىل الدقم ت�شكل افواج �شياحية، 

الن ال�شائ����ح ال����ذي ياأت����ي ع����ر ال�شف����ن التجارية، 

ويتوقف ي����وم او �شاعات يريد اخلروج من املكان 

ال����ذي فيه، وبالت����ايل علينا ا�شتغ����الل ذلك �شياحا، 

وعمل جوالت �شياحية لهم يف الو�شطى. 

برنامج �سياحي

واأك����د احلجري انه م����ن االهمية ان نعمل جدول 

حم����دد ل�ش����ركات ال�شياح����ة، وعم����ل ج����دول مث����ل 

خطوط الط����ريان، بحيث يتم اال�شتف����ادة ال�شياح 

القادم����ني اىل ال�شلطن����ة، وع����دم ارتب����اط ال�شياح 

مبواق����ع حمددة فقط يف الداخلي����ة او ال�شرقية او 

م�شق����ط، ب����ل لدينا مواق����ع عدديدة منه����ا الر�شتاق 

وع����ري و�شح����ار والو�شطى وبالت����ايل يجب ان 

ن�ش����ع جدوال لل�شياح حتى يتم اطالة املدة الزمنية 

لل�شياح يف ال�شلطنة. 

ا�ستراتيجية 2040 

وعن وت�شوره لقطاع ال�شياحة يف ا�شرتاتيجية 

اال�شرتاتيجية  ه����ذه  ان  ق����ال احلجري،   ،2040
اوال  ن�ش����ع  ان  علين����ا  ولك����ن  امل����دى،  طويل����ة 

ا�شرتاتيجي����ة ق�شرية املدى له����ذا القطاع، وال �شك 

2040 جي����د ان نعم����ل عليه����ا  ان ا�شرتاتيجي����ة 

كنظرة بعي����دة، ولكن اوال ان ن�ش����ع ا�شرتاتيجية 

خلم�����ش �شن����وات لنتع����رف عل����ى ما نريد م����ن هذا 

القطاع ال�شياح����ي، حتى انعا�����ش ال�شياحة، حتى 

ن�ش����ل اىل ا�شرتاتيجي����ة طويل����ة امل����دى. ونح����ن 

نحتاج اىل ا�شي����اء ب�شيطة لتطوير ال�شياحة حتى 

يح�����ش بها املواط����ن، ويعمل ك�شري����ك ا�شا�شي يف 

الدفع لهذا القطاع. 

وا�شار اىل انن����ا نتوقع ان تكون ن�شبة م�شاهمة 

قط����اع ال�شياح����ة ب�ش����كل اك����ر يف الن����اجت املحلي 

االجم����ايل لت�ش����ل اىل 6 و 7 يف املئ����ة، م����ع ق����رب 

انته����اء ا�شرتاتيجية 2020، حي����ث امامنا قرابة 

ارب����ع �شنوات وبامكاننا ان نحق����ق ال�شيء االكر 

يف هذه املرحلة . 

نركز على أهمية وجود العارض العماني في المشاركات الدولية

علينا ان نفكر في 
استراتيجية قصيرة المدى 
للسياحة قبل ان نفكر في 

استراتيجية 2040 

ضعف األعداد السياحية 
من أسباب تخوف  العماني 

لالستثمار في السياحة 
الترفيهية
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م�سقط- منى المعولية ونا�سر الرزيقي

برغ���م الغياب ال تزال تبث ح�شورها وال تزال تنادي 

م���ن بني اأط���الل التاري���خ متحدثة عن حقبته���ا ول�شان 

حالها يق���ول اإقراأوا تفا�شيلي واأخمروا عباب اأجزائي 

واأزيلوا �شب���اب االأيام عني ليت�شن���ى لكم الغو�ش يف 

عمق تفا�شيلي.

تعال����وا نبحر معا ون����رتك عمالقة ال�شف����ن واأ�شرعتها 

ون�شل����ط ال�شوء عل����ى قارب �شغري ال يزي����د طوله على 

ع�ش����رة اأمتار اإنها »ال�شا�شة« تلك التي لفتت نظر البحار 

والكاتب وامل�شكت�شف الرنويجي ثور هريدال حني عر 

ال�شلطن����ة بحرا يف ع����ام 1978 و�شدت تل����ك ال�شفينة 

امل�شنوع����ة من جريد النخيل انتباه����ه عندما راأها على 

�شواط����ئ مدينة �شحار مما جعل����ه يخمن اإن هذا النوع 

من القوارب التقليدية ق����د يكون اإ�شتخدامه تواىل منذ 

ما يقارب 5000 عام اأي يف الع�شور الرونزية.

اإي�سال الموؤن

ويذهب هريدال يف توقعاته اإن ال�شا�شة كانت مبثابة 

�شفينة تقوم باإي�شال املوؤن اإىل جتار النحا�ش يف عهد 

)جم���ان( الذين كان���وا ير�شون بعيدا ع���ن ال�شاطئ يف 

انتظار االإنتهاء من حتميل الب�شائع.

ال�شا�شة ق���د تبدو ه�شة للوهل���ة االأوىل، اإال اإنها على 

العك����ش للمتمعن يف دقة �شنعه���ا يجدها على قدر عال 

من الثبات وال�شالبة خ�شو�شا اإذا ما مت جتفيفها جيدا 

بعد كل رحلة يتم االإبحار فيها.

ال�شا�ش���ه، قارب ي�شتخدم بغر����ش ال�شي�د ي�شنع من 

جريد النخ����ل. ورغم �شغر حجمه���ا، اإال اأنها قد حتمل 

اأربع�ة �شيادين يف اآن مع�ًا، ولت�شنيع »ال�شا�شة« ينظف 

جريد النخيل من اخلو�ش وال�شوك والزوائد، ويرتك 

حت����ى يجف، ث���م يو�ش���ع يف م���اء البحر لي���وم كامل، 

بعدها يوؤخذ وير�ش جنب�ًا اإىل جنب وميرر حبل رفيع 

داخل الع�شي، وي�شد يف اأماكن متعددة ليحفظ اجلريد 

مرتا�ش���ا، ثم ترك���ب جوان���ب ال�شا�شة وقاعه����ا، ويتم 

ح�شوه���ا من الداخل ب� »الك���رب«، كما ي�شتخدم اجلريد 

يف ت�شنيع ظهر ال�شا�شة.

ت�ســــــنيع

وقد ت�شتغرق عملية الت�شني����ع هذه ثالثة اأي�ام، كما 

يحت�����اج اإىل �شخ�شني لت�شنيعها، يوجد منها نوعان، 

نوع ي�شتخدم لل�شغوه وتكون ذات �شخامة من حيث 

العر�����ش، اأم����ا االأدوات واملعدات فه����ي ذاتها اخلا�شة 

بالعاملة ولكن اأقل حجمًا. اأما النوع الثاين اأقل �شاآلة 

يف احلج����م ومن اأ�شج����ار النخيل التي يت����م االختيار 

اأو االنتقاء منها خو�����ش منا�شب فهي نخلة اأم ال�شلى 

ونخلة ال�شهل الأن ال�شعف يتميز بال�شخامة، ويقت�شر 

ال�شي����د عليه����ا فق����ط عل����ى االأ�شماك �شغ����رية احلجم. 

وم�ش����ت االأي����ام وال�شن����وات ومل نع����د ن����رى ال�شا�شه 

اإال حا�ش����رة يف املتاح����ف اأو معار�����ش الزين����ة او يف 

املهرجان����ات وهن����ا ندعو جي����ل الي����وم اإىل اإحياء تلك 

املوروث����ات العريق����ه والبحث يف مكنوناته����ا واإبراز 

اأدق تفا�شيله����ا قبل اأن يرزها االأغ����راب واأن نرى كل 

م����ا يخ�ش تاريخن����ا درو�شا حا�شرة يف ذه����ن اأبنائنا 

يتوات����ر �شرده����ا ع����ر االأجي����ال عل����ى م����دى الع�شور 

والتاري����خ، ولع����ل اأب�شط تاأم����ل واأقله ه����و النظر يف 

كيفي����ة تعام����ل االإن�ش����ان العماين القدمي م����ع مكونات 

الطبيعة وكي����ف كان العمانيون يتفنون يف ت�شخري 

ه����ذه املعطي����ات خلدمته����م ل�شم����ان ك�ش����ب الرزق 

ولقمة العي�ش يف زمن مل يكن للنفط  وجود. ويف 

اأيام خلت من الت�شهيالت املتاحة يف حا�شرنا.

�ســـــــعــة

ويق���ول احلريف خمي�ش بن خلف���ان ال�شيزاوي 

م���ن والية �شنا����ش، ال�شا�شة ق���ارب �شغري يت�شع 

الأربع���ة اأ�شخا����ش، ومييز ه���ذه الق���وارب اأنها �شد 

الغرق مهم���ا واجهت من اأم���واج وعوا�شف وتقلبات 

بحري���ة، اإذ تدخل املياه من بني اجلريد وتخرج ويظل 

القارب طافيًا على �شطح املياه، عك�ش القوارب امل�شنعة 

حالي���ًا الت���ي متتل���ئ باملياه ف���ور تعر�شه���ا الأي خطر، 

وتختلف اأحجام القارب ح�شب الغر�ش من ا�شتعماله، 

فمنها م���ا ي�شل طول���ه اإىل 13 ذراع���ًا، واأ�شغره ت�شع 

اأذرع، وي�شع ال�شغري فردين والكبري اأربعة اأفراد.

مراحل

وي�شتطرد ال�شيزاوي قائال؛  اإن �شناعة ال�شا�شة متر 

مبراح���ل كثرية، تب���داأ بو�شع جري���د النخيل يف املياه 

مل���دة 15 يوم���ًا، وبع���د اإخراج���ه ينظف م���ن اخلو�ش 

واالأ�شواك لي�شبح اأكرث مرونة يف الت�شكيل والت�شنيع، 

وت�شنيع القارب الكبري ي�شتغ���رق اأربعة اأيام، ويعمل 

عليه ثالثة اأف���راد، وي�شل عمره االفرتا�شي اإىل اأربعة 

اأعوام اإذا ُجفف يف ال�شم�ش بعد كل رحلة �شيد.

واأ�ش���اف: قدمي���ًا كان يو�شع الك���رب يف قاع القارب 

)اجل���زء ال�شميك م���ن جريد النخي���ل(، لي�شاعد القارب 

عل���ى الطف���و واال�شتقرار على وج���ه املياه، اأم���ا اليوم 

فا�شتب���دل مب���ادة الفل���ني وبه���ذا ي�شبح الق���ارب اأخف 

وزن���ًا، وي�شتطيع حمل عدد اأكرث م���ن االأفراد، ويجري 

رب���ط اجلريد ببع�شه يف عملية بن���اء القارب بوا�شطة 

حبل م�شنوع من ليف النخيل، وحديثًا ت�شتخدم حبال 

بال�شتيكي���ة، ويو�ش���ع جريد النخيل ب�ش���كل متال�شق 

عر متري���ر احلبل داخل ع�ش���ي اجلري���د، اإ�شافة اإىل 

�ش���ده باحلبال يف موا�شع كثرية للحفاظ على اجلريد 

متال�شق���ًا، وتثبت جوان���ب ال�شا�شة وقاعه���ا وظهرها 

امل�شنوع اأي�شًا من جريد النخيل.

الشاشة..
على قدر عال من 

الثبات والصالبة 

خصوصا إذا ما تم 

تجفيفها جيدا بعد 

كـل رحـلة يـتـم
اإلبحار فيها

تلفت أنظار مستكشف نرويجي
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البابلوه..
مكونات البابلوه لعدد 6 

ا�سخا�ص:

■ طماطم طازجة عدد 2

■ ب�شل طازج عدد 5

هن���دي  اخ�ش���ر  فلف���ل   ■

عدد 6

)ل���و  جلج���الن  ورق   ■

حتبو(

■  ليمون طازج عدد 15

■  �شمك جيذر

■ ثوم طازج كامل

■  ملح

■ طحني ابي�ش

■  زيت

■ ر�شة فلفل احمر

■  جزع/ كركم

الطريقة:

1. و�ش���ع ال�شم���ك مع �شوي ج���زع / كركم 
وذرة ملح ويخلط ويرتك على جنب.

2. يقط���ع الب�شل والطماط على �شكل قطع 
كب���ريه يعن���ي ارب���اع طولي���ه. ويو�ش���ع 

يف الزي���ت عل���ى ن���ار هادئة حت���ى ين�شج 

فقط م���ن دون زيادة حتم���ري فقط ن�شوج 

. وحت���ى ال يتحم���ر او يح���رتق االف�ش���ل 

ا�شافة ن�شف كوب ماء حتى ين�شج.

3. يف���رم الث���وم م���ع فلف���ل واح���د اخ�ش���ر 
م���ع اجل���زع / الكرك���م وي�ش���اف للب�ش���ل 

والطماط على الن���ار وي�شاف الفلفل عدد 

الراأ�ش ويرتك  ف�شل  ب���دون  املتبقيات   5
ا�شاف���ة  اح���د  اراد  حلظ���ات. ويف حال���ة 

اجللجالن ي�شاف يف هذه املرحلة.

4. ي�شاف ال�شمك احللو مبا�شره مع الب�شل 
والثوم وهو على النار ويرتك حلظات.

الطازج  الليمون  املاء مع ع�شري  5. ي�شاف 
عل���ى اخللي���ط يف الن���ار مع ا�شاف���ة امللح 

مع رفع درجة احلرارة حتى يغلي.

ابي�ش مع كوب  4 مالعق طحني  6. يخلط 
ماء وي�شفى ماء الطحني يف كوب ثاين

وو�شع الطحني م���ع اخلليط على النار وهو 

يف���وح . طبع���ا م���ع البابلوه يت���م اكل ارز 

ابي�ش ب�شمتي مع ال�شمن.

كرة الكنافة بحشو 
القشطة والتفاح

رقبة الغنم
المحـشــــية

المكونات

2 قطعة رقبة غنم
2 كوب اأرز ق�شري احلبة )م�شري(

4 ملعقة كبرية زيت
300 جرام حلم مفروم

1 حبة �شغرية ب�شل مفروم
2 ملعقة �شغرية ملح

1 ملعقة �شغرية قرفة
1 ملعقة �شغرية بهار م�شكل

4 قطعة ورق غار
1 عود قرفة

اأرباع 2 حبة كبرية ب�شل مقطع 
10 حبة هيل

اأ�شود �شحيح 10 حبة فلفل 
0.5 كوب �شنوبر مقلي

0.5 كوب ف�شتق حلبي مقلي

 االإعـــــداد

اأو اجلزار تخلي����ش الرقبة من  اللح���ام  اأطلب���ي م���ن   .1
العظ���م لت�شب���ح عل���ى �ش���كل قطع���ة حل���م م�شتطيل���ة. 

اأن���رثي قلي���ل م���ن املل���ح، القرف���ة والبه���ار عل���ى قطع 

الرقبة وادعكيها بخفة. دعيها جانبا.

30 دقيقة. انقعيه ملدة  ثم  االأرز عدة مرات  اإغ�شلي   .2
3. يف ق�������در �شمي���ك القاع��������دة �ش�����ع���ي الزيت و�شعي 
الق���در على ن���ار متو�شط���ة لي�شخ���ن الزي���ت. اأ�شيفي 

اللح���م وقلبي على النار اإىل اأن جت���ف متاما وي�شبح 

لونها بن�����ي.

اأن  اإىل  دقيقتني  اأو  دقيقة  ملدة  الب�شل وقلبي  اأ�شيفي   .4
يل���ني الب�شل. اأ�شيف���ي امللح، القرف���ة، البهار، و�شفي 

االأرز واأ�شيفي���ه عل���ى اللح���م. قلب���ي لع���دة ث���واين. 

اأ�شيفي مق���دار كوب من املاء. دع���ي االأرز يطهي على 

نار متو�شطة ليت�شرب املاء متاما.

اأح�شري خيط واإبرة.  .5
6. �شع���ي مق���دار 4 اإىل 5 مالعق م���ن االأرز املطهي يف 

و�ش���ط قطع���ة الرقب���ة. با�شتعم���ال االإب���رة واخلي���ط 

اأقفل���ي حلم الرقبة عل���ى االأرز جيدا كي ال يخرج االأرز 

من الرقبة اأثناء الطهي. اإح�شي الرقبة الثانية اأي�شا.

7. يف ق���در عميق �شعي كمي���ة وفرية من املاء، اأ�شيفي 
ورق الغ���ار، القرف���ة، الب�ش���ل، الهي���ل والفلفل، �شعي 

القدر على ن���ار متو�شطة ليغلي امل���اء. �شعي الرقبات 

يف امل���اء املغلي ودعيها تطهي على النار ملدة �شاعة اأو 

اإىل اأن ين�شج اللحم.

8. اأ�شيفي املزيد من املاء على ما تبقى من االأرز و�شعيه 
على نار هادئة لين�شج متاما.

9. للتق���دمي: يف مقالة وا�شعة �شعي مقدار ن�شف كوب 
م���ن زي���ت ال���ذرة و�شع���ي املقالة عل���ى ن���ار متو�شطة 

لي�شخ���ن الزي���ت. �شعي الرقب���ات املطهي���ة يف الزيت 

وقلب�������ي لع������دة دقائ���ق اإىل اأن ي�شب���ح ل���ون الرقبات 

ذه����بي م�شهي.

10. اأ�شكبي االأرز يف طبق تقدمي وا�شع. وزعي الرقبات 
قدم���ي  والف�شت���ق.  ال�شنوب���ر  ووزع���ي  االأرز  عل���ى 

مبا�شرة مع اللنب الزبادي اأو �شلطة اللنب واخليار.

أكـــالت عــــالمية

المكونات

1 باكيت كنافة
2 كوب حليب

1 كوب كرمية �شائلة
0.25 كوب دقيق

3 ملعقة كبرية ن�شا
4 ملعقة كبرية �شكر

1 ملعقة �شغرية ماء الزهر
1 كوب �شرية )قطر، �شربات(

2 ملعقة كبرية زبدة
3 حبة كبرية تفاح مق�شر مقطع مكعبات �شغرية

1 ملعقة �شغرية ن�شا
4 ملعقة كبرية �شكر

0.5 ملعقة �شغرية قرفة

االإعداد

1. اأخرج���ي باكيت الكنافة من الثالجة ) الفريزر( ودعي 
يف املطب���خ لي�شبح يف درجة ح���رارة الغرفة وتتخل�ش 

الكنافة من الثلج.

2. الق�شط���ة: يف ق���در �شمي���ك القاع���دة �شع���ي احللي���ب، 
الكرمي���ة، الدقي���ق، الن�ش���ا، ال�شك���ر وماء الزه���ر. قلبي 

املواد مبلعقة خ�شبية قبل و�شع القدر على النار.

3. �شع���ي القدر على ن���ار متو�شطة مع ا�شمرتار التقليب 
دع���ي  الق�شط���ة.  وتتما�ش���ك  احل���لي���ب  يغل������ي  اأن  اإىل 

الق�شط����ة لتب���رد متاما.

4. ح�ش���و التفاح: يف قدر �شمي���ك القاعدة �شعي الزبدة، 
التف���اح، الن�شا، ال�شك���ر والقرفة، �شعي الق���در على نار 

متو�شط���ة ودعي التفاح يطه���ي ملدة 10 دقائ���ق اأو اإىل 

اأن يلني التفاح متاما. دعي التفاح ليرد متاما.

5. لت�شكي���ل ك���رة الكنافة: يف مق���الة عالية احلافة �شعي 
الزي���ت وال�شم���ن. �شع���ي املق���الة عل���ى ن���ار متو�شط���ة 

لي�شخن الزيت.

6. اأح�ش���ري 2 مغرف���ة طع���ام عميق���ة مبقا�شني خمتلفني 
بحيث تكون مغرفة كبرية ومغرفة اأ�شغر قليال.

7. خ���ذي خ�شلة من الكنافة و�شعيه���ا يف املغرفة االأكر 
و�شع���ي فوقها املغرف���ة االأ�شغ���ر لت�شب���ح الكنافة على 

�ش���كل ك���وب اأو ن�ش���ف ك���رة. �شع���ي الكناف���ة التي بني 

املغرفتني يف الزيت ال�شاخ���ن وانتظري اإىل اأن يت�شكل 

ك���وب من الكنافة ) ال ترفعي املغرفة االأ�شغر اإىل بعد اأن 

تتما�شك الكنافة على �شكل كوب(. دعي كوب الكنافة يف 

الزيت لي�شبح لونه ذهبي فاحت. �شعي كوب الكنافة يف 

طبق جانب���ي. اأكملي ت�شكيل بقية الكناف���ة اإىل اأن�شاف 

كرات اأو اأكواب كنافة.

8. للتقدمي: با�شتعمال ملعقة طعام كبرية وزعي الق�شطة 
يف ن�ش���ف عدد اأك���واب الكنافة، وزعي قلي���ل من ح�شو 

التف���اح عل���ى الق�شط���ة، غط���ي احل�ش���و ببقي���ة اأك���واب 

الكناف���ة لت�شبح على �شكل كرة كنافة حم�شوة بالق�شطة 

والتف���اح. وزع���ي ال�ش���رية على ك���رات الكناف���ة ، زيني 

بالف�شتق احللبي الناعم وقدمي مبا�شرة.
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مطل���ع  يف  االأثري���ة  "ب���ات"  مدين���ة  تك���ن  مل 

ال�شبعينيات املا�شية اإال جمرد اأكوام من حجارة، 

تتناث���ر يف البق���اع واملرتفع���ات، وتن�شج املخيلة 

ال�شعبي���ة حولها ق�ش�ش���ا واأ�شاطري، حت���اول اأن 

تعطي لها تف�شريا، وحينها مل يدر يف خلد اأحدهم 

اأن ه���ذه االأك���وام تعود بزمنه���ا اإىل االألف الثالث 

قب���ل املي���الد، واأن �شكانه���ا ق���د عا�ش���وا يف ع�شر 

اأطلق عليه بالع�شر الرونزي، واأن امل�شافة التي 

تف�شل بني من بنى تل���ك االأبراج ال�شبيهة بخاليا 

النح���ل، وبني �ش���كان ب���ات احلالي���ني، ت�شل اإىل 

خم�ش���ة اآالف �شنة، لذل���ك فالزيارة اإىل م�شتوطنة 

"بات" الواقعة يف جهة ال�شرق من والية عري 
مبحافظة الظاهرة هي زيارة ا�شتثنائية للتاريخ، 

والوق���وف عند اأطالله���ا واأبراجه���ا اأ�شبه بقراءة 

ف�ش���ول مثرية من ذلك الزمن البعيد، وكلما اأمعن 

الزائر النظ���ر اإىل تلك االأب���راج، تلوح له ق�شمات 

من مالمح ح�شارة ُعمانية موغلة يف القدم

تنقيب

ومع بداي���ة �شنوات ال�شبع���ني، قامت ال�شلطنة 

بالتع���اون  ال���رتاث والثقاف���ة  ممثل���ة يف وزارة 

م���ع بعث���ات اأثري���ة خمتلف���ة )دمناركي���ة واأملانية 

واأمريكي���ة( بالتنقي���ب يف املوق���ع لع���دة موا�شم، 

وما زال���ت عمليات التنقيب جاري���ة ملعرفة املزيد 

ع���ن �شواهد ه���ذه احل�ش���ارة الُعماني���ة العريقة، 

وكان���ت البداية بالك�شف ع���ن مدافن تبعد م�شافة 

ق�ش���رية م���ن قرية ب���ات احلالية، وبع���د درا�شات 

ا�شتك�شافية قام االآثاريون بتق�شيمها اإىل جزاأين، 

يح���وي اجل���زء اجلنوبي من املوق���ع على مدافن 

ت�شاب���ه مدافن ف���رتة "اأم الن���ار"، ويحوي اجلزء 

ال�شم���ايل عل���ى مدافن ت�ش���اكل يف بنائه���ا مدافن 

"حفيت"، وهي اأبراج ت�شبه خاليا النحل، مبنية 
من احلجارة بطريق���ة هند�شية متقنة، كما توجد 

اأع���داد كبرية من املدافن حتيط بالبلدة من جميع 

اجل�������ه���ات، اإال اأن اأك������ر 

جتمع له���ا يقع على 

بع���د ن�شف كيلومرت �شمال بلدة بات.  كما ك�شفت 

البعث���ات االأثري���ة ع���ن وج���ود مق���رة متط���ورة 

يف بناءه���ا املعم���اري، احتوت عل���ى 100 مدفن 

حجري، يبل���غ ارتفاع القر الواح���د منها ثمانية 

اأمت���ار، وعرث فيها على قطع م���ن الفخار االأحمر، 

ي�شب���ه فخ���ار موق���ع "جم���دت ن�ش���ر" بالع���راق، 

كم���ا عرث على فخ���ار مزخرف باأناق���ة، تظهر على 

�شطحه مالمح خلطوط �شوداء اأفقية ال�شكل، اإىل 

جانب العثور على قطع فخارية اأخرى تظهر فيها 

مقاب����ش للتعليق، وه���ذا النوع من اجل���رار كان 

�شائع���ًا يف مدافن وم�شتوطنات ف���رتة "اأم النار" 

التي ظهرت يف ُعمان واالإمارات. 

ملتقى طرق

ويرى باحثون بعد درا�شتهم للموقع اأن مدينة 

بات عا�شت فرتات رخاء اقت�شادية، اإذ اأن موقعها 

اجلغرايف يت�ش���م بخا�شية ا�شرتاتيجية وبيئية 

غني���ة، وذل���ك بف�ش���ل وف���رة املي���اه، واأرا�شيه���ا 

عي���ة  ا ر لز اخل�شبة، ولعبت احلركة التجارية ا

ك�������بريا  دورا  للق����واف�������ل 

ازده��������ارها،  ف�����ي 

لوقوعها كم���ا يرى االآثاري���ون يف ملتقى الطرق 

القدمي���ة للقواف���ل التجاري���ة الوا�شل���ة بني مدن 

ال�شواح���ل العماني���ة، وكانت القواف���ل التجارية 

القادمة من �شبه اجلزيرة العربية عر ال�شحراء، 

واملتجهة اإىل �شواحل خليج عمان متر على بات، 

فتتاج���ر يف اأ�شواقها، وتتزود باحتياجاتها منها 

قبل الو�شول اإىل مبتغاها.  واإ�شافة اإىل ما �شبق 

ذك���ره عن مدافن ب���ات، فاإن املوق���ع يحتوي على 

اأبراج دفاعية كبرية احلجم ودائرية ال�شكل، وقد 

لوحظ اأنها منت�ش���رة يف مواقع اأخرى مبحافظة 

الظاه���رة، حتت���وي عل���ى تق�شيم���ات هند�شي���ة 

رائعة، ويبدو اأنها كان���ت مبثابة اأبراج حرا�شة. 

ومتهي���دًا للبدء يف م�ش���روع التاأهي���ل ال�شياحي 

مل�شتوطنة بات االأثري���ة، فقد مت التنقيب يف عدد 

م���ن القبور االأثرية التي تع���ود اإىل فرتة اأم النار 

والع�ش���ر احلدي���دي، كم���ا مت ترمي���م اأح���د قبور 

املدينة االأثرية، والذي �ش���يده االأ�شالف فوق تل، 

بقوال���ب حجرية بي�شاء، كما رممت بع�ش غرف 

ال���رج الرئي�ش���ي يف امل�شتوطن���ة، حلمايتها من 

االنه���يار واالندث���ار. 

ادراج في اليون�شكو

نظرا إلى األهمية الثقافية والتاريخية لموقع بات األثري، فقد أدرجته المنظمة 
الدولية للتربية والثقافة والعلوم »اليونسكو« في عام 1988م، ضمن قائمة 

التراث العالمي الطبيعي، واقترن إدراج هذه المستوطنة بموقعين آخرين هما؛  
موقع الخطم »الوهرة«، ومدافن »وادي العين«، وذلك للتناسق الجغرافي 

والجيولوجي والبيولوجي واألثري لهذه المواقع.

شواهد حجرية لحضارة عمان

الشركات السياحية
ال تعير اهتماما 
بالموقع األثري

المنطقة عاشت 
فترات رخاء اقتصادية 

لموقعها بين طرق 
القوافل التجارية 

مدافن

اهمال ال�شركات ال�شياحية ملزار بات ال�شياحي 

ُيع���ّزى ح�شب بع�ش ممثلي ال�ش���ركات ال�شياحية 

اىل ُبعد املوقع عن خارطة الطريق ال�شياحية يف 

ال�شلطنة مما يجعل خمططي الرامج ال�شياحية 

اىل ا�شتبع���اده من الرنام���ج اال�شبوعي لل�شائح 

يف ظل وج���ود �شواهد اأثرية عديدة يف ال�شلطنه 

متوزع���ه على عدة مناط���ق الواقعة �شمن خارطة 

الطري���ق ال�شياحية يف حمافظ���ة �شمال وجنوب 

ال�شرقي���ة وحمافظ���ة الداخلي���ة مما يقل���ل فر�ش 

و�شع موق���ع بات االأث���ري يف الرامج ال�شياحي 

لل�ش���ركات العامل���ة يف املج���ال، وكم���ا ان ازدهار 

ال�شلطنة بالعدي���د من ال�شواه���د االآثرية املتمثلة 

واملقاب���ر  واحل�ش���ون  والق���الع  اال�شرح���ة  يف 

التاريخي���ة والبيوت القدمية مينح تلك ال�شركات 

اىل خيارات اخرى جمدية اقت�شاديا اذا ما نظرنا 

اىل الكلفة العامة للرنامج ال�شياحي اال�شبوعي.

اإهـمال
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الطيران العماني يت�شدر قائمة االلـتزام 

بمواعــيد االإقــالع مــن مطــار هـيثرو

م�سقط-وجهات

ك�شفت االأرقام التي ن�شرت موؤخرا من قبل �شلطة املطارات الربيطانية اإىل ت�شدر الطريان العماين 

قائم���ة االأعل���ى التزاما مبواعيد االقالع مقارنة ب�ش���ركات الطريان العاملية االأخرى خالل �شهر نوفمرب 

2014. انطلقت رحالت الناقل الوطني املجدولة بن�شبة 100 % عرب مطار هيرو لندن يف غ�شون 
وق���ت املغ���ادرة املحدد، يف حن بلغت ن�شبة االلتزام مبواعيد الو�شول 7ر96 % اأثناء نف�ض ال�شهر. 

وم���ن خ���الل هذه النتائج يكون الط���ريان العماين يف �شدارة �شركات الط���ريان فيما يت�شل مبواعيد 

االإق���الع كم���ا حق���ق املركز الث���اين يف مواعيد الو�شول، مم���ا يجعله يح�شد املرك���ز االأول اإجماال يف 

املحافظة على املواعيد. وداأب الطريان العماين على حتقيق م�شتويات عالية وب�شكل متناغم من الدقة، 

حي���ث �شن���ف من قبل �شلطة املطارات الربيطانية ب�شكل عام كونه �شمن قائمة اأف�شل ع�شرة �شركات 

طريان عاملية فيما يتعلق بااللتزام مبواعيد الدقة عرب مطار لندن هيرو.

اإن حتقيق املركز االأول يف املحافظة على املواعيد مبطار هيرو خالل �شهر نوفمرب هو مبثابة و�شام 

عل���ى �ش���در جميع العاملن من موظفي الطريان العماين كما يعك�ض االلتزام املتوا�شل والعمل اجلاد 

م���ن كاف���ة موظفي الطريان العم���اين مبطار هيرو، وكذلك جودة خدم���ات �شريكنا يف تقدمي خدمات 

املناول���ة االأر�شي���ة �شركة دناتا، والذي���ن بذلوا جميعا كل ما بو�شعهم لتحقيق ه���ذا االإجناز من خالل 

عمله���م ال�ش���اق. وعلى اعتب���اره واحدا من اأكر املطارات ازدحام���ا يف العامل فاإن مطار هيرو ي�شكل 

حتديا حقيقيا، وياأتي ترتيبنا العام كوننا �شمن قائمة �شركات الطريان الع�شر العاملية االأوىل امللتزمة 

باالإق���الع يف غ�ش���ون وق���ت املغادرة املحدد، ليوؤكد ذل���ك على اإن اجلهود التي يبذله���ا فريق الطريان 

العماين والعمل عن كثب مع �شلطات املطار توؤتي ثمارها، ومن ثم توفري اأف�شل اخلدمات للزبائن.

وبينم���ا ي�ش���كل ه���ذا اخلرب ال�شار فخ���را ملهنيتن���ا، اإال اأن االأهم هو اأثر ذلك عل���ى م�شافري الطريان 

العم���اين والذي���ن ميكنهم االعتماد على املوثقية العالية لعملياتنا، ف�ش���ال عن متتعهم بخدماتنا املميزة 

ع���رب املط���ارات وعلى م���ن رحالتنا اجلوية. نحن نتطلع اإىل تقدمي اأح���دث واآخر امل�شتجدات يف قطاع 

ال�شناع���ة م���ع توفري املزيد من اخليارات واالمتيازات عند ال�شف���ر على من رحالت الطريان العماين 

كم���ا ن�شعى نحو موا�شلة االلت���زام باملحافظة على التميز يف م�شتوى اخلدمات التي نقدمها، وب�شكل 

يفوق توقعات زبائننا االأعزاء.

ميثاق لل�شيرفة اال�شالمية من بنك م�شقط 

يد�شـن برنامج »الم�شـتثمر ال�شـــغير«

م�سقط-وجهات

د�ش���ن " ميث���اق لل�شريف���ة اال�شالمي���ة " من بنك م�شق���ط ، مبادرة جديدة تتمث���ل يف اطالق برنامج 

" والذي ي�شاهم يف ن�شر ثقافة التخطيط املايل واالدخار لدى طلبة املدار�ض  " امل�شتثمر ال�شغري 
واأ�شره���م يف خمتل���ف مراحله���م الدرا�شية ، والذي ياأتي �شمن خط���ط وا�شراجتية ميثاق يف تعزيز 

مفهوم ال�شريفة اال�شالمية وتوعية كافة �شرائح املجتمع بهذا املفهوم وخا�شة فئة االطفال و ال�شباب 

وذل���ك م���ن خ���الل تنفيذ وط���رح برامج متخ�ش�ش���ة مبنية على اأ�ش����ض علمية مدرو�ش���ة ، وعقد ميثاق 

لل�شريف���ة اال�شالمي���ة موؤخرا موؤمترا �شحفيا باملق���ر الرئي�شي لبنك م�شقط بح�شور �شليمان بن حمد 

احلارث���ي مدي���ر عام جمموع���ة االعمال امل�شرفية اال�شالمي���ة ببنك م�شقط وعدد م���ن م�شوؤويل ميثاق 

ولفي���ف من ال�شحفي���ن واالعالمين وجمموعة من الطلب���ة والطالبات واأولي���اء امورهم وذلك بهدف 

التعري���ف مبمي���زات واه���داف ه���ذا الربنامج ، ويات���ي تد�شن الربنام���ج اجلديد بالتع���اون مع وزارة 

الربية والتعليم ومركز االأ�شرة ال�شعيدة لالإ�شت�شارات االأ�شرية والربوية .

وخ���الل املوؤمت���ر ال�شحفي األق���ى �شليمان بن حم���د احلارثي مدير عام جمموع���ة االعمال امل�شرفية 

اال�شالمي���ة ببن���ك م�شق���ط كلمة ق���ال فيها اإننا �شعداء بتد�ش���ن برنامج  "  امل�شتثم���ر ال�شغري " والذي 

�شي�شاهم يف ن�شر ثقافة التخطيط املايل واالدخار لدى طلبة املدار�ض واأ�شرهم يف خمتلف مراحلهم 

الدرا�شي���ة حي���ث يه���دف ميثاق لل�شريف���ة اال�شالمية م���ن اطالق ه���ذا الربنامج حتقي���ق جمموعة من 

االه���داف اأهمه���ا تعري���ف امل�شاركن باأهمي���ة التخطيط املايل واهم مب���ادئ اإدارة االأم���وال والتعريف 

باهم االأ�شاليب واخلطوات العلمية املتبعة يف التخطيط املايل واالدخار وم�شاعدة امل�شاركن على تعلم 

قواع���د التعام���الت املالية ال�شحيحة لت�شبح ج���زءا من �شلوكهم كذلك نهدف م���ن برنامج " امل�ستثمر 

ال�شغ���ري " غر����ض القي���م واملبادئ االإ�شالمية املتعلق���ة باملال يف نفو�ض الط���الب وغريها من االهداف 

االخرى وذلك بالتعاون مع اجلهات واملدار�ض امل�شاركة يف تنفيذ الربنامج حيث �شي�شتمل الربنامج 

عل���ى ان�شط���ة ترفيهية وور����ض تدريبية واأعم���ال يدوية وح���وارات ومناق�شات هادفة وبه���ذة املنا�شبة 

اتق���دم بال�شك���ر والتقدير لوزارة الربي���ة والتعليم متمثلة يف املديرية العام���ة للمدار�ض اخلا�شة على 

تعاونها ودعمها امل�شتمر يف اجناح مثل هذة الربامج التي تعود باملنفعة على ابنائنا الطلبة والطالبات 

وال�شكر مو�شول ايظا ملركز االأ�شرة ال�شعيدة لالإ�شت�شارات االأ�شرية والربوية والذي �شيقوم بتنفيذ 

الربنامج التوعوي يف املدار�ض اخلا�شة والتي مت اختيارها كمرحلة اوىل لتنفيذ الربنامج بحيث يتم 

خالل الفرة املقبلة ا�شراك مزيد من املدار�ض ويف خمتلف حمافظات ال�شلطنة .

واأو�ش���ح �شليم���ان احلارث���ي اأن ميثاق لل�شريف���ة اال�شالمية جنح منذ تد�ش���ن اخلدمات امل�شرفية 

املتوافق���ة م���ع اأح���كام ال�شريعة اال�شالمي���ة  يف �شهر يناي���ر  2013  على طرح املنتج���ات واخلدمات 

الت���ي تلب���ي احتياجات الزبائن وتق���دمي الت�شهيالت امل�شرفي���ة املتوافقة مع مب���ادئ واحكام ال�شريعة 

اال�شالمية حيث �شهدت هذة املنتجات واخلدمات التي قدمها ميثاق  جناحًا كبريًا واقبال متميزًا من 

قب���ل اجلمه���ور ، ومن اهمها منتجات وبرام���ج ميثاق للتمويل ال�شكني وح�ش���اب التوفري  واحل�شاب 

اجلاري وح�شاب التوفري " براعم " ومتويل ال�شيارات وطرح اخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف النقال 

وغريها من املنتجات واخلدمات املتميزة .

م�سقط-وجهات

افتت���ح �شاح���ب ال�شم���و ال�شي���د فات���ك بن فه���ر اآل 

�شعي���د متح���ف ال���زي العم���اين باملوالح ال���ذي يعد 

اأول متح���ف متخ�ش�ش باالأزي���اء العمانية ويحتفظ 

املتح���ف مبجموعة من االأزياء اخلا�شة مبركز الزي 

العم���اين، وه���ي موؤ�ش�ش���ة خم�ش�شة للحف���اظ على 

اللبا�ش العماين التقليدي.

جولي���ا  العم���اين  ال���زي  مرك���ز  مدي���رة  وقال���ت 

الزدج���ايل: »متحفنا ه���و متحف تخ�ش�ش���ي. والأن 

مو�شوعن���ا ه���و هوية ال���زي العماين، ف���اإن الزي ال 

يحتاج اأن يكون قدميا حتى يكون ذا قيمة وي�شتحق 

دخ���ول جمموعتن���ا. فف���ي الوق���ت ال���ذي توا�ش���ل 

في���ه عم���ان عملي���ة التحدي���ث، تب���داأ الثقاف���ة احلية 

يف الت���اآكل«. وق���د ب���داأت جوليا الزدج���ايل معرفتها 

باللبا����ش العماين عندما انتقل���ت اإىل هنا يف اأوائل 

ت�شعينيات القرن الفائت، ومنذ ذلك احلني اأ�شبحت 

خبرية يف هذا ال�شاأن.

وعندم���ا ات�شل���ت بها باحث���ة اأوروبي���ة كانت تعد 

بحثا عن اللبا�ش العربي طلبا للم�شاعدة، اأدركت اأن 

هناك حاج���ة اإىل احلفاظ على املالب�ش والعناية بها 

ب�ش���كل خا����ش. والإدراكها اأنه مل يك���ن هناك اأحد يف 

عمان يقوم مبهمة توثيق وحف���ظ اللبا�ش العماين، 

فق���د اأدى بها هذا اإىل بدء فك���رة مركز الزي العماين 

قب���ل ا�شطح���اب  2005. وقال���ت جولي���ا  ع���ام  يف 

�شيوفه���ا يف جولة داخل املتحف: »عندما بداأ املركز 

ع���ام 2005، مل نك���ن نت�شور اإقام���ة متحف، ولكننا 

كن���ا نخطط لنم���و جمموعات االأزي���اء ومنو البحث 

والتعلم وتعليم االآخرين«.

واملتحف به ع���دة غرف بها متاثي���ل لعر�ش اأزياء 

ن�شائية ورجالية واأزي���اء اأطفال من خمتلف مناطق 

�شلطن���ة عم���ان، ومعه���ا تو�شيح���ات ب���كال اللغت���ني 

العربية واالإجنليزية.

كم���ا يت���م اي�ش���ا عر����ش االأحذي���ة واملجوه���رات 

والعطور واملواد امل�شتخدمة يف �شنع املالب�ش.

وقال���ت جولي���ا اإنها تاأمل م���ن الزائري���ن االأجانب 

للمعر����ش اأال يتعرفوا فقط على اللبا�ش العماين بل 

اأي�شا احل�شول على فهم اأف�شل عن الثقافة العمانية. 

»اآم���ل اأن يغ���ادروا وق���د ح�شل���وا على تقدي���ر اأعمق 

للثقافة الت���ي نعي�شها. اإن كثريا م���ن زائرينا لي�شوا 

عمانيني، ولذل���ك فهم لديهم اأفكار عن الثقافة مفتعلة 

خارج عمان«.

كما ي�شتطيع الزائرون العمانيون اأي�شا اال�شتفادة 

من زيارة متحف الزي العماين، حيث اإن الكثري من 

اجلي���ل اجلديد م���ن العماني���ني لي�ش لديه���م املعرفة 

الكافي���ة ع���ن اللبا�ش العم���اين اأو مه���ارات احلياكة 

والتطريز التي كانت ل���دى اأجدادهم. وبف�شل روؤية 

�شاح���ب اجلاللة ال�شلط���ان قابو�ش ب���ن �شعيد، فقد 

اأ�شبحت الفتيات يذهنب اإىل املدار�ش بدال من البقاء 

يف البي���ت حلياك���ة املالب�ش. وقالت جولي���ا: »هناك 

انقطاع يف نقل املعلومات من جيل اإىل جيل. وحتى 

العماني���ني الذين يزورون املتحف يخرجون بتقدير 

اأف�ش���ل للبا����ش العماين، حي���ث اإننا جمعن���ا لهم كل 

�شيء هنا، وهو ما جعلهم يبدون �شعداء به«.

وهن���اك اأك���رث م���ن األ���ف قطع���ة داخل مرك���ز الزي 

العماين، ولكن املتحف ال�شغري ال ي�شتطيع عر�شها 

جميعا مرة واحدة، ولذلك فاإنه �شيتم عر�شها ب�شكل 

دوري، مبعن���ى اأنه �شيكون هن���اك دائما �شيء جديد 

يعر�ش يف املتحف.

وقال���ت جوليا اإنهم مازالوا يبحثون عن املزيد من 

الترعات للم�شاعدة على زيادة جمموعة االأزياء.

وق���د قامت جولي���ا الزدج���ايل ومعه���ا متطوعون 

اآخرون يف مركز الزي العماين بجمع قطع املالب�ش 

من اأنا����ش اأ�شخياء من خمتلف اأنح���اء ال�شلطنة، مل 

يقدم���وا مالب�شهم فح�ش���ب، بل قدموا م���ا لديهم من 

معلومات ومعرفة اأي�شا.

وقال���ت: »اأود اأن اأعرب عن تقديري لكل العمانيني 

اإن  م���ن بحثن���ا.   % الذي���ن �شاهم���وا بن�شب���ة 100 

كلماتهم متجذرة داخل ه���ذا املبنى. وبدون اإميانهم 

باأهمية عملنا، ما كنا موجودين اأ�شال وال كنا وقفنا 

هن���ا الي���وم«. وقد ترع���ت فاطمة املقب���ايل بعدد من 

املالب�ش ملركز الزي العماين.

وفاطمة هي عمانية عا�ش���ت باخلارج، وقالت اإنها 

تثمن املالب�ش التقليدية وحتب اأن يفخر العمانيون 

بهويتهم بارتداء مالب�شهم التقليدية املميزة لهم.

قالت فاطمة املقبايل: »لق���د اأحببت تعريف النا�ش 

بعم���ان وما ل���دى عمان من ثقافة، فهن���اك العديد من 

االأ�شي���اء اجلميل���ة يف مناط���ق خمتلفة م���ن �شلطنة 

عم���ان«، م�شيف���ة اأنه���ا عندم���ا عا�ش���ت يف االإمارات 

العربية املتحدة كان اأ�شدقائها دائما معجبني بزيها 

العم���اين التقليدي عندما كان���وا يرونها ترتدي ذلك 

الزي يف املنا�شبات اخلا�شة.

وق���د ح�شر افتتاح متحف الزي العماين م�شت�شار 

جاللة ال�شلطان للتخطيط االقت�شادي حممد الزبري 

الذي اعرب ع���ن اعجابه بهذا املتح���ف، وا�شفا اإياه 

باأنه ممتاز ومهني. وقال اإن املفهوم مهم جدا، حيث 

اإنه يحافظ على جزء مهم من احلياة العمانية.

وقال الزبري: »اللبا�ش هو جزء من حياتنا، رجاال 

ون�شاء، �شغارا وكب���ارا. ومن اجليد الأوالدنا الذين 

يذهب���ون اإىل اأوروب���ا واأماك���ن اأخ���رى ويرت���دون 

اجلين���ز وخالف���ه اأن ياأت���وا ويروا كي���ف كان لبا�ش 

اأبائن���ا واأجدادنا«. وقال اأحد اأع�ش���اء جمل�ش اإدارة 

متح���ف ال���زي العماين ح�ش���ن اآل مو�ش���ى، اإن هناك 

قيمة كبرية يف وجود مثل هذا املتحف للحفاظ على 

تاري���خ اللبا����ش العماين م���ن اأجل االأجي���ال املقبلة، 

�شواء هنا يف عمان اأو يف اأماكن اأخرى.

م�سقط-وجهات

نظمت املديرية العامة لل�ش����وؤون االدارية واملالية 

ب����وزارة ال�شياح����ة متمثل����ة بدائ����رة تنمي����ة املوارد 

الب�شري����ة موؤخرا حما�شرة عن )اجلودة ال�شخ�شية 

للموظ����ف( بدي����وان ع����ام ال����وزارة ، به����دف اك�شاب 

امل�شاركني املقومات االأ�شا�شي����ة للجودة ال�شخ�شية 

للموظ����ف، قدمه����ا الدكت����ور �شام����ر الرفاع����ي واأمل 

الرفاع����ي، مدربان متقدمان م����ن االكادميية العاملية 

للتدريب و اال�شت�شارات GATC  يف بريطانيا.

ياأتي ذلك يف اطار حر�ش من وزارة ال�شياحة على 

االهتمام بجوانب التدريب ملوظفيها بهدف اإك�شابهم 

خمتل���ف اأن���واع امله���ارات االدارية من خ���الل تنفيذ 

الرام���ج التدريب���ة الفعالة لرفع اجل���ودة الوظيفية 

وال�شخ�شية للموظ���ف بكافة التق�شيم���ات االإدارية. 

وتناولت املحا�شرة العديد من املحاور اأبرزها اأهمية 

اجل���ودة ال�شخ�شي���ة وعالقته���ا بالنجاح عل���ى كافة 

امل�شتوي���ات، ومقوم���ات اجل���ودة ال�شخ�شية والتي 

ت�شم���ل )املب���ادرة، حتفي���ز ال���ذات، حتدي���د الهداف، 

اإدارة االأولوي���ات ،حت�ش���ني الفعالي���ة، والتكاتف مع 

االآخري���ن(. واأثرى املدربني املحا�ش���رة باملعلومات 

ال�شيق���ة واملواقف املع���رة والتج���ارب املتميزة يف 

�ش���وء اإي�ش���ال وحتقيق اأه���داف املحا�ش���رة و�شط 

تفاعل رائع من احل�شور اأ�شهم يف جناحها.

جدي����ر بالذك����ر ان وزارة ال�شياحة نظم����ت �شابقا 

حما�شرة بعنوان فن االتيكيت والرتوكول الدويل 

به����دف تزويد امل�شارك����ني باملعارف واالأط����ر العامة 

ع����ن مفاهي����م واأ�شا�شي����ات املرا�ش����م وف����ن االتيكيت 

قواع����د  ب����ني  العالق����ة  وطبيع����ة  والروتوك����ول، 

االتيكيت والرتوك����ول الدولية واملبادئ االأ�شا�شية 

للقي����م والع����ادات والتقالي����د واالأخ����الق االإ�شالمي����ة 

ب�ش����كل ع����ام والعربي����ة ب�ش����كل خا�����ش. واإك�ش����اب 

امل�شارك����ني املعرف����ة الكامل����ة مبفاهي����م واأ�شا�شي����ات 

كل م����ن االإتيكي����ت والروتوك����ول.  وتو�شيح مدى 

العالقة بني قواعد االإتيكيت والروتوكول الدولية 

ومب����ادئ واأ�شا�شي����ات كل م����ن الثقاف����ة  االإ�شالمي����ة، 

والعادات والتقاليد واالأخالق العربية.  

افتتاح أول متحف متخصص بالزي العماني

جوليا الزدجالية: حينما تتواصل عملية 
التحديث تبدأ الثقافة الحية في التآكل

وزارة ال�شياحة تنظم محا�شرة عن الجودة ال�شخ�شية للموظف
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احتفاء بحضارة شعب المايا

منحـوتة فـي أكبر 
متحف عائم بالعالم

)متح���ف  علي���ه  يطل���ق  ال���ذي  املتح���ف   

كانك���ون( الذي يهدف اإىل ج���ذب الزوار اإىل 

املعرو�ش���ات املتناث���رة على ق���اع البحر، اإىل 

جانب رف���ع الوع���ي البيئي ويعم���ل املتحف 

اي�شا اىل خلق حالة من التالحم بني االأعمال 

الفني���ة واملنحوت���ات التي �شتكت�ش���ب اأبعادا 

جدي���دة ع���ر تراك���م الطحال���ب واالأع�ش���اب 

البحرية عليها. 

 اإن احلف���اظ عل���ى البيئ���ة ه���و جان���ب مهم 

يف عم���ل اي فن���ان او نح���ات خ�شو�شا واذا 

كان���ت تو�ش���ع يف بيئة طبيعي���ة خمتلفة عن 

البيئة التي ا�شتخل�شت من املواد امل�شتخدمه 

يف الر�ش���م اأو النح���ت ب�ش���كل ع���ام وه���ذا ما 

مييز متحف النحت العائ���م يف املك�شيك فكل 

متاثيل���ه املو�شوعة حتت امل���اء م�شنوعة من 

م���واد غري �ش���ارة بالبيئ���ة البحري���ة بل على 

العك����ش ت�شتفيد تل���ك االأعمال م���ن الطحالب 

واالأع�ش���اب التي تلت�ش���ق بها ومتنحها حياة 

جدي���دة، وم���ن ناحية اأخ���رى ت���رثي احلياة 

الفطرية حتت املاء. 

البحري���ة  احلي���اة  ت�شتفي���د  اأن  ويتوق���ع 

يف املك�شي���ك م���ن اإقام���ة املتح���ف خا�شة بعد 

ت�شررها من االأعا�شري التي اأ�شابتها موؤخرا 

واأي�ش���ا من ال�شرر ال���ذي ي�شببه الغوا�شون 

غري املحرتف���ني يف املنطقة الذي���ن يت�شببون 

يف حتطيم ال�شعب املرجانية بامل�شي 

تقرير- يعقوب بن يو�سف البلو�سي

يشهد االحتفاء بالتاريخ والحضارات انتشارًا واسعًا وغربيا في بعض االحيان، وهنا نستعرض أغرب طرق االحتفاء 
بالحضارات حين أقدمت المكسيك على عمل متحف عائم في البحر احتفاء بتاريخ حضارة المايا، ويضم المتحف 

العائم  حوالي 400 منحوتة ضخمة بالقرب من منطقة كونكون بالمكسيك .
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: Ko Lipe 1. كوليبى 
ه���ي جزي���رة �شغ���رية تق���ع يف اأرخيب���ل اأدان���غ 

ال���راوي م���ن بح���ر اأدم���ان يف مقاطع���ة �شاتون يف 

جنوب غرب تايالن���د وهي على احلدود من حديقة 

البح���رية الوطني���ة اأف�ش���ل اأوق���ات الزي���ارة له���ذه 

اجلزي���رة من نوفمر اإىل ماي���و و ت�شتهر اجلزيرة 

باألع���اب طاول���ة ال�شنوكر. ك���و ليبي تعن���ي حرفيًا 

جزي���رة ال���ورق اأو ورق اجلزيرة وال ت���زال تعتر 

من االأ�شرار غري املكت�شفة وواحدة من اجلزر التي 

ت�شاهم يف زيادة ال�شياحة يف تايالند ومت اكت�شاف 

جزيرة كوه ليبي من قبل ت�شاوكي الذي كان ي�شافر 

م���ن جزي���رة اإىل اأخ���رى بحث���ًا ع���ن اأف�ش���ل اأماكن 

ال�شيد الإطعام قبيلته ومن ثم وجدها وا�شتقر فيها. 

وميكن لل�شائح تغطية اجلزيرة كوليبي �شريًا على 

االأقدام اأو ميكنك تاأجري دراجات نارية اإذا كنت من 

هواة ركوبها والتجول يف اجلزيرة وميكنك القيام 

بريا�ش���ات عدي���دة مث���ل الغط����ش والغو�ش حيث 

يوجد مكان حلطام ال�شفينة يف عام 1996 م وهي 

مكان مثري جدًا للغو�ش.

: Ko Samui 2. كو �ساموى 
تايالن���د  ج���زر  ا�شه���ر  اح���د  ه���ى  �شام���وى  ك���و 

ال�شياحي���ة والميكنك ال�شف���ر اىل تايالند والتعرف 

عل���ى ال�شياح���ة التايالندية م���ن  دون زيارتها حيث 

انها تع���د مراآة للح�ش���ارة والثقاف���ة وال�شياحة يف 

تايالن���د مم���ا تقدم���ه م���ن مهرجانات مث���ل مهرجان 

بوفال���و وم���ا يوجد بها م���ن معار�ش ف���ى ال�شوراع 

لبيع االطباق املحلي���ة و�شراء الت���ذكارات والهدايا 

واملالب����ش والنن�ش���ى بالطب���ع ال�شواط���ئ اخلالبة 

والفن���ادق الراقي���ة مم���ا يجعله���ا واحدة م���ن اكرث 

ج���زر تايالن���د ال�شياحي���ة زيارة.حي���ث تع���د ثاين 

اك���ر جزي���رة بتايالند بع���د جزيره بوكي���ت وتقع 

فى جن���وب تايالن���د بخلي���ج تايالند خلي���ج �شيام ، 

وتتمي���ز اجلزي���ره مبنتجعاته���ا اجلميل���ة اخلم�ش 

جنوم واقل ، وال�شاليهات الراقيه جدا وتعر اغلى 

املنتجعات فى تايالند وارقاها و�شواطئها الهاديه. 

متيز بالهدوء و قلة ال�شياح العرب  مقارنة بال�شياح 

االوروبي���ني وتبلغ وم�شاحة اجلزي���ره تقريبا 60 

كلم وتق���در ويوج���د باجلزيرة الكثري م���ن املطاعم 

التايالنديه والعاملية ومطاعم االكالت البحرية، 

جزي���رة كو �شام���وي جزيرة االح���الم يف تايالند 

متت���از اجلزيرة بجم���ال وروعة �شواطئه���ا وطيبة 

�شكانه���ا و�شف���اء مياه���ا وجم���ال طبيعته���ا . وتقع 

اجلزيرة علي الناحية اجلنوبية من خليج تايالند،  

وتعد اجلزيرة ذات تاري���خ  قدمي جدا و وجدت يف 

اخلرائ���ط ال�شيني���ة القدمي���ة وا�شمها يعن���ي املالذ 

االآم���ن وكذل���ك يق���ال ان���ه نوع م���ن االأ�شج���ار وكان 

اجلزي���رة حت���ى اأواخ���ر الق���رن الع�شري���ن معزولة 

نهائيا وتعتمد عل���ي ال�شياحة و ت�شدير جوز الهند 

واملطاط .

: Phuket 3 - بوكيت 
حمافظة بوكيت هي واحدة من اكر مدن تايالند 

ال�شياحي���ة وتعتر من ا�شهر اجل���زر ال�شياحية فى 

الع���امل كل���ه وتتمي���ز بوكي���ت بال�شواط���ئ اخلالبة 

ال�شافي���ة ووج���ود العديد من الراقي���ة واملنتجعات 

واال�ش���واق  املطاع���م   جان���ب  اىل  به���ا  ال�شياحي���ة 

واملتاح���ف التاريخي���ة واملع���امل االثري���ة وكل ه���ذا 

بالطبع يجعل بوكيت واح���دة من اأهم جزر تايالند 

ال�شياحي���ة ويجع���ل لها مكان���ة خا�شة ف���ى �شياحة 

تايالند. بوكيت )تعني »التلة«( جتاورها حمافظات 

»فان���غ نغ���ا« و«كراب���ي«، وتبعد نح���و 863 كم عن 

العا�شمة بانك���وك. وهي جزي���رة مف�شلية جتاريًا 

و�شياحي���ًا واجتماعيًا، حيث يعي�ش فيها البوذيون 

وي�شتقب���ل  والغج���ر،  وامل�شلم���ون  وال�شيني���ون 

مطارها الدويل رحالت ال�شائحني من جميع اأنحاء 

الع���امل. اأما اإذا اأتاها ال�شائح م���ن العا�شمة فيمكنه 

ال�شفر اإليها مبا�شرة عر الطريق ال�شريع، اأو بحًرا 

ع���ر العب���ارات من املحافظ���ات القريب���ة اأو ال�شفن 

القادمة من �شنغافورة.

لي����ش عبًث���ا اأن تك���ون لبوكي���ت ه���ذه االأهمي���ة 

ال�شياحي���ة، يف الوقت الذي ل���ن ينتهي فيه اإعجاب 

الزائ���ر مبناظرها املتنوع���ة واملتبدلة عل���ى م�شافة 

تتبع  نظ���ر ق�ش���رية. فهن���اك 39 جزيرة �شغ���رية 

له���ا كجزي���رة اأم، و�شل�شل���ة م���ن اجلب���ال يف غربها 

تب���داأ م���ن ال�شم���ال اإىل اجلن���وب وتع���رف با�ش���م 

جب���ال بوكيت. وغابات وم���زارع من املطاط وزيت 

النخيل تغطي ن�شف م�شاحتها. اأما ال�شاطئ االأكرث 

�شعبي���ة يف بوكي���ت، فه���و �شاطئ »بات���وجن« الذي 

يقع على ال�شاح���ل الغربي، وهناك ي�شتطيع الزائر 

ا�شتئج���ار كر�ش���ّي مظل���ل ب�شع���ر زهي���د، ليوف���ر له 

ال�شاطئ امل�شروب���ات االإ�شتوائية الباردة والتدليك 

والتزل���ج املائّي وغريه���ا.. ث���م اإن �شواطئ بوكيت 

تعت���ر م���ن اأجمل مواق���ع الغو�ش، عل���ى امل�شتوى 

العامل���ي، فيمكن للغوا�شني اختي���ار رحالت غو�ش 

مل���دة يوم واحد م���ع توفري الوجب���ات وامل�شروبات 

عل���ى منت قوراب جمّه���زة بجميع و�شائ���ل الراحة، 

اأو رح���الت لعدة اأي���ام اأو حتى اأ�شابيع جتوب مياه 

غرية املحاذية، والتي  جزيرة بوكي���ت واجلزر ال�شّ

تتمي���ز بتنوع �شعابها املرجانية وكائناتها البحرية 

املختلف���ة م���ن �شالح���ف بحرية وقرو����ش وغريها. 

ا، مب�شرحها ال�شخم،  وتتميز جزيرة بوكيت، اأي�شً

“بوك���ت فانتزي”، وال���ذي يت�شع لنحو ثالثة اآالف 
متفرج، ويت�شل مبطعم فخم جًدا. ويعر�ش امل�شرح 

يف االأ�شا����ش م�شرحي���ات اأ�شطوري���ة ع���ن حمافظة 

“بوكيت” ميثل فيها مئات املمثلني وع�شرات الفيلة 
وطيور احلمام االأبي�ش.

: Koh Tao 4 - كوه تاو 
»ك���وه تاو« تعني حرفيا جزي���رة »ال�شلحفاة « الأن 

اجلزيرة هي واحدة من املواقع املف�شلة الإحتوائها 

عل���ى ال�شالح���ف واحليوانات االأليف���ة وال�شالحف 

اخل�ش���راء . تتمت���ع بالرمال الناعم���ة التي حتكمها 

ال�شخ���ور الكب���رية والت���ي تخل���ق ج���و خا�ش يف 

جزيرة كوه تاو . اجلزيرة معروفة لريا�شة الغط�ش 

والغو����ش ، وكذلك امل�ش���ي ، وت�شلق ال�شخور . انه 

املكان االأكرث �شعبية لل�شي���اح على ال�شاحل الغربي 

، والذي يحت���وي على ال�شاطئ الرملي االأبي�ش من 

1.7 ك���م من قبل ع���دد قليل من ال�شخ���ور ال�شخمة 
والت���ي تتناثر مع املنتجع���ات املتو�شطة واملطاعم . 

يقع �شالوت باحت خاو ، اإىل اجلنوب من اجلزيرة 

، وت���زداد �شعبيتها كبدي���ل للراغبني يف الهروب من 

احل�شود . هناك عدد كبري جدا من �شخور الغرانيت 

، �شواء يف الغاب���ات وعلى �شواطئ كو تاو ، والتي 

جت���ذب ع���دد متزاي���د م���ن املت�شلق���ني . كو ت���او هي 

املنطق���ة االأقل تطورا من ك���و �شاموي وكو فا جنان 

، ولكنه���ا اأ�شبحت ذات �شعبي���ة متزايدة خ�شو�شا 

م���ع منت�ش���ف الق���رن ال20 . عل���ى م���دى العام���ني 

املا�شيني �شهدت الرتكيبة ال�شكانية للجزيرة زيادة 

يف العمر ، مع اقبال العديد من الزوار الذين يزورو 

اجلزي���رة الأول م���رة من���ذ اأكرث م���ن ع�ش���ر �شنوات 

م�ش���ت.  حت�شنت ظروف الغو����ش ب�شكل كبري يف 

ال�شنوات القليل���ة املا�شية مع التعلي���م امل�شتمر من 

ال�شكان املحليني من قبل جمتمع الغو�ش . وت�شبب 

منط طق�ش النينو يف عام 1997 اإىل ارتفاع درجة 

حرارة املياه مما اأدى اإىل فقدان الكثري من ال�شعاب 

املرجانية ال�شحلة بالقرب من اجلزيرة . ومنذ ذلك 

احلني ، ظه���ر االنتعا�ش ال�شريع والكبري . وتقدمت 

ك���و ت���او االآن مع بع����ش اأف�شل اأماك���ن الغو�ش يف 

خليج تايلند .وي�شتهر موقع �شاميون بيناكل  كونه 

اف�شل موقع للغو�ش يف جه���ة الغرب من اجلزيرة 

وال���ذي يتمتع ب�شمع���ة مميزة ل���دى الغوا�شني يف 

ح���ال بحثهم عن كل م���ن احليتان واأ�شم���اك القر�ش 

. وم���ع ذلك ، ف���اإن درجات حرارة املي���اه االأكرث دفئا 

خ���الل العام املا�شي تت�شبب يف هج���رة عددا كبريا 

من اأ�شماك قر�ش الثور اإىل املياه االأكرث برودة. 

: Ko Phi Phi 5 - كو فى فى
كو فى ف���ى هى اكر جزر تايالن���د ال�شياحية تقع 

فى مقاطع���ة كرابى ف���ى جنوب تايالن���د ومتلك من 

وال�شح���ر م���ا يجعلها جوه���رة �شياح���ة تايالند من 

�شواطئ رائع���ة ورمال �شافية وعل���ى الرغم من ان 

اجلزي���رة قد دم���رت فى كارث���ة تو�شونامى 2004 

اال ان���ه اعيد اعمارها لت�شب���ح اجمل مما كانت عليه 

ومتل���ك عدد م���ن ارقى فن���ادق تايالن���د واملنتجعات 

ال�شياحي���ة الت���ى توف���ر ل���ك الرق���ى والرفاهي���ة مع 

االحتف���اظ بطابع احل�ش���ارة والثقاف���ة وال�شياحة 

التايالندي���ة ال�شهري. هذه اجلزي���رة هي على �شكل 

، مع �شاطئ رفيع من املياه  فرا�شة مرّبطة اجلناحنينْ

الزرق���اء النقي���ة. وي�شكل اجلن���اح االأي�شر �شخوًرا 

منح���درة ومغطاة باالأ�شج���ار، اأما اجلن���اح االأمين 

فتك�ش���وه الغاب���ات املليئ���ة بالنخي���ل والنبات���ات. 

وت�شته���ر باملناظ���ر الطبيعي���ة الرائعة، لدرج���ة اأّن 

منتجي اأفالم جيم����ش بوند اختاروها كاأحد اأماكن 

الت�شوير ل�شل�شلة االأفالم ال�شهرية. 

أجـمل    جزر
فـي تايـالند

تايالند- يعقوب البلو�سي

تتمع تايالند بمواقع سياحية متعددة، من بينها الجزر التي تمثل مالذا للسائح الذي يبحث عن 
الهدوء والراحة، بعيدا عن الضجيج وصخب المدن. ونقدم لكم اليوم اجمل 5 جزر في تايالند. 

حيث البحر بزرقته الجميلة ونظافته والشواطئ المغرية لالستمتاع باشعة الشمس.  
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وجهة سياحية واعدة 
في جنوب إيران

طهران -العمانية

حمافظ����ة فار�����ش جنوب اإي����ران اإح����دى حمافظات 

اإي����ران االإح����دى والثالث����ني، وتقع بالق����رب من مياه 

اخللي����ج ومركزها مدينة �ش����رياز، وتبلغ م�شاحتها ) 

122608 ( كيلومرتات مربعة، ويقطن فيها اأكرث من 
6 مالي����ني �شخ�ش. وتوجد يف ه����ذه املحافظة )29( 
مدينة كب����رية و)100( مدينة �شغرية ونحو )300( 

بلدة والعديد من املناط����ق ال�شياحية اجلميلة كقرية 

« ق����الت « وهي من القرى القدمي����ة، يوجد بها العديد 

من املباين التاريخية ك « كني�شة جتليل«، و»املطحنة 

اأب����رز املناط����ق  القدمي����ة« و»قلع����ة ار�ش����الن«، وم����ن 

ال�شياحية فيها جبل »ك����وه �شرخ« يف منطقة �شرياز، 

حيث يوج����د فيه العديد من ينابي����ع املاء التي ت�شكل 

�شورة �شالالت متعددة ت�شل مياهها اىل القرية.

وم���ن اأجم���ل املناط���ق واأكرثه���ا مالءم���ة لت�شلق 

اجلب���ال يف املحافظ���ة »م�شي���ق رغ���ز« الواق���ع يف 

منطق���ة داراب ويوجد فيه « وادي رغ���ز« الذي يبلغ 

طول���ه نحو ) 4 ( كيلوم���رتات، وي�شم ) 64 ( �شالاًل 

وبركة ماء طبيعية.

�سناعات يدوية

كم���ا توج���د يف حمافظ���ة فار����ش منطق���ة »اآباده« 

ومنطق���ة »اأر�شنج���ان« اللت���ان تقع���ان �شم���ال �شرق 

املحافظ���ة وت�شته���ر االأوىل بال�شناع���ات اليدوي���ة 

كحياك���ة االأحذي���ة القطني���ة والرت�شي���ع و�شناع���ة 

ال�شّج���اد اأم���ا املنطق���ة االأخرى فت�شته���ر مبنتجاتها 

���ني والقم���ح  وحما�شيله���ا الّزراعي���ة كالرّم���ان والِتّ

وال�ّشعري والقطن.

وم���ن املناط���ق ذات املن���اخ احل�ش���ن يف املحافظة 

»ا�شطهبان«، وتقع و�شط �شرق املحافظة، وهي

منطقة جبلية ذات مناخ معت���دل، ومنطقة »اإقليد« 

الت���ي ت�ش���م عددا م���ن االأماك���ن واملع���امل ال�شياحية 

منه���ا ه�شب���ة »نق���اره خان���ه«، والنقو����ش احلجرية 

ال�شا�شاني���ة يف »م�شي���ق ب���راق«، و»ع���ني بالنغان«، 

وع���ني »قدمغ���اه«، وبح���رية »كاف���رت«، وت���ل »احلاج 

ن���وروز«، وتل »خنج�ش���ت«، وه�شبة »ح�ش���ن اآباد«، 

وت���ل »ع���ني وزون«. كما تقع �شمال �ش���رق املحافظة 

بل���دة »بوان���ات« املعروف���ة مبناخه���ا املعت���دل �شيفًا 

باإنتاجه���ا وحما�شيله���ا  �شت���اًء وت�شته���ر  والب���ارد 

والعن���ب  والّل���وز،  واجل���وز،  كالقم���ح،  الزراعي���ة 

والعديد م���ن املعامل االأثري���ة وال�شياحية ك�»امل�شجد 

اجلام���ع« و»اجل�شر املعلق« يف �شوري���ان، و»مقرة 

���د حمّم���د«، و»ع���ني حمّم���د احلنفي���ة«، و»ع���ني  ال�شِيّ

بريكدو«، »وغابة �شرجهان».

معالم �سياحية

وم���ن املعامل ال�شياحية االأخرى يف هذه املحافظة 

»ق�ش���ر اأرد�ش���ري باب���كان« اأو بيت الن���ار ال�شا�شاين 

الكب���ري ، ويع���د م���ن املب���اين الكب���رية يف الع�ش���ر 

ال�شا�شاين، ويتاأّلف من ع���ّدة اأواوين م�شّقفة وعدد 

م���ن القاعات والغ���رف ، ويعود تاريخ���ه اإىل القرن 

الثال���ث املي���الدي، ويقع على قّمة جب���ل ي�شرف على 

م�شيق ومدخل �شهل »فريوزاآباد».

كما توجد يف املحافظة اأبنية تاريخية متبّقية من 

الق�ش���ور االأخمينية اّلتي يع���ود تاريخها اإىل 521 

ق.م ت�شم���ى »تخ���ت جم�ش�يد«، وتتمي���ز مب�شاحاتها 

وارتفاعاتها املده�ش�ة وزخارفها ونقو�شها احلجرية 

التي اأ�شفت عليه���ا �شهرة عاملية فاأ�شبحت اأحد اآثار 

احل�شارة االإن�شانية، حيث مت اإعالن »تخت جم�شيد« 

كموقع للرتاث العاملي من قبل منظمة اليون�شكو.

وم����ن الق�ش����ور واالأبنية التاريخي����ة املعروفة فيها 

: »بّواب����ة االأمُم«، »ق�ش����ر اآبادانا«، »ق�ش����ر داريو�ش«، 

و»الق�شر ذو االأعمدة املائة«، و»خزانة تخت جم�شيد«، 

و»قاعة ال�شورى«، و»بئر �شخري«، و»مقرة اأرد�شري 

و»الق�ش����ر  هدي�����ش«،  و»ق�ش����ر  والثال����ث«،  الث����اين 

الداخلي« اّلذي هو االآن متحف »تخت جم�شيد«.

اآثـــــــار

كما توج���د يف حمافظة فار�ش اآثار »بر�شبولي�ش« 

 - وه���ي عا�شم���ة االإمراطورية االأخميني���ة )550 

330ق.م( واأق���دم بقاي���ا هذا املوقع يع���ود تاريخها 
اإىل 515 ق.م ويع���رف ه���ذا املوق���ع قدمي���ا با�شم « 

بار�شه« ويعني »مدينة الفر�ش».

وترجم���ة ا�شم »بر�شبولي����ش« يف اليونانية تعني 

»املدين���ة الفار�شي���ة«، وتوج���د فيها اأماك���ن �شياحية 

طبيعية مثل : »م�شيق ب�شتانك«، و»عني اأبي املهدي«، 

و»عني بنات قادراآباد«، ومن�شاآت »�شد درودزن«.

ويف عم���ارة بر�شبولي����ش نوع���ان م���ن املب���اين 

ال�شكني���ة واالإداري���ة، ويتكون الت�شمي���م االأ�شا�شي 

للمبن���ى من اإيوان ذي عمد ي���وؤدي اإىل قاعة ف�شيحة 

وهذا الطراز من العمارة فريد يف هذا الع�شر.

ويزي���د ارتفاع بع�ش هذه االأعمدة عن )20( مرتا 

و كان���ت بع����ش قاع���ات املب���اين االإداري���ة حتتوي 

عل���ى عدد كبري من هذه االأعم���دة يبلغ نحو ) 121( 

عم���ودا ورغم الفتحات وال�شبابي���ك التي ا�شتعملت 

اإال اأن مباين بر�شبولي�ش كانت دائما مظلمة ب�شبب 

القاعات املليئة باالأعمدة، ومن اأهم املواد امل�شتخدمة 

يف عملية البناء احلجر اجلريي امل�شتخرج حمليا.

وت�شعى حمافظة فار����ش االإيرانية اإىل ا�شتقطاب 

املزي���د م���ن اال�شتثم���ارات االأجنبي���ة واملحلي���ة اىل 

املناجم واالأماكن ال�شياحي���ة بها نظرا ملا ت�شمه من 

اأر�شية خ�شبة يف هذين املجالني.

كنيسة تجليل والمطحنة القديمة وقلعة أرسالن شواهد تاريخية في »قالت«

جبل »كوه سرخ« 
و»مضيق رغز« مواقع 

جذب سياحية هامة

إعالن »تخت جمشيد« 
كموقع للتراث العالمي 

من قبل اليونسكو
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تيم كالرك: طيران االإمارات

تعمل بتناف�شية عادلة ومفتوحة

دبي-وجهات

اأبل���غ تي���م كالرك رئي�ش طريان االإمارات بلومبريغ، ردا عل���ى مطالبة الروؤ�شاء التنفيذيني 

لث���الث �شركات اأمريكية باحلد من تو�شع الناق���الت اخلليجية يف ال�شوق املحلية، زعمًا منها 

انه���ا حت�شل عل���ى دعم حكوم���ي، »اأن جمموع���ة اأمريكان اإيرالين���ز، ويونايت���د كونتيننتال 

هولدنغز، ودلتا اإير الينز، ا�شتفادت جميعها من قوانني االإفال�ش االأمريكية، التي اأتاحت لها 

املجال لنف�ش غبار الدين عن كواهلها، وخف�ش نفقات عملياتها ملوا�شلة الطريان«.

وقالت الوكالة االإخبارية، اإن املطالبة الإدارة اأوباما جاءت من قبل كل من، »دوغ باركر« من 

اأمريكان اإيرالينز، و»جيف �شمي�شك« من يونايتد، و«ريت�شارد اندر�شون« من دلتا، يف اأعقاب 

حتقيق���ات اأكرث من عام زعموا انها اأماطت اللثام عن م�شاعدات بقيمة 40 مليار دوالر تلقتها 

طريان االإمارات، واالحتاد للطريان والقطرية من حكوماتها.

ونف���ى كالرك ه���ذه املزاعم ب�شدة، قائال: »يهمنا جدا معرفة كيفية احت�شاب رقم »40 مليار« 

عل���ى �شكل م�شاعدات حكومية وامتيازات« موؤكدا يف ت�شريحه اأن »طريان االإمارات ملتزمة 

بتناف�شي���ة عادلة ومفتوحة«. وق���ال كالرك: اإن ال�شركة التي تتخذ من دبي مقرا لها تلقت 10 

مالي���ني دوالر عل���ى �شكل راأ�شم���ال تاأ�شي�ش���ي يف 1985، وا�شتثمارا ملرة واح���دة بقيمة 88 

ملي���ون دوالر ل�شراء طائرتي بوين���غ 727، ومبنى للتدريب، وهي مبال���غ �شددت على �شكل 

عوائ���د واأرباح ناهز اإجماليها 2.8 ملي���ار دوالر. واأ�شاف: »اإن هوؤالء يح�شبون اأن الناقالت 

ال�ش���رق االأو�شطية تتمتع مبيزات ال يتمتعون بها، ولكن اإذا ما كانوا ي�شعرون بالغنب، فكان 

عليه���م اأن يجاأروا بذلك على املالأ. فهذا ما هو خليق بال�شناعة اأن تفعله«. وم�شت بلومبريغ 

قائل���ة، اإن ط���ريان االإمارات، ا�شتف���ادت من املوقع الذي تتمتع منطق���ة اخلليج كمفرتق طرق 

ملم���رات الط���ريان العاملي���ة الإ�شاف���ة مزي���د من الرح���الت بني �ش���رق الع���امل وغرب���ه، واآ�شيا 

واأ�شرتاليا، عر وجهتها دبي. وكان مطار دبي الدويل تفوق العام املا�شي على مطار هيرثو 

ال���دويل بفوزه بالرقم 1 يف حركة امل�شافرين الدوليني. ودعا كالرك ال�شركات االأمريكية اإىل 

االطالع على التقارير املالية ال�شنوية املدققة واملن�شورة لطريان االإمارات.

»اياتا« ترحب بتو�شيات المنظمة الدولية 

للطيران المدني حول معايير تتبع الطائرات

مونتريال - وام

رح���ب االحتاد ال���دويل للنقل اجل���وي »اإيات���ا« بالتو�شيات ال�ش���ادرة ع���ن املوؤمتر الثاين 

لل�شالم���ة من امل�شتوى العايل ال���ذي نظمته املنظمة الدولية للطريان املدين »اإيكاو«، واختتم 

موؤخ���رًا. ودعت التو�شيات اإىل التحرك قدما نحو اعتماد معيار اأ�شا�ش االأداء للتتبع العاملي 

للطائرات التجارية، على اأن حتظى بالدعم من عملية تقييم متعددة اجلن�شيات لتقييم التاأثري 

وتوجيه اآليات التطبيق. وقال توين تايلر، املدير العام والرئي�ش التنفيذي ل� »اإياتا«، »اإن من 

�شاأن هذه اخلطوة اأن ت�شمن ا�شتمرار ال�شجل الناجح لهذه ال�شناعة فيما يتعلق بالعمل مع 

احلكومات لتح�شني ال�شالمة من خالل اجلهود املن�شقة على النطاق العاملي«.

واأ�شاف: »اأ�شبحنا ن�شري يف االجتاه نف�شه، وينبغي اأن تكون اال�شتنتاجات التي خرج بها 

املوؤمتر مبثابة ر�شالة طماأنة جلميع امل�شافرين باأن ال�شالمة تاأتي دائما يف مقدمة االأولويات 

يف �شناع���ة الط���ريان«. ودعت املنظمة الدولية للطريان امل���دين يف تو�شياتها اإىل اأنه يتعني 

على الطائرات اأن حتدد مكانها كل خم�ش ع�شرة دقيقة اأثناء العمليات العادية.

وينطب���ق ذلك فقط على املناطق النائية التي ال تخ�ش���ع للتغطية من خالل املراقبة من قبل 

خدم���ات احلركة اجلوية، م�ش���رية اإىل اأن فرقة التتبع املن�شق للطائ���رات املنبثقة عن »اإياتا« 

الحظ���ت يف تقريرها اأن تتبع املجال اجلوي للطائرات يف االأماكن البعيدة وفوق املحيطات 

ميك���ن حتقيق���ه من خ���الل الو�شائل املتاح���ة لالإبالغ ع���ن حتديد االأماك���ن، كم���ا اأن التقنيات 

الف�شائية اجلديدة قادرة على اأن تلعب دورًا رئي�شيًا يف هذا ال�شدد م�شتقباًل.

واأو�ش���ى املوؤمتر باتباع نه���ج يقوم على االأداء لكنه ال يكون اإلزامي���ا، ما يعني اأن �شركات 

الطريان العاملية �شتكون قادرة على تلبية ذلك با�شتخدام التقنيات واالإجراءات املتاحة على 

النحو الذي تراه منا�شبًا. وقال تايلر: »نتطلع اإىل العمل مع املنظمة الدولية للطريان املدين 

يف ال�شع���ي الإيج���اد احللول الفعال���ة وامل�شتدامة الت���ي ال ت�شهم يف التكرار غ���ري ال�شروري 

لالإجراءات وال يكون لها تاأثريات غري مق�شودة على ال�شالمة، ويف الوقت ذاته، فاإننا نعرب 

ع���ن دعمن���ا لالقرتاح املقدم م���ن جانب املنظم���ة الدولية للط���ريان املدين من خ���الل »مبادرة 

التنفي���ذ« لتقييم املمار�شات احلالي���ة، واإدخال التح�شينات املحتملة من قبل �شركات الطريان 

وال�شركات العاملة يف جمال تقدمي خدمات املالحة اجلوية ويف عمليات البحث واالإنقاذ«.

الجديدة- وجهات

اأطلق منتجع مازاغان ال�شياحي احتفاالت بالعام 

ال�شين���ي اجلدي���د ب���ني 16 و22 فراي���ر اجل���اري 

كجزء من ا�شرتاتيجيته جلذب الرحالت ال�شياحية 

ال�شينية اإليه. ياأتي هذا يف وقت جتري فيه املغرب 

حمادثات الإلغاء تاأ�شرية الدخول لل�شياح ال�شينيني 

االأفراد لزيارة اململك���ة. وخ�ش�ش منتجع مازاغان 

يف ه���ذه الفرتة عرو�شًا منها موكب العام ال�شيني 

اجلدي���د وعرو����ش كون���غ ف���و ورقا�ش���ات �شينية 

تقليدي���ة ال�شيني���ة وق���ارع الطب���ول »بيب���ى وانغ« 

باالإ�شاف���ة اإىل قائمة طعام �شيني���ة غنية ومتنوعة 

يف خمتلف منافذ ال�شيافة فيه.

وت�ش���ري اح�شائيات حديث���ة اإىل اأن ال�شياحة يف 

املغ���رب حالي���ًا ت�شتح���وذ عل���ى 10 % م���ن جممل 

ملي���ار   105 قيمت���ه  البال���غ  املغرب���ي  االقت�ش���اد 

دوالر اأمريك���ي، ما يجعله���ا اأكر قط���اع اقت�شادي 

بع���د الزراعة لكونها توفر وظائ���ف الأكرث من 400 

األ���ف �شخ�ش. ووفقًا ل���� �شتيفان كيلينج���ر، رئي�ش 

منتج���ع »مازاغ���ان« ال�شياحي واخلب���ري ال�شياحي 

يف منطق���ة �شمال افريقيا فاإنه من املتوقع ت�شاعف 

اأع���داد ال�شيني���ني يف الع���ام 2015 بع���د االإع���الن 

ع���ن الرح���الت املبا�ش���رة ب���ني الدولت���ني. واأ�شاف 

»كيلينج���ر«: يف اأعق���اب املنت���دى االقت�ش���ادي بني 

ال�ش���ني واملغ���رب، مت االإع���الن عن خط���ط الإ�شدار 

تاأ�ش���ريات �شياحي���ة لالأفراد من ال���زوار ال�شينيني 

واإطالق رحالت جوية مبا�شرة بني الدولتني. ومن 

املتوقع اأن يبداأ تنفيذ هذا يف العام اجلاري.

وق���ال »كيلينج���ر«: دورن���ا ه���و ج���ذب ال�شي���اح 

ال�شيني���ني ورفع م�شتوى معرف���ة العامل مبميزات 

�شم���ن  ه���ذا  وين���درج  املغ���رب.  يف  ال�شياح���ة 

ا�شرتاتيجيتن���ا امل�شتمرة للحف���اظ على ا�شتك�شاف 

اأ�ش���واق جدي���دة وبن���اء جمتم���ع من قاع���دة عمالء 

خمل�ش���ة. و�ش���وف تع���م احتف���االت الع���ام اجلديد 

اأرج���اء املنتجع لي�شتمت���ع بها كاف���ة زوارنا ولي�ش 

ال�شينيني فقط.

وتتوج���ه ال�شني واملغرب بق���وة الإقامة �شراكات 

ا�شرتاتيجي���ة من �شاأنه���ا اال�شتغناء ع���ن متطلبات 

احل�ش���ول عل���ى التاأ�شرية لل�شف���ر. ويتوقع �شعادة 

الدكت���ور حل�شن حداد، وزي���ر ال�شياحة يف املغرب 

زي���ادة عدد ال�شياح ال�شينيني اىل املغرب اإىل مئات 

االآالف بحلول العام 2020.

ووفقًا حلداد، ميكن لل�شياح ال�شينيني املتوجهني 

اىل املغ���رب التوق���ف يف حمط���ات مث���ل ا�شباني���ا 

وفرن�ش���ا وتركي���ا وتون����ش واالإم���ارات والتمت���ع 

بجم���ال هذه ال���دول. وا�شاف: »تتوق���ف الرحالت 

احلالية ب���ني ال�شني واملغرب يف باري����ش اأو دبي، 

وهو ما يجعل حزم عرو�شها مغرية للغاية«.

واخ�����تت���م »كيلينج���ر«: نع���������د اأول�����ئ���ك الذي���ن 

يحبون ا�شتك�ش���اف الثقافات املتعددة اإقامة ممتعة 

يف م������ازاغان.

اأبوظبي-وجهات

فازت االحت���اد للطريان، الناق���ل الوطني لدولة 

مرموق���ة  باألق���اب  املتح���دة،  العربي���ة  االإم���ارات 

�شمن جوائ���ز »اإفيي�شن 100« التي تنظمها جملة 

»اآيرالي���ن اإيكنوميك����ش«. تهدف اجلوائ���ز، التي 

مُتن���ح بن���اًء عل���ى اآراء املتخ�ش�ش���ني يف قط���اع 

النق���ل اجلوي، اإىل االإ�ش���ادة باالإجنازات الرفيعة 

يف قطاع الط���ريان ومتكنت االحتاد للطريان من 

الفوز بلقب »�شركة طريان العام« املرموق.

تاأت���ي ه���ذه اجلوائ���ز يف اأعق���اب ع���ام حاف���ل 

باالإجن���ازات حقق���ت ال�شركة خالله قف���زة نوعية 

عل���ى م�شتوى النم���و واالبت���كار واخلدم���ات، اإذ 

بادرت ال�شركة، اإبان ع���ام 2014، اإىل اإطالق 10 

وجه���ات جديدة، ثالث من بينه���ا يف قارة اأمريكا 

ال�شمالية، م�شحوبة ب�شخ ا�شتثمارات هائلة يف 

عالقات جديدة لل�شراكة باحل�ش�ش.

وخالل العام املا�ش���ي، ك�شفت االحتاد للطريان 

النقاب عن املظهر اجلديد لعالمتها التجارية الذي 

يتاأل���ق بكل م���ا هو جديد من حي���ث �شعار ال�شركة 

والزي املوحد لطاقم ال�شيافة اجلوية واخلدمات 

على منت الطائرة. وت�شهم مق�شورة »االإيوان من 

االحتاد«، التي متثل االأوىل من نوعها، يف و�شع 

مفه���وم جديد لفخام���ة ال�شفر اجل���وي التجاري. 

تن�شم هذه اجلائزة اإىل باقة وا�شعة من اجلوائز 

واالألقاب العاملية التي ح�شدتها االحتاد للطريان 

وتاأت���ي مبثاب���ة �شه���ادة واقعية عل���ى االإجنازات 

غري امل�شبوقة الت���ي �شجلتها ال�شركة منذ اإطالقها 

يف ع���ام 2003. واأف���اد جيم����ش هوغ���ن، رئي�ش 

االحت���اد  يف  التنفي���ذي  والرئي����ش  املجموع���ة 

للط���ريان، بقول���ه: »نحن فخورون للغاي���ة الأن ما 

حققن���اه من اإجنازات خالل عام 2014 نال تقدير 

واإ�شادة الزمالء يف قطاع النقل اجلوي. وتعك�ش 

هذه اجلوائز التقدم الكبري الذي اأحرزته ال�شركة 

خالل الفرتة الوجيزة من عمرها«.

»ميث���ل ع���ام 2014 عام���ًا حموري���ًا يف تاري���خ 

ال�شرك���ة، فقد ج���اء �شاهدًا على االنف���راد بالريادة 

يف تق���دمي فر����ش جدي���دة لقطاع النق���ل اجلوي. 

رحالت جوية سياحية مباشرة 
بـين المغـرب والصـين قريبًا

االتحاد للطيران تفوز

بلقب »�شركة طيران العام«

■ فندق مازاغان

دبي ت�شت�شيف »قمة 

�شالمة الطيران«
دبي -وجهات

ت�شت�شي���ف هيئ���ة الط���ريان امل���دين يف دب���ي 

الدورة الثالثة من القمة العاملية ل�شالمة الطريان 

الت���ي تعقد يف دب���ي 16 مار�ش املقب���ل وت�شتمر 

يومني مب�شاركة نحو 300 �شخ�ش.

املرتبط���ة  االأخط���ار  مو�ش���وع  و�شيك���ون 

بت�شي���ري رحالت جوي���ة فوق مناط���ق النزاعات 

اأحد حم���اور نقا�شات ال���دورة الثالثة من »القمة 

الت���ي �شتق���ام يف  الط���ريان«  العاملي���ة ل�شالم���ة 

دب���ي، حيث �شيعمل خراء قط���اع النقل اجلوي 

االإقليميني والدولي���ني على اكت�شاف كيف ميكن 

التعامل ب�ش���كل ناجح مع االأخط���ار والتحديات 

التي تواجه القطاع

وق���ال املهند����ش حمم���د الرتك���ي املدي���ر العام 

التنفي���ذي للج���ودة النوعية وال�شالم���ة ب�شركة 

نا����ش: »ندعم منذ ف���رتة طويلة جه���ود املجتمع 

الدويل واأع�شاء املنظمة الدولية للطريان املدين 

التي يتواجد فيها مناطق نزاعات من اأجل اتخاذ 

خط���وات ا�شتباقية وتطبيق حظ���ر طريان فوق 

تل���ك املناط���ق. اإنه م���ن واجب مراقب���ي احلركة 

اجلوي���ة حظر الط���ريان فوق املناط���ق اخلطرة 

وتوف���ري م�شارات اآمن���ة بديلة. م���ن جانبه، قال 

الطي���ار اليا����ش �ش���ادق نائ���ب رئي����ش ال�شرك���ة 

القاب�ش���ة مل�شر للطريان، ال���ذي �شيتحدث خالل 

القم���ة: »اإن جمع وتوزي���ع املعلومات الوا�شحة 

والدقيق���ة ع���ن مناط���ق النزاعات اأم���ر �شروري 

ل�شالمة الطائرات املدنية. تتوافر ثروة هائلة من 

البيانات املهم���ة، وما ينق�ش القطاع هو التبادل 

الفعال له���ذه املعلوم���ات. هنالك حاج���ة لوجود 

نظ���ام تب���ادل معلومات عامل���ي لتزوي���د �شركات 

الط���ريان باإر�شادات وا�شحة ع���ن املخاطر على 

امل�شافرين والطاقم والطائرة«.
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إعداد التصاميم الهندسية لبناء سوق متكامل

هيئة المنطقة االقتصادية تسند مشروع تطوير مركز والية الدقم

يطرح حزما سياحية جذابة تتضمن الرحالت واإلقامة والتذاكر

اك�شبو ميالنو 2015 ير�شح الطيران العماني كاأف�شل بائع معتمد

م�سقط – وجهات

املنطق���ة  بهيئ���ة  املناق�ش���ات  جلن���ة  اأ�شن���دت 

االقت�شادية اخلا�شة بالدقم �شمن اجتماعها االأول 

لع���ام 2015 اأح���د اأبرز م�شروع���ات تطوير مركز 

والي���ة الدق���م وهو م�ش���روع ازدواجي���ة وتطوير 

الطري���ق الرئي�ش���ي مبركز الوالي���ة، و�شوف يبداأ 

املقاول تنفيذ العمل خالل االأ�شابيع القليلة املقبلة، 

يف حني من املتوق���ع اأن يكون الطريق جاهزا يف 

الربع االأول من العام املقبل.

ويت�شم���ن امل�شروع تنفي���ذ ازدواجي���ة ال�شارع 

الع���ام بط���ول )7( كيلوم���رتات بحارت���ني يف كل 

اجتاه، م���ع طرق خدمة من اجلانبني بطول )11( 

كيلومرتا، واإن�شاء )12( دوارا على طرق اخلدمة، 

باالإ�شاف���ة اإىل اإن�ش���اء تقاطع���ات رئي�شي���ة عل���ى 

ال�شارع العام تعمل بنظام االإ�شارات ال�شوئية.

مواق���ف  اإن�ش���اء  اأي�ش���ا  امل�ش���روع  ويت�شم���ن 

ال���ري  واأنظم���ة  الت�شج���ري  واأعم���ال  لل�شي���ارات 

خط���وط  وحتوي���ل  االإن���ارة  واأعم���ال  احلديث���ة 

الكهرب���اء اإىل كاب���الت اأر�شي���ة، ويب���داأ الطري���ق 

الرئي�ش���ي م���ن مدخ���ل والي���ة الدق���م م���رورا اأمام 

مكت���ب �شعادة وايل الدقم واملوؤ�ش�شات احلكومية 

االأخرى وم�شاكن املواطن���ني واملحالت التجارية 

القائمة وينته���ي بالطريق املوؤدي اإىل مطار الدقم 

االقليم���ي. ويه���دف امل�شروع اإىل حت�ش���ني البيئة 

العمراني���ة لوالي���ة الدق���م واإن�شاء بيئ���ة ح�شرية 

حديث���ة تن�شجم م���ع التنمية العمراني���ة اجلديدة 

املنطق���ة  ت�شهده���ا  الت���ي  امل�شروع���ات  وتواك���ب 

االقت�شادية اخلا�ش���ة بالدقم، كما يهدف امل�شروع 

اإىل حتقيق ان�شيابي���ة حركة التنقل مبركز مدينة 

الدق���م ومنه���ا اإىل املناطق التجاري���ة وال�شناعية 

وال�شياحية باملنطقة.

عل���ى ال�شعيد نف�شه يتم حالي���ا اإعداد الت�شاميم 

الهند�شية مل�شروع بناء �شوق متكامل بوالية الدقم  

ليك���ون نواة ملدينة الدق���م احلديثة ويتم تطويره 

عل���ى نح���و يلب���ي احتياج���ات املجتم���ع املحل���ي 

واملقيم���ني، وذلك �شمن روؤية الهيئة لتطوير منط 

العي����ش بالدقم من خالل االعتماد على املخططات 

احل�شري���ة الذكية وت�شميمها بطريقة فاعلة، وقد 

اأ�شندت الهيئة خالل الفرتة املا�شية هذا امل�شروع 

اىل اأحد املكاتب اال�شت�شارية املتخ�ش�شة.

و�شيت���م ت�شيي���د ال�ش���وق اجلديد وفق���ًا للطراز 

احلديث مع توف���ري التكييف املركزي يف خمتلف 

اأرجائ���ه، ويحت���وي ال�ش���وق عل���ى العدي���د م���ن 

املراف���ق واالأق�شام التي تف�ش���ل �شوق اللحوم عن 

�شوق االأ�شم���اك، و�شوق اخل�ش���روات والفواكه، 

واملح���الت االأخرى، كما يت�شم���ن ال�شوق حمالت 

خم�ش�شة لل�شلع التقليدية باال�شافة اإىل املحالت 

التجاري���ة االأخ���رى واملطاعم واملكات���ب االإدارية، 

وتبل���غ م�شاحة االأر�ش املخ�ش�ش���ة لل�شوق )68( 

األف م���رت مربع اأي ح���وايل )7( هكتارات، وتبلغ 

م�شاح���ة مب���اين املرحل���ة االأوىل من ال�ش���وق )8( 

اآالف مرت مربع.

وياأت���ي تنفيذ ال�شوق �شمن جهود الهيئة جلعل 

مدين���ة الدق���م اجلدي���دة واح���دة من اأف�ش���ل املدن 

املالئم���ة للعي����ش وذل���ك م���ن خالل احلر����ش على 

اإح���داث الت���وازن ب���ني االحتياج���ات االجتماعية 

واالقت�شادية والبيئية.

وحتظ���ى التنمي���ة العمراني���ة باهتم���ام هيئ���ة 

املنطق���ة االقت�شادية اخلا�شة بالدق���م التي تعمل 

عل���ى جعل املنطق���ة منوذج���ا للم���دن االقت�شادية 

املتكامل���ة التي متزج بني امل�شروع���ات ال�شناعية 

والتجاري���ة وال�شياحي���ة واالجتماعي���ة وتدم���ج 

احلداث���ة باالأ�شالة وتوفر ما يحت���اج اإليه �شكانها 

م���ن خدمات خمتلف���ة، ويعد الت�شمي���م احل�شري 

ملدين���ة الدق���م اجلدي���دة فر�ش���ة الإع���داد من���وذج 

م���ن امل���دن املتكاملة لالأجي���ال القادم���ة، كما ميكن 

اعتبارها اأول منوذج ملدينة متكاملة يف ال�شلطنة 

تهت���م بالتخطيط العم���راين والتنمي���ة امل�شتدامة 

م���ن  املختلف���ة  القطاع���ات  احتياج���ات  وحت���ّدد 

االأرا�شي واحتياجات ال�شكان من اخلدمات.

 وت�شه���د املنطق���ة االقت�شادية اخلا�ش���ة بالدقم 

يف الوقت الراهن تنفي���ذ ع�شرات امل�شروعات يف 

قطاعات اقت�شادية خمتلفة �شمن جهود ال�شلطنة 

جلع���ل املنطق���ة اأحد ركائ���ز التنوي���ع االقت�شادي 

وتوف���ري فر����ش العم���ل، وخ���الل الع���ام املا�ش���ي 

اأ�شن���دت الهيئ���ة العدي���د م���ن امل�شروع���ات، كم���ا 

قام���ت بتوقيع اتفاقيات ح���ق االنتفاع مع عدد من 

ال�شركات املحلية.

م�سقط-وجهات

يف الوق���ت ال���ذي ي�شتع���د في���ه معر����ش اك�شبو 

ميالنو لفتح اأبوابه اأمام الزوار، اأعلن عن تر�شيح 

الط���ريان العم���اين كاأف�ش���ل بائع معتم���د ل�شلطنة 

عم���ان. واأكد مدير العالق���ات اخلارجية يف اإك�شبو 

ميالن 2015، األبريتو مين���ا، اأن العوائد املتوقعة 

ج���راء ا�شت�شافة معر�ش اإك�شبو قد ت�شل اإىل نحو 

خم�ش���ة مليارات ي���ورو، يف ح���ني اأن العوائد غري 

املبا�شرة �شتفتح الطريق لتاأ�شي�ش �شركات جديدة.

ان الناق���ل الوطن���ي ل�شلطن���ة عم���ان با�ش���ر يف 

طرح التذاك���ر اخلا�شة باحلدث للبيع، كما مت ن�شر 

املعلومات اخلا�شة باأليات ال�شراء.

ويقام معر����ش اإك�شبو ميالنو 2015 يف الفرتة 

م���ا بني اأول مايو و31 اأكتوبر حتت �شعار ) تغذية 

الكوكب والطاقة الأج���ل احلياة ( حيث ي�شتمر هذا 

احلدث الفري���د واال�شتثنائي على م���دى 6 �شهور. 

وتاأتي م�شاركة الدول يف ان�شجام وتناغم مع �شعار 

اك�شبو ميالن���و والذي يركز عل���ى حماربة اجلوع 

ومكافح���ة �ش���وء التغذية ح���ول العامل ع���ر تنمية 

م�شتدام���ة و�شحية وتع���اون عامل���ي وتكنولوجيا 

جدي���دة، وت�شجي���ع تطوي���ر االأنظم���ة االقت�شادية 

واالجتماعية املرتبطة بالغذاء حول العامل، وكذلك 

االبتكار يف جمال البح���وث والتقنية واملمار�شات 

التجاري���ة املثالية لتوفري الغ���ذاء وحت�شني القيمة 

الغذائي���ة وحف���ظ الغ���ذاء وتوزيع���ه ب�ش���كل اآم���ن 

و�شلي���م. وبهذا �شيكون حدثا عامليا متميزا يتناول 

املو�شوعات املرتبطة بالتنمية امل�شتدامة.

وي�ش���ارك يف هذا املعر�ش ما يق���ارب 148 دولة 

ومنظم���ة باالإ�شاف���ة اإىل توقع ح�ش���ور 20 مليون 

زائ���ر، وكذل���ك م�شارك���ة ملي���ار �شخ�ش م���ن خالل 

ال�شبكة العاملية.

وكونه اأف�ش���ل بائع معتمد يف ال�شلطنة، �شيقوم 

الط���ريان العم���اين بعر����ش تذاكر اك�شب���و ميالنو 

2015 ملنظمي الرحالت ال�شياحية ووكالء ال�شفر 
ال�ش���ركات  اإىل  باال�شاف���ة  احلكومي���ة،  واملكات���ب 

واملدار�ش واجلامع���ات وامل�شافرين. وعالوة على 

ذل���ك، فاإن اخلرة التي اكت�شبه���ا الطريان العماين 

بعد ت�شغيل خط م�شقط ميالنو منذ خم�ش �شنوات 

م�شت �شوف ت�شاهم ب�شكل موؤثر يف تقدمي اأف�شل 

اخلدمات للم�شاركة يف هذا احلدث الهام.

جت���در االإ�ش���ارة اإىل اأنه واعتبارا م���ن اأول يناير 

2015 ع���زز الط���ريان العم���اين ع���دد رحالته بني 
كال املدينت���ني لت�شبح بواقع رحل���ة واحدة يوميا، 

وذل���ك من اأ�ش���ل اأربع رح���الت كان الناقل ي�شريها 

اأ�شبوعي���ا. واإ�شافة اإىل ذلك، تق���وم دائرة عطالت 

الط���ريان العم���اين بط���رح ح���زم �شياحي���ة جذابة 

تت�شم���ن الرح���الت واالإقامة والتذاك���ر خالل فرتة 

انعقاد املعر�ش.

وح���ول اختيار الط���ريان العم���اين كبائع معتمد 

م���ن قب���ل منظم���ي اك�شب���و ميالن���و 2015 ، عل���ق 

بول جريجورويت����ش، الرئي�ش التنفيذي للطريان 

العم���اين قائ���ال: يفخر الط���ريان العم���اين بتوفري 

الدع���م ملعر����ش اك�شب���و ميالن���و 2015، وبالتايل 

تاأكي���د التزامنا جت���اه ال�شوق االإيطالي���ة الذي بداأ 

يف ع���ام 2009 مع ت�شغي���ل اأوىل رحالتنا اجلوية 

املجدولة بني م�شقط و ميالنو.

اإننا فخورون برت�شيح الطريان العماين كاأف�شل 

بائع معتمد ل�شلطنة عم���ان، كما ونتطلع اإىل تلبية 

االقبال املرتفع على �شراء التذاكر اخلا�شة باحلدث 

م���ن قب���ل املوؤ�ش�ش���ات العامل���ة يف �شناع���ة ال�شفر 

وال�ش���ركات التجارية واملوؤ�ش�ش���ات التعليمية اإىل 

جانب امل�شافرين والعامة.

لق���د جتلى دعمنا ملعر�ش اك�شب���و ميالنو 2015 

يف تعزي���ز ع���دد رحالتن���ا اإىل ميالن���و اإعتبارا من 

االأول م���ن يناي���ر، حي���ث مت رف���ع ع���دد الرح���الت 

لي�شب���ح مبعدل رحل���ة واح���دة يومي���ا باإ�شتخدام 

اأ�شط���ول طائرتن���ا من ط���راز االيربا����ش اأيه 330 

احلائزة عل���ى جوائز عاملية، واإننا نتوقع م�شتوى 

عايل يف حجم الطلب يتجاوز احلايل.

و لن يوفر الط���ريان العماين الرحالت والتذاكر 

اخلا�ش���ة مبعر����ش اك�شب���و ميالن���و 2015 فق���ط 

واإمن���ا �شتق���وم دائ���رة عط���الت الط���ريان العماين 

اأي�شا بطرح حزم �شياحية �شاملة لكل زائر تت�شمن 

االإقامة واجلوالت ال�شياحية.

إنشاء بيئة حضرية 
حديثة تنسجم مع 
التنمية العمرانية 

الجديدة 
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وجهة نظر
في تقــرير أصــدرته اماديوس

توقعات بنمو غير مسبوق 
لقطاع السياحة فـي السلطنة 

خالل 15 عامًا المقبلة
م�سقط - وجهات

قال تقرير اأ�شدرت���ه اأماديو�ش، �شريك التكنولوجيا 

الرائ���دة لقطاع ال�شف���ر العاملي، وعر�شت���ه يف موؤمتر 

اأن �ش���وق  الفل���ج موؤخ���را،  �شحف���ي نظمت���ه بفن���دق 

ال�شياحة وال�شفر العم���اين يتوقع اأن ي�شهد منوًا غري 

م�شب���وق خالل االأع���وام اخلم�شة ع�ش���ر املقبلة. وذكر 

التقري���ر الذي جاء بعن���وان "ر�شم املع���امل امل�شتقبلية 

لقط���اع ال�شف���ر يف دول جمل����ش التع���اون اخلليجي: 

حمركات التغيري" اأن تنويع االقت�شاد ون�شبة ال�شباب 

الكب���رية بني ال�شكان قد تكون���ان من بني اأهم العوامل 

امل�شاهمة يف منو قطاع ال�شفر يف ال�شلطنة.

تنامـــــــي

وي�ش���ري التقري���ر اإىل اأن الرتكي���ز املتنام���ي ل���دول 

جمل����ش التع���اون اخلليج���ي على حت�ش���ني العرو�ش 

ال�شياحية فيها �شيجعل من قط���اع ال�شياحة اأحد اأبرز 

امل�شاهم���ني يف اقت�شاداته���ا املحلي���ة. وت�شاهم ب�شكل 

خا�ش اال�شتثمارات الهائلة يف تطوير البنية التحتية 

والوجه���ات ال�شياحي���ة يف دف���ع عجلة من���و ال�شياحة 

املتخ�ش�ش���ة يف املنطق���ة، مث���ل ال�شياح���ة الريا�شي���ة 

والطبي���ة والبحري���ة، لت�ش���ل اإىل م�شتوي���ات عاملية. 

ويف ه���ذا االإط���ار، تعاون���ت كل م���ن وزارة ال�شياح���ة 

وهيئ���ة اأبوظبي لل�شياحة والثقاف���ة ودائرة ال�شياحة 

والت�شويق التجاري بدبي للرتويج للجزيرة العربية 

كوجهة رائدة لل�شياحة البحرية. وقد مت تطوير ميناء 

ال�شلط���ان قابو�ش ليك���ون ميناء خم�ش�ش���ًا لل�شياحة 

البحري���ة، وذل���ك �شم���ن روؤي���ة 2020 لل�شلطنة. ومع 

ارتفاع عدد ال�شياح القادمني عر البحر ب�شكل �شنوي، 

تتوق���ع املنطقة اأن ت�شتقبل 1.6 ملي���ون �شائح بحري 

بحلول العام 2020، و2.1 مليون يف عام 2030.

ا�ســــــــتثمار

وق���ال اأنطوان مدور، نائب رئي�ش اأماديو�ش ال�شرق 

االأو�ش���ط و�شمال اأفريقيا: "جتتذب �شواطئ ال�شلطنة 

ال�شي���اح من جمي���ع اأنحاء العامل، وم���ا زالت ال�شلطنة 

ت�شتثم���ر ب�ش���كل كب���ري يف تو�شيع موانئه���ا وتطوير 

بنيته���ا التحتي���ة. كم���ا يت���م ت�شري���ع عملي���ة تطوي���ر 

مراف���ق ال�شياح���ة الطبية وخدماته���ا. وال �شك اأن هذه 

االإجراءات �شت�شفر ع���ن تو�شعة �شوق ال�شياحة الذي 

ُيتوق���ع اأن ي�شه���د من���وًا ثابت���ًا خ���الل العقد الق���ادم". 

وكان م���ن اأبرز النتائج التي خل����ش اإليها التقرير اأثر 

العوامل الدميوغرافية التي يقودها ال�شباب العماين 

عل���ى قطاع ال�شياح���ة وال�شفر. وت�ش���ل ن�شبة ال�شباب 

حت���ت �ش���ن اخلم�ش���ة ع�ش���ر عام���ًا اإىل %26 تقريب���ًا 

م���ن جمموع ال�ش���كان االإجم���ايل. لذا فم���ن املتوقع اأن 

تتغري ال�شلوكيات والعادات اخلا�شة بال�شفر لت�شبح 

فردية ب�شكل متزايد، بخا�شة عندما تكر فئة ال�شباب 

وت�شب���ح قادرة على اتخاذ القرارات بنف�شها. وُيتوقع 

كذل���ك اأن ي�شاه���م جي���ل ال�شب���اب املول���ع بالو�شائ���ل 

التكنولوجي���ة احلديث���ة يف اإع���ادة ر�شم مع���امل قطاع 

ال�شياح���ة وال�شفر، ال �شيما مع حتول���ه اإىل ا�شتخدام 

التوا�ش���ل  وو�شائ���ل  املتحرك���ة  االأجه���زة  تقني���ات 

االجتماعي لتخطيط ال�شفر وحجز الرحالت.

عوامل ديموغرافية

الدميوغرافي���ة  العوام���ل  ع���ن  التقري���ر  ويتح���دث 

االأخ���رى ذات ال�شل���ة، مث���ل التدفق امل�شتم���ر للعمال 

االأجان���ب ومن���و ال�ش���كان الطبيعي وتنام���ي الطبقة 

املتو�شط���ة يف املجتم���ع، والت���ي تعم���ل �شوي���ة عل���ى 

تكوين عادات واحتياجات �شفر جديدة ومتنوعة يف 

املنطقة. ومن ب���ني العوامل االإ�شافية التي تدفع منو 

القط���اع تطبي���ق نظام موح���د للتاأ�ش���ريات يف كل من 

ال�شلطنة واالإمارات وقطر.

ب���دوره ق���ال غراهام نيكول���ز، مدير ع���ام اأماديو�ش 

اخللي���ج: "تقود ال�شلطن���ة واالإمارات وقط���ر ال�شباق 

نحو تطوير قطاع ال�شياف���ة قبل ا�شت�شافة الفعاليات 

الريا�شية ال�شخمة. و�شت�شاهم جمموعة من العوامل 

االإ�شافي���ة املدعوم���ة م���ن مب���ادرات حكومي���ة ت�شه���ل 

احلرك���ة داخ���ل املنطق���ة وخارجه���ا، يف اإح���داث اأث���ر 

اإيجاب���ي على قطاع ال�شياحة وال�شف���ر العماين، االأمر 

ال���ذي يزي���د من ا�شتقط���اب �شّي���اح االأعم���ال وال�شّياح 

الذين يتطلعون اإىل وجهات ترفيهية مميزة".

وق���ال اأنط���وان مدور يف معر�ش تعليق���ه حول دور 

اأماديو����ش يف قطاع ال�شفر والن�شاطات البحثية التي 

جتريها ب�ش���كل م�شتمر: "ال �شك ب���اأن مزودي خدمات 

ال�شفر الذين يعمل���ون على تلبية االحتياجات املنوعة 

ل�ش���كان املنطق���ة �شي�شه���دون ازده���ارًا ملحوظ���ًا يف 

العقود القادم���ة. ونحن يف اأماديو����ش نوفر خراتنا 

وتقنياتن���ا وابتكاراتن���ا مل�شاعدة عمالئن���ا و�شركائنا 

على ر�شم معامل قطاع ال�شياحة وال�شفر يف املنطقة".

م�سقط-وجهات

اأك���د �شف���ري مملك���ة البحري���ن املعتم������د ل���دى 

ال�شلطنة، حممد �شالح ال�شيخ: ان افتتاح مكتب 

جديد لطريان اخللي���ج يف م�شقط ميثل منا�شبة 

ا�شرتاتيجي���ة  للجمي���ع، وه���و �شم���ن  �شعي���دة 

ال�شركة لتطوير عملياته���ا والعمل على التو�شع 

يف قطاع الت�شويق.

وق���ال يف ت�شري���ح �شحفي ل »وجه���ات« على 

هام����ش افتت���اح املكتب اجلديد لط���ريان اخلليج 

يف منطق���ة الق���رم التجاري���ة : ان افتتاح املكتب 

اجلديد �شيزيد م���ن تطوير العالقات القوية بني 

ال�شلطن���ة ومملك���ة البحرين، وهو م���ا مت بحثه 

يف اللجنة امل�شرتكة بني البلدين التي عقدت يف 

دي�شمر املا�شي يف البحرين، لدعم دور القطاع 

اخلا�ش يف تطوير التعاون التجاري.

وا�شاف حمم���د ال�شيخ : ان ل�شركات الطريان 

ال�شياحي���ة  احلرك���ة  رف���د  يف  كب���ري  دور  له���ا 

والتجاري���ة يف منطقة اخللي���ج. ودعا اىل مزيد 

م���ن الت�شهي���الت لتنق���ل املواطن���ني اخلليجيني 

ب���ني دول املجل����ش، ال���ذي �شيعمل دع���م القطاع 

ال�شياح���ي بني ال���دول اخلليجي���ة، وكذلك زيادة 

الرح���الت اجلوي���ة، وتخفي����ش الكلف���ة وتقدمي 

العرو����ش ال�شياحي���ة لل�شفر ب���ني دول املجل�ش 

على وجه اخل�شو�ش.

وق���ال: ان مكت���ب ط���ريان اخللي���ج يف م�شقط 

ا�شبح يلعب دورا كبريا يف زيادة الرحالت بني 

البحرين وم�شقط.

وح�ش���ر حف���ل افتتاح املكتب اجلدي���د عدد من 

يف  وال�شياح���ة  ال�شف���ر  قط���اع  يف  امل�شوؤول���ني 

ال�شلطنة.

اجلدي���ر بالذكر اأن ط���ريان اخللي���ج تعد اقدم 

وكان���ت  اخللي���ج  منطق���ة  يف  ط���ريان  �شرك���ة 

منظوية حتت منظومة اأربع دول هي: ال�شلطنة 

والبحري���ن وابوظبي وقطر، حت���ى باتت اليوم 

الناقل الوطني ململكة البحرين.

نحـو �شرطة �شـياحـية
م����ن وق����ت اإىل اآخ����ر ت�شلنا ق�ش�ض وحكاي����ات مثرية واأحيانا مغام����رات مير بها بع�ض 

ال�شي����اح يف عمانن����ا احلبيب����ة. فهن����اك احل����وادث الدائم����ة التك����رار يف عملي����ات الن�ش����ب 

واالحتي����ال منها اخلف����ي واملعلن، وعلى �شبيل املثال ولي�����ض احل�شر طبعا، حتدث بع�ض 

تل����ك االأم����ور اأحيانا من خالل بع�ض اأ�شح����اب و�شائل النقل املختلف����ة من خالل م�شاعفة 

واأحيانا اأرقام فلكية لتعرفة نقل ال�شياح �شواء فرادى اأو جمموعات من نقطة اإىل اأخرى .

وهن����اك ح����وادث �شبيهه حت����دث داخل االأ�ش����واق خا�شة االأ�ش����واق ال�شعبية حتديدا من 

خالل املزايدة على االأ�شعار واملنتجات غري امل�شعرة فتكون االأر�شية خ�شبة ملمار�شه هذه 

الع����ادة ال�شيئ����ة وا�شتغالل طيبة وثقة ال�شائح . ناهيك ع����ن حاالت الت�شمم الغذائي اأحيانا 

وعدم مطابقة املنتج ملا ذكر يف قوائم الطعام وغريه من احلوادث، ولالأ�شف يقف ال�شائح 

عاجزًا عن الت�شرف حيال تلك املواقف واملمار�شات مما يجعله يلمم حاله ويعود اإىل بالده 

لرمبا �شعيدًا ومتقبال لالأمر اأو م�شتاء وكله ح�شره على رحلته.

ولي�����ض ال����كل قد يكون مر باح����دى تلك احل����وادث اأو املمار�شات اخلاطئ����ة فمنهم الذي 

حدث����ت ل����ه تلك املواقف فيق����وم بن�شرها بداف����ع الت�شه����ري اأو اإ�شعار االآخري����ن يف و�شائل 

التوا�شل االجتماعي اأو و�شائل االإعالم املختلفة املحلية يف نطاق وحميط جمتمعه .

ولذلك ندعو اإىل اأهمية وجود وحدة �شرطة متخ�ش�شة ومعنية بكل تلك االأمور وتكون 

كذلك نقطة التوا�شل االإداري واالأمني لكل ما يخ�ض قطاع ال�شياحة ومنها اأي�شا توحيد 

قنوات التوا�شل لكل ما تخ�ض ال�شناعة منها على �شبيل املثال احل�شول على ترخي�ض 

امني ملمار�شة ن�شاط اأو احتفال اأو عقد موؤمتر ذو �شلة بال�شياحة اأو ن�شاط معن لبع�ض 

املجموع����ات ال�شياحي����ة اأو ت�شاريح دخول ميناء بحري اأو ج����وي اأو بري اأو حتى لتقدمي 

�شك����وى الأمر ما معني بخدمة �شياحي����ة، اأو م�شكلة حتدث ل�شائح اثناء تواجده يف احدى 

املواق����ع اأو املع����امل ال�شياحية . لذلك فاإن وجود وح����دة �شرطية متخ�ش�شة يراأ�شها اأفراد 

من ذوي املوؤهالت االأكادميية ذات �شلة بقطاع ال�شياحة �شت�شاعد على ت�شهيل تلك االأمور 

و�شهول����ة التوا�ش����ل وفهم �شري����ع لالمر. واذا كانت هن����اك عوائق مالي����ة وراء تقدمي تلك 

اخلدمه نرى انه من املمكن ان تت�شارك وزارة ال�شياحة و�شرطة عمان ال�شلطانية يف جزء 

من �شربية ال�شياحة التي تفر�شها الوزارة لتغطية م�شاريف تلك الوحدة.

سفير البحرين لـ»        «:
افتتاح مكتب جديد لطيران الخليج

في م�شقط يقوي عالقات التعاون بين البلدين

■  جبل �شم�ض

م�شوؤول مغربي ي�شيد بتراث وتاريخ 

ال�شــلطنة العـريق الحافل باالأمجاد
م�سقط-العمانية

اأ�ش����اد الدكتور ر�شيد الطالبي العلمي رئي�����ش جمل�ش النواب باململكة املغربية برتاث 

وتاري����خ ال�شلطن����ة العريق احلافل باالأجم����اد واالإجن����ازات. واأكد خ����الل زيارته اليوم 

االأربع����اء ملتح����ف قوات ال�شلط����ان امل�شلحة والوف����د املرافق، مبل يزخر ب����ه املتحف من 

مقتني����ات اثري����ة ع�شكرية حتكي تطور ق����وات ال�شلطان امل�شلح����ة. و�شاهد ال�شيف من 

خالل جتواله يف اأروقة واق�شام املتحف املتعددة جانبا من املراحل التاريخية  للح�شارة 

العماني����ة وعالقاته����ا  الدولي����ة، كم����ا �شاه����د ال�شيف الزائ����ر املخطوط����ات واملج�شمات 

التاريخية العريقة الدالة علي فنون العمارة العمانية املتنوعة بقلعة بيت الفلج .

كم����ا ا�شتمع ال�شيف والوفد املرافق اىل �شرح واف عن التطور الذي حظيت به قوات 

ال�شلط����ان امل�شلحة يف ظ����ل العهد الزاهر ح�شرة �شاحب اجلالل����ة ال�شلطان قابو�ش بن 

�شعيد املعظم القائد االأعلى للقوات امل�شلحة،حفظه الله ورعاه. 

د. خالد بن عبدالوهاب البلو�شي
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اختتم مؤخرا بمقر جمعية التصوير الضوئي معرض »مســابقة« الذي ســلط الضوء على الحضارة العمانية إنســانا وطبيعة 
وعلى تجليات هذه الحضارة في ثقافات متعددة ثرية. وتقدم للمســابقة 186 مصورا بـ697 صورة تبرز الحضارة العمانية 

التي تضرب بجذورها عبر التاريخ وفي الثقافات المتعددة.

»رود �شو« يطوف باري�س وبروك�شل 

وميالنو للتعريف بال�شياحة العمانية

م�سقط-وجهات

تق���وم وزارة ال�شياحة بتنظي���م »رود �شو« عن ال�شياحة 

يف ال�شلطنة يف كال من باري�ش وبروك�شل وميالنو وذلك 

خالل الفرتة من 10 اىل 12 مار�ش املقبل.

وق���ال �ش���امل ب���ن ع���دي املعم���ري مدي���ر ع���ام الرتويج 

يف ال���وزارة اأن ور�ش���ة العم���ل املتنقل���ة هذه تع���د جزءا 

من حم���الت الرتويج التي تق���وم بها ال���وزارة للتعريف 

وف���ق  ال�شلطن���ة،  يف  ال�شياح���ي  القط���اع  مبقوم���ات 

ا�شرتاتيجية بعي���دة املدى ت�شتهدف اال�ش���واق امل�شدرة 

لل�شياح من الدول االأوروبية.

واأ�ش���اف يف ت�شريح ل���� »وجهات«: خ���الل هذه اجلولة 

التعريفي���ة �شيت���م تعري���ف �ش���ركات ال�شف���ر وال�شياح���ة 

مبقوم���ات ال�شلطن���ة وم���ا متلكه م���ن بيئة ج���ذب �شياحي 

متنوعة تعد �شاحرة للوفود ال�شياحية االأوروبية.

و�شوف يت���م تنظيم اجتماعات مع ممثلي تلك ال�شركات 

يف باري�ش وبروك�شل وميالنو، حتى يتعرفوا على جهود 

ال�شلطنة يف الرتوي���ج لل�شياحة التي تعد خ�شبة وملهمة 

للباحث���ني ع���ن م���زارات جدي���دة توف���ر له���م �شب���ل االمان 

والتنوع يف املزارات مب�شاركة �شركات ال�شفر وال�شياحة 

العماني���ة الت���ي ت�شع���ى م���ن جانبه���ا للرتوي���ج لل�شلطن���ة 

والتعريف بها كوجهة �شياحية بارزة.

وق���ال املعمري ان ه���ذه البل���دان تعد م�ش���درة لالأفواج 

ال�شياحي���ة حي���ث تالح���ظ لدين���ا من���و اعداده���ا يف العام 

املا�شي 2014 بن�شبة 10 % مما يوؤكد اأن هذه املعار�ش 

ت�شته���دف البل���دان امل�ش���درة لل�شياح وهي اأب���رز حمالت 

الرتوي���ج العاملية التي ن�شعى اليها وتعطي مردودا كبريًا 

ب�شكل مبا�شر .

واأ�شاف : ان ا�شتهداف هذه البلدان ياأتي يف اإطار بحث 

الوزارة عن م�ش���ادر �شياحية جديدة وهي �شمن اجلهود 

الكبرية التي تقوم بها الوزارة للتعريف بالقطاع ال�شياح 

يف ال�شلطن���ة. وال���ذي ب���ات اح���د الوجه���ات العاملية التي 

ت�شتقطب اأفواجا كبرية من الدول امل�شدرة.

فريدريك���و ماي���ور �شيدالين من بر�شلون���ة، ع�شق والدة بنت امل�شتكفي وق�شائ���د ابن زيدون، 

وذاب يف بن���ي االأحم���ر ودول���ة بني االأغلب، وا�شتوحى م���ن رايات االأموين كرافت���ة بدالته، ومن 

اأ�شرعة �شفن طارق بن زياد �شاالت العنق .

ورغم عدم اإتقانه العربية اإال اأنه ع�شق حروفها، فان�شغل باأ�شرار ق�شر احلمراء، بحثا عن �شعار 

ال غالب اإال الله . وعن الق�شائد االأندل�شية التي تتناغم وزخارف االأ�شقف واالأقوا�ض وال�شرفات.  

اأو�شلت���ه بالده لرئا�شة اليون�شكو ليكون حار�شا للثقافة االأممية وم�ش���وؤوال عن االإرث االإن�شاين. 

وبدال من اأن ي�شرف االأدوية للمر�شى االأ�شبان يف �شيدليات مدريد، كان يحمل لواء »دمقرطة 

القراءة« يف العامل، ويزرع يف وجدان االإن�شان حب الكتاب.

اإلتقيت���ه يف غرناط���ة على �شفح ق�شر احلمراء يف اأواخر ت�شعينيات القرن املا�شي، �شمن وفد 

عرب���ي �شم الدكت���ور جابر ع�شفور وزير ثقافة م�شر احلايل وال�شاعرين اأدوني�ض و�شوقي عبد 

االأم���ري، وال�شحفي���ن نبيل احلمر م�شت�شار ملك البحرين، وعبدالب���اري عطوان �شديق بن الدن 

وال�شيف الدائم للبي بي �شي واملنار وامليادين، وروؤ�شاء ومدراء حترير عدد من �شحف اخلليج 

وال�شام وم�شر والدول املغاربية.   وكان احلديث مع مايور عن جناح م�شروع »كتاب يف جريدة« 

الذي تبنته اليون�شكو ونه�شت به �شحف هافانا و�شنتياجو وبيون�ض اآير�ض وكاركا�ض وغريها 

من دول اأمريكا الالتينية ودول الفناء اخللفي لوا�شنطن، واإمكانية تعميم امل�شروع ل�شحف اأمة 

اإقراأ التي ال تقراأ. يومها كانت هواتف »�شيمن�ض والكاتل وموتورولال  وارك�شون« نادرة، وتدخل 

اجليوب على ا�شتحياء، وكان املقتدرون فقط يقتنونها لغر�ض االإت�شال ال اأكر، كونها حلت حمل 

هواتف »الدانكل« يف ال�شيارات، فال برامج فيها وال »وات�ض وال في�شبوك وال اأمييالت«.

وكان���ت غرناط���ة يومه���ا ككل م���دن اأوروب���ا تق���راأ كل �ش���يء، وت�شتمت���ع بالقراءة ف���وق وحتت 

كل �ش���يء. وكان الكت���اب رفي���ق االأوروب���ي يف احلافل���ة وال���رام والقطار، وجلي�ش���ه على مقاعد 

»�شتاربك�ض وكو�شتا« ي�شاركه رائحة النب، ورغوة الكبات�شينو .

وحت���ى امل���دن العربية امل�شاطئ���ة الأوروبا ترك فيه���ا الطليان والفرن�شيون بع�ش���ا من ثقافاتهم، 

ف�شارع احلبيب بورقيبة يف تون�ض كال�شانزليزيه يت�شوع بنا وتبغا وكتبا، واأبناء الدار البي�شاء 

يقراأون وهم يحت�شون كوؤو�ض »االأتاي« و�شارع احلمراء يف بريوت يعج ب�شخب الي�شار واليمن، 

فيقراأ راأ�ض املال ملارك�ض واحلقيقة الغائبة لفرج فودة وي�شدح بق�شائد نزار وهو يدخن، ويحاكم 

عن�شري���ة �شعيد عقل وهو يحت�شي القهوة الركي���ة، ويتجمهر يف مقاهي ال�شوليدير وال�شاحية 

وال�شي���اح للحدي���ث عن اآب���اء االإ�شتقالل رغ���م اأن بيارق ح���زب الله وحركة اأم���ل و�شور اخلميني 

واخلامنئي على احليطان. وبعد �شنن على لقاء غرناطة كنت يف »لوبيك« االأملانية ال�شيف املا�شي 

وه���ي بل���دة �شغرية عل���ى اأطراف هامب���ورغ تتنف�ض بحر البلطي���ق وتتباهى بكنائ�شه���ا القوطية، 

وتتفاخر اأنها رغم �شغرها اأهدت اأملانيا ثالثة من حملة جائزة نوبل، وعلى راأ�شهم »توما�ض مان« 

�شاحب رواية ال�شقوط البطيء لعائلة البودنربوك.

جل�شت يف الفندق املمتد اإىل البحر اأتفر�ض وجوه احل�شور حتت رذاذ �شماء البلدة وتك�شرات 

اأم���واج البلطي���ق، علن���ي ا�شتطيع ق���راءة عناوين الكت���ب التي تق���راأ، اأو اأ�شاف���ر يف روعة ت�شميم 

االأغلفة على االأقل، والأتتبع �شلوك االأوروبي يف ح�شرة الكتاب، فكانت ال�شدمة اأن كل احل�شور 

يت�شفح���ون �شا�شات »االآي فون واجلالك�شي واالآي باد« با�شتثن���اء امراأة عجوز تتالأالأ ال�شنوات 

خلف �شمك نظارتها وهي حتت�شن كتابا وتتثاءب.

اإن لوبيك البلدة »الهانزية« املثقفة ال تقراأ هي االأخرى، واإنها تتدحرج ككل �شيء نحو ال�شقوط 

البطيء كما ي�شري عنوان الرواية اللوبيكية.

ا�شتدعي���ت م���ن الذاكرة ال�شيد فريدريكو املجن���ون بدمقرطة القراءة لياأت���ي وينتحر، فغرناطة 

تقلب يف م�شجات »الوات�ض اب« وبر�شلونة تت�شفع مواقع الالعبن يف  »في�شبوك«، ومدريد ت�شن 

قرون ثريانها ملباراة دموية  منقولة »اأون الين« على االأجهزة النقالة، ومقاهي احلي الالتيني يف 

باري�ض تتهياأ للجيل اجلديد من اجلالك�شي، واملقاعد اخل�شبية يف الهايدبارك يف لندن خالية من 

اجلال�ض الأنها خارج نطاق »الواي فاي«.  و�شفاف بحرية جنيف مل تعد تتالأالأ بانعكا�شات الفتات 

املاركات العاملية على �شفحتها املزحومة باأ�شواء �شا�شات الهواتف الذكية.

ت�شاءل���ت ع���ن ذلك االأوروب���ي الذي كان ي�شعرنا بالنق�ض وبالتق���زم جتاهه، وهو يتطاول علينا 

بالق���راءة ليخت���زل طول رحلة القطار من العا�شمة اإىل بلدت���ه يف الريف االأوروبي الق�شي، بينما 

نن�شغ���ل نح���ن با�شتعرا�ض اخليول وهي تتابع من نافذة القطار، وباأل���وان البقر ووداعة االأكواخ 

وه���ي تت���واىل اأمامنا، ونح���ن نتلهى مب�شغ علك���ة »اإك�شرا« وبتق�شري الك�شتن���اء امل�شوي لنحرق 

مل���ل الرحلة وب���رودة العربات. ولع���ل اأكرب حت���ول اأوروبي يدفع فريدريكو ماي���ور ليلقي بنف�شه 

يف بح���رية »األ�ش���ر« الهامبورغية هو ذلك امل�شهد الذي يتجلى يف هامبورغ، حيث يتجاور مبنى 

»االأبل �شتور« واملكتبة يف »اليوروبا�شاج«، ففي املبنى زحام ك�شوق اجلمعة، وملقابلة امل�شوؤولن 

في���ه ي�شرط���ون عليك حجز املواعي���د، ويف املكتبة الهامبورغية بائعة �شج���رة تت�شفح م�شجاتها 

احلميمية الدافئة، وزوار يدخلون املكان باخلطاأ لي�شاألونها عن حمطة الهابنهوف.

وح���ن بحث���ت عن ال�شاعر �شوق���ي عبداالأمري الذي دعانا ملقابلة فريديريك���و مايور يف غرناطة 

م���ن اأج���ل دمقرطة القراءة تفاجاأت اأن �شوقي نف�شه هجر الكتاب، واأنه اأ�شدر من ال�شارقة ديوانا 

حتت عنوان »الديوان االإفرا�شي« ليالئم جيل النت والعامل االإفرا�شي. ومن حما�شن ال�شدف 

اأن اأوروب���ا وه���ي ت���رك عر�ض الق���ارة االأكر ق���راءة نتح�ش�ض نحن يف عمان ب���وادر تغيري ثقايف 

وموؤ�شرات �شعود نحو القمم، لنغر�ض عناوين كتبنا يف االأمكنة التي تتنف�ض الزعر والعلعالن.

ومما يثلج ال�شدر اأن بع�ض رجال املال واالأعمال عندنا يتجاوبون مع فريدريكو مايور يف بدلته 

وكرافتت���ة، ويرفع���ون نف�ض �شعار »دمقرطة القراءة« لينروا يف االأج���واء دمية احلروف وزنابق 

الكلمات بعد اأن اكت�شفوا اأن التوقيع على االإهداءات يف حفالت تد�شن الكتب رمبا اأبقى لالأ�شماء 

م���ن التوقيع على ال�شيكات. ولذلك اندفع���وا بقوة ال�شيارات التي يحملون توكيالتها ليت�شاحلوا 

م���ع املجتمع، فيوؤلفون الكتب، ويدعمون �شناعة الكتاب،  ويقيمون املتاحف التي ت�شم مقتنيات 

االأ�ش���ر يف �شال���ف  الع�شر، فيحتف���ون بامل�شابيح واخلناج���ر والع�شي  والر�شائ���ل، ويك�شرون 

ح�ش���ار االأرق���ام الفلكية الأر�شدتهم البنكية، فيهجرون املكاتب الفارهة، ويحملون الكامريا التي 

ترنح ب�شريط على االأعناق ليمار�شوا متعة مراقبة �شروق ال�شم�ض يف »مغب«، وت�شويب فوهة 

»الزوووم« نحو عقعق يحتمي بغدر نخلة عوانة من خماتلة القاب�ض على زناد ال�شكتون يف نزوى، 

ويتتبع���ون ال�شالح���ف اخل�شراء تكت���ب ق�شائدها على الرمل وهي تزحف نح���و البحر يف راأ�ض 

احلد، ويلقون زخات �شوء كامرياتهم على برقع بدوية تتلفع احل�شمة واحلياء يف باديتنا العذراء، 

وير�شدون قمر �شمحان يت�شكب �شالالت من اأ�شواء فيتدفق دربات ماء وعطرا وكري�شتاال.

اإال اإن املبادرات الثقافية لرجال املال واالأعمال يجب ان تخرج من الهواية الفردية التي متار�ض 

كمتع���ة، اإىل اإ�شهام حقيقي يف الفعل الثق���ايف، واإىل داعم كبري لربامج املوؤ�ش�شات الثقافية، واأال 

يقت�ش���ر �شع���ار تعميم الق���راءة  على توفري الكتب وتخ�شي�ض االأمكنة للقراءة، ب���ل يتعداه  اإىل ما 

يالئ���م الع�ش���ر وينب�ض بروحه ولغت���ه، فالكتاب الذي بداأ على كتف جم���ل هو اليوم على �شريحة 

بحجم البازيالء تتزاحم فيها مكتبات بكاملها.

م�شر ت�شت�شيف موؤتمرا دوليا في

مايو عن التراث الثقافي المنهوب
القاهرة-العمانية

قال���ت وزارة اخلارجية امل�شري���ة ان القاهرة �شت�شت�شيف خالل �شهر ماي���و املقبل موؤمترا دوليا 

لدع���م ال���دول التي تعاين من نه���ب ممنهج لرتاثها الثق���ايف والتاريخي خا�ش���ة يف منطقة ال�شرق 

االأو�ش���ط. واكدت يف بيان له���ا ان املوؤمتر ي�شارك فيه اجلهات املعنية بكيفية مواجهة اأزمة تهريب 

االآثار مبا يف ذلك اجلهات االأكادميية والقانونية وخراء االآثار واالقت�شاد من اأجل و�شع خريطة 

للمناط���ق االآثري���ة التي تعر�ش���ت لعمليات نه���ب و�شرقة خا�شًة خ���الل االأعوام االأخ���رية وحتديد 

التداعيات االقت�شادية املبا�شرة وغري املبا�شرة املرتتبة على ذلك.

الرواية والسفر.. تقاطعات 
التخـييلي والتسـجيلي

الدار البي�ساء-الُعمانية

للخط���اب  ال�شردي���ات  خمت���ر  اأ�ش���در 

والدرا�ش���ات املقارن���ة بكلي���ة االآداب والعلوم 

االإن�شاني���ة بنم�شي���ك بال���دار البي�ش���اء، كتابًا 

بعنوان »الرواية وال�شفر: تقاطعات التخييلي 

والت�شجيلي«. ي�شم الكت���اب اأوراقًا ُقدمت يف 

ن���دوة عقده���ا املخت���ر بالتن�شيق م���ع منتدى 

الفك���ر والثقاف���ة واالإبداع بطنج���ة، باالإ�شافة 

اإىل ثالثة مقاالت هي: »خطاب الرحلة ومعنى 

)ترجم���ة  كريزن�شك���ي  لفالدمي���ري  الغريي���ة« 

يون����ش ل�شه���ب(، و»الرحل���ة واحلكاي���ة« الآنا 

يون����ش  )ترجم���ة  كو�شت���ا  مارتيني���ز  لوي���زا 

ل�شهب(، و»جن�ش الرحلة« ملحمد حاج �شادوق 

)ترجمة املبارك الغرو�شي(.

كم���ا ت�شّمن الكت���اب رواية ق�ش���رية لالأديب 

رحل���ة  ت�شتله���م  لون���غ،  هانيي���ل  االأمريك���ي 

املكت�ش���ف االإ�شب���اين كابيثا دي ف���اكا 1528-

1536((؛ ترجمها عبد القادر اجلمو�شي.
وا�شتم���ل الكتاب على مقارب���ات لن�شو�ش 

روائي���ة ح���ول الرحل���ة لروائي���ني م���ن م�شر 

و�شوريا واملغرب واليم���ن واالأردن والعراق 

اإمكاني���ة  تك�ش���ف  واجلزائ���ر،  وال�شعودي���ة 

يالئ���م  مب���ا  وتطويعه���ا  الرحل���ة  ا�شتع���ادة 

ال�ش���رد الروائ���ي، وه����ي لع���ب���ة يتقاطع فيها 

الت�ش��جيلي بالتخييلي.

■ �شامل املعمري


