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الطيران العماني إلى النجف
15 سبتمبر بمعدل 4 رحالت أسبوعيا

م�سقط ــ 

علم���ت »وجه���ات« �ن �لطري�ن �لعماين، �لناقل �لوطني لل�ش���لطنة، �شيد�ش���ن �أوىل رحالته 

�إىل مدينة �لنجف يوم 15 �شبتمرب �ملقبل فيما �شتكون �لرحالت �لر�شمية يوم 21 �شبتمرب. 

و�شي�ش���ري �لطري�ن �لعماين �أربع رحالت �ىل مدينة �لنجف �أ�ش���بوعيا، وتعد �لنجف �أحدث 

�لوجهات �لتي يطري �إليها �لطري�ن �لعماين. كما �نها �أبرز �لوجهات �لتي يزد�د عليها �لطلب 

ب�ش���كل كبري من قب���ل �مل�شافرين من خمتلف �ل���دول خا�شة و�أنها تعد م���ز�ر� �شياحيا بارز�. 

 )DAE( ووق���ع �لط���ري�ن �لعماين موؤخر�، خطاب نو�ي���ا مع �شركة دبي ل�شناع���ة �لطري�ن

حول �بر�م عقد تاأجري متويلي ل�شر�ء طائرتني جديدتني من طر�ز بي 800-737.

جــريـدة
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يبدأ سريانها مع تطبيق الالئحة التنفيذية في 1 سبتمبر

عودة الفرق الفنية بالمطاعم السياحية بشروط
م�سقط - 

علمت »وجه���ات« �ن وز�رة �ل�شياحة �شتبد�أ يف 

�لت�شري���ح لإع���ادة عمل �لفرق �لفني���ة يف �ملطاعم 

�ل�شياحي���ة �عتب���ار� من �لأول م���ن �شبتمرب �ملقبل 

م���ع بدء �شري���ان عمل �لالئح���ة �لتنفيذي���ة لقطاع 

�ل�شياحة يف �ل�شلطنة.

و�شوف ت�شدد وز�رة �ل�شياحة �لرقابة على عمل 

هذه �ملطاعم وفق �ش���روط عمل حمددة وم�شددة، 

ولن يت���م �إعادة �لرتخي�ص لعمل �لفرق �لفنية كما 

كان���ت يف �ل�شاب���ق م���ن حي���ث توفر ف���رق �لعزف 

�لفني���ة و�لرق����ص �لفني غ���ري �لر�ق���ي و�خلاد�ص 

للحياء. كما �أن �لوز�رة ب�شدد ت�شديد �لرقابة على 

�ملطاعم �ل�شياحية من خالل �لز�مها بتقدمي نوعية 

�لأكالت �لت���ي يج���ب �ن توفره���ا للزبائ���ن وف���ق 

��شرت�ط���ات م�شددة مع �ل�شماح بتقدمي معزوفات 

حلنية وترية وفق نظام حمدد. كما �شيتم �شريان 

�لعم���ل بالرت�خي�ص �ل�شابق���ة �ملمنوحة للمطاعم 

�ل�شياحي���ة م���ن �جله���ات �ملعني���ة وف���ق �لأنظم���ة 

�مل�شموح لها بذلك من �ل�شابق.

ويتناول �لف�شل �خلام�ص من �لالئحة �لتنفيذية 

�أحكام فرق �لفن �لر�قي حيث ن�شت �ملادة 67 من 

�لالئح���ة على �أنه »ي�ش���رتط للرتخي�ص با�شتقد�م 

ف���رق �لف���ن �لر�ق���ي �أن يك���ون �مل�شتق���دم فندق���ا 

م�شنفا م���ن فئة �أربعة �أو خم�ش���ة جنوم �أو فندقا 

ذ� ت�شني���ف �أق���ل �شريطة �أن يكون م���د�ر� من قبل 

�شرك���ة عاملي���ة لإد�رة �لفن���ادق، �أو مطع���م حا�شل 

عل���ى لوحة عالمة �لت�شنيف �ملعتم���د من �لوز�رة 

�شريط���ة �رتب���اط �أد�ء �لفرق���ة م���ع ن���وع �ملطع���م 

و�ملاأكولت �لتي يقدمها«.

1.2 مليون زائر لمهرجان صاللة السياحيا
�ساللة - العمانية

تتو��ش���ل فعالي���ات ومنا�شط مهرجان �شالل���ة �ل�شياح���ي 2016م لالإ�شب���وع �لر�بع على 

�لتو�يل و�شط ح�شور ومتابعة كبرية من قبل �ملو�طنني و�ملقيمني و�ل�شياح .

وقال عبد�لله بن علي �ملقدم مدير د�ئرة �ملهرجان �ن عدد زو�ر مركز �لبلدية �لرتفيهي بلغ 

مليونا و195 �ألفا و74 ز�ئر� وذلك لغاية �ل�شاد�ص من �أغ�شط�ص �جلاري .

و�أ�ش���اف �أن �ملهرج���ان �شهد خ���الل �ل�شن���و�ت �ملا�شية من���وً� ت�شاعديًا يف �أع���د�د �لزو�ر 

و�ل�شي���اح �لذين بلغو� يف �ل���دورة �ل�شابقة نحو مليونني وخم�شمائة �ألف ز�ئر. موؤكد� على 

�أهمي���ة �لعائد �لقت�شادي و�ل�شياحي للمهرجان، �إ�شافة �إىل �مل�شاهمة يف توفري فر�ص عمل 

موؤقتة للعمانيني و�لأ�شر �ملنتجة.
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300 ألف راكب يستخدمون النقل الوطني في يوليو

»مواصالت« تنقل 2.1 مليون راكب من مسقط حتى يوليو
م�سقط - 

قامت �شركة �لنقل �لوطنية �لُعمانية »مو��شالت« 

بنق���ل �أك���ر م���ن 1.2 ملي���ون ر�ك���ب عل���ى جمي���ع 

خطوطها �لد�خلية يف حمافظة م�شقط منذ تد�شني 

عملياته���ا يف 22 نوفمرب م���ن �لعام �ملا�شي وحتى 

نهاي���ة يوليو �ملا�شي. وذلك مبعدل 10 �آلف ر�كب 

يوميا، و�شهد �شهر يولي���و 2016 �أعلى عدد ركاب 

بنقله �أكر من 300 �ألف ر�كب. 

حي���ث ت�شدر خ���ط »روي – �ملعيبل���ة« �أعلى عدد 

ركاب باأك���ر من ملي���ون ر�كب، يليه خ���ط »روي-

�ل���و�دي �لكبري« باأكر من 600 �ألف ر�كب، ثم خط 

»روي-و�دي ع���دي« باأك���ر م���ن 200  �ألف ر�كب. 

�أم���ا خطي »روي-�لعامر�ت« و«روي-مطرح«  نقال 

122 �أل���ف ر�ك���ب و�أكر م���ن 72  �أل���ف ر�كب على 
�لتو�يل، وذلك لتد�شينهما يف �أبريل �ملا�شي.   

دعـــــــم

و�شعي���ا لتن�شيط �حلركة �ل�شياحية يف �ل�شلطنة 

ب�شكل عام، ودعما ملهرجان �شاللة �ل�شياحي ب�شكل 

خا�ص فقد ز�دت �ل�شركة ع���دد رحالتها �إىل �شاللة 

خ���الل �ملهرجان بدء من ثالث �أيام عيد �لفطر من 3 

رحالت �إىل 5 رح���الت يوميا، ووفرت 225 مقعد� 

يومي���ا طيل���ة مهرجان خري���ف �شالل���ة 2016 مع 

عرو�ص و�أ�شع���ار خا�شة، كم���ا �أن �ل�شركة �شتقوم 

بت�شغيل خط �خلو�ص- جامعة �ل�شلطان قابو�ص- 

برج �ل�شحوة خالل �لربع �لثالث من �لعام �حلايل، 

وتد�شني خط م�شقط – �لدقم يف �لفرتة نف�شها.  

وقام���ت �ل�شركة موؤخر� بط���رح مناق�شة لتوريد 

�حلالي���ة  خطوطه���ا  لتعزي���ز  خا�ش���ة  حاف���الت 

و��شتب���د�ل �حلاف���الت �لقدمي���ة باجلدي���دة، حيث 

�شيتم توف���ري عدد 118 حافلة جدي���دة خالل �لعام 

�لقادم، منها ع���دد 85 حافلة ملحافظة م�شقط وعدد 

33 حافل���ة للخطوط �خلارجي���ة، وت�شعى �ل�شركة 
خ���الل �لفرتة �لقادم���ة على تطوير كاف���ة �خلدمات 

�لت���ي تقدمها فيما يتعل���ق بعمليات �ل�شح���ن و�آلية 

حج���ز �لتذ�كر �لكرتونيا و�فتت���اح مركز �ت�شالت 

متكامل وتد�شني خدمة �لنرتنت �لال�شكي باأحدث 

�لأجهزة و�لأنظمة. 

ونظ���ر� للنم���و �لقت�ش���ادي و�لجتماع���ي �لذي 

ن�شه���ده يف �لوقت �حلايل، ف���اإن ��شتخد�م و�شائل 

�لعم���ر�ين  �لتط���ور  م���دى  تعك����ص  �لع���ام  �لنق���ل 

و�حل�ش���اري للمدين���ة، وتلع���ب دورً� �أ�شا�شي���ًا يف 

�ملختلف���ة  �لب�شري���ة  �لأن�شط���ة  جو�ن���ب  خمتل���ف 

و�ل�شياح���ة  و�لرتفي���ه  و�لتج���ارة  �لتعلي���م  مث���ل 

و�نعكا�ص ذلك �يجابيا عل���ى �مل�شتوى �لقت�شادي 

و�لجتماعي لل�شلطنة.  

"مو��ش���الت" �جلمي���ع  حت����ص �شرك���ة 

��شتخ���د�م  عل���ى  �ملو�طن���ني  وبالأخ����ص 

و�شائ���ل �لنق���ل �لع���ام، مل���ا فيها م���ن فو�ئد 

�قت�شادي���ة على �لف���رد و�ملجتم���ع، بحيث 

تقلل من �لزدح���ام و�لختناقات �ملرورية 

و�ل�شو�ش���اء، كم���ا تقلل م���ن �لتلوث ومن 

بالبيئ���ة،  �ل�ش���ارة  �لنبعاث���ات  خمتل���ف 

وت�شه���م بذلك يف �إيجاد بيئة نظيفة بطابع 

معا�شر ومنظم.

فوائد

الطيران العماني والخطوط السعودية 
يوقعـــان إتفـاقـية »الرمـز المشــترك«

تمّكن الزبائن من حجز الرحالت عبر الشركتين

م�سقط - 

يعت���ر مهرج���ان �س���الة �ل�س���ياحي �أح���د 

حتر����ص  �لت���ي  �ل�س���نوية  �لفعالي���ات  �أب���رز 

عمانتل على امل�ش���اركة في���ه ودعمه مبختلف 

الو�شائ���ل الت���ي ت�شمن ل���ه اأعل���ى م�شتويات 

النج���اح، حي���ث توؤم���ن ال�شرك���ة اأن مو�ش���م 

اخلريف عمومًا ومهرجان �شاللة ال�شياحي 

عل���ى وجه التحديد، هو اأح���د اأهم املنا�شبات 

املحلي���ة التي ميكن له���ا اأن ت�شاهم يف و�شع 

ال�شلطن���ة عل���ى خارط���ة ال�شياح���ة الإقليمي���ة 

كوجه���ة فريدة م���ن نوعها بكاف���ة املقايي�س، 

وق���د ا�شتقبل���ت حمافظ���ة ظف���ار يف مو�ش���م 

اخلري���ف املا�ش���ي م���ا يزي���د عل���ى ن�ش���ف 

مليون زائر، واملوؤ�شرات الواردة من املركز 

الوطني لالإح�شاء واملعلومات حتى الآن تظهر منوًا مبقدار 40 

% تقريب���ًا يف اأع���داد الزوار حتى اأيام قليلة م�شت، ولذلك 
ت�شع���ى عمانتل لتعزي���ز هذه اجلهود من خ���الل م�شاركتها يف 

املهرج���ان يف ترجمة مبا�ش���رة للتزامها جتاه دع���م الفعاليات 

الوطنية وتعزيز توا�شلها مع خمتلف �شرائح املجتمع.

�سريد اأول

وقال حممد علي بيت علي عي�شى مدير عام ال�شركة مبحافظة 

ظف���ار :«م�شاركتن���ا هذا الع���ام يف مهرجان �شالل���ة ال�شياحي 

ال�شرك���ة  ا�شرتاتيجي���ة  لتج�ش���د  ج���اءت 

اجلدي���دة 3.0 التي نهدف من خاللها اأن 

نك���ون ال�شري���ك الأول يف عملي���ة التحول 

الرقم���ي ملختلف القطاع���ات يف ال�شلطنة، 

حيث قمنا برتجمة هذه ال�شرتاتيجية عرب 

توفرين���ا لتجربة ممي���زة ل���زوار املحافظة 

الأماك���ن  زي���ارة  عل���ى  فق���ط  تقت�ش���ر  ل 

ال�شياحي���ة وال�شتمتاع بالأج���واء املميزة 

ب���ل تتعدى ذل���ك لت�شمل نوعي���ة اخلدمات 

راأ�شه���ا  وعل���ى  املنطق���ة  يف  املتواف���رة 

العري����س  والنط���اق  الت�ش���الت  خدم���ة 

لالنرتن���ت، فال�شركة متتل���ك اأو�شع �شبكة 

للهاتف النقال ب�شقيها املكاملات ال�شوتية 

والنرتن���ت يف �شاللة وفق���ا لآخر تقرير 

لقيا�س اأداء ال�شبكات املتنقلة الذي اأجرته 

هيئة تنظيم الت�شالت يف مو�شم اخلريف املا�شي. كما قامت 

ه���ذا العام بتعزي���ز اأداء هذه ال�شبكة ل�شتيع���اب العدد املتنامي 

لزوار اخلريف، حيث �شمل التعزيز حت�شني وتطوير اأكرث من 

100 موقع يف حمافظة ظفار لتقدمي جتربة ا�شتثنائية للزوار 
واملقيم���ني و�شم���ان اأن يبقى �شيوف �شالل���ة على توا�شل مع 

اأهاليه���م واأ�شدقائه���م عل���ى م���دار ال�شاع���ة وم�شاركتهم اأجمل 

اللحظات، وذلك بالتوازي مع تعزيز الأداء يف خمتلف وليات 

ال�شلطنة الأخرى«.

■ محمد بن علي

م�سقط - 

وق���ع �لط���ري�ن �لُعم���اين، �لناق���ل �لوطني ل�شلطن���ة ُعمان، 

موؤخرً� �إتفاقية �لرمز �مل�شرتك مع �خلطوط �جلوية �ل�شعودية 

و�لت���ي تن�ص عل���ى �مل�شارك���ة بالرم���ز يف �لرح���الت �جلوية 

�عتب���ار� من 29 يونيو بني �لعا�شمة �لُعمانية م�شقط، و�أربع 

وجه���ات �شمن �ململك���ة �لعربي���ة �ل�شعودية. وم���ن �شاأن هذه 

�لإتفاقي���ة �أن متّكن �لزبائن من حجز �لرحالت عرب �ل�شركتني 

بني م�شقط و�لريا�ص، �لدمام، جدة و�ملدينة �ملنورة.

وي�ش���ري �لطري�ن �لُعماين رحلتني يوميا بني كل من م�شقط 

و�لريا�ص، ورحلتني يوميا بني م�شقط وجدة، بالإ�شافة �إىل 

رحلتني يوميًا بني م�شق���ط و�لدمام، و�أي�شا رحلة يومية بني 

م�شقط و�ملدينة �ملن���ورة. وي�شتخدم �لناقل �لوطني ل�شلطنة 

عمان �أ�شطول طائر�ته من طر�ز بوينج 737 يف رحالته �إىل 

�لريا����ص و�لدم���ام و�ملدينة �ملنورة، يف ح���ني ي�شري طائر�ت 

م���ن طر�ز بوين���ج 737 و�إيربا����ص 330 وبوين���ج من طر�ز 

787 درميالي���ر عل���ى �لرح���الت �جلوي���ة �ملتج���ة �إىل جدة. 
وتقوم �خلط���وط �جلوية �ل�شعودي���ة بت�شيري رحالت جوية 

�إعتيادي���ة خالل �لأ�شبوع من �لريا�ص وجدة و�ملدينة �ملنورة 

�إىل �لعا�شمة �لعمانية م�شقط بو��شطة �أ�شطول طائر�تها من 

طر�ز �إيربا�ص 320.

�سراكــة

وق���ال عب���ودي نا�ش���ر، نائ���ب رئي����ص �أول لإد�رة �ل�شبك���ة 

و�لإي���ر�د�ت بالط���ري�ن �لُعم���اين: ي�شرين �أن �أعل���ن عن قيام 

�لطري�ن �لُعماين بتوقيع �إتفاقية �لرمز �مل�شرتك مع �خلطوط 

�جلوي���ة �ل�شعودي���ة و�لتي تن����ص على �مل�شارك���ة بالرمز يف 

�لرح���الت �جلوي���ة ب���ني �لعا�شم���ة �لُعماني���ة م�شق���ط و�أربع 

وجهات يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

ومن �شاأن هذه �ل�شر�كة �جلديدة �أن ت�شهم يف توفري �ملزيد 

من فر�ص وخيار�ت �ل�شفر �أمام �مل�شافرين على منت �لناقلني؛ 

�إذ �أن ذل���ك ل يقت�ش���ر فق���ط عل���ى حج���ز �لتذ�كر ب���كل �شهولة 

ور�ح���ة م���ن خ���الل وكالء �ل�شف���ر �ملعتمدي���ن �أو ع���رب �ملوقع 

�لإلك���رتوين للطري�ن �لُعماين و�ملوق���ع �لإلكرتوين �خلا�ص 

باخلطوط �جلوية �ل�شعودية و�إمنا �تاحة �لفر�شة �أي�شا �أمام 

�لعمالء �لكر�م للتمتع بال�شف���ر �إىل �لوجهات �لدولية �ملميزة 

�لتي تقدمهما �شبكة خطوط �لناقلني. وعالوة على ذلك، تلتزم 

�خلط���وط �جلوي���ة �ل�شعودي���ة كمث���ل �لط���ري�ن �لُعماين يف 

تقدمي خدمات ومنتجات تت�شم باأعلى معايري �لرقي و�جلودة 

و�ل�شياف���ة على م���نت �لرحالت �جلوية، مم���ا ي�شمن ح�شول 

�مل�شافري���ن �لأع���ز�ء على جترب���ة �شفر ممي���زة وثرية. وعليه 

فاإن���ه ملن دو�عي �شرورنا �لعم���ل جنبا �إىل جنب مع �خلطوط 

�جلوية �ل�شعودية، كما نتطلع �إىل �شر�كة م�شتمرة ومثمرة.

فــــر�ص

م���ن جانب���ه، ق���ال خال���د �لب�ش���ام، نائ���ب �لرئي����ص لل�شبك���ة 

و�لإي���ر�د�ت يف �خلطوط �جلوية �ل�شعودية: نحن فخورون 

بتوقيع �ل�شر�كة مع �لطري�ن �لُعماين من خالل �إتفاقية �لرمز 

�مل�شرتك؛ �إذ يوجد بالفعل تعاون قائم بني �لناقلني �لوطنيني 

يف �لبلدين. 

�شتحظ���ى �إتفاقي���ة �مل�شارك���ة بالرم���ز باإ�شتح�ش���ان �لزبائن 

�لكر�م مبا توفره من �لعديد من �لفر�ص وخيار�ت �ل�شفر �أمام 

�مل�شافرين، �إىل جانب �لر�حة و�لرفاهية.

و�أ�شاف �لب�شام: بالإ�شافة �إىل �لوجهات �ل�شياحية �ملحلية 

�لر�ئع���ة و�ملمي���زة يف كال �لبلدي���ن، توفر �خلط���وط �جلوية 

�ل�شعودي���ة و�لط���ري�ن �لُعم���اين �شبكة خط���وط جوية دولية 

هام���ة، و�لتي من �شاأنها على حد �شو�ء �أن تر�شي �أذو�ق كافة 

�مل�شافرين من رجال �لأعمال و�لباحثني عن �لرتفيه.

متث���ل ه���ذه �لإتفاقي���ة عن�ش���ر� هام���ا �شم���ن �إ�شرت�تيجية 

�لط���ري�ن �لُعم���اين �لر�مي���ة نحو توف���ري مزيد� م���ن �لفر�ص 

و�ل����خي���ار�ت �أم���ام �مل�شافري���ن �إىل جان���ب مرون���ة �أك���ر يف 

رحالت �لربط.

خريف صاللة أكثر تألقًا مع »عمانتل«
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أكدوا على ان الطبيعة الخالبة عامل جذب

سـياح لـ »        «: صاللة تحـتاج إلى مراكز
تسـوق أكثر وألعـاب ترفـيهية لألطـفال

�ساللة- اأمل بنت فايز ال�سليمية

تعت���رب حمافظة ظف���ار م���ن �أهم مناط���ق �جلذب 

�ل�شياحي���ة يف ف�ش���ل �ل�شي���ف خا�ش���ة يف منطقة 

�خللي���ج ، مبا متلكه م���ن مقوم���ات �شياحية ر�ئعة 

و�أج���و�ء منع�شة حيث مو�ش���م �خلريف �ل�شياحي 

برذ�ذه و�نت�شار ب�شاطه �لأخ�شر على مد �لب�شر.

وي���زد�د ح�ش���ور �لقو�ف���ل �ل�شياحي���ة عاما بعد 

ع���ام �شو�ء ن���ن �ل�شلطنة �ن دول جمل����ص �لتعاون 

�خلليجي و�لدول �لعربية ، حيث تاأ�شرهم �لطبيعة 

�لربانية و�لرذ�ذ �ملتقطع و�ملهرجان بكل تفا�شيله.

رب���وع  يف  جتوله���ا  خ���الل  "وجه���ات" وم���ن 
�شالل���ة �لتق���ت بع���دد م���ن �ل�شي���اح �لقادم���ني �إىل 

حمافظ���ة ظف���ار لق�ش���اء �جازته���م ب���ني �أح�ش���ان 

ع���ن  �لتع���رف  و�ردن���ا  �خلالب���ة،  �لطبيع���ة 

�نطباعاته���م عن مدينة �شالل���ة كم�شيف �شياحي 

خالل ه���ذ� �لوقت من �لع���ام، وكيف ينظرون �ىل 

�شاللة كوجهة �شياحية بارزة، وماذ� حتتاج ثاللة 

خا�ش���ة وحمافظة ظفار عموم���ا لنعا�ص مو�شمها 

�ل�شياح���ي ب�شكل �كرب حتى تلب���ي رغبات �لعائلة 

عامة و�لأطفال خا�شة.

مزار �سياحي

تق���ول غم���رة �ملعمري���ة، �شالل���ة م���ز�ر �شياحي 

جميل ج���د� وجوها حلو وخي���ايل، وقد ��شتمتعنا 

بالطبيعة �خلالبة و�لطق�ص �ل�شتثنائي. 

و��شاف���ت: �متن���ى ترتي���ب دور�ت �ملي���اة ب�شكل 

�أف�ش���ل لل�شي���اح و�نتمن���ى زي���ادة ع���دد �ملجمعات 

�لتجارية حتى يت�شنى للز�ئ���ر زيارة �أماكن �أخرى 

للرتفي���ه لن ما ينق�ص �شاللة �و حمافظة ظفار قلة 

عدد �ملر�كز �لتجارية لننا ك�شياح نحتاج مثل هذه 

�ملر�كز �لتي تعطي �أريحية يف ق�شاء �لوقت وتعدد 

�ملحالت ومو�قع لعب �لأطفال.

�م���ا عا�ش���م �حلر��ش���ي فيق���ول: �شالل���ة مدينة 

�شياحية جميلة ينق�شها بع�ص �خلدمات �لتي توفر 

لل�شياح �كتمال مقومات �ل�شياحة.

وق���ال: �متن���ى �ن توف���ر دور�ت �ملي���اه ب�ش���كل 

�أك���رب ملرت���ادي �ملهرج���ان و�لأماك���ن �لأخ���رى على 

�شبي���ل �ملث���ال يف �ملهرج���ان دور�ت �ملياة حمدودة 

و�ملفرو�ص تكون �أكر من ذلك نظر� لعدد �جلمهور 

�ملتز�يد يف �ملهرجان.

مراكز ت�سوق

وي�ش���ارك يف �حل���و�ر، حمم���د �ل�شلي���م فيق���ول: 

�متنى �إ�شافة جممعات جتارية �لتي تغري �ل�شياح 

و�ل���زو�ر لن �لت�ش���وق ج���زء مهم لل�شي���اح ودوره 

مكم���ل، بجان���ب �أهمي���ة زي���ادة ع���دد �ألع���اب ترفية 

�لأطف���ال لن هن���اك نق����ص يف �لرتفي���ة لالأطف���ال، 

وخا�ش���ة يف فرتة �مل�شاء لن فرتة �مل�شاء ل يعرف 

�ين يذهب �ل�شائح بعد ق�شاء فرتة �لنهار يف ربوع 

�لطبيعة �خلالبة، لذلك يحت���اج �ل�شياح �إىل �أماكن 

ترفهية �أكر.  وتقول �أ�شماء �ملهريية: يف �حلقيقة 

�متن���ى تعدي���ل �ك�شاك �ل�ش���و�ء وجعله���ا موحدة؛ 

لنها ت�شكل منظر� من مناظر �ل�شهل يف �شهل �أتني 

�أو �لعي���ون بالإ�شاف���ة �إىل توزي���ع بر�ميل �لقمامة 

يف ع���دة �أماكن �أكر رغم �نه���ا موجودة، لكن لي�ص 

منت�شرة ولي�شت قريبة من �ل�شائح.

مطالبة بزيادة أعداد 
دورات المياه وتنظيم 

اكشـــاك البيع في 
ســـهل اتين
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أكد انه يأتي ضمن جهود الشركة لتفعيل اتفاقية »عشق اباد«

غـازي الزدجالي: تدشـين خط العبارات إلى
»قشم« انطالقة أولى خارج الموانىء العمانية

خ�سب - 

ق���ال غ���ازي ب���ن عبد�لل���ه �لزدج���ايل رئي����ص 

�لوطني���ة  بال�شرك���ة  و�لت�ش���الت  �لت�شوي���ق 

للعبار�ت �إن �لتد�شني �لر�شمي لرحالت �لعبار�ت 

م���ن ميناء خ�ش���ب �إىل ميناء بهم���ان يف جزيرة 

ق�شم يعت���رب �لنطالقة �لأوىل خلدم���ات �ل�شركة 

�أن ب���دء  خ���ارج �ملو�ن���ىء �لعماني���ة، مو�شح���ا 

�ملو�ن���ىء  �إىل  للعب���ار�ت  �لت�شغلي���ة  �لعملي���ات 

�لإير�ني���ة ياأت���ي �شم���ن جه���ود �ل�شرك���ة لتفعيل 

�تفاقية )ع�شق �باد( �لتي �ن�شمت �ليها �ل�شلطنة 

وفق �ملر�شوم �ل�شلطاين رقم )2011/108(.

و�أ�ش����اف �إن �ل�شرك����ة عمل����ت عل����ى ت�شخ����ري 

كاف����ة �إمكانياتها وقدر�ته����ا �لب�شرية و�لفنية من 

�أج����ل تذلي����ل �أي �شع����اب �أو حتدي����ات وحتقيق 

و�لتن�شي����ق  و�ملقيم����ني  �ملو�طن����ني  تطلع����ات 

و�لتكام����ل م����ع خمتلف �جله����ات �حلكومية ذ�ت 

�ل�شلة نح����و تقدمي كل �لت�شهي����الت للم�شافرين 

على هذ� �خلط. و�أ�ش����ار �إىل �أن فريق �لت�شويق 

و�لت�ش����الت بال�شرك����ة نف����ذ حمل����ة ترويجي����ة 

�إىل  �لإقليمي����ة  �لرح����الت  ب����دء  ع����ن  لالإع����الن 

�ملو�ن����ىء �لإير�نية يف خمتل����ف و�شائل �لإعالم 

�ملحلي����ة ومو�قع �لتو��ش����ل �لجتماعي، كما مت 

توفري كافة �مل����و�رد �لب�شرية يف مركز �لت�شال 

و�حلجوز�ت وذلك لإد�رة حجوز�ت �مل�شافرين 

�ملعلوم����ات  كاف����ة  وتق����دمي  مهمته����م  وت�شهي����ل 

و�ل�شتف�ش����ار�ت �إليهم بالإ�شاف����ة �إىل �لتن�شيق 

م����ع وز�رة �ل�شياح����ة لإخط����ار جمي����ع مكات����ب 

�ل�شفر و�ل�شياحة �لعمانية عن توفر خدمة �لنقل 

بالعبار�ت من �ل�شلطنة �إىل بع�ص �لوجهات يف 

�جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية.

و�أكد رئي�ص �لت�شويق و�لت�شالت �ن �ل�شركة 

ق���د �شخ���رت كاف���ة �جلهود �لي���وم لنط���الق هذ� 

�مل�ش���روع �لوطني �لذي ي�شج���ل كاأحد منجز�ت 

�ل�شلطنة و�لذي يتز�م���ن مع �حتفالت �ل�شلطنة 

بي���وم �لنه�ش���ة �ملبارك���ة، وذلك بعدم���ا مت خالل 

�لف���رتة �ملا�شي���ة تنفي���ذ �لعدي���د م���ن �لرح���الت 

�لتجريبية على منت �لعّبار�ت �إىل بع�ص �ملو�ين 

�لإير�نية �لقريبة، لدر��شة �خل�شائ�ص �لبحرية 

للخ���ط �ملالح���ي �إىل تل���ك �ملو�ن���ىء ع���الوة على 

�إجر�ء �لفحو�ش���ات �مليد�نية �ملبا�ش���رة و�إجر�ء 

فحو�ش���ات لأعم���اق �ملو�ن���ى وعق���د �جتماعات 

متبادلة مع ممثلي �ملو�نىء �لإير�نية لبحث �شبل 

تفعيل �خلط �ملالحي وتذليل كافة �ل�شعوبات.

ق�سم - العمانية

عق���د بجزيرة ق�شم موؤخ���ر� �جتماع مطول بني 

مدي���ر �د�رة �ل�شياح���ة مبحافظة م�شن���دم ومدير 

�إد�رة �ل�شياح���ة باملنطق���ة �حل���رة بق�ش���م وذل���ك 

ل�شتكم���ال �جتماع���ات متع���ددة عق���دت منذ بدء 

�لتفكري يف ت�شيري �خلط و�لتفاق بني حمافظتي 

م�شندم وهرمزجان.

ومت خ���الل �لجتم���اع مناق�شة تعزي���ز عالقات 

�ملو��شي���ع  وخا�ش���ة  �جلانب���ني  ب���ني  �لتع���اون 

�ملتعلق���ة بخدمة �لقطاع �ل�شياح���ي و�لقت�شادي 

ب���ني حمافظة م�شن���دم و�ملنطقة �حل���رة بجزيرة 

ق�شم و�لت���ي �تخذت خطو�ت متقدم���ة عن م�شار 

�ملباحث���ات ب���ني رج���ال �لأعم���ال يف �ملحافظتني 

كما مت �إع���د�د حزمة من �ل�شو�ب���ط و�لجر�ء�ت 

�لت���ي �شينطل���ق م���ن خالله���ا �لتب���ادل �ل�شياحي 

و�لقت�شادي بني م�شندم و�ملنطقة �حلرة.

كم���ا مت خالل �لجتم���اع �لتو�شل ملجموعة من 

�حلو�ف���ز تقدم م���ن �ملنطق���ة �حل���رة للم�شافرين 

و�ل�شياح ورجال �لأعمال و�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية 

وباق���ي  م�شن���دم  حمافظ���ة  يف  و�ملتو�شط���ة 

حمافظ���ات �ل�شلطن���ة متثل���ت يف �ن �ج���ر�ء�ت 

و�شو�ب���ط �ملنطقة �حل���رة يف ق�ش���م تختلف عن 

باق���ي �ل�شو�ب���ط و�لج���ر�ء�ت يف �جلمهوري���ة 

�ل�شالمي���ة �لإير�ني���ة م���ن حي���ث �لتعام���ل م���ع 

�ل�ش���ركات وقطاع���ات �ل�شتثم���ار �لخ���رى.  فقد 

�أكد عبد�جلو�د �حمد كمايل مدير �د�رة �ل�شياحة 

بجزي���رة ق�شم مر�ع���اة �للتز�م بتل���ك �ل�شو�بط 

�ملعم���ول بها يف �ملنطق���ة �حلرة م���ن �أجل تقدمي 

�أف�شل خدمة وذل���ك فيما يتعلق بالوكيل �لبحري 

و��شتفادة �ل�شركات �ل�شياحية �لعاملة من تقدمي 

�خلدمات له���ذ� �لن�شاط دون غريها من �ل�شركات 

حيث ميكن لأي �شركة م�شجلة يف �ملنطقة �حلرة 

ممار�شة ذ�ت �لرب�مج و�لأن�شطة.

وب���ارك رئي�ص �ملنطق���ة �حلرة باإط���الق ��شم " 

عمان " عل���ى �شالة ��شتقب���ال �لقادمني من ميناء 

خ�شب و�شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت ب�شاأن �إعالن هذ� 

�ل�شم يف و�شائل �لعالم �ملختلفة ؛ فهي من �لن 

ت�شمى من ي���وم �لتد�شني " �شالة عمان ل�شتقبال 

�مل�شافرين من ميناء خ�شب ".

ومت �لتف���اق عل���ى تق���دمي ح���زم متكامل���ة م���ن 

�حلو�ف���ز تتمث���ل يف تق���دمي خ�شم مق���د�ره 50 

باملائ���ة  يف بع����ص �لفن���ادق �لعامل���ة يف �ملنطقة 

�حلرة بق�شم لهايل حمافظة م�شندم �و �لقادمني 

م���ن �لعماني���ني عل���ى رحل���ة �ل�شرك���ة �لوطني���ة 

للعب���ار�ت �عتب���ار� م���ن تد�ش���ني �خل���ط �ملالحي 

و�ل�شم���اح بدخ���ول �ل�شي���ار�ت مل���دة )14 يوما( 

ب���دون �ي �شر�ئب مالية فيما ع���د� �شرط �لتاأمني 

على �ل�شيار�ت �لذي �شيتم توفريه يف ميناء بهمن 

باملنطقة �حلرة وميكن متديد فرتة �لت�شريح ملدة 

�أخ���رى و�ل�شماح ببقاء �ل�شياح مل���دة )14 يوما ( 

قابل���ة للتجديد بدون �ي ر�ش���وم. كما مت �لتفاق 

على �إمكانية �حل�شول على تاأ�شرية لزيارة باقي 

�جلمهوري���ة �ل�شالمي���ة �لإير�ني���ة م���ن �ملنطق���ة 

�حلرة بق�شم من خ���الل مكتب �لوكيل �ملعتمد من 

قبل �ملنطقة �حلرة وت�شهيل �مور �مل�شتثمرين يف 

كافة �ملجالت �لتجارية و�ل�شياحية و�ل�شناعات 

�ملختلف���ة �ملعتمدة يف �ملنطق���ة �حلرة وتذليل كل 

�ملعوق���ات و�عف���اء جمي���ع �مل�شافري���ن �لعمانيني 

م���ن �لر�شوم �جلمركية �ل�شخ�شية يف �ل�شتري�د 

و�لت�شدي���ر من �ملنطقة �حلرة عل���ى منت �ل�شركة 

�لوطني���ة للعب���ار�ت و�لتطل���ع �ىل تق���دمي ح���زم 

م�شابهة يف ميناء خ�شب للم�شافرين من �ملنطقة 

�حلرة بق�شم �ىل ولية خ�شب.

أخبــار

38.8 ألف زائر 
لمواقع أرض اللبان 
في يوليو الماضي

مفاجآت مميزة من 
»سيكس سينسيز 

زغي باي« في مسندم

�ساللة - العمانية

بل���غ ع���دد زوار مواقع اأر�س اللب���ان مبحافظة 

ظف���ار يف �شهر يوليو املا�ش���ي 38842 �شائحا 

وزائ���را وذل���ك ح�ش���ب الإح�شائي���ة ال���واردة من 

دائ���رة مواق���ع اأر����س اللب���ان مبكت���ب م�شت�ش���ار 

جالل���ة ال�شلط���ان لل�شوؤون الثقافي���ة . واأو�شحت 

الإح�شائي���ة ب���اأن عدد زوار منت���زه البليد الأثري 

ومتح���ف اأر�س اللبان بل���غ 23828 زائرا فيما 

بلغ ع���دد زوار منتزه �شمه���رم الأثري 14755 

زائ���را بينم���ا بلغ ع���دد زوار حممي���ة وادي دوكة 

الطبيعي���ة لأ�شج���ار اللب���ان 229 زائ���را وموق���ع 

وبار الأثري 30 زائرا .

جدي���ر بالذك���ر ب���اأن البلي���د و�شمه���رم ووبار 

قائم���ة  ووادي دوك���ة مواق���ع م�شجل���ة �شم���ن 

الرتاث العاملي حتت م�شمى مواقع اأر�س اللبان 

حي���ث يقوم مكت���ب م�شت�ش���ار جالل���ة ال�شلطان 

لل�شوؤون الثقافية بتطويرها وتزويدها باملرافق 

اخلدمي���ة واجلمالي���ة به���دف تعزي���ز ال�شياح���ة 

الثقافية والأثرية مبحافظة ظفار .

دبي -

احجز رحلتك القادمة يف اأروع مالذ �شاطئي 

ل����دى �شيك�����س �شين�شي����ز زغي ب����اي يف م�شندم 

، م����ع عر�����س ح�ش����ري ل�ش����كان دول جمل�����س 

التعاون اخلليجي. يق����ع هذا املنتجع املوؤلف من 

82 فيال على ُبعد �شاعتني بال�شيارة من دبي، 
ويختب����ئ بني �شاطئ رملي اأبي�س طويل وجبال 

احلج����ر ال�شاهق����ة املهيب����ة، ليقّدم جترب����ة فريدة 

زاخ����رة بال�شرتخ����اء والتج����دد و�ش����ط حمي����ط 

�شاكن يهّدئ البال. ا�شتيقظ على م�شهد اجلبال 

ال�شم�����س  ون����ور  الرائع����ة  والأم����واج  اخلالب����ة، 

الذهب����ي حينم����ا تطّل فوق خلي����ج عمان، وخطط 

لن�شاطات����ك ح�ش����ب مزاج����ك ورغبات����ك. �ش����واء 

اأكن����ت تري����د التحلي����ق باملظلة من اأع����ايل اجلبال 

الوع����رة، اأم الإبح����ار ب�شال�ش����ة اإىل خلي����ج حف����ة 

خلو�����س رحالت الغط�س، اأو الغو�س ال�شطحي 

ومغام����رات �شيد ال�شم����ك، فيمكن لفريق العمل 

املتفاين يف �شيك�س �شين�شيز زيغي باي برتتيب 

كل اأن�شطة املرح التي حتبها. 

وبالطب����ع، ل تكتمل اأي رحل����ة اإىل املنتجع من 

دون زي����ارة �شبا �شيك�����س �شين�شيز احلائز على 

جوائز مرموقة خلو�س جتربة جمددة للن�شاط.

يف  لل�ش����كان  املعلوم����ات  اأح����دث  ولتوف����ري 

دول جمل�����س التع����اون اخلليج����ي، اأطلق املنتجع 

لت�شهي����ل  العربي����ة  باللغ����ة  اإلكرتوني����ًا  موقع����ًا 

ت�شّفح����ه واإجراء احلج����وزات عليه من قبل كافة 

امل�شافرين اخلليجي����ني والناطقني باللغة العربية 

حيث يعك�س املوقع جمال وفرادة املنتجع وفلله 

الرحب����ة التي تنا�شب كافة العائالت، والعر�شان 

والراغبني فى ق�شاء اإجازة ملدة ق�شرية. 

خ�سب - العمانية 

�أكد حامد بن حممد زمان بن كامل �لرئي�شي 

رئي�����ص �إد�رة ف����رع غرف����ة جت����ارة و�شناع����ة 

عم����ان مبحافظ����ة م�شن����دم �أن تد�ش����ني �خل����ط 

ب����ني  للعب����ار�ت  �لوطني����ة  لل�شرك����ة  �لبح����ري 

�ل�شلطن����ة و�جلمهورية �لإ�شالمي����ة �لإير�نية 

على خط )خ�شب-ق�شم( بني حمافظة م�شندم 

تع����اون  نت����اج  ياأت����ي  هرمزج����ان  وحمافظ����ة 

مثم����ر بني كافة �جلهات �ملعني����ة بال�شلطنة مع 

�ل�شرك����ة �لوطنية للعب����ار�ت وجت�شيد �شر�كة 

حقيقي خلدمة �لتنمية �لقت�شادية وبالتعاون 

�ملثم����ر و�لتن�شيق �ملبا�شر م����ع �جلهات �ملعنية 

مبحافظة هرمزجان. وقال: ميثل �خلط نقطة 

�إ�شاف����ة و�نطالقة لتعزيز �لتبادل �لتجاري مع 

�جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية بالإ�شافة �إىل 

دعم �لتبادل �لتجاري د�خل حمافظات

�ل�شلطن����ة ودعم للتن����وع �لقت�شادي �ملحلي 

ورف����د �جلو�ن����ب �ل�شتثماري����ة �ملتنوع����ة يف 

خمتلف �لقطاعات �لو�عدة.

�شيع���زز  �لبح���ري  �خل���ط  �أن  و�أ�ش���اف 

جدي���دة  �آفاق���ا  و�شيفت���ح  �خلا����ص  �لقط���اع 

و�لتب���ادل  �لقت�شادي���ة  �لتنمي���ة  جم���ال  يف 

�لتج���اري ودع���م �ل�شتثم���ار ب���ني �لبلدي���ن، 

كم���ا �شي�شه���م يف توف���ري فر����ص ��شتثماري���ة 

لأ�شح���اب �ملوؤ�ش�ش���ات �لقت�شادية �ل�شغرية 

و�ملتو�شط���ة يف �لقطاعات �لو�ع���دة كالقطاع 

�ل�شت���ري�د  وقط���اع  و�لتج���اري  �ل�شياح���ي 

و�ل�شمك���ي  �لزر�ع���ي  و�لقط���اع  و�لت�شدي���ر 

�ل�شناع���ات  وقط���اع  �للوج�شت���ي  و�لقط���اع 

�خلفيفة و�خلدمات. و�أكد �لرئي�شي �أن �خلط 

�لبح���ري �شي�شاهم يف تطبي���ق عملي للتنوع 

�لعم���اين  للمنت���ج  و�لرتوي���ج  �لقت�ش���ادي 

و�ل�شناعات �حلرفي���ة و�ملحلية و�شيعزز من 

م�شادر �لدخل للموؤ�ش�شات �خلا�شة مبختلف 

فئاتها وتنوع خدماتها.

أكد أنه سيفتح آفاقا جديدة للقطاع الخاص
حامد الرئيسي: الخط البحري مع إيران يعزز التبادل التجاري

مديرا السياحة بمسندم والمنطقة الحرة بقشم
يبحــثان تعـــزيـز الحـــركــة السـياحـية بــين البلـديـن

■ حامد الرئيسي

■ غازي الزدجالي
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انجاز تاريخي للنقل البحري السياحي

تنجح في تسيير أولى رحالتها إلى »قشم« 
خ�سب ــ  ــ العمانية

جنحت �ل�شرك����ة �لوطنية للعب����ار�ت يف ت�شيري 

�أوىل رحالتها �لإقليمية �ىل جزيرة ق�شم �لإير�نية 

ع����رب مين����اء خ�شب يف حمافظ����ة َم�شن����دم وميناء 

بهم����ان بجزي����رة ق�ش����م باجلمهوري����ة �ل�شالمي����ة 

�لإير�نية يف �ل�شهر �ملا�شي.

�لت����ي  لل�شرك����ة  �لأوىل  �لرحل����ة  �نطلق����ت  وق����د 

��شتخدم����ت فيه����ا �لعب����ارة »�حلالني����ات« يف متام 

ي����وم  �شب����اح  م����ن  و�لن�ش����ف  �لتا�شع����ة  �ل�شاع����ة 

�خلمي�����ص �ملا�شي وعلى متنها 66 م�شافر� لت�شل 

بع����د �شاعة ون�شف �ىل ميناء بهمان بجزيرة ق�شم 

حي����ث �أجرت �ل�شلطات �لير�ني����ة �ملعنية بجزيرة 

ق�ش����م ��شتقبال خا�شا للرحلة �لوىل كما مت تقدمي 

بع�����ص لوح����ات من ف����ن �لرزحة من بع�����ص �لفرق 

�ل�شعبية يف حمافظة م�شندم �حتفال بتد�شني خط 

خ�شب – ق�شم .

اأول وجهة

�أوىل  �لإير�ني���ة  ق�ش���م  جزي���رة  حمط���ة  وتاأت���ي 

�لوجهات �لإقليمية �لتي ت�شل �ليها خدمة �لعبار�ت 

�لعماني���ة عل���ى �ن يتبعه���ا خ���الل �لف���رتة �لقادم���ة 

حمط���ات �خرى وه���ي ميناء بهاون���ار مبدينة بندر 

عبا�ص وميناء مدينة �شهبار.

وو�ش���ف �أحم���د بن عبد�لل���ه �لفليتي مدي���ر �إد�رة 

�ل�شياح���ة مبحافظ���ة م�شن���دم �لرحل���ة �لتد�شيني���ة 

للعبارة �حلالنيات �إىل ق�شم باجلمهورية �ل�شالمية 

�لإير�نية باأنها رحلة تاريخية بكل �ملقايي�ص ولكنها 

حتت���اج �إىل ت�شاف���ر �جله���ود م���ن �أج���ل جناحه���ا 

و��شتمر�ره���ا وذل���ك عرب ت�شكي���ل فريق عم���ل لديه 

�ل�شتعد�د لتخاذ �لقر�ر من �أجل تذليل �ل�شعوبات 

م���ن حيث ت�شهي���ل �لدخول و�خل���روج من حمافظة 

م�شندم وكذل���ك يف جزيرة ق�شم �إىل جانب �لرتويج 

و�خلط���وط  �خل���ط  له���ذ�  �لإعالم���ي  و�لت�شوي���ق 

�لقليمية �لقادمة.

وق���ال �ن �خلط���وط �لبحري���ة �لإقليمي���ة لل�شركة 

�لت���ي  �ملتطلب���ات  �أب���رز  تع���د  للعب���ار�ت  �لوطني���ة 

يحتاجها �لن�ش���اط �لبحري �ل�شياح���ي يف حمافظة 

م�شندم باعتبار ولية خ�ش���ب �ملركز �لرئي�شي لهذ� 

�لن�ش���اط. و�أ�ش���اف �ن رحل���ة �لتد�ش���ني �شمت 66 

م�شاف���ر� وه���ذه ب�ش���رى خ���ري بنجاح �خل���ط وعند 

�لرتوي���ج و�لت�شويق للخط �شتعم���ل �لعبارة بكامل 

وعالق���ات  رو�ب���ط  هن���اك  و�ن  خا�ش���ة  حمولته���ا 

�قت�شادي���ة و�جتماعي���ة ترب���ط �جلان���ب �لي���ر�ين 

باخللي���ج �لعربي �إ�شاف���ة �إىل �أن جزيرة ق�شم ت�شهد 

حرك���ة �شياحي���ة كب���رية على م���د�ر �لع���ام وخا�شة 

م���ن �لأوروبي���ني �لذين ميك���ن ��شتقطابه���م لزيارة 

حمافظ���ة م�شندم �لت���ي تتميز ولياته���ا بت�شاري�ص 

وجيولوجيا ومقومات �شياحية عديدة.

فر�سة لل�سباب

و�أو�ش����ح �ن قي����ام �ل�شرك����ة �لوطني����ة للعبار�ت 

بتد�ش����ني �أوىل خطوطه����ا �لإقليمي����ة م����ن �شاأنه �ن 

يتي����ح فر�����ص �لعم����ل لل�شب����اب و�نتعا�����ص �حلركة 

�لتجارية ب����ني �ل�شلطنة و�جلمهوري����ة �ل�شالمية 

�لير�ني����ة مم����ا يوؤدي �ىل زي����ادة �إي����ر�د�ت �لناجت 

�ملحل����ي لالقت�شاد �لعماين معربا عن ثقته �لكبرية 

بنج����اح خط خ�شب ق�شم وباقي �خلطوط �لقادمة 

موؤكدً�على �همية ت�شافر �جلهود من كافة �جلهات 

�ملعنية بهذ� �لقطاع.

ومن جانب���ه �أعرب عبد�جلو�د كم���ايل مدير عام 

�لرت�ث و�ل�شياحة و�ل�شناعات �حلرفية مبحافظة 

ق�ش���م �لإير�ني���ة ع���ن �شك���ره للجه���ود �ملبذولة من 

�جلان���ب �لعم���اين لفتت���اح ه���ذ� �خل���ط �لبح���ري 

و�ل���ذي �شي�شهم يف توطيد �لعالق���ات بني ميناءي 

خ�ش���ب وق�ش���م ، م�ش���ري� �ىل �ن جزي���رة ق�شم تعد 

من �ملناطق �ل�شياحية �حلرة وت�شهد زيارة خم�شة 

مالي���ني �شائح �شنويا. موؤك���د� �أن ما متتاز به ق�شم 

مقارنة بغريه���ا من حمافظات �ي���ر�ن تتمثل بعدم 

�حلاجة �ىل تاأ�ش���رية و�إعفاء �ل�شركات �لر�غبة يف 

�ل�شتثمار من �ل�شر�ئب.

انجاز تاريخي

و�أ�ش���ار غ���ازي ب���ن عبد�لل���ه �لزدج���ايل رئي����ص 

�لت�شوي���ق و�لت�شالت بال�شركة �لوطنية للعبار�ت 

�ىل �أن تد�ش���ني �خل���ط �لبح���ري لل�شرك���ة �لوطني���ة 

للعب���ار�ت ب���ني �ل�شلطن���ة و�جلمهوري���ة �لإ�شالمية 

�لإير�ني���ة عل���ى خ���ط )خ�شب-ق�شم( ب���ني حمافظة 

م�شن���دم وحمافظة هرمزجان يعد �إجن���از� تاريخيا 

يف جمال �لنقل و�ل�شياحة، حيث ياأتي تد�شني �خلط 

ترجمة خلطة �ل�شركة يف تو�شيع خدماتها و�عمالها 

�إىل بع����ص �ملو�نئ �لإير�نية �لإقليمية، مو�شحا �ن 

هناك �قبال كبري� من �مل�شافرين لل�شفر على �لرحلة 

�لأوىل �إىل ق�ش���م وهذ� يبعث عل���ى �لتفاوؤل وموؤ�شر 

باأن يكون �لقب���ال و�لطلب على خط �لنقل �لبحري 

متوجها بال�شكر جلميع �جلهات �مل�شانده و�لد�عمة 

لمتام هذ� �حلدث.

اإنجــــــاز

ويق���ول عبد�لر�ش���ا ح�ش���ن ممث���ل �شرك���ة طريق 

�حلري���ر �لبحري و�ملعتم���ر �حلديثة وه���ي �لوكيل 

�لإعالم���ي �لر�شمي ملنظم���ة �ل�شياح���ة �لإير�نية يف 

�ل�شلطن���ة، �إن �خل���ط �ل���ذي مت تد�شين���ه يع���د �ح���د 

�لإجن���از�ت �لعظيمة �لتي �شوف ت�شاهم يف توطيد 

وتعزي���ز �لعالق���ات �لتجارية و�لرو�ب���ط �ل�شياحية 

بني �لبلدي���ن، م�شري� �إىل �أن هن���اك عالقات جتارية 

قدمية بني حمافظ���ة هرمزجان يف �ير�ن وحمافظة 

م�شن���دم يف �ل�شلطن���ة وب�ش���كل خا�ص ب���ني خ�شب 

وق�شم حيث �شيلب���ي هذ� �خلط �حتياجات �لطرفني 

خا�ش���ة لقطاع �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف 

جمال �ملنتوجات و�ملحا�شي���ل �لزر�عية و�ل�شمكية 

و�ل�شناع���ات �ليدوية و�لتي تقوم عليها �ل�شناعات 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة.

وقال �ن حمافظة م�شندم ميكن �ن تلبي �حتياجات 

جزي���رة ق�شم �ليومي���ة عن طري���ق �لت�شهيالت �لتي 

�شوف تقدمها �لعب���ار�ت وبالتايل �شيكون لهذ� دور 

كبري يف تفعيل �لتجارة بني �جلانبني ب�شكل كبري.

و�أو�ش���ح عبد�لر�ش���ا �أن بن���در عبا����ص ميثل قلب 

جت���ارة �ي���ر�ن مما يفت���ح �آفاق���ا �ك���رب لتن�شيط هذ� 

�خلط عند ربط���ه ببندر عبا�ص وه���و نقطة �نطالق 

�إىل جمي���ع حمافظ���ات �ي���ر�ن مم���ا ي�شم���ح بتدف���ق 

�لتجارة بني �جلانبني ب�شكل �أو�شع.

و�أو�ش���ح �ن هذ� �خلط �شيفعل �تفاقية ع�شق �أباد 

مع �أذربيجان و�إير�ن و�شيكون له جدوى �قت�شادية 

و�شيك���ون خط���ا ن�شط���ا يف �مل�شتقب���ل خا�ش���ة عند 

�كتم���ال �لربط مع بندر عبا�ص وم���ع مدينة دبي يف 

�لإمار�ت.

نقلة نوعية

وي�شارك���ه �ل���ر�أي جعف���ر حمم���د جو�د قائ���ال، �ن 

�خلط �لإقليمي لل�شركة �لوطنية للعبار�ت �إىل ق�شم 

يعد نقلة نوعية يف تاريخ �ل�شركة �لذي من �شاأنه �ن 

ميهد لفتتاح خطوط �إقليمي���ة خالل �لفرتة �لقادمة 

�ش���و�ء �ىل �جلمهورية �لإ�شالمي���ة �لإير�نية �أو �ىل 

بع�ص دول جمل�ص �لتعاون.

وق���ال �ن ه���ذ� �خل���ط �إىل جانب �ن���ه �شي�شهل يف 

تتق���ل �ل�شي���اح من حمافظ���ة م�شندم وجزي���رة ق�شم 

�لإير�نية �شوف يعمل على تن�شيط �حلركة �لتجارية 

و�لثقافي���ة و�لجتماعية بني �لبلدين �ل�شديقني كما 

�شي�شجع �أ�شحاب �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

لإقامة م�شاريع جتارية خا�شة بهم. و�أ�شاف �ن عدد 

�مل�شافري���ن بالرحلة �لتد�شينية و�ل���ذي جتاوز 66 

باملائة من �شعة �لعبارة �حلالنيات يعد موؤ�شر جناح 

مبك���ر� خلط خ�شب ق�شم موؤكد� عل���ى �أهمية تعاون 

�لكل من �جل تقدمي �لدعم و�لت�شهيالت للحركة على 

�خلط خالل �لفرتة �ملقبلة.

فرحة و�سرور

و�أكدت حليم���ة بنت حممد �ل�شحية م�شرفة مكتب 

�حلج���وز�ت بال�شرك���ة �أن تد�ش���ني ه���ذ� �خل���ط بني 

�لبلدي���ن �شي�شهم وب�ش���كل كب���ري يف تعزيز عالقات 

�لبلدي���ن  ب���ني  و�لتج���اري  �لقت�ش���ادي  �لتع���اون 

�ل�شديق���ني وهذ� ب���دوره تاأكيد عل���ى ح�شن ومتانة 

�لعالقة بني �لبلدين كما �ن تفعيل مثل هذه �لرحالت 

�شي�شه���م يف دع���م �جلان���ب �ل�شياح���ي يف �ل�شلطنة 

وت�شهي���ل �لتو��ش���ل ب���ني �أهايل ق�ش���م �لقاطنني يف 

خ�ش���ب و�أهاليه���م �ملوجودين يف ق�ش���م. وقالت �ن 

�خلط �شي�شهم يف تقريب �مل�شافة بني �لبلدين حيث 

�إن �لعبارة �أدخلت �ل�شرور و�لفرح على قلوب �أهايل 

ق�ش���م �ل�شاكنني معنا يف خ�شب معربة عن �ملها يف 

جناح �خلط �لذي من �شاأنه �ن يعمل على فتح �ملزيد 

من �خلطوط �لقليمية لل�شركة �لوطنية للعبار�ت.

�سعادة غامرة

و�أعرب حمم���د بن �حمد �ل�شح���ي �أحد �مل�شافرين 

برحلة �لتد�شني عن �شعادت���ه �لغامرة لقيام �ل�شركة 

�لوطني���ة للعبار�ت بت�شيري رحلته���ا من خ�شب �إىل 

ق�ش���م �لتي من �شانها �ن تتيح �لفر�شة لزيارة �لهل 

و�لقارب يف جزيرة ق�شم �لير�نية.

وق���ال �ن ه���ذه �لرحلة �ش���وف تتي���ح يل �لفر�شة 

لاللتق���اء بالهل بعد �نقط���اع د�م 11 �شنة متوجها 

بال�شكر للقائمني بال�شركة على ربط خ�شب بجزيرة 

ق�شم وبعدها ببندر عبا����ص. و�أو�شح �ن هذ� �خلط 

م���ن �شاأن���ه �أن ي�شاه���م �أي�ش���ا يف تن�شي���ط �حلرك���ة 

�لتجاري���ة و�ل�شياحية بني �ل�شلطن���ة و�إير�ن ب�شكل 

عام وحمافظة م�شندم وجزيرة ق�شم ب�شكل خا�ص.

تعاون

وقال علي بن م���رزوق �ل�شحي �حد �مل�شافرين �ن 

خ���ط »خ�شب - ق�شم«، �شيفت���ح �أو��شر �لتعاون يف 

كافة �ملجالت وي�شهل �لكث���ري من �لعبء على �أبناء 

�ملحافظ���ة ب�ش���كل خا�ص، وعل���ى �ل�شي���اح من باقي 

�ملناط���ق. وطال���ب بدع���م قيم���ة �لتذك���رة �إىل ميناء 

بهم���ان بجزي���رة ق�ش���م و�أن يتم �أي�ش���ا توفري خدمة 

�شح���ن �ملركب���ات �خلا�ش���ة �شم���ن رحالته���ا ملو�نئ 

�جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية.

وتقول عائ�شة بنت علي �لفار�شية من حمافظة 

�لظاه���رة �نها �شمعت بتد�شني خ���ط خ�شب ق�شم 

فا�ش���رت على �ن تكون من �شم���ن �مل�شافر�ت يف 

�لرحلة �لأوىل على منت �لعبارة من ميناء خ�شب 

مبحافظ���ة م�شن���دم �إىل جزي���رة ق�ش���م مبحافظة 

هرمزج���ان باجلمهوري���ة �لإ�شالمي���ة �لإير�ني���ة. 

م�ش���رية �إىل �أن �خلط �جلدي���د يعد خطوة كبرية 

عل���ى �شعيد �لتنق���ل و�لتو��شل ب���ني �ملحافظتني 

وفت���ح  و�لأثري���ة  �ل�شياحي���ة  �لأماك���ن  وزي���ارة 

جمالت لال�شتفادة من �ملوقع �جلغر�يف لتن�شيط 

�حلركة �لتجاري���ة و�لقت�شادي���ة و�لتعارف بني 

�لعائ���الت و�لأ�ش���ر كما �أن �خل���ط �جلديد �شيتيح 

�لفر�ش���ة للر�غب���ني يف زي���ارة حمافظ���ة م�شندم 

وكذلك �ملدن �لإير�نية.

الفليتي:
الخطوط البحرية اإلقليمية 

أبرز متطلبات النشاط 
السياحي في مسندم

الزدجالي:
الخط ترجمة لخطة 
الشركة في توسيع 

خدماتها  إلى الموانئ 
اإليرانية

عبدالرضا حسن:
تلبية احتياجات الطرفين 
خاصة قطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة

حليمة الشحية:
أدخلت الفرح على أهالي 

قشم القاطنين في خصب

■ أحمد الفليتي

■ حليمة الشحية

■ عبدالرضا حسن

العبارات
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ضمن جوائز يوروموني العالمية

بنك مسقط يفوز بجائزة أفضل بنك في السلطنة
م�سقط ــ 

ت����وج بنك م�شق����ط، �ملوؤ�ش�شة �ملالي����ة �لر�ئدة يف 

�ل�شلطن����ة، بجائ����زة " �أف�ش����ل بن����ك يف �ل�شلطنة " 

�شم����ن جو�ئز يوروم����وين لع����ام 2016 ، وحقق 

�لبن����ك هذ� �لجن����از ��شتن����ادً� مل�شاهمات����ه �لبارزة 

و�ملنطق����ة  �ل�شلطن����ة  يف  �مل�ش����ريف  �لقط����اع  يف 

ووفق����ًا ل�شل�شلة م����ن �ملعايري �ل�شا�شي����ة و�ملتعلقة 

بتق����دمي �ملنتج����ات و�لد�ء �ملايل وقيم����ة �لأ�شول 

و�لإي����ر�د�ت ور�ش����اء �لزبائن و��شتخ����د�م �حدث 

�لتقني����ات �لفنية و�ملعلوماتي����ة يف تقدمي خمتلف 

�خلدم����ات �مل�شرفية، جاء ذلك خ����الل حفل توزيع 

جو�ئ����ز يوروموين للتف����وق و�لذي �أقي����م موؤخر� 

يف �م����ارة دبي بدول����ة �لمار�ت �لعربي����ة �ملتحدة 

بح�ش����ور ع����دد م����ن �ل�شخ�شي����ات �مل�شرفي����ة على 

م�شتوى �ل�شرق �لو�شط و�لعامل وكبار �مل�شوؤولني 

و�لروؤ�ش����اء �لتنفيذي����ني لكربى �ملوؤ�ش�ش����ات �ملالية 

باملنطق����ة، وقام عم����ر �مل�شافر، �لرئي�����ص �لتنفيذي 

للمكتب �لتمثيلي لبنك م�شقط يف �لمار�ت �لعربية 

�ملتح����دة، باإ�شتالم �جلائزة ويعد هذ� �لفوز تاأكيدً� 

على ريادة بنك م�شقط للقطاع �مل�شريف �لعماين و 

�إجن����ازً� ي�شاف �إىل �إجن����از�ت �لبنك على م�شتوى 

�ل�شلطنة و�ملنطقة.

وقال عبد�ل����رز�ق بن علي بن عي�ش����ى ، �لرئي�ص 

�لتفني����ذي لبن����ك م�شق����ط: �ننا �شع����د�ء باحل�شول 

عل����ى هذ� �للق����ب كاأف�شل بن����ك يف �ل�شلطنة ونحن 

فخ����ورون بح�شولن����ا على ه����ذة �جلائ����زة جمددً� 

�شمن جو�ئز يوروم����وين �ملعروفة على م�شتوى 

�لع����امل. م�شيف����ا �ن ه����ذ� �لف����وز ي����دل عل����ى تقدير 

�ملجتم����ع �مل����ايل �ل����دويل لأد�ئن����ا �ملتمي����ز يف بنك 

�لقط����اع  ري����ادة  يف  ��شتمر�رن����ا  وعل����ى  م�شق����ط 

�مل�ش����ريف �لعم����اين رغ����م �ملناف�ش����ة �لقوي����ة �لت����ي 

ي�شهده����ا �لقط����اع، م�ش����ريً� �ن ه����ذ� �لتتوي����ج مهم 

وي�ش����كل د�فعًا لنا لبذل مزيد من �جلهد لنتمكن من 

حتقيق �هد�فنا �حلالية و�مل�شتقبلية.

و�أو�ش����ح �لرئي�����ص �لتنفي����ذي لبنك م�شق����ط، �إن 

ه����ذه �جلائ����زة تعترب �إجن����ازً� هامًا لبن����ك م�شقط، 

حيث مت و�ش����ع جمموعة من �ملعاي����ري و�ل�شروط 

�جلائ����زة  به����ذة  للف����وز  �لدولي����ة  و�ملمار�ش����ات 

�ملرموقة، و�أود �أن �أنتهز هذه �لفر�شة لكي �أتوجه 

بجزي����ل �ل�شكر لزبائننا �لك����ر�م على ثقتهم �لغالية 

وملوظف����ي �لبن����ك �لذي����ن عمل����و� بج����د و�إخال�����ص 

لتحقي����ق ذلك ولكافة و�شائل �لع����الم و�مل�شوؤولني 

يف �ل�شركات �لذي����ن �ختارو� بنك م�شقط للتتويج 

بجائزة �أف�شل بنك بال�شلطن����ة لعام 2016 موؤكد� 

مو��شل����ة بنك م�شق����ط يف �لريادة وتق����دمي �ف�شل 

�خلدمات و�لت�شهيالت �مل�شرفية وطرح �خليار�ت 

�لتي تلبي �حتياج����ات �لزبائن يف كافة حمافظات 

ووليات �ل�شلطنة.

وتعت����رب جو�ئ����ز يوروم����وين للتف����وق م����ن �أهم 

�جلو�ئ����ز �لت����ي يتم منحه����ا للقط����اع �مل�شريف يف 

�لع����امل، وهي ت�شتند �إىل �لرت�شيح����ات �ملقدمة من 

�لبنوك �إىل يوروم����وين و�لتي تت�شمن معلومات 

ح����ول �لأد�ء �مل����ايل وج����ودة �لأ�ش����ول و�لعائد�ت 

ور�ش����ا �لزبائ����ن و�أنظم����ة تكنولوجي����ا �ملعلومات 

و�خلدمات �لتي يقدمها �لبنك �ملرت�شح.

ويحظ����ى بن����ك م�شق����ط باإعجاب �ملجتم����ع �ملايل 

و�مل�ش����ريف �ملحل����ي و �لإقليمي و�ل����دويل تقديرً� 

لالإرتق����اء  �حلثيث����ة  وم�شاعي����ه  �ملتمي�����ز  لأد�ئ����ه 

مب�شتوى �خلدمات و�لت�شهيالت �مل�شرفية وطرح 

�ملب����ادر�ت �ملتعلقة باخلدم����ات �للكرتونية، حيث 

حق����ق �لبنك �لعديد من �لجناز�ت خالل �ل�شنو�ت 

�ملا�شي����ة وتوج مبجموعة م����ن �جلو�ئز على كافة 

�مل�شتويات و�ملجالت من بينه����ا �ختياره كاأف�شل 

م����كان للعم����ل على م�شت����وى �ل�ش����رق �لو�شط كما 

�شبق �ن فاز بجو�ئز عديدة من بينها جائزة �أف�شل 

بنك يف �ل�شلطنة ل�شنو�ت عديدة من قبل جملة ذي 

بانكر )The Banker( و من قبل جملة جلوبال 

فاينان�ص �لأمريكية )Global Finance( كما 

فاز �لبنك بجائزة �أف�ش����ل حملة ت�شويق للخدمات 

�مل�شرفي����ة لالأفر�د ع����ن ح�شاب �ملزيون����ة لالأطفال، 

 Banker( جو�ئ����ز  تد�ش����ني  حف����ل  يف  وذل����ك 

Middle East( للمنتج����ات وجائ����زة �ف�ش����ل 
عالمة جتارية و�ف�ش����ل بنك ��شتثماري بال�شلطنة 

وغريها من �جلو�ئز �ملحلية و�لقليمية و�لعاملية 

وعلى كافة �مل�شتويات.

ويتمتع بنك م�شقط بالريادة وبالقوة يف �لقطاع 

�مل�ش����ريف �لعم����اين و�لقليم����ي ويحظ����ى ب�شمعة 

عاملية و��شعة وذلك ب�شبب �هتمام �لبنك يف تلبية 

�حتياجات �لزبائن وتطوير �ملنتجات و�خلدمات 

لكي تتما�شى مع �لحتياجات �حلالية و�مل�شتقبلية 

، كم����ا يتمت����ع �لبن����ك بح�ش����ور ق����وي عل����ى �شعيد 

�خلدمات �مل�شرفية لل�شركات و�خلدمات �مل�شرفية 

لالفر�د و�أعمال بنوك �ل�شتثمار و�خلزينة و�إد�رة 

�لأ�ش����ول و�خلدمات �مل�شرفي����ة �خلا�شة وغريها 

م����ن �ملجالت �ملالية، وتعزيزً� لنجاحاته �أعلن بنك 

م�شقط موؤخ����رً� ع�ن �لنتائج �ملالي����ة �لأولية لل�شتة 

�أ�شه����ر �ملنتهي����ة يف 30 يونيو 2016م حيث حقق 

�لبن����ك ربحًا �شافي����ًا ق����دره )90.47( مليون ريال 

عماين مقارن����ة ً بالربح �ل�شاف���ي �لبالغ )89.82( 

مليون ريال عماين للفرتة ذ�تها من �لعام 2015م، 

.  )% �أي بزيادة ن�شبتها )0.7 

العز اإلسالمي يقدم منتج »التمويل الدراسي« 
لتمـويــل البعـثات الدراســـية  الـداخــلية

م�سقط ــ 

�شم���ن خطط���ه يف حتقي���ق رغب���ات و�أح���الم �ملتخرج���ني م���ن مقاع���د �لدر��شة 

حديث���ا، يوف���ر بنك �لعز �لإ�شالمي حلول متنوعة للح�ش���ول على متويل للبعثات 

�لدر��شية �لد�خلي���ة، ومن بني �ملز�يا �لتي يحملها منتج �لتمويل �لدر��شي �لقائم 

عل���ى �ل�شيغ���ة �ل�شرعية » �إجارة �خلدم���ات » قدرة �لأف���ر�د �حل�شول على متويل 

ي�ش���ل �إىل 25 �ألف ري���ال عماين، مع فرتة �شد�د ت�ش���ل �إىل 60 �شهر�، بالإ�شافة 

�إىل �ش���رف مبالغ �لتمويل �إىل �ملوؤ�ش�شات �لتعليمي���ة مبا�شرة وذلك وفقا جلدول 

�لر�ش���وم. ويعتمد �لتموي���ل �لدر��شي على عقود » �إج���ارة �خلدمات«، حيث يقوم 

�لبن���ك با�شتئجار �خلدمة من مقدمها مبوجب عق���د �إجارة خدمات بناء على طلب 

�لعميل ووع���ده بال�شتئجار، ثم يعيد �لبنك تاأج���ري �خلدمة للعميل مبوجب عقد 

��شتئج���ار خدمات و�لذي ُيحدد في���ه �لأجرة وطريقة دفعها وم���دة �خلدمة وكافة 

�ل�شروط و�لأحكام �لأخرى.

ويعت���ز بن���ك �لع���ز �لإ�شالمي بتق���دمي �لتموي���ل �لدر��ش���ي �ملتو�فق م���ع �أحكام 

ومب���ادئ �ل�شريعة �لإ�شالمية ليلبي �حتياجات كاف���ة �لذين يبحثون عن مو��شلة 

م�شو�رهم �لتعليمي، حي���ث �أن ت�شديد �لر�شوم �لدر��شية �جلامعية �أ�شبح �شعبا 

بعد �رتفاع تكاليف �لتعليم �لعايل ومن �أجل ذلك فاإن هناك جمموعة من خمرجات 

�لتعليم  حتتاج نوعا خم�ش�شا من �لدعم �ملايل لت�شديد م�شاريف �لدر��شة، حيث 

�أن بنك �لعز �لإ�شالمي يوفر للذين يرغبون يف �حل�شول على �لدر��شة خطة مالية 

منظم���ة ومرتبة م���ع جمموعة من �خلي���ار�ت �ملتنوعة. ويحمل منت���ج » �لتمويل 

�لدر��شي » �لعديد من �ملز�يا �لتي من بينها �أنه متاح للعمانيني و�ملقيمني وتوفري 

متويل ي�شل �إىل غاية %100 من قيمة �خلدمات ول يتطلب هذ� �لتمويل �أي�شا 

�شوى م�شتن���د�ت ب�شيطة و�إجر�ء�ت ومو�فقات �شريعة كم���ا �أنه متاح للموظفني 

�لذي���ن لديهم �لرغبة يف مو��شلة م�شو�رهم �لتعليمي مع �شرورة حتويل �لر�تب 

�إىل بنك �لعز �لإ�شالمي.

وق���ال مو�شى �جلديدي نائ���ب �ملدير �لع���ام ورئي�ص �خلدم���ات �مل�شرفية ببنك 

�لع���ز �لإ�شالمي: �إنن���ا نحر�ص من خالل منتجاتنا �لتي حتم���ل يف طياتها �لقيمة 

�مل�شافة لعمالئنا �أن نوف���ر كافة �لأ�شا�شيات و�لت�شهيالت وقد و�شعنا يف روؤيتنا 

عند �بتكار هذ� �ملنتج �أن يكون حلم مو��شلة �مل�شو�ر �لتعليمي متاح ويف متناول 

�جلمي���ع، كم���ا �أن �لإج���ر�ء�ت �مل�شاحبة للح�ش���ول على هذ� �ملنت���ج تعد يف غاية 

�ل�شهول���ة و�لب�شاط���ة ول يحتاج �شوى �إجر�ء�ت ب�شيط���ة. م�شيفا يف حديثه: �أن 

�لتعلي���م يعد �أحد �لركائ���ز �لأ�شا�شية للح�شول على �لوظائ���ف �لقيادية على كافة 

�مل�شتوي���ات لأن �لتعلي���م يعد ناقال للقي���م و�ملبادئ مع جمموعة مه���ار�ت تعليمية 

يت���م منحها للد�ر�شني، وم���ع ت�شاعف خمرج���ات �لتعليم وقلة �ملقاع���د �لدر��شية 

و�شعوبة �ملناف�شة على �ملقاعد �لدر��شية �أ�شبح �حل�شول على هذه �ملهار�ت �أحد 

�ل�شعوبات للدخول �إىل �شوق �لعمل وعلى �إثر ذلك فاإن �لتمويل �لدر��شي �شيكون 

هو �حلل �لأمثل ملن هم مل يح�شلو� على مقاعد در��شية.

Ooredoo تُطلق النسخة الُمحدثَة من خدمة شبابية
م�سقط ــ 

ب���در  ب���ن  ن�ش���ر  �ل�شي���د  رعاي���ة  حت���ت 

�لبو�شعي���دي، �حتفلت Ooredoo باإطالق 

�لهوي���ة �لتجاري���ة �جلدي���دة خلدم���ة �شبابية 

م�شبقة �لدفع و�لتي نالت قبوًل كبريً� من قبل 

�لعمالء وبالأخ�ص فئة �ل�شباب.

وبوج���ود �ل�شع���ار �جلديد خلدم���ة �شبابية 

�ل���ذي مت ت�شميمه من قب���ل نخبة من �ملبدعني 

�لعمانيني ومع باق���ة �لبيانات و�ملكاملات �لتي 

مت ت�شميمه���ا خ�شي�ش���ا بالتع���اون مع �جليل 

�لعماين �لرقمي �ملبدع، �أ�شبحت �شبابية �أكر 

�شهولة يف �ل�شتخد�م وذ�ت قيمة خُمف�شة.

وق���ال ُكميل �ملو�ش���وي، �لرئي����ص �لتنفيذي 

للم���و�رد �لب�شري���ة و�ل�ش���وؤون �لتجاري���ة يف 

�شبابية  تد�شني خدمة  "ج���اء   :Ooredoo
�ملحدثة بعد �أن ��شتمعنا �إىل �آر�ء ومالحظات 

عمالئنا وبع���د قيامنا بالعديد م���ن �لدر��شات 

ح���ول متطلب���ات �ل�شب���اب �لُعم���اين �لتقني���ة 

وكيفي���ة ��شتخد�مهم للهو�ت���ف �لنقالة، حيث 

تاأت���ي �شبابي���ة بهدف و�ش���ع معاي���رٍي جديدٍة 

ومبتكرٍة لالت�شال و�لتو��شل يف �ل�شلطنة".

و�أ�شاف �ملو�شوي: "ن�شعى ب�شكل متو��شل 

عمالئن���ا  متطلب���ات  لفه���م   Ooredoo يف 

و�إثر�ء جتربتهم باأف�شل �خلدمات و�ملنتجات 

يف قطاع �لت�شالت. ولقد مت ت�شميم �شبابية 

م���ن �أجل �ل�شب���اب �لُعماين وبالتع���اون معهم 

به���دف متكينه���م م���ن �ل�شتف���ادة م���ن �أح���دث 

�لتقني���ات عن���د ��شتخد�مهم للهو�ت���ف �لذكية 

و�لأجهزة �لرقمية يف �لتو��شل مع �أ�شدقائهم 

ومل�شاحلهم �لتعليمية و�لرتفيهية ويف �إد�رة 

حياتهم �ليومية".

كم���ا ق���ام �ملو�ش���وى بالتح���دث ع���ن �ل�شعار 

�لديناميك���ي �جلدي���د خلدمة �شبابي���ة و�لذي 

مت ت�شميم���ه بالتع���اون مع ع���دٍد �لفنانني من 

�ل�شب���اب �لُعم���اين �ملوه���وب ومنه���م �شي���ف 

و�ش���ارة  �ملغريي���ة،  و�شيم���اء  �لبو�شعي���دي، 

�لبلو�شي���ة. وق���د ج���اء ه���ذ� �ل�شع���ار ليظه���ر 

جلي���ًا �لطموح و�لطاقات �لغ���ري متناهية لدى 

�ل�شب���اب و�نعكا�شًا و��شح���ًا ملرونة وحيوية 

هذه �خلدمة �ملبتكرة.

وب����دءً� من تاريخ 20 يولي����و �أ�شبح باإمكان 

�لعم����الء �ش����ر�ء باق����ة �شبابي����ة �لرتحيبية من 

�لإح����دى   Ooredoo �ش����الت  �إح����دى 

و�لأربعني �ملوزعة يف خمتلف �أرجاء �ل�شلطنة 

�أو م����ن �ل����وكالء �ملعتمدي����ن لديه����ا م����ن تاريخ 

21 يوليو؛ ليتمكنو� م����ن �ل�شتمتاع ببيانات 
ومكاملات حملية باأقل تعرفة يف �ل�شلطنة.

وتتوف���ر باق���ة �شبابية �لرتحيبي���ة بقيمة 2 

ريال ُعماين فقط ومتنح �لعمالء 1 جيجابايت 

م���ن �لبيانات ور�شي���د بقيمة 1 ري���ال ُعماين 

جمان���ًا �شال���ح لال�شتخ���د�م مل���دة 30 يوم���ا. 

وبع���د ��ش���رت�ك �لعمي���ل يف �خلدم���ة �شيكون 

باإمكان���ه �لختيار من بني ت�شكيلة متنوعة من 

�لباقات �لر�ئع���ة و�لتي تتنا�شب مع متطلبات 

و�إمكان���ات �لعم���الء �ملختلف���ة، فم���ن �لباق���ات 

�لن�شي���ة  �لر�شائ���ل  �أو  للمكامل���ات  �ل�شهري���ة 

�لق�ش���رية لأي �شبك���ة �إىل �لباق���ات �ليومي���ة 

و�ل�شهري���ة للبيانات يف كل وقت. حيث جتمع 

�لباقات �جلديدة ب���ني �أف�شل تعرفة للمكاملات 

�ملحلية و�لبيانات يف �ل�شلطنة.

جدي���ٌر بالذك���ر �أن���ه ميك���ن لعم���الء م�شب���ق 

م�شب���ق  عم���الء  با�شتثن���اء  �حلالي���ني- 

�ل�ش���رت�ك  �لتجاري���ني-  و�لعم���الء  �ل���دويل 

يف �شبابي���ة جمان���ًا م���ن خ���الل طل���ب �لرم���ز 

تطبي���ق  با�شتخ���د�م  �أو   6#*555*141*

Ooredoo Oman. كم���ا مُيكن لعمالء 
�شبابي���ة �حلالي���ني و�لذي���ن �أ�شبح���و� �شمن 

فئ���ة ’�شبابية كال�شيك‘ �ل�ش���رت�ك يف �خلدمة 

�جلديدة جمانًا عرب طلب �لرمز ذ�ته.

بنك صحار يدعم الجمعية العمانية ألصدقاء 
المسـنين للسنة الرابعـة على التـوالي

م�سقط ــ 

تعزي���زًا للجهود التي يقوم به���ا يف اإطار م�شوؤوليته الجتماعية، قام بنك �شحار موؤخرًا بتقدمي الدعم 

اإىل اجلمعية العمانية لأ�شدقاء امل�شنني وذلك لل�شنة الرابعة على التوايل، بينما يعد هذا الدعم هو الدعم 

الأول الذي يقدمه البنك لفرع اجلمعية يف الداخلية. كما يعد هذا التربع هو التا�شع يف جمال امل�شوؤولية 

الجتماعية للبنك خالل هذا العام، و�شتتم ال�شتفادة من الدعم املقدم يف �شراء املعدات الطبية الأ�شا�شية 

مثل كرا�شي املقعدين، بالإ�شافة اإىل �شراء الأ�شرة الطبية التي حتتاجها اجلمعية.

وق���ام م���ازن بن حممود الرئي�شي م�شاعد مدي���ر عام اأول – ورئي�س ق�ش���م الت�شويق وجتربة الزبائن 

ببنك �شحار بت�شليم �شيك التربع اإىل زاهر بن عبدالله الرا�شدي، نائب رئي�س اجلمعية العمانية لأ�شدقاء 

امل�شنني– فرع الداخلية وذلك يف فرع البنك بولية نزوى بح�شور جمعة بن م�شعود الداوؤودي، مدير 

تنفي���ذي اأول ف���رع نزوى. وتاأكيدًا عل���ى اأهمية رعاية امل�شنني، وقالت منرية بن���ت عبدالنبي مكي، مدير 

عام املوارد الب�شرية والإ�شناد يف بنك �شحار قائلة: »نوؤمن يف بنك �شحار اأنه من واجبنا تقدمي الدعم 

و الرعاي���ة لفئ���ة كب���ار ال�شن يف ال�شلطنة، فم���ا ننعم به اليوم من تقدم ورخاء ما ه���و اإل بف�شل جهودهم 

وعمله���م ال���دوؤوب ومن واجبن���ا رد اجلميل لهم، ومتا�شيًا م���ع هذه املبداأ قدمنا الدع���م للجمعية العمانية 

لأ�شدقاء امل�شنني، اإذ اأننا نقدر جهود اجلمعية امل�شتمرة يف تلبية تطلعات فئة كبار ال�شن يف املجتمع«.

م���ن جانبه اأثنى �شامل بن �شرور املحروق���ي، رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية العمانية لأ�شدقاء امل�شنني، 

عل���ى م�شاهم���ة بنك �شح���ار. ويعمل بنك �شح���ار جاهدًا على تخطي���ط وتقييم م�شاهمات���ه بعناية �شديدة 

ل�شم���ان تنوعه���ا وو�شوله���ا اىل اأك���رب �شريحة ممكن���ة من املجتم���ع، وبالأخ�س ال�شرائ���ح الأكرث حاجة 

للم�شاعدة، بهدف اإحداث التغيري الإيجابي يف املجتمع. وبالإ�شافة اىل دعم اجلمعية العمانية لأ�شدقاء 

امل�شن���ني - ف���رع الداخلي���ة ، قام بنك �شحار اأي�شا بتقدمي الدع���م اإىل اجلمعية العمانية لل�شرطان - فرع 

الداخلية، اجلمعية العمانية لذوي الإعاقة ال�شمعية، اجلمعية العمانية للمعوقني فرعي اإبراء و�شحار، دار 

العط���اء، اجلمعي���ة العمانية لالأوملبياد اخلا����س، جمعية النور للمكفوفني ف���رع الداخلية، ومركز التوحد 

التابع جلمعية رعاية الأطفال املعوقني يف وقت �شابق هذا العام. 

■ عبدالرزاق بن علي عيسى
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بينها فنادق »دبليو« و«جي دبليو ماريوت« و«كراون بالزا«

تدخل 900 غرفة فندقية 
جـديدة فـي مسقط

م�سقط ــ 

للتنم��������ي���ة  �لُع�������ماني���ة  �ل�شرك���ة  تو��ش���ل 

قط���اع  لتعزي���ز  م�شريته���ا  )عم���ر�ن(  �ل�شياحي���ة 

�ل�شيافة يف �ل�شلطنة با�شافة ثالثة فنادق جديدة 

ترف���د باأكر م���ن 900 غرفة فندقي���ة �إ�شافية بني 

عامي 2017 و2018.

وتت�شمن �مل�شاريع كاًل من فندق ’دبليو‘ �لفاخر 

من فئ���ة �خلم�ص جنوم، وهو قي���د �لإن�شاء حاليًا 

�إىل جانب تو�شعة ’د�ر �لأوبر� �ل�شلطانية م�شقط‘ 

يف �شاط���ئ �لق���رم، �إ�شافة �ىل فن���دق ’جيه دبليو 

ماري���وت‘ من فئة �خلم�ص جنوم، وفندق ’كر�ون 

ب���الز�‘ من فئة �لأرب���ع جن���وم �ملتو�جدين �شمن 

م�ش���روع ’مرك���ز ُعم���ان للموؤمت���ر�ت و�ملعار�ص‘ 

و�لذي ميثل �ملرحلة �لوىل من ’مدينة �لعرفان‘. 

ويتوقع �أن ت�شهم هذه �لفنادق يف تعزيز عرو�ص 

�ل�شلطنة من �لغرف �لفندقية �لفاخرة لدعم خطط 

�لتو�شعة �لتي تنتهجها �شلطنة ُعمان يف قطاعاتها 

بقط���اع  �خلا�ش���ة  وتل���ك  �لرتفيهي���ة  �ل�شياحي���ة 

�لجتماعات و�حلو�فز و�ملوؤمت���ر�ت و�ملعار�ص، 

مع �إيالء تركيز خا�ص على م�شروع �لتنمية �لبارز 

�ملرتق���ب و�ملتمث���ل يف م�ش���روع مدين���ة �لعرفان، 

لي�شي���ف نقل���ة نوعي���ة يف تنمي���ة وتطوي���ر �ملدن 

�حل�شرية يف �ل�شلطنة.

وقال �ملهند�ص �شعيد بن حممد �لقا�شمي، رئي�ص 

�مل�شاري���ع  ب�شرك���ة ’عم���ر�ن‘ ورئي����ص م�ش���روع 

تطوي���ر ’مرك���ز ُعم���ان للموؤمت���ر�ت و�ملعار�ص‘: 

"نتوق���ع حتول حمور �لأعمال �لتجارية �جلديد 
مبدين���ة �لعرفان �إىل مركز ��شتثنائي – و�شيتاألق 

ويتي���ح  م�شق���ط،  يف  جدي���د  ح�ش���ري  بن�شي���ج 

جمموع���ة متنوعة من �لفر����ص يف ُعمان لل�شكان 

و�لزو�ر على ح���د �شو�ء. و�شيلعب �فتتاح فندقي 

’جيه دبليو ماريوت‘ و’كر�ون بالز�‘ �لعام �لقادم 
دورً� مهم���ًا يف مو��شلة �خلط���ى �لأولية للمرحلة 

�لأوىل م���ن ه���ذ� �مل�ش���روع �لتنم���وي �ل�شياح���ي، 

لي�شيف بعدً� �آخر عل���ى �مليزة �لتناف�شية مل�شروع 

مركز ُعمان للموؤمتر�ت و�ملعار�ص.

خدمات

ويتكامل �مل�شت���وى �لعاملي ل�لم�ش���روع بوجود 

يف  �ملنا�شب���ة  �خلدم���ات  وتوف���ر  �لفن���ادق  ه���ذه 

م�ش���روع �لتنمية �حل�شرية ملدينة �لعرفان، ف�شاًل 

عما يوجد م���ن من�شاآت ومر�ف���ق رفيعة �مل�شتوى 

و�لتي ته���دف ل�شتقطاب �مل�شتثمري���ن و�ل�شركاء 

يف م���كان قري���ب ج���دً� من مط���ار م�شق���ط �لدويل 

ليوؤكد على �أهمية �لدور �ملناط بقطاع �لجتماعات 

و�حلو�ف���ز و�ملوؤمت���ر�ت و�ملعار����ص يف �لروؤي���ة 

متعددة �ل�شتخد�مات ملدينة �لعرفان".

و�شت�شه���م مدين���ة �لعرف���ان كعام���ل �أ�شا�شي يف 

��شرت�تيجية �حلكومة �لُعمانية لتنويع �لقت�شاد 

�لوطني من خالل �إن�شاء مدينة جتارية وح�شرية 

�شاملة متع���ددة �ل�شتخد�مات، �شتتمكن �ل�شلطنة 

من ت�شكي���ل وجهة رئي�شي���ة للفعالي���ات �لإقليمية 

و�لدولية، وتنمية عرو�ص �ل�شياحة �لتجارية يف 

ُعمان، ف�شاًل عن توفري �ملكان �لأمثل لدعم م�شرية 

تنمي���ة �لكف���اء�ت �ملحلية و�ملوؤ�ش�ش���ات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة، ويعترب مزيج �لفنادق جزءً� �أ�شا�شيًا 

من هذ� �مل�شعى.

و�أ�شاف �ملهند����ص �لقا�شمي: "�شيت�شمن فندق 

’جيه دبليو ماريوت‘ 304 غرفة، و�شيكون �لأكر 

متّي���زً� وفخامة بني �لفنادق �ملخطط لها يف موقع 

’مرك���ز ُعم���ان للموؤمتر�ت و�ملعار����ص‘، �نطالقًا 
م���ن كونه ملكي���ة عقارية فاخرة م���ن فئة �خلم�ص 

جنوم تتي���ح �أرقى م�شتويات �لفخامة و�خلدمات 

لزو�ر �ملركز ومدين���ة �لعرفان. و�شيت�شمن فندق 

296 غرفة،  ’كر�ون بالز�‘ من فئة �لأربع جنوم 
و�شيق���دم ل���زو�ره جترب���ة �شامل���ة مب���ا يف ذل���ك 

جمموعة متنوعة من �ملطاعم و�ملقاهي ف�شاًل عن 

وجود نادي خا�ص بال�شح���ة و�لرتفيه. و�شيقدم 

لتتكام���ل  لل���زو�ر،  ديناميكي���ًا  خي���ارً�  �لفندق���ان 

من�شاآت �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص رفيعة �مل�شتوى يف 

’مرك���ز ُعمان للموؤمتر�ت و�ملعار�ص‘ مع معايري 
�ل�شيافة �لُعمانية �ملتوقعة".

معايير

وتر�ع���ي عملي���ات بن���اء فندق���ي ’جي���ه دبلي���و 

ُعم���ان  ’مرك���ز  ب���الز�‘ يف  ماري���وت‘ و’ك���ر�ون 

للموؤمتر�ت و�ملعار����ص‘ �أرقى معايري �ل�شتد�مة 

�مل�شاري���ع  كاف���ة  م���ع  �حل���ال  ه���ي  كم���ا  �لبيئي���ة 

�لت���ي تنجزه���ا ’عم���ر�ن‘ وتق���ع يف ’مرك���ز ُعمان 

للموؤمت���ر�ت و�ملعار����ص‘، ومت ت�شميمه���ا ب�شكل 

ت�شميم���ات  �لري���ادة يف  �شه���ادة  معاي���ري  يلب���ي 

�لطاقة و�لبيئ���ة )LEED( �لتي يقدمها �ملجل�ص 

�لأمريكي للمباين �خل�شر�ء.

وين�ش���م �ليهم���ا فن���دق ’دبلي���و‘ لين�شج���م م���ع 

�شه���ادة �لري���ادة يف ت�شميم���ات �لطاق���ة و�لبيئة، 

حيث يعت���رب م�شروع���ًا عقاري���ًا معا�ش���رً� ور�قيًا 

بالق���رب م���ن ’د�ر �لأوب���ر� �ل�شلطاني���ة م�شق���ط‘، 

ويعزز م���ن حزمة �لعرو����ص �لفندقية يف م�شقط 

ب� 290 غرفة فندقية فاخ���رة. ويعد ’دبليو‘ جزءً� 

من حمفظة جمموعة ’�شتاروود‘ �لعاملية للفنادق 

و�ملنتجعات و�شيعزز �ل�شخ�شية �لفريدة للوجهة 

باملز�ي���ا �ملرموقة للعالمة �لتجاري���ة �لتي ميتزج 

فيها �لطاب���ع �حليوي و�لناب����ص بالتفكري �ملبدع 

و�للم�شات �لفنية �ملتميزة.

حيوية

وبه���ذ� �ل�شدد، ق���ال �ملهند�ص نا�ش���ر بن حممد 

�ملقبايل، �لرئي����ص �لتنفيذي ل�شركة ’بنيان‘ وهي 

�ح���دى �ل�ش�������ركات �لفرعي���ة �لتابع���ة ل���� ’عمر�ن‘ 

لتنمية �مل�شاري���ع: "يتيح قرب �مل�ش���روع من ’د�ر 

�لأوب����ر� �ل�شلطانية م�شقط‘ للزو�ر فر�شة متميزة 

لختب���ار �حليوية �لناب�ش���ة يف م�شقط. وتتجلى 

روح عالم���ة ’دبلي���و‘ يف دم���ج جو�ن���ب �لوجه���ة 

بالأجو�ء �لفاخرة للفندق. وي�شري �لإرث �لثقايف 

�لغن�������ي �ل���ذي تتمتع ب���ه ’عم���ر�ن‘ و�شهرتها يف 

قط���اع �ل�شيافة �إىل �أن �مل�ش���روع �جلديد �شيكون 

حق���ًا �ملكان �لأمث���ل لال�شتمت���اع و�ل�شتجمام  يف 

قلب �لعا�شمة.

 وبالإ�شافة �إىل �لتجربة �لثقافية �ملتميزة للد�ر 

�لأوبر� �ل�شلطانية، �شت�شكل هذه �خلطوة جتربة 

فري���دة من نوعها لتنمية �شاط���ئ �لقرم �إىل وجهة 

فنية وثقافية مرموقة يف م�شقط".

و�أ�شاف �ملقبايل: "�شتتجلى �لفو�ئد على �ملدى 

�لبعيد يف تعزيز �ل�شتقر�ر �ملن�شود يف �لأ�شعار، 

ودفع �أ�شعار �لفن���ادق نحو �لن�شجام مع �ملناطق 

�لأخرى وحتفيز �شوق �لفنادق يف �ل�شلطنة نحو 

مزيد من �لكفاءة. وعلى �لرغم من �حتمال وجود 

بع����ص �لتحديات يف �لقطاع عل���ى �ملدى �لقريب، 

�إل �أن ’عم���ر�ن‘ تتطل���ع لبناء قط���اع م�شتد�م على 

�مل���دى �لطوي���ل؛ وتع���د ه���ذه �لفن���ادق �جلدي���دة 

عو�مل �أ�شا�شية لتحقيق هذ� �مل�شعى".

ه���ذه  تد�ش���ني  خط���ة  �أن  �إىل  �لإ�ش���ارة  جت���در 

�مل�شاري���ع �لفندقي���ة �لثالث���ة �شتك���ون يف عام���ي 

2017 و2018 يف �أعقاب �فتتاح قاعات �ملعار�ص 
مب�شروع مركز ُعم���ان للموؤمتر�ت و�ملعار�ص يف 

وقت لحق من هذ� �لعام.

3
فنادق جديدة سيتم 
تدشينها بين عامي 

2017 و2018 
لرفد قطاع الضيافة 

بالسلطنة

عمران
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تستحوذ على عدد كبير من سياح المغرب

مراك�ص ــ 

ت�شتح���وذ مدين���ة مر�ك�ص، عا�شم���ة �جلنوب 

�ل���ر�ء  عل���ى  ت�شه���د  و�لت���ي  �ملذهل���ة  �ملغرب���ي 

�لتاريخي و�لثق���ايف، على عدد كبري من �ل�شياح 

�لذين يزورون �ملغرب، وذلك ملا تتميز به �ملدينة 

م���ن طبيع���ة �شاح���رة وعنا�ش���ر ج���ذب �شياحي 

عدي���دة، وت�شم���ى باملدين���ة �حلم���ر�ء ن�شبة �إىل 

�أبنيتها وتربتها �حلمر�ء �لتي تكر فيها �أ�شجار 

�لنخيل. وتتو��شع هذه �ملدينة مببانيها تر�بية 

�لل���ون يف و�ح���ة قريب���ة م���ن جب���ال �لأطل����ص 

�ل�شاهق���ة، وتتباه���ى مب�شاه���د طبيعي���ة مثالية 

جتم���ع ما بني �ل�شم�ص و�لثلج و�أ�شجار �لنخيل. 

يرتبط ��ش���م مر�ك�ص يف �لأذهان ب�شورة مدينة 

عريق���ة ز�خرة بالن�ش���اط و�حليوي���ة، يف موقع 

ر�ئ���ع د�خل و�حة تتو�ّشط �شه���اًل خ�شًبا بجو�ر 

جبال �لأطل�ص �ل�ّشاهقة.

اأ�سواق رائعة

ُتعترب مر�ك�ص لوؤلوؤة حقيقية و�شط مدن �شمال 

�إفريقيا، ومن �أبرز و�شائل �لتنزه يف هذه �ملدينة 

ه���ي تلك �لت���ي تتّم يف عرب���اٍت جتّره���ا �خليول، 

حيث جتوب بك �أحياء و�أزقة �ملدينة.

وترتّك���ز �ملطاع���م و�ملر�كز �لرتفيهي���ة ب�شورٍة 

رئي�شيٍة يف �ملنطقة �لتي يطلق عليها �ل�ّشكان ��شم 

�ملدينة �جلدي���دة، حيث تنت�شر ع�ش���ر�ت �ملقاهي 

ومطاع���م �لوجب���ات �خلفيف���ة. وتوج���د �ملطاعم 

�لتي تقّدم �لأطباق �ملَغربّية �لتقليدية و�لعرو�ص 

�لقدمي���ة،  �ملدين���ة  يف  �لرّتفيهي���ة  �لفولكلوري���ة 

وخا�شًة يف ق�شر �لريا�ص �لقدمي.

ت�ش���كل �لأزقة �ملتعرج���ة و�ملتد�خل���ة و�ل�شوق 

�ملزدح���م يف �ملدينة �لقدمية و�ل�ش���و�رع �ملزد�نة 

ب�شف���وف �لأ�شج���ار يف ح���ي كيل���ز ذي �لطاب���ع 

�لفرن�ش���ي جاذبي���ة د�ئم���ة ل���كل �لنا����ص، ويعترب 

�جل���و �ل�شاخب مليد�ن جامع �لفنا بكل ما فيه من 

بهلو�نيني ورو�ة ق�ش�ص وبائعي مياه ور�ق�شني 

ومو�شيقي���ني يف �لنه���ار و�أك�ش���اك �لطع���ام لياًل، 

نقي�ش���ًا كام���اًل لله���دوء �لآ�شر يف حد�ئ���ق �ملدينة 

�خلالبة و�ملنت�ش���رة يف كل مكان، حيث لن يكون 

باإمكانك مقاومة �شحرها.

اأبرز المعالم

�شت�شع���ر بكث���ري م���ن �مل���رح يف مي���د�ن »جامع 

�لفن���ا« بح�ش���وده �حلية وحمالت بي���ع �ملاأكولت 

يف �ل�ش���و�رع و�ل�شاح���ات �ملحيط���ة، ف�ش���اًل عن 

�ل�ش���وق �ل�شهري ب�شو�رع���ه �ملتعرجة ومبنتجات 

�حل���رف �ليدوي���ة �لتقليدية و�ملتنوع���ة. و�شت�شد 

�نتباه���ك مئذن���ة »�لكتبي���ة« بارتفاعه���ا �لبالغ 69 

م���رتً�، و�شتك���ون زيارتك لب�شتان زيت���ون �ملنارة 

رحلة مثرية وممتعة بكل تاأكيد، كما ميكنك �لقيام 

برحالت ��شتك�شافية �إىل �لقرى �لرببرية �لآ�شرة 

و�لو�قع���ة يف جب���ال �لأطل����ص �ل�شاهق���ة، حي���ث 

�شتعي����ص جتربة فريدة من نوعها وتلتقي باأنا�ص 

طيبني هناك يف �أعايل �جلبال.

جامع ابن يو�سف

ويعترب ه���ذ� �مل�شج���د و�حدً� من ع���دة م�شاجد 

�أثري���ة يف �ملدين���ة، �شي���ده عل���ي ب���ن يو�ش���ف بن 

تا�شف���ني �شن���ة 514 ه، وي�شم���ى �أحيان���ًا بجامع 

�ل�شقاية، ن�شبة �إىل �ل�شقاية �لتي �أحدثها علي بن 

يو�شف يف حميطه.

مت���ت �إع���ادة بنائ���ه و�شيانت���ه ع���دة م���ر�ت، 

�ملوح���دي  �ملرت�ش���ى  �لأم���ري  �أبرزه���ا يف عه���د 

�شن���ة 654 ه����، ومنذ �أن مت تاأ�شي�ش���ه كان مركزً� 

للعلم و�لثقافة، ت�ش���د �إليه �لرحال، وتعج رحابه 

بالعلماء و�شيوخ �لعلم، يتناف�شون على �لإمامة 

و�خلطابة و�لتدري�ص به.

ترفيه عائلي

�أن�شط���ة  بر�م���ج  �ملنتجع���ات  بع����ص  وتوف���ر 

لالأطف���ال، كم���ا ميكن���ك وعائلتك �لقي���ام برحالت 

�لأ�ش���و�ق  �أو  �ملدين���ة  �شو�ح���ي  �إىل  ممتع���ة 

�ل�شعبي���ة �لت���ي ت�ش���م كل �أن���و�ع �ملنتج���ات م���ن 

�لتحف و�لعطور و�لتو�ب���ل و�لأقم�شة و�ل�شجاد 

و�ملنتج���ات �لنحا�شي���ة، �إ�شاف���ة �إىل �ملجوهر�ت 

�ملنتجات �جللدية، ف�ش���اًل عن �أنك �شتعي�ص متعة 

حقيقي���ة مع �حلفالت �لفولكلوري���ة يف �لق�شور، 

�إ�شافة �إىل عرو�ص �لأحلان �ملو�شيقية، ول تن�ص 

�أن جت���رب رك���وب �لدر�ج���ات �لهو�ئي���ة و�لقيام 

برحل���ة يف �لق���ارب ل�شي���د �لأ�شم���اك، ول تفوت 

فر�شة ركوب �خليل يف �جلبال.

فـــــنادق

وت�شم �ملدينة �لعدي���د من �لفنادق و�ملنتجعات 

�ل�شياحي���ة �لر�ئع���ة �لت���ي ميكنه���ا �أن تق���دم ل���ك 

خمتل���ف �شبل �لر�ح���ة، �أهمه���ا »روي���ال من�شور 

مر�ك����ص« وه���و من فئ���ة 5 جن���وم، ويحاكي يف 

ت�شميم���ه وبنائ���ه �لنم���اذج �لكال�شيكي���ة للمدينة 

�لتقليدي���ة، باملباين و�ل�شاحات و�حلد�ئق �ملليئة 

باملم���ر�ت �ملتعرج���ة و�ملعقدة، ويق���ع �لفندق يف 

موقع مثايل على م�شافة ق�شرية �شريً� من مناطق 

�جل���ذب �لرئي�شي���ة، وي�ش���م 53 م�شكن���ًا مغربيًا 

تقليدي���ًا. وهناك �أي�شًا »ق�ش���ر ومنتجع باملرييه« 

وهو من فئة 5 جنوم، ويعترب هذ� �ملنتجع �لفخم 

مالذً� مثالي���ًا يف قلب منطقة باملرييه ذ�ت �ملناظر 

�خلالب���ة، ويق���ع �لفن���دق عل���ى م�شاف���ة ق�ش���رية 

بال�شي���ارة من و�شط مدينة مر�ك����ص، ي�شم 325 

غرفة وجناحًا.

مراكشمراكش
لؤلؤة وسط مدن شمال إفريقيا

تسمى بالمدينة الحمراء نسبة إلى أبنيتها 
وتربتها الحمراء التي تكثر فيها أشجار النخيل

تقدم األطباق المغربية التقليدية والعروض 
الفولكلورية الترفيهية في المدينة القديمة

د. خالد بن عبدالوهاب البلو�شي

السياحه ضرورة 
وليسـت خـيارا 

مع طرحنا لهذا العنوان نوؤكد وجنزم على اإنه 

قد حان الوقت لت�شبح �شناعة ال�شياحة �شرورة 

اقت�شادي���ة ملح���ة يف ظل الظ���روف العاملية التي 

حتيط باقت�شاديات الدول.

ولكن هل نحن نتعامل مع ال�شياحة من منطلق 

فك���ر ومبداأ اقت�ش���ادي اأ�شا�ش���ي، اأم اأننا مازلنا 

نتعام���ل م���ع ال�شياحة عل���ى اأنها ف���رع من فروع 

القت�شاد الرتفيهي.

فف���ي ظل وج���ود النف���ط والغاز لن تق���وم لهذه 

ال�شناع���ة قائم���ة ويظ���ل الإلهاء النفط���ي م�شيطر 

على كافه العقول  و�شتبقى تلك ال�شناعة حبي�شة 

الأعم���اق مثل اللوؤل���وؤ م�شتجديا من يغو�س حتى 

يبحث عنه.

فق���د اأكد تقرير ملنظم���ه ال�شياحه العاملية، »اأن 

واح���دة م���ن بني اثنتي ع�ش���رة وظيفة يف جميع 

اأنح���اء العامل تعتمد على ال�شياح���ة، اإ�شافة اإىل 

�أن 6 يف املائ���ة م���ن جممل ال�ش���ادرات العاملية 

م���ن ال�شل���ع واخلدم���ات متوقف���ة عل���ى حرك���ة 

ال�شف���ر«. لذلك علين���ا الرتكيز عل���ى ال�شتثمار 

يف راأ����س املال ال�شياحي وه���و الرتاث والبيئة 

واخلدمات امل�شاندة.

لقد اأ�شبح ال�شائح الآن اأكرث وعيا عن ال�شائح 

من���ذ ع�ش���ر �شن���وات ما�شية، اإذ اأن ج���ل همه هو 

ال�شتك�ش���اف وجترب���ة حي���اة ثقافي���ة جديدة يف 

مظهرها قدمية يف تاريخها.

فاجلميع يعلم بال ا�شتثناء اأن تن�شيط ال�شياحة 

�شيعم���ل عل���ى زي���ادة الدخ���ل القوم���ي، وتعزي���ز 

اإيجابي لرفاهية الفرد واملجتمع. اإذا ماذا ننتظر 

ف���ى املقابل من مواطنينا، بالطبع ننتظر ال�شلوك 

املث���ايل جت���اه تل���ك ال�شناع���ة وتعري���ف املواط���ن 

ب���دوره يف ه���ذه امل�ش���رية وهي م�شارك���ة ت�شمل  

رج���ل الأعم���ال والعامل���ني يف �شناع���ة ال�شياحة 

وفروعها اأما العن�ش���ر املهم هنا هو الأكادمييني 

وطالب كليات ال�شياحة  وكذلك الإعالم الر�شمي 

واخلا����س ودوره���م يف اإعداد الأجي���ال القادمه  

لهذه ال�شناع���ة بدل من تنفري بع�س الأكادمييني 

ومطالبته���م   عليه���م  وال�شغ���ط  ال�شناع���ة  له���ذه 

بالرتكيز على التخ�ش�شات الأدبية التي فا�شت 

يف خمرجاتها على باقي التخ�ش�شات.

وكم���ا اأن���ه م���ن خ���الل العتم���اد عل���ى القط���اع 

اخلا�س وال���ذي هو جزء من العتماد على راأ�س 

امل���ال الوطن���ي، لب���د واأن  ميتل���ك اأ�شح���اب تل���ك 

املبادرات �شجاعة وذكاء القرار لأن ال�شياحة هي 

القت�ش���اد الواعد و�شيكون ل���ه ال�شبق، فالدولة 

لن ت�شتطيع القيام بكل هذه املبادرات مبفردها.

فقد قال الأوليني »اليد الواحدة لت�شفق«.

وجهة نظر

منتجع »ذا فيو« ينال تقييم 8.3 من »بوكينج دوت كوم«
الحمراء ــ 

نال منتجع ذ� فيو يف حيل �ل�ش�ص بولية �حلمر�ء مبحافظة �لد�خلية درجة تقييم 8.3 من 

موقع بوكينج دوت كوت �ملتخ�ش�ص يف حجز �لفنادق و�ملنتجعات حول �لعامل.

وياأتي هذ� �لتقييم �لبارز �لذي حظي به �لفندق يف �إطار �جلهود �لتي يقوم بها �لفندق يف 

تعزيز �حلركة �ل�شياحية �ىل �ل�شلطنة.

ويقع �لفندق على جبل �شاهق يف ولية �حلمر�ء وميتاز باطاللته �لر�ئعة على منظر مهيب 

لولية �حلمر�ء. 

وبلغ���ت ن�شب���ة �ل�شغال يف �لفندق خ���الل �ملو�شم �ل�شياحي �ل�شيفي م���ا بني 50 و55 % 

ويقدم �لفندق عرو�شا خا�شة لل�شياحة من د�خل �ل�شلطنة وخارجها.

وي�ش���م �لفندق �شالهيات ذ�ت �إطاللة ر�ئعة وحو�ص �شباحة يطل على على مدينة �حلمر�ء 

ومطاع���م وحديق���ة لألع���اب �لأطف���ال وناف���ور�ت وغريها من �خلدم���ات �لتي توف���ر �بر�حة 

و�ل�شتجمام لل�شياح و�لنزلء بالفندق.
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اأثينــا ــ 

تتمتع �ملدن و�جلزر �ليونانية بالعديد من �ملز�يا 

و�لعو�مل �لت���ي جعلت منها حم���ط �أنظار �ل�شياح 

م���ن خمتلف �أنح���اء �لعامل و�لذين رمب���ا ��شتفادو� 

كث���ريً� من كون ه���ذ� �لبل���د �لأوروبي يع���اين عدة 

م�شاكل �قت�شادية، �لأمر �لذي يجعلهم ي�شتمتعون 

بق�ش���اء ع���دة �أيام مبيز�ني���ة لي�شت عالي���ة. ورمبا 

كانت �جل���زر �ليونانية �لكربى ه���ي �لأكر �شهرة 

هن���اك و�لأك���ر ��شتقطاب���ًا لل���زو�ر، �إل �أن حماولة 

��شتك�شاف �ملزيد من �جلزر �لأقل �شهرة و�كتظاظًا 

بالز�ئري���ن يب���دو �أم���رً� ممتع���ًا ومثريً� مل���ا ي�شفيه 

ذل���ك من مغام���رة يع�شقها فقط ه���و�ة �جلو �لهادئ 

و�لتج���ارب �جلديدة، وهن���ا نن�شحك بالتوجه �إىل 

جزيرة باك�شو�ص.

عندم���ا ت�ش���ل �إىل �أر����ص �جلزي���رة ف�شتب���دو لك 

بع����ص �أ�شج���ار �لزيت���ون �لكثيف���ة �لأغ�ش���ان على 

�لت���الل �لتي يبلغ �رتفاعها يف بع�ص �لأماكن 180 

مرتً�، وقد �أجربها �لطق�ص �لعا�شف على �لنحناء، 

وميكن���ك �شم���اع �ش���وت �رتط���ام �مل���اء ب�شخ���ور 

وكاأنه���ا  �ملحوم���ة  �لطي���ور  و�أ�ش���و�ت  �ل�شاط���ئ 

ترحب ب���زو�ر �جلزي���رة �لنائي���ة. وتبع���د جزيرة 

»باك�شو�ص«، �لتي يبلغ حجمها 8 كيلومرت�ت طوًل 

ول يتجاوز عر�شها 3 كيلومرت�ت يف �أعر�ص نقطة 

له، م�شاف���ة رحلة ت�شتغرق �شاعة و�حدة بالقو�رب 

�ملائية من جزيرة »كورفو« �ليونانية �لأكر �شهرة 

يف تل���ك �ملجموعة �جلزري���ة، يف �ل�شاحل �لغربي 

من بر �ليونان �لرئي�شي.

هناك قر�ب���ة 30 من �ل�شو�ط���ئ متفاوتة �حلجم 

على �ل�شاحل �ل�شرقي جلزيرة »باك�شو�ص«، وميكن 

�لو�شول �إليها ب�شورة �أف�شل بالقو�رب على �لرغم 

من �أن بع�شها ميكن �لو�شول �إليها من �لرب.

يف�شل �شكان »باك�شو����ص« �ل�شتمتاع بحمامات 

�لط���ني، �لتي ه���ي و�شيل���ة عالجية مف�شل���ة لديهم 

وحتتل �لبلد�ت �لرئي�شي���ة »غايو�ص« و»لوغو�ص« 

و»لكا« وه���ي عب���ارة ع���ن ثالث���ة مر�ف���ئ طبيعي���ة 

حم�شن���ة، وجه���ات �ل�شي���اح للتع���رف �ىل �أ�ش���ر�ر 

�جلزي���رة ومناظرها �ل�شاحرة حي���ث ت�شرف هذه 

�جل���زر عل���ى مرتفع���ات »�إيبريو����ص« يف �أر��ش���ي 

�ليونان �لرئي�شية.

قرية »الكا«

تق���ع »لكا« عل���ى ر�أ�ص خليج �شي���ق وعميق على 

�ل�شاح���ل �ل�شم���ايل جلزي���رة »باك�شو����ص«، حي���ث 

تغط���ي �لأ�شجار تقريب���ًا كل �لأر��ش���ي �ملطلة على 

�خللي���ج، لت�ش���ّكل مرف���اأ طبيعيًا يجت���ذب جمموعة 

متنوعة من �ليخوت.

�ش���و�رع �لقري���ة �ل�شغ���رية �شيق���ة ويب���دو �أنها 

تنته���ي جميعه���ا �إىل �لبح���ر، وتن�ش���اب �لأ�شج���ار 

و�لنبات���ات م���ن ب���ني ج���در�ن �حلد�ئ���ق �ملنزلي���ة 

�خلا�شة، مع وج���ود جمموعة متنوعة من �ملتاجر 

�ل�شغ���رية و�ملقاه���ي وحم���ال �لبقالة وبي���ع �ملو�د 

�لغذ�ئي���ة، وي�شته���ر �ش���كان »لكا« باأنه���م ودودون 

ويحتفظ���ون بطابع خا����ص مميز للقري���ة، وهناك 

جمموع���ة م���ن �ل�شو�ط���ئ �جلميل���ة �لقريب���ة �لتي 

ميكنك �أن ت�شتمتع بق�شاء �أوقات ل تن�شى فيها.

بلدة »لوغو�ص«

»لوغو�ص« ه���ي �إحدى �أجمل �لق���رى �ليونانية 

عل���ى �لإط���الق، وهن���اك مين���اء �شغ���ري لل�شي���د 

ي�ش���ج بالأل���و�ن مب���ا في���ه �لكفاي���ة لأي فن���ان �أو 

م�ش���ّور �إ�شافة �إىل وجود ثالث �أ�شو�ق �شغرية، 

وخمبز وحمال لتزويد �لبل���دة بانتظام بالفو�كه 

و�خل�شر�و�ت �لطازجة من �لرب �لرئي�شي، ولكن 

�لذي ل يقاوم هو جتربة �ختيار �لأغذية �لبحرية 

عل���ى �ملطاعم �ل�شغرية »تافرنا�ص« �ملنت�شرة على 

�لو�جه���ة �ملائية للبلدة، حي���ث �لأ�شماك �لطازجة 

ليل���ة،  �لطع���ام يف كل  قائم���ة  عل���ى  و�لروبي���ان 

وتنتظ���رك �شي���ار�ت �لأج���رة �ملحلية بع���د �إكمال 

وجبة �لع�ش���اء لتقلك يف طريق �لعودة �إىل �لفيال 

�أو �ل�شق���ة �خلا�شة بك �لت���ي ��شتاأجرتها يف �أحد 

منتجعات �جلزيرة.

�سواطىء »اأنتي باك�سو�ص«

وتعد جزيرة »�أنتي باك�شو�ص« �لأقرب من حيث 

�مل�شاف���ة �إىل جزي���رة باك�شو�ص »وه���ي عبارة عن 

جزيرة �شغرية ولكنها ت�شم �لعديد من �ل�شو�طئ 

�ملمت���ازة و�خللج���ان �لهادئة، مم���ا يجعلها مثالية 

لل�شباح���ة.  وت�شته���ر �جلزي���رة مبياهه���ا �لنقي���ة 

�لزرقاء، وعل���ى �لرغم من وج���ود و�حد �أو �ثنني 

فق���ط م���ن �ل�شو�طئ �لرملي���ة �إل �أن �لرحل���ة �إليها 

ممتع���ة ب���كل �ملقايي�ص نظ���رً� لالأج���و�ء �لطبيعية 

�لبحت���ة �ملوجودة هناك. وميكن للزو�ر ��شتئجار 

�أماكن �إقاماتهم مبا فيها �لفلل �لفاخرة مع حمامات 

�ل�شباحة �خلا�شة.

ويق���ع هذ� �ملنتج يف بلدة غايو�ص وي�شتمل على 

جمموعة م���ن �لفلل �ملوؤلفة من طابقني، وتت�شع كل 

منه���ا لإقام���ة 4 �إىل 10 �أ�شخا����ص، وت�ش���م حمامًا 

خا�شًا لل�شباحة، وتقع على بعد م�شافة قليلة �شريً� 

على �لأقد�م من �أحد �ل�شو�طئ �ملثالية �جلذ�بة .

موسم الخريف
والتجديد المتواصل

نتائ���ج جيدة حققها مو�شم خريف �شاللة ال�شياحي هذا العام مع ارتفاع اأعداد الزوار 

ملحافظة ظفار �شواء من داخل ال�شلطنة او خارجها.

وب���ال �ش���ك فاإن الو�شع اجليو�شيا�شي يف العامل وخا�ش���ة يف الدول املعتاد ان يزورها 

ال�شي���اح اخلليجي���ني كل ع���ام جعل���ت م���ن ظف���ار خا�ش���ة وال�شلطن���ة عام���ة وجه���ة لل�شياح 

اخلليجي���ني، وه���ذا يب�ش���ر باأ�شياء عدي���دة يف ا�شتقطاب ال�شياح اإىل حمافظ���ة ظفار طوال 

العام من خالل ال�شياحية ال�شيفية اأو يف املو�شم ال�شتوي حيث ال�شياح الأوروبيني الذي 

يفدون لال�شتمتاع بعيدًا عن ال�شو�شاء املدنية وال�شتاء القار�س.

وكل م���ا زاد الع���دد م���ن ال�شياح عاما بعد عام يوؤكد بال �ش���ك اإن ال�شلطنة مزار �شياحي 

ط���وال الع���ام، وه���و ما ل يتوف���ر يف كثري من البل���دان العاملية التي ت�شتقط���ب ال�شياح يف 

مو�شم واحد.

ولكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه، كيف ميكننا اأن جنعل من مو�شم اخلريف يف حمافظة 

ظف���ار مو�شم���ا �شياحيا جاذبا بالدرج���ة الأوىل يف ظل املن���اخ ال�شتثنائي يف املنطقة. هنا 

يج���ب عل���ى اجلهات امل�شوؤولة �شواء بلدية ظفار والتي يقع عليها العبء الأكرب يف اأن تعزز 

املو�ش���م بفعاليات وخدمات اأكرث خا�ش���ة للعائالت والأطفال وبرامج تكون قريبة لالأ�شرة 

عام���ة. والعم���ل �شوي���ا م���ع وزارة ال�شياحة يف جع���ل ال�شلطنة عامة وظف���ار خا�شة وجهة 

�شياحي���ة يف ال�شي���ف عل���ى وجه اخل�شو�س، بال���دول تتناف�س اليوم على ج���ذب الأطفال 

الذين يجذبون الأ�شرة وكلما ا�شتمتع الطفل كلما اأراد العودة مرة اأخرى فهو يتذكر كل 

�شيء ي�شعده ويجعله يلعب وميرح يف وقت اإجازته.

اإن الأرق���ام الت���ي يوفرها املرك���ز الوطني لالإح�شاء عن اأع���داد زوار اخلريف، بال �شك 

عم���ل مه���م يعط���ي موؤ�شرات ويدفعن���ا لن نعمل ب�شكل اأك���رث اإذا ما اأردن���ا ا�شتدامة توافد 

اأعداد ال�شياح خا�شة يف مو�شم اخلريف. فالنتائج تلزمنا اأن جندد من املهرجان حتى ل 

يبقى فقط جمرد طق�س مل ن�شتغله يف اإثراء القطاع ال�شياحي يف بالدنا.

info@wejhatt.com

ر�أي

تمتاز بالمتعة والهدوء

وجهة سياحية في اليونان 

 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 »المطبعة ال�سرقية ومكتبتها« ــ م�سقط ، روي

باكسوس
يسعى منتجع الحواس الست في زغي بمسندم إلى تعريف النزالء بعادات وتقاليد السلطنة، خاصة وانه يشهد 

حركة سياحية واقباال كبيرا من السياح نظرا لموقعه المتفرد وطريقه البناء التي أخذت من تصاميم البيئة 
العمانية. وفي الصورة يعرض الفندق طريقة »جداد النخيل« التي ال تزال تمارس في واليات السلطنة.  »           «
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فيينا ــ 

يعترب نهر الدانوب املوجود يف قارة اأوروبا و الذي مير مبدينة فيينا يف الدولة النم�شاوية ال�شهرية من 

اأ�شه���ر املع���امل ال�شياحية يف مدينة فيينا، حيث يعترب من اأ�شهر الأنه���ار يف اأوروبا، كما اأنه قد مت تاأليف 

وغن���اء العدي���د الأغاين الوطنية والتي ترتبط بال���رتاث النم�شاوي كما اأنه يعترب معلم �شياحي �شهري، ول 

يوج���د نهر يف العامل مثل نه���ر الدانوب امللون الذي ي�شم 

ع���دد كب���ري من البلدان م���ن الدول الأوروبي���ة على �شفتيه 

خ���الل رحلت���ه اإىل البح���ر الأ�شود والذي يك���ون منبعه يف 

اأملانيا، ويبلغ م�شاحة هذا النهر املميز نهر الدانوب امللون 

اإىل ح���وايل اأكرث م���ن األف���ان وثمامنائة وثماني���ة وثمانون 

كيلو مرت مربع تقريبا.

جدي���ر بالذك���ر اأي�ش���ا اأن ه���ذا النه���ر العظي���م يب���داأ من 

الغ���رب ويتج���ه اإىل البحر الأ�ش���ود يف ال�شرق ومن خالل 

هذه الرحلة مير بحوايل ع�شرة دول اأوروبية و التي تاأتي 

ه���ذه ال���دول بالرتتيب حيث يبداأ يف اأملاني���ا ومير بالنم�شا 

وروماني���ا  و�شربي���ا  وكرواتي���ا  وهنغاري���ا  و�شلوفاكي���ا 

وملدوف���ا وبلغاري���ا وينتهي عند دول���ة اأوكرانيا، حيث اأنه 

ق���د �شاهم يف الكثري من التبادلت الثقافية التي اأثرت يف 

عادات وتراث كل دولة من الدول التي متر بهذا النهر نهر 

الدان���وب امللون، حي���ث اأنه كانوا ي�شتخدموه عادة يف نقل 

الب�شائع وال�شلع والثقافات فيما بينهم حتى يتالقى اأفكار 

ال�شع���وب والربط بني دول القارة الأوروبية الأ�شهر. ومن 

اأ�شه���ر املع���امل التي ترتبط به���ذا النهر العظيم هو برج الدانوب والذي ق���د مت تاأ�شي�س هذا الربج يف عام 

1964 ميالدي و الذي قد اأ�شبح بعد ذلك هو املبنى الأطول يف دولة النم�شا باأكملها و الذي ي�شل طوله 
اإىل ح���وايل اأك���رث من مائتي واثنان وخم�شون مرت تقريب���ا اأى انه حوايل ثمامنائة و�شبعة وع�شرون قدم 

تقريبا، ويندرج ا�شم هذا الربج العظيم �شمن اأطول خم�شة و�شبعون برج من حول العامل.

جدي���ر بالذك���ر اأي�ش���ا اأن ه���ذا ال���ربج يوج���د يف املنطق���ة التي توج���د على مقربة م���ن ال�شف���ة ال�شمالية 

لنه���ر الدان���وب املل���ون والت���ي يطلق عليها ا�ش���م منطق���ة دوناو�شتادت حيث يط���ل هذا ال���ربج على منطقة 

ليوبولد�شبريج ومنطقة كالنربج .

برج الدانوب أطول برج في النمسا

افتتاح مسبح وردهة »روف توف« 
بنـــادي الــبرج في بـــرج خليفة

دبي ــ 

�شه���د منتجع اللياق���ة البدنية وال�شحية “نادي الربج”، الواقع يف ب���رج خليفة، افتتاح م�شبح وردهة 

“روف توب”، لي�شكل هذا املكان املميز يف خلفية دبي فاوننت واحة من الهدوء جتمع بني اأجواء مانهاتن 
الع�شرية و�شحر طبيعة ميامي.

ويوف���ر “روف ت���وب” جترب���ة جديدة لزائري نادي الربج، حيث ت�شميم���ه الذي ي�شم مظالت الكابانا 

الفخم���ة واملقاع���د الوثرية يف الردهة والتي زودت مبربدات جتعلها امل���الذ الأمثل للزائرين يف ال�شيف. 

ويق���دم م�شب���ح ورده���ة “روف ت���وب” مطبخ���ًا مبتكرًا يحف���ل بت�شكيلة م���ن املقبالت اخلفيف���ة والد�شمة، 

وال�شلط���ات الطازج���ة، مع جمموعة من ال�شطائ���ر وامليني برجر والع�شائر على طريق���ة “نادي الربج”. 

ومبنا�شب���ة الفتت���اح تق���دم ردهة “روف ت���وب” اأ�شع���ارًا خا�شة عل���ى م�شروبات حمددة خ���الل �شاعات 

احل�شومات اخلا�شة بني 6 و8 م�شاء.

وقريب���ًا، تنتظ���ر ال���زوار عرو����س مث���رية يف عط���الت نهاي���ة الأ�شب���وع عل���ى وجب���ات الإفط���ار املتاأخر 

امل�شبح، والفعاليات الرتفيهية. اإىل  الدخول  “بران�س” والغداء وباقات 
ويفت���ح “روف ت���وب” اأبواب���ه يوميًا على مدار الإ�شب���وع، ويفتح امل�شبح اأبوابه ب���ني ال�شاد�شة �شباحًا 

وحتى ال�شاد�شة م�شاًء، يف حني تفتح الردهة يوميًا من 12 ظهرًا وحتى 10 م�شاء.

7 ماليين دوالر سعر ليلة في أغلى فـندق في العالم
ماكاو ــ 

ترب���ع فن���دق “ذ� ثريت���ني The 13” �لو�ق���ع 

يف مدين���ة “م���اكاو” �ل�شيني���ة عل���ى ر�أ�ص لئحة 

�لفن���ادق �لأغلى و�لأكر فخام���ة يف �لعامل، حيث 

بلغت تكلفة بنائه �إىل حو�ىل 1.4 بليون دولر.

ويعك����ص فن���دق “ذ� ثريت���ني” �أج���و�ء ملكي���ة 

�ل�باروك���ي  �لط���ر�ز  عل���ى  م���م  و�شُ �أوروبي���ة، 

�لفرن�ش���ي، م���ن قب���ل �مللياردير �ل�شين���ي �شتيفن 

هون���غ، وت�شل تكلفة �لإقام���ة فيه 7 ماليني دولر 

�أمريكي يف �لليلة �لو�حدة. 

وت������م تاأثي���ث �لف�����ندق �لفخ���م بعنا�شر فاخرة 

من زجاج �مللون وثريات كري�شتالية ومفرو�شات 

من خام���ة �ل�”ك���روم”، بالإ�شاف���ة �إىل منحوتات 

ولوح�������ات ف������ني���ة ثمين���ة تنت�ش�������ر يف �أرج���اء 

�لفن���دق، ف�ش���اًل عن جدر�ن���ه �لرخامي���ة �ملك�شوة 

بالذهب �لأ�شفر.

يتاأل���ف “ذ� ثريتني” م���ن 200 جناح على �أعلى 

مم كاًل منها على هيئة فيلال  درجة من �لفخامة، �شُ

م�شاحته���ا 185 م���رتً� مربعًا، كم���ا تت�شل كل فيال 

مب�شعد خا����ص بها، لتوفر للن���زلء �خل�شو�شية 

�لتامة، وتوؤمن لهم �أجو�ًء هادئًة ومريحًة.

ويت�شمن �لفندق جمموعة متنوعة من �ملطاعم، 

حيث يق���دم مطع���م “لم���ربو�زي” -�حلائز على 

 1988- �شن���ة  “مي�ش���الن” من���ذ  جن���وم  ث���الث 

�لأطباق �لعاملية، ويخت�ص مطعم “�شينو�زوري” 

لالأ�شن���اف  و”كايزك���ي”  �ل�شيني���ة،  بالأطب���اق 

�لياباني���ة، بينم���ا يق���دم “كافي���ه ب���الن” �لأطباق 

�لأ�شيوية و�لربتغالية.

22 % نمـو عـدد المسافرين
عبر »العبارات« بنهاية يوليو

»كوريا« الثانية عالميا في استضافة المؤتمرات 2015

م�سقط -العمانية

رح���الت  ع���رب  �مل�شافري���ن  �أع���د�د  �إجم���ايل  بل���غ 

�لعّبار�ت �ل�شريعة حت���ى نهاية �شهر يوليو �ملا�شي 

122 �ألًف���ا و699 م�شاف���ًر� مقاب���ل 100 �ألف و591 
م�شاف���ًر� يف �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي م�شجاًل 

ن�شبة منو بلغت 22 باملائة.

و�أظه���رت �لبيانات �ل�شادرة عن �ل�شركة �لوطنية 

للعّب���ار�ت �أن يناي���ر �ملا�ش���ي ح���ل يف �ملرك���ز �لأول 

م���ن حيث ع���دد �مل�شافري���ن م�شج���اًل 23 �ألفا و544 

م�شاف���ًر�، فيم���ا ج���اء يوليو ثانًي���ا بع���د �أن بلغ عدد 

�مل�شافري���ن خالله 22 �ألف���ا و828 م�شافًر�، يف حني 

و�ش���ل �إجمايل �لع���دد يف ماي���و �إىل 18 �ألفا و638 

م�شاف���ًر�، لي�شج���ل �أبري���ل �ملا�ش���ي 17 �ألف���ا و118 

م�شاف���ًر�. وو�ش���ل �إجم���ايل ع���دد �مل�شافري���ن خالل 

مار�ص �ملا�ش���ي �إىل 14 �ألف���ا و258 م�شافًر�، بينما 

بل���غ �لع���دد خ���الل فرب�ي���ر �ملا�ش���ي 14 �ألف���ا و22 

م�شافر� و12 �ألفا و291 م�شافر� يف يونيو �ملا�شي.

�ســــــحن

و�أ�ش���ارت �لإح�شائي���ات �إىل من���و حرك���ة �شح���ن 

�ملركب���ات على منت رح���الت �لعّب���ار�ت ليبلغ عددها 

29 �ألف���ا و849 مركب���ة م�شجل���ة ن�شب���ة من���و بلغت 

14 باملائة مقارنة بالف���رتة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
و�لبال���غ عدده���ا 26 �ألفا و188 مركب���ة. وحل �شهر 

يناي���ر �ملا�ش���ي يف �ملرك���ز �لأول م���ن حي���ث �أع���د�د 

�شح���ن �ملركبات م�شج���ال 5 �آلف و420 مركبة تاله 

�شهر يولي���و �ملا�شي من خالل �شحن 5 �آلف و206 

مركب���ات ثم �شهر مايو ب���� 4 �آلف و759 مركبة، يف 

ح���ني بلغ �إجمايل �أعد�د �شح���ن �ملركبات خالل �شهر 

�إبري���ل �ملا�ش���ي 4 �آلف و445 مركبة، ومت �شحن 3 

�آلف و485 مركبة خالل �شهر مار�ص �ملا�شي، بينما 

بل���غ �لعدد خالل �شهر فرب�ي���ر 3 �آلف و478 مركبة 

و3 �آلف و56 مركبة خالل �شهر يونيو �ملا�شي.

وبين����ت موؤ�شر�ت حركة �مل�شافرين �أن خط )�شنة - 

م�شرية( كان �لوجهة �لأكر �قبال حتى نهاية يوليو 

2016م، باإجم����ايل عدد بلغ 92 �ألف����ا و445 م�شافر� 
وبن�شب����ة �إ�شغال بلغ����ت 45 باملائة م�ش����كال ما ن�شبته 

75 باملائ����ة من �إجمايل ع����دد �مل�شافرين، حمققا منو� 
بلغ����ت ن�شبته 11 باملائ����ة مقارنة بالف����رتة نف�شها من 

�لع����ام �ملا�شي. يف حني �شكلت خدمة �شحن �ملركبات 

عل����ى خط )�شنة - م�شرية( م����ا ن�شبته 90 باملائة من 

�إجم����ايل ع����دد �ملركبات عل����ى منت رح����الت �لعبار�ت 

وبن�شبة �إ�شغال بلغت 55 باملائة وذلك من خالل �شحن 

26 �ألف����ا و820 مركبة، حمققا ن�شب����ة منو بلغت 18 

باملائة مقارنة بالفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي . تاله 

خ����ط )دبا - ليما( �لذي حق����ق ن�شبة �إ�شغال بلغت 76 

باملائة وذل����ك من خالل نقل 12 �ألف����ا و129 م�شافر�، 

بينم����ا بل����غ �إجم����ايل �مل�شافري����ن على خ����ط )م�شقط � 

خ�ش����ب( 4 �آلف و471 م�شافر� بن�شبة ��شغال بلغت 

53 باملائ����ة بالإ�شافة �إىل �شحن 1198 مركبة بن�شبة 
�إ�شغال بلغت 70 باملائة، كما بلغ عدد �مل�شافرين على 

رح����الت )خ�ش����ب - �شنا�����ص( نح����و 5 �آلف و394 

م�شاف����ر� حمققا ن�شبة �إ�شغال بلغ����ت 41 باملائة ونقل 

1363 مركبة وبن�شبة �إ�شغال بلغت 51 باملائة. وبلغ 
عدد �مل�شافرين على خط ) �شنا�ص - دبا - خ�شب( 4 

�آلف و719 م�شاف����ًر� و�شحن 451 مركبة، وبلغ عدد 

�مل�شافري����ن على خ����ط ) خ�شب - ليم����ا( �ألفني و417 

م�شاف����ر� بالإ�شاف����ة �إىل 733 م�شافر� على خط )ليما 

- �شنا�����ص(. �أم����ا عل����ى �مل�شت����وى �لإقليم����ي لرحالت 

�لعّبار�ت �إىل �ملو�نىء �لإير�نية و�لتي د�شنت ر�شميا 

نهاية �شهر يوليو �ملا�شي فقد بلغ عدد �مل�شافرين على 

�أول رحل����ة �قليمي����ة على خط )خ�ش����ب - ق�شم( 120 

م�شافًر�، بالإ�شافة �إىل نقل 202 م�شافرين على خط 

)خ�ش����ب - بن����در عبا�ص( �أثن����اء نقل �لوف����د �لإير�ين 

�مل�ش����ارك يف �ملعر�ص �لعم����اين �لإير�ين �ل����ذي �أقيم 

بولية خ�شب خالل �شهر يناير �ملا�شي.

�سيول ــ 

�حتل���ت كوريا �جلنوبية �ملرك���ز �لثاين عامليًا من 

حيث ع���دد �لإ�شت�شافات للموؤمت���ر�ت �لعاملية لعام 

2015، وذلك ح�شب ما ورد يف تقرير �لإح�شاء�ت 
لالإجتماع���ات �لدولي���ة �ل���ذي �ش���در موؤخ���رً� ع���ن 

�حتاد �جلمعيات �لدولي���ة، وقد �أو�شحت �لبيانات 

�أن كوري���ا �جلنوبي���ة �أت���ت يف �ملرك���ز �لث���اين بعد 

�لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكية بع���دد 891 �جتماعًا 

ممثلًة �رتفاعًا ن�شبته 40 باملئة عن عام 2014 مما 

جعل منها �أي�شًا يف �ملركز �لأول يف قارة �آ�شيا.

ومتث���ل �لجتماع���ات و�ملوؤمت���ر�ت يف كوريا ما 

ن�شبت���ه 7.5 باملئة من �لجتماع���ات �لتي عقدت يف 

جميع �أنحاء �لعامل خالل �لفرتة نف�شها.

وقف���زت عا�شمة كوريا �شي���ول �إىل �ملركز �لثالث 

بعدم���ا كان���ت يف �ملرك���ز �خلام����ص لف���رتة طويلة، 

حي���ث عقدت 494 �جتماعًا يف ع���ام 2015 حمققًة 

�رتفاعًا ن�شبته 98.4 باملئة مقارنًة ب� 249 �جتماعًا 

��شت�شافته يف عام 2014.

وحالي���ًا حتت���ل مدينة بو�ش���ان �ل�شاحلي���ة، ثاين 

�أك���رب مدينة يف كوري���ا �ملركز �حل���ادي ع�شر عامليًا 

بعدد 150 �جتماعًا، وحتتل جزيرة جيجو �ملدرجة 

�شمن قائمة �لرت�ث �لعاملي لليون�شكو �ملركز �لتا�شع 

ع�ش���ر عاملي���ًا بع���دد 112 �جتماعًا عقدت���ه يف �لعام 

نف�ش���ه. وقال كي-هون كيم مدي���ر �ملكتب �لتنفيذي 

للمعار����ص و�ملوؤمت���ر�ت يف كوري���ا �جلنوبية: �أن 

“بيانات �حتاد �جلمعيات �لدولية تربهن �أن معامل 
كوري���ا متثل موقعًا مثاليًا لالأعمال و�ل�شفر، ويعود 

�لف�شل لثقافة �لبالد �لغنية و�لنمو �ملطرد لقدر�تها 

يف ��شت�شافة �لجتماعات و�ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص.

و�أ�ش���اف قائال: �شنو��شل �لعم���ل بفعالية جلعل 

كوري���ا دولة م�شيف���ة ذ�ت ق���در�ت تناف�شي���ة عالية 

وغنية بوجهاتها �لعديدة و�لفريدة مبعاملها.

زيادة نسبة شحن المركبات 14 %
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تقدم خدمات إرشادية وسياحية

واحة الصحراء بعبري تستقبل 
سـياح موسـم خـريف صـاللة

اإعداد: ح�سين الغافري

تو��شل و�حة �ل�شحر�ء وللعام �لثالث على 

�لت���و�يل ممثل���ة ب���وز�رة �ل�شياح���ة يف تقدمي 

�خلدم���ات �ل�شياحية و�إر�ش���اد �ل�ُشياحة لزو�ر 

�ل�شلطن���ة عامة وزو�ر حمافظ���ة ظفار خا�شة. 

يق���ول حماد بن �شعي���د �خلاطري مدي���ر �إد�رة 

�ل�شياح���ة مبحافظ���ة �لظاه���رة ب���اأن �ل���وز�رة 

ت�شع���ى لإيج���اد خدم���ة ممي���زة ل���زو�ر خريف 

�شاللة 2016.

�إىل  قدوم���ه  عن���د  �ل�شائ���ح  ب���اأن  و�أ�ش���اف 

�ل�شلطن���ة تقابل���ه �أول نقطة عب���ور وهي منفذ 

حفيت متجهًا �إىل ولية �ل�شنينة وولية �شنك 

ثم ولية عربي و�شوًل �إىل و�حة �ل�شحر�ء.

وتاب���ع ب���اأن �ل�شائ���ح يف�شل ق�ش���اء بع�ص 

�ل�����وق���ت يف �لو�ح���ة لال�شرت�ح���ة و�لطالع 

و�ملعرو�ش���ات  �مل�شاحب���ة  �ملعار����ص  عل���ى 

به���ا  ت�شته���ر  �لت���ي  و�ملوروث���ات  �لرت�ثي���ة 

حمافظ���ة �لظاهرة.

منتجات

و�أ�شار باأن �لأ�شر �ملنتجة ت�شارك يف �لو�حة 

من خ���الل عر����ص منتجاتها وت�شويقه���ا لفتا 

م�شاركة فريق �شي���د�ت ناجحات وفريق عمان 

للمو�هب بعدة بر�مج.

�لفن���ي  �مل�ش���رف  �لغاف���ري  عل���ي  و�أ�ش���ار 

و�ملي���د�ين �إىل �أن مركز �ملعلوم���ات �ل�شياحي 

بو�حة �ل�شح���ر�ء بولية عربي يق���دم �لعديد 

م���ن �خلدم���ات ل�شالك���ي طريق ع���ربي �شاللة 

حيث كان له �لدور �لأكرب يف ت�شهيل وو�شول 

�آ�من لز�ئرين حمافظة �شاللة.

من حيث تقدمي �ملعلومات و�لر�شاد لتوخي 

�حليطة و�حلذر ملرتادي �لطريق.

و�أو�شحت ميمونه عبد�لله �شليمان �ملجرفية 

رئي�ش���ة - فريق �شي���د�ت ناجح���ات بالظاهرة 

-�لتابع لنادي عربي �لريا�شي، ي�شارك �لفريق 

�شنوي���ا يف فعالية و�حة �ل�شحر�ء و�لتي تقام 

يف مو�شم خري���ف �شالله وذل���ك بالتعاون مع 

وز�رة �ل�شياحة و�شرطة عمان �ل�شلطانية

ي�شتم���ل موق���ع و�ح���ة �ل�شحر�ء عل���ى عدة 

�أركان منه���ا: رك���ن قاع���دة �و مرك���ز �لبيانات، 

ورك���ن �لأ�شر �ملنتجة، وركن �حلرفيني، وركن 

�ل�شعفي���ات، ورك���ن �ل�شياف���ة، ورك���ن �لإعالم 

و�ملو�هب و�لفعاليات.

عر�ص التراث

وذلك بهدف تعريف �لزو�ر بالرت�ث �لعماين 

�لأ�شي���ل ، كما يوج���د ق�شم خا����ص باملبادر�ت 

يف  �لر�غب���ة  �لتطوعي���ة  و�لف���رق  �ل�شبابي���ة 

�مل�شارك���ة يف ه���ذ� �لعم���ل �لوطن���ي . لط���الع 

�ل���زو�ر خا�شة م���ن �ل���دول �ل�شقيق���ة من دول 

جمل�ص �لتع���اون و�جلن�شيات �لأخرى عابري 

طريق عربي -�شاللة.

حي���ث ياأت���ي �له���دف م���ن ه���ذه �مل�شاركة يف 

تعري���ف �شالك���ي طري���ق ع���ربي �شالل���ة م���ن 

�ملو�طن���ني �أو م���ن مو�طن���ي جمل����ص �لتعاون 

بالعاد�ت و�لتقاليد �لعمانية �لأ�شيلة .

منها كرم �ل�شيافة �لتي عرف بها �لعمانيون 

عل���ى م���ر �لع�ش���ور. كما يت���م تق���دمي �حللوى 

�لعمانية مع �لقهوة للزو�ر و�لتي تعترب �لرمز 

�حل�شاري �لذي �ت�شمت به �شلطنة عمان.

كما �ق���ام �لفري���ق �لن�شائي فعالي���ة ترفيهية 

�بتهاج���ًا بيوم 23 يوليو �ملجيد )فرحة وطن ( 

خا�شة لالأطفال ومب�شاركة زو�ر �شاللة عابري 

�لطري���ق من خ���الل و�ح���ة �ل�شح���ر�ء �لتابعة 

لوز�رة �ل�شياحة .

اإر�ســــــاد

وذك���ر �ملهند����ص خال���د �لعربي فيم���ا يتعلق 

باإقام���ة ه���ذه �لو�ح���ة ياأت���ي من منطل���ق ن�شر 

�لتوعية وتوجيه �لإر�شاد�ت مل�شتخدمي طريق 

�شالل���ة. و�أعرب �لعربي عل���ى �أن ولية عربي 

د�ئم���ًا ت�شع���ى للنهو����ص بفعالياته���ا �ملتميزة 

خلدم���ة �ملجتم���ع و�لعابري���ن كذلك م���ن �لدول 

�ل�شقيق���ة و�ل�شديقة و��شت�شافتهم وتقدمي كل 

�لو�شائل �ملتاحة للحد من م�شاكل �لطرق.

كما �أك���د �ملهند�ص ب�ش���رورة �ل�شتمر�ر ملثل 

هذه �لفعاليات �شنوي���ًا ملا فيها من �لإيجابيات 

و�ملتجه���ني  �ملركب���ات  قائ���دي  تخ����ص  �لت���ي 

وق�ش���اء  �جلميل���ة  بالأج���و�ء  لال�شتمت���اع 

�إجاز�تهم يف �أر�ص �جلنوب.

ويختت���م ه���الل �جل�شا�ش���ي �مل�ش���رف �لعام 

عل���ى و�ح���ة �ل�شح���ر�ء �إن و�ح���ة �ل�شحر�ء 

بع���ربي تع���د نقط���ة مهم���ة لل�شائ���ح م���ن �أول 

نقطة عل���ى �لطريق �ل�شحر�وي وهي مبثابة 

��شرت�ح���ة ق�شرية له لأخذ ق�ش���ط من �لر�حة 

و�لتزود باملعلوم���ات �ل�شياحية وهنا نوجهه 

�ل�شك���ر و�لتقدي���ر ل���كل م���ن وز�رة �ل�شياح���ة 

ومكت���ب �ملحاف���ظ و�شرطة عم���ان �ل�شلطانية 

وبلدية عربي و�شركة كهرباء جمان و�لقطاع 

�خلا����ص ونخ����ص بال�شك���ر �شب���اب �لو�ح���ة 

�ملخل�ش���ني و�حلرفيني و�شباب ف���رق �لفنون 

�ل�شعبية و�لعالميون.

أخبــار

برلين -رويترز

تعتزم اإير برلني ثاين اأكرب �شركة طريان اأملانية، 

اإ�شاف���ة درجة رج���ال الأعمال لرحالته���ا الق�شرية 

يف اأوروبا، �شمن عملية اإعادة هيكلة بهدف العودة 

اإىل الربحية.

وتكب���دت اإير برل���ني التي ت�شته���ر ب�شكل خا�س 

برحالته���ا ال�شياحي���ة اإىل ميورقة خ�شائ���ر �شافية 

يف �شب���ع من ال�شنوات الثم���اين الأخرية، وحتاول 

تقلي�س الديون وحت�شني النتائج عن طريق خف�س 

عدد الرحالت والتكاليف.

لالحت���اد   %  29 بن�شب���ة  مملوك���ة  وال�شرك���ة 

للط���ريان. وحتاول اإير برلني ج���ذب رجال الأعمال 

ع���ن طريق زيادة ع���دد الرحالت الطويلة، ول�شيما 

رج���ال  درج���ة  واإ�شاف���ة  املتح���دة،  الولي���ات  اإىل 

الأعمال اإىل الرحالت الق�شرية.

والوجب���ات  امل�شروب���ات  اإلغ���اء  اأي�ش���ا  وق���ررت 

اخلفيفة املجانية مل�شافري الدرجة القت�شادية على 

رحالته���ا الق�ش���رية، و�شتق���دم بدًل م���ن ذلك قائمة 

وجب���ات ميك���ن �شراوؤها على منت الطائ���رة. وقالت 

ال�شرك���ة، اإنه���ا �شتب���داأ تطبيق التغي���ريات اجلديدة 

»هذا العام«، لكنها مل تو�شح اأكرث.

»القطرية« تجري 
مباحثات مع بوينغ 

لتنويع أسطولها

الدوحة- رويترز

جت���ري اخلطوط القطرية حمادث���ات مع بوينج 

بخ�شو�س الطائرة 737 ماك�س لتنويع طائرات 

اأ�شطوله���ا ال���ذي ي�شه���د تو�شعا �شريع���ا، وكانت 

اخلطوط القطرية قد انتقدت ايربا�س وبرات اأند 

ويتني ب�شاأن تاأخر ت�شليمات اإيه 320 نيو.

وقالت يف يونيو املا�شي اإنها �شتمار�س خيار 

ع���دم ت�شلم الطائ���رة الأوىل التي تقف �شمن عدة 

طائرات باأل���وان اخلطوط القطرية خارج امل�شنع 

الفرن�شي يف انتظار تزويدها باملحركات.

ويف الأ�شبوع املا�شي قالت جمموعة اإيربا�س 

اإن ن�شخا معدلة من املحركات قيد الت�شليم حاليا. 

وت�شمن���ت اأحدث بيانات اإيربا�س اإلغاء اخلطوط 

اجلوية القطرية ت�شلم اأوىل طائراتها �شمن طلبية 

لعدد 50 طائرة من الفئة ايه320نيو.

واأغلق���ت »ايربا����س » الفج���وة م���ع »بوين���ج« 

اأو كادت يف معركتهم���ا املحتدم���ة عل���ى طلبي���ات 

الطائ���رات يف يولي���و بعد اأن ف���ازت بنحو ن�شف 

املبيعات املوؤكدة البالغة 197 طائرة التي ك�شف 

عنه���ا خ���الل معر�س فارنب���ورو اجل���وي ال�شهر 

املا�شي وفقا لأحدث البيانات من ال�شركتني.

ويف ظ���ل تباط���وؤ وا�ش���ع النط���اق للم�شرتي���ات 

قال���ت �شرك���ة �شناعة الطائ���رات الأوروبي���ة اإنها 

باع���ت اإجمايل 373 طائ���رة بني يناير ويوليو اأو 

323 بع���د التعديل يف �شوء الإلغاءات. باملقارنة 
باعت مناف�شتها الأمريكية بوينج 383 طائرة اأو 

333 بعد الإلغاءات.

»إير برلين« تنوي إضافة 
درجة رجال األعمال 

في رحالتها القصيرة

■ علي الغافري

■ هالل الجساسي

■ حماد الخاطري

■ خالد العبري

■ ميمونة المجرفية
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�ساللة - العمانية

�فتت���ح موؤخر� بقاعة �شمه���رم مبركز �لبلدية 

�لرتفيهي ب�شاللة �ملعر�ص �لرت�ثي �ل�شخ�شي 

) نب����ص �لتاري���خ ( ل�شاحب���ه �ش���امل �لعم���ري 

�لباحث يف �شوؤون �لرت�ث �لعماين وذلك حتت 

رعاي���ة �ل�شيخ بخيت بن �ش���امل �ملع�شني و�يل 

�شدح وي�شتمر حتى 6 من �أغ�شط�ص �لقادم.

ويتك���ون �ملعر����ص م���ن �أربعة �أق�ش���ام وهي 

�لورقي���ة  �لعم���الت  باأن���و�ع  خا����ص  ق�ش�������م 

و�ملعدني���ة �لقدمي���ة و�حلديث���ة بالإ�شاف���ة �إىل 

�لأجنبي���ة  و�لعم���الت  �لتذكاري���ة  �لعم���الت 

�ملتد�ولة قدميا. 

كم���ا ي�ش���م ق�شما يتعل���ق بالتاري���خ �لبحري 

�لعم���اين جت�ش���ده جم�شم���ات لأن���و�ع �ل�شفن 

و�ملر�كب �لعمانية �لتجارية �لقدمية، بالإ�شافة 

�إىل ق�ش���م �لقالع و�حل�ش���ون �لعمانية و�شور 

للبيوت �لقدمية و�ملناطق �لأثرية �لتي تتحدث 

عن �حل�شارة �لعمانية �لأ�شيلة منذ �لقدم.

�أما �لق�شم �لأخري في�شم �ل�شناعات �حلرفية 

�لقدمية مثل �لفخاريات و�ل�شعفيات و�لأو�ين 

�ملنزلي���ة �لتقليدي���ة بالإ�شاف���ة �إىل من���اذج من 

�لر�شم على �جللود.

ح�ش���ر �فتت���اح �ملعر�ص عدد م���ن �مل�شوؤولني 

و�ملهتمني بالرت�ث وزو�ر �ملهرجان.

6 أركان في القرية الحرفية
بمـركز البلـدية الترفيهــي

�ساللة - العمانية

افتتحت مبركز البلدية الرتفيهي ب�شاللة القرية احلرفية ومعر�س املنتجات احلرفية التي ت�شرف عليها اإدارة 

ال�شناعات احلرفية مبحافظة ظفار.

رع���ى املنا�شب���ة ال�شيخ �ش���امل بن عوفيت ال�شنفري رئي����س بلدية ظفار رئي�س اللجن���ة املنظمة ملهرجان �شاللة 

�ل�سياحي 2016م بح�شور عدد من امل�شوؤولني وزوار املهرجان الذي ي�شتمر لغاية 31 اأغ�شط�س القادم.

وحتت���وي القري���ة احلرفية على 5 اأركان جت�ش���د احلرف الرئي�شية التي ت�شتهر به���ا حمافظة ظفار كاملالب�س 

التق����ليدي���ة والبخ���ور ، بالإ�شاف���ة اإىل رك���ن خا����س ل�شناعة الفخار والفخ���ار املطور ورك���ن ال�شعفيات وركن 

الن�شيج واجللود.

وق���ال عبدالل���ه ب���ن هالل ال���داوؤدي مدي���ر اإدارة ال�شناع���ات احلرفية مبحافظة ظف���ار رئي�س جلن���ة الإ�شراف 

واملتابع���ة عل���ى م�شارك���ة احلرفيني باملهرجان ان القري���ة احلرفية �شيتم فيها ابراز املنتج���ات احلرفية ومراحل 

انتاجها بهدف زيادة الوعي املعريف لزائر املهرجان.

يضم أنواع للعمالت القديمة والحديثة

معــرض تـراثـي فــي مهرجـان
الخريف للباحـث سـالم العمري

تجربة جديدة في السلطنة
تدشين فعالية »بالون عمان« 

ضمـــن موسـم الخريف
�ساللة – العمانية

د�شن���ت  موؤخ���ر� ب�شهل �تني فعالية ” بالون عم���ان ” وذلك باإ�شر�ف 

م���ن �ملديرية �لعام���ة لل�شياحة مبحافظة ظفار �شم���ن مو�شم �خلريف 

�ل�شياح���ي حتت رعاي���ة �أكرم ب���ن عبد�لله �مل���رزع مدير ع���ام �ملديرية 

�لعام���ة للتج���ارة و�ل�شناع���ة مبحافظة ظف���ار وبح�ش���ور مرهون بن 

�شعيد �لعامري مدير عام �ل�شياحة مبحافظة ظفار.

وتعد فكرة �لبالون جترب���ة جديدة من نوعها يف �ل�شلطنة و�ل�شرق 

�لأو�ش���ط وتخ�شع ملعايري  �لأمن و�ل�شالمة حيث يحمل �لبالون �لذي 

يع���د من �ملناطيد �ملقيدة �ململوءة بغ���از �لهيليوم مقعدين مبو��شفات 

عاملية وذلك بهدف �دخال �لبهجة يف نفو�ص مرتادي �شهل �تني.

لبيع المأكوالت ومنتجات صناعات حرفية

7 عربات سياحية متنقلة لخدمة زوار خريف صاللة
�ساللة- العمانية

تو��ش���ل �لعرب���ات �ل�شياحي���ة �ملتنقلة تقدمي 

خدماتها بطريقة �شياحية جذ�بة لزو�ر خريف 

�شالل���ة �ل�شياح���ي �لت���ي تتو�ج���د يف مناط���ق 

خمتلف���ة من مدين���ة �شاللة و�ملتمثل���ة يف �شهل 

�أت���ني وع���ني �أرز�ت و�ش���وق �حل�ش���ن وو�ح���ة 

�مل�شاف���ر. وتقدم ه���ذه �لعرب���ات و�لبالغ عددها 

7 عرب���ات �شياحي���ه عدد م���ن �خلدمات لزو�ر 
خري���ف �شاللة �ل�شياحي �أهمه���ا بيع �ملاأكولت 

و�لوجب���ات، و�ملنتجات �ل�شناع���ات �حلرفية، 

وبي���ع �لع�شائ���ر و�لفو�ك���ه وتق���دمي �خلدمات 

�ل�شياحية )�جلولت �ل�شياحية(.

ويعترب م�شروع �لعرب���ات �ل�شياحية �ملتنقلة 

مبادرة م���ن وز�رة �ل�شياحة ومتويل من �شركة 

�شالل���ة للميثانول وبدعم من ع���دد من �جلهات 

�ملتعاون���ة �شم���ن فريق عمل �مل�ش���روع و�لهيئة 

�لعامة لتنمية �ملوؤ�ش�شات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

)ريادة( وبلدية ظفار و�لهيئة �لعامة لل�شناعات 

�حلرفي���ة مبحافظ���ة ظف���ار و�شن���دوق �لرف���د 

ومين���اء �شالل���ة، حي���ث �شاع���د �مل�ش���روع على 

�يج���اد �شر�ك���ة حقيقي���ة ب���ني �لقطاع���ني �لعام 

و�خلا�ص وتوفري فر�ص عمل لل�شباب.

وق���ال خليف���ة ب���ن �شعي���د �لع���ربي �لرئي�ص 

�لتنفي���ذي للهيئ���ة �لعام���ة لتنمي���ة �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شغ���رية و�ملتو�شط���ة« ري���ادة«: �أن م�شروع 

�لعرب���ات �ل�شياحي���ة و�ل���ذي مت ع���رب �شر�ك���ة 

ب���ني �لقط�����اعني �لعام و�خل�����ا����ص يوؤكد على 

جن��������اح �جله���ود �ملبذول���ة م���ن قب���ل �جلهات 

�ملعني���ة يف تنفيذ وتطبي���ق �مل�شروع يف فرتة 

قيا�ش����ية ق�شرية .

كما �أو�شح �لعربي: �ن �لفكرة �لأ�شا�شية من 

م�ش���روع �لعرب���ات �ملتنقل���ة تكم���ن يف ت�شجيع 

�ل�شب���اب �لعماين عل���ى تق���دمي منتجاتهم وفق 

�آلي���ات منظم���ة وبطريق���ة جذ�ب���ة تتنا�شب مع 

�ملظهر �لعام لل�شياحة �لد�خلية يف �ل�شلطنة.

تكات���ف  �ش���رورة  عل���ى  �لع���ربي  ويوؤك���د 

دع���م  يف  و�خلا�ش���ة  �حلكومي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ات 

وتطبي���ق و�نت�ش������ار مث���ل ه���ذه �لعرب���ات يف 

وج���ه  وعل���ى  �ل�شلطن���ة  حمافظ���ات  ج����مي���ع 

�لتح���ديد مبحافظة م�شقط.

جدي���ر بالذك���ر �أن دور ري���ادة يف �مل�ش���روع 

متث���ل بالتن�شيق و�ملتابعة م���ع جميع �جلهات 

�ملعني���ة لتفعي���ل وتطبي���ق �تفاقي���ة م�ش���روع 

�لعربات �ل�شياحية �ملتنقلة، كما قامت باختيار 

رو�د ور�ئ���د�ت �لأعم���ال لال�شتف���ادة م���ن هذ� 

�مل�ش���روع وفق���ا ل�شو�ب���ط و�ش���روط حمددة، 

�إ�شاف���ة �إىل تدري���ب وتاأهي���ل رو�د ور�ئ���د�ت 

�لأعمال �أ�شحاب �لعربات بعقد برناجمني لهم 

يهدف���ان �إىل تعزي���ز خرب�ته���م ومهار�ته���م يف 

�إد�رة وت�شغيل �لعرب���ات و�شمان �جلودة يف 

�لأد�ء و�ل�شتد�مة.
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طبيعة 
خالبة 

ومناظر 
بديعة

�ساللة - العمانية

تزخر حمافظة ظفار بالعيون �ملائية يف خمتلف 

�جلبال و�لأودية �ملمتدة من ولية �شدح �شرقا �إىل 

ولية �شلكوت غربا، �إ�شافة �إىل بع�ص �لعيون يف 

منطقة �لنجد حيث يبلغ عددها حو�يل 360 عينا 

د�ئمة ومو�شمية �جلريان.

وت�شه����د �لعي����ون �ملائية خالل مو�ش����م �خلريف 

حرك����ة �شياحية ن�شطة حيث يف�شل �ل�شياح زيارة 

هذه �لعيون للتمتع بطبيعتها �خلالبة ومناظرها 

�لبديع����ة وخا�ش����ة عي����ون جرزي����ز و�شحلن����وت 

ورز�ت وحم����ر�ن وطرب�ق و�أث����وم ودربات حيث 

مت تطوير معظ����م هذه �لعيون �ملائي����ة وتزويدها 

باملر�فق �خلدمية لتكون مناطق �رتياد للمو�طنني 

و�ملقيمني لتن�شيط �حلركة �ل�شياحية.

وت�شتمد �لعيون مياهها من �لأمطار �لتي تهطل 

عل����ى �جلب����ال يف حمافظة ظف����ار ويعت����رب مو�شم 

�خلريف �لذي يبد�أ يف �شهر يونيو وي�شتمر حتى 

�شه����ر �شبتمرب من كل ع����ام هو �مل�ش����در �لرئي�شي 

لتغذية �لعيون �ملائية حيث تدفقت عدد من �لعيون 

بغز�رة نتيجة لزيادة كميات �لمطار �لتي �شهدتها 

حمافظة ظفار خالل خريف هذ� �لعام.

زوار

وبل���غ ع���دد زو�ر حمافظ���ة ظف���ار خ���الل مو�شم 

�خل�����ري���ف له��������ذ� �لع���ام ق����ر�ب���ة 333 �ألف ز�ئر 

خالل �لفرتة من 21 يونيو �إىل �لأول من �أغ�شط�ص 

�خلا�ش���ة  �لإح�شائي���ة  ح�ش���ب  وذل���ك  �جل���اري 

مب�ش���روع ح�ش���ر وم�ش���ح زو�ر خري���ف �شالل���ة 

2016م �ل���ذي ينف���ذه �ملرك���ز �لوطن���ي لالإح�شاء 
و�ملعلومات. وت�شري �لإح�شائية �إىل �رتفاع �أعد�د 

�ل���زو�ر مقارنة م���ع نف�ص �لفرتة م���ن �لعام 2015 

و�ل���ذي بلغ نح���و 246 �ألف���ًا و269 ز�ئ���ر� بن�شبة 

من���و بلغ���ت 2ر35 باملائة حي���ث ج���اء �لعمانيون 

يف �ملرتب���ة �لأوىل م���ن حي���ث عدد �ل���زو�ر ح�شب 

�جلن�شي���ات وبل���غ عددهم نح���و 239 �ألف���ًا و388 

ز�ئرً� بن�شبة 9ر71 باملائة من جمموع �لزو�ر .

دول  م����ن  �خلري����ف  مو�ش����م  زو�ر  ع����دد  وبل����غ 

جمل�����ص �لتعاون ل����دول �خلليج �لعربي����ة 50 �ألفًا 

و515 ز�ئ����ر� بن�شب����ة 2ر15 باملائ����ة م����ن جمموع 

�لزو�ر غري �لعماني����ني حيث جاء �لإمار�تيون يف 

�ملرتب����ة �لأوىل و�ل�شعودي����ون يف �ملرتبة �لثانية 

و�لقطريون ثالثا من جمموع �لزو�ر �خلليجيني .

ك������م����ا �أ�ش����ارت نتائ����ج �حل�ش����ر �إىل �ن 2ر83 

باملائ����ة م����ن زو�ر مو�ش����م �خلري����ف قدم����و� ع����رب 

�ملناف����ذ �لربية مقارنة ب������ 8ر16 باملائة قدمو� عرب 

�لرح�������الت �جلوية. جدير بالذكر �أن عملية ح�شر 

وجم����ع �لبيانات ل����زو�ر مو�شم �خلري����ف ت�شتمر 

حتى �حلادي و�لع�شرين من �شبتمرب �ملقبل .

360
عــــينا في ظفار أبرزها 

جـــرزيز وصحلنوت 
ورزات وحمران وطبراق 

وأثـــوم ودربات

تجذب السياح في موسم الخريف

العيون المائية
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م�سقط ــ 

�أ�شندت �ل�شركة �لُعمانية لإد�رة �ملطار�ت موؤخًر� 

مناق�شة �تفاقية ت�شغيل �ل�شوق �حلرة ملبنى مطار 

م�شق���ط �لدويل �جلديد �إىل �إحدى كربى �ل�شركات 

�ل�ش���رق  يف  �حل���رة  �ل�ش���وق  لعملي���ات  �مل�شغل���ة 

�لو�شط وهي �شركة "�رينتا �لعاملية"، حيث فازت 

ه���ذه �ل�شرك���ة بعد مناف�ش���ة مع عدد م���ن �ل�شركات 

�لعاملي���ة قدم���ت عرو�شها �ملالية و�لفني���ة للتناف�ص 

حول تقدمي هذه �خلدمات.

و�شتق���وم »�رينتا« �لعاملية، �ل�شرك���ة �لر�ئدة يف 

�لدولي���ة،  �ملط���ار�ت  �لتجزئ���ة يف  �إد�رة حم���الت 

و�مل�شغل لعملي���ات �ل�شوق �حلرة يف عدة مطار�ت 

يف �أوروبا، بت�شميم وت�شغيل �مل�شاحة �ملخ�ش�شة 

يف �ل�ش���وق �حل���رة و�لبالغ م�شاحته���ا 5200 مرت 

مرب���ع تقريب���ا للعط���ور وم�شتح�ش���ر�ت �لتجميل 

و�ملجوهر�ت وم�شتلزمات �ل�شوق �حلرة �حلديثة 

�لأخرى يف مبنى �ملطارحيث ن�شت �لتفاقية على 

ف���رتة �لت�شغي���ل ملدة ع�ش���ر �شنو�ت . وتع���د �شركة 

"�رينتا" من �ل�شركات �لعاملية يف �أوروبا و�ل�شرق 
�لأو�شط يف جمال �إد�رة �ل�شو�ق �حلرة .

جدير بالذك���ر �أن عملية �ملناق�شة بد�أت منذ فرتة 

حي���ث ق���ام م�شغلون م���ن قط���اع �لتجزئ���ة بتقدمي 

عرو�ص ممي���زة تهدف �إىل �إب���ر�ز جوهر �ل�شيافة 

�لعربي���ة �لعمانية �لأ�شيلة من خالل تنفيذ عمليات 

�إد�رة حم���الت �لتجزئ���ة لتق���دمي جترب���ة ت�ش���وق 

��شتثنائي���ة للم�شافرين عرب ه���ذ� �ل�شرح �لوطني 

�ل�شخ���م . و�أكد �ل�شي���خ �شامر بن �حم���د �لنبهاين 

مدي���ر عام �لعملي���ات �لتجارية بال�شرك���ة �لُعمانية 

لإد�رة �ملطار�ت حر����ص �ل�شركة على توفري كل ما 

م���ن �شاأنه حت�شني جترب���ة �ل�شف���ر وجعلها جتربة 

فريدة م���ن نوعها عند �فتتاح �ملط���ار �جلديد �لذي 

يع���د �لو�جهة �جلديدة لل�شلطن���ة حيث مت �لطالع 

عل���ى عرو����ص �ل�ش���ركات �لعاملي���ة خ���الل عمليات 

�ملناق�ش���ة وقد متيز �لعر�ص �ملقدم من قبل �ل�شركة 

�لفائزة بالت�شغيل بالأفكار �ملبتكرة �لتي من �شاأنها 

�لرتقاء �أكر باخلط���ة �لت�شويقية للمطار.  معرب� 

عن ثقته بان هذه �ل�شركة �شتحقق �لطموح �ملن�شود 

يف ت�شغي���ل �ل�شوق �حلرة يف مبنى �ملطار �جلديد 

و�لت���ي �شت�شاه���م يف تعزيز مكانة �ملط���ار كوجهة 

مرغوب���ة م���ن قب���ل �مل�شافري���ن وجعله���م يعي�شون 

جتربة متزج بني �لرت�ث �لغني و�لروؤية �لع�شرية 

لل�ش���وق �حل���رة. وختم �لنبهاين حديث���ه قائال باأن 

�شتو��ش���ل  �ملط���ار�ت  لإد�رة  �لُعماني���ة  �ل�شرك���ة 

م�شريتها من خالل �ل�شرت�تيجية �جلديدة ل�شمان 

�أن يكون مطار م�شقط �لدويل �شمن �أف�شل ع�شرين 

مطار� يف �لعامل بحلول عام 2020.

يذك���ر �أن مطار م�شقط �ل���دويل يف مبناه �حلايل 

قد حق���ق رقما قيا�شي���ا يف �أع���د�د �مل�شافرين حيث 

جتاوز عدد �مل�شافرين 10 ماليني م�شافر مع نهاية 

�لعام 2015.

في اأكبر حدٍث الألعاب الفيديو واالأفالم على م�ستوى المنطقة

»ُعمان للمؤتمرات والمعارض« 
IGN يستضيف أول نسخٍة من مؤتمر

منتجع ميلينيوم المصنعة يتعاوَن مع "ُعمان 
لإلبحار" إلطــالق مخــــَيم الصــيف لعام 2016

ـ  الم�سنعةـ 

اأعلَن ُمنتجع ميلينيوم امل�شنعة بالتعاون مع ق�شم تنمية املهارات ال�شخ�شية واملهنية يف ُعمان لالإبحار 

ع���ن اإط���الق خمي���م ال�شيف لعام 2016 والذي يهدف اإىل اإلهام الأطف���ال من جميع اأنحاء ال�شلطنة عرب 

اإ�شراكه���م يف ع���دٍد م���ن الأن�شط���ة وامل�شابق���ات الرتفيهية امل�شَوق���ة. وانطلقت هذه الفعالي���ات يف احلادي 

والثالثني من �شهر يوليو اجلاري على اأن ي�شتمر كل خميم ملدة يوم واحد حيث يت�شمن اأن�شطة الإبحار 

والتجديف والطهي حتت اإ�شراف عدٍد من املدربني املوؤهلني.

وميكن لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 8-17 عام ال�شرتاك يف املخَيم. و�شيحظى امل�شاركون 

بفر�شة مميزة لال�شتمتاع بباقة رائعة من الأن�شطة احلما�شية. ومت ت�شميم هذا الربنامج املبتكر من اأجل 

ت�شجيع اجليل اجلديد وتن�شئتهم على امل�شتويني الجتماعي وال�شخ�شي.

وق���ال كري�شت���وف �شالي�شينج، مدير عام املنتجع: منذ ن�شاأتنا ونحن نلتزم باإطالق وتوفري العديد من 

الأن�شطة العائلية والرتفيهية التي ميكن جلميع اأفراد العائلة ال�شتمتاع بها. وقد اأتاحت لنا مرافقنا ذات 

امل�شتوى العاملي وموقعنا املتفرَد على �شاحل الباطنة فر�شة لإثراء جتربة �شيوفنا وزوارنا وخا�شة من 

ال�شب���اب مبظاه���ر التقاليد الُعمانية العريقة. ومما ل �شك في���ه اأن �شراكتنا املثمرة مع ق�شم تنمية املهارات 

ال�شخ�شي���ة واملهني���ة لدى ُعمان لالإبحار تهدف اإىل تهيئة الأج���واء الرتفيهية املفعمة بالبهجة التي تنا�شب 

جيل ال�شباب وتلهمهم ملزيد من البتكار والإبداع.

وي�شته���ر منتج���ع ميليني���وم امل�شنعة باإطاللت���ه اخلالبة على مي���اه املحيط الهندي املتاللئ���ة وكونه يقدم 

لل�شي���وف وال���زوار باقة رائعة من الأن�شطة البحرية املمتعة ومبر�شاه ذي ال� 54 مرفاأ. وميكن لل�شيوف 

وال���زوار ممار�ش���ة ريا�شة الغط�س والإبحار والتجدي���ف اأو النطالق يف رحالت بحرية م�شوقة اإىل عدٍد 

من املواقع ال�شياحية املميزة التي تت�شمن حممية جزر الدميانيات الطبيعية.

من جانبه، قال اأحمد املعمري، مدرب اأول بق�شم تنمية املهارات ال�شخ�شية واملهنية بُعمان لالإبحار: ُيعد 

الإبح���ار م���ن اأبرز الأن�شطة التي تع���زز من روح التعاون بني امل�شاركني والو�شيل���ة الأمثل لتعليم الأطفال 

املهارات ال�شخ�شية ومكافئتهم على جمهوداتهم. وبالطبع �شيتيح لنا هذا املخيم فر�شة مميزة للتفاعل مع 

اجليل اجلديد وم�شاركته تطلعاته وتعزيز مهاراتهم احلياتية التي ت�شمل روح الفريق وال�شرب واللتزام 

والقيادة التي �شتعود عليهم بنفع كبري يف حياتهم امل�شتقبلية.

م�سقط ــ 

اأعلن مركز ُعمان للموؤمترات واملعار�س عن ا�شت�شافة الن�شخة الأوىل من موؤمتر IGN ُعمان، والذي 

�شيقام يف الفرتة بني التا�شع وحتى العا�شر من �شهر دي�شمرب 2016. ومتّثل هذه الفعالية اأكرب حدٍث من 

نوع���ه لألع���اب الفيديو والأفالم والعرو�س ال�شينمائية على م�شتوى املنطقة، حيث حتظى باهتماٍم منقطع 

النظ���ري ل���دى حمبي التقنيات احلديثة والألعاب الإلكرتونّية. ويف مفاجاأة من العيار الثقيل، �شين�شم اإىل 

الفعالية كّل من جنم امل�شل�شل التلفزيوين جيم اوف ثرونز )Game of the Thrones(، كري�شتيان 

نارن، واملعروف لدى ع�ّشاق امل�شل�شل ب� ’هودور‘ ، بالإ�شافة اإىل اآدم هارينغتون، الذي يلعب �شخ�شية 

)Wolf Among Us(، و ديف فينوي، الذي يتحدث  امل�شهورة  الفيديو  لعبة  باي ولف‘  يف  ’بيغ 
.)The Walking Dead( ب�شوت ’يل اإيفريت‘ يف لعبة

وب���داأت رحل���ة ا�شتقطاب املوؤمتر اإىل ال�شلطن���ة يف العام املا�شي عند اإطالق حملة بهذا اخل�شو�س على 

الفي�شب���وك، والت���ي لقي���ت رواجًا كب���ريًا بعد اأّن اأك���ّد 2000 �شخ�س من ع�شاق األع���اب الفيديو والأفالم 

والعرو����س  ال�شينمائي���ة ح�شوره���م لهذه الفعالي���ة ال�شتثنائية اإىل مركز ُعمان للموؤمت���رات واملعار�س، 

والذي متلكه وتقوم بتطويره ال�شركة الُعمانية للتنمية ال�شياحية )ُعمران(.  

وحت���دث تريف���ور مكارتني، ُمدير ع���ام مركز ُعمان للُموؤمترات واملعار����س، بقوله: �شوف يلقى موؤمتر 

IGN ُعم���ان قب���وًل لدى املهتمني باألعاب الفيديو والأفالم وجميع اأف���راد العائلة، حيث اأّنه حدث ل ميكن 
جتاهل���ه نظ���رًا مل���ا ي�شم من ت�شكيل���ة مذهلة م���ن الأن�شطة الرتفيهي���ة املتنوعة. واأ�ش���اف: واإّنن���ا نتوقع اأّن 

ي�شتقطب املوؤمتر اآلف الأ�شخا�س اإىل �شرحنا املتميز واملجّهز باأحدث املرافق والتقنيات املتطّورة.

اأم���ا بالن�شب���ة اإىل عبا����س جعفر علي، موؤ�ش����س ومدير �شركة تي بري���ك الإعالمية، وال���ذي كان له دوٌر 

حم���وري يف اإقام���ة املوؤمت���ر يف عدة دول خليجية، فقد حت���ّدث بقوله: لقد كان للحمل���ة التي اأطلقها مركز 

ُعم���ان للموؤمترات واملعار�س على موقع الفي�شب���وك من اأجل ا�شت�شافة موؤمتر IGN اأ�شداٌء قوية على 

كافة امل�شتويات. وقّد اأده�س املركز جميع امل�شاركني يف املوؤمتر مبا ي�شمه من مرافق ع�شرية وفق اأعلى 

املعايري العاملية، حيث �شي�شّكل من�شة اإنطالٍق مهمة لهذه الفعالية املميزة. واإنني اأعُد احل�شور بالعديد من 

املفاجاآت التي �شتكون يف انتظارهم يف ن�شخته الأوىل يف ُعمان.

مهدي العبدواني : هدفنا تقديم خدمات 
نقل بحرية متطورة وحديثة بين البلدين

دبي ــ 

عقد مبيناء ر��شد بام���ارة دبي بدولة �لإمار�ت 

�لعربي���ة �ملتح���دة �جتماع���ا م�شرتكا ب���ني �إد�رة 

�ل�شركة �لوطني���ة للعب���ار�ت و�لإد�رة �لتنفيذية 

مليناء ر��شد مت خالله ��شتكمال مناق�شة �لتفا�شيل 

�لفني���ة و�للوج�شتي���ة لفتح خط خ�ش���ب – دبي 

خ���الل �لف���رتة �لقادم���ة. كما مت خ����الل �لجتماع 

��شتعر������ص ومناق�ش����ة كاف����ة �لت�شهي����الت �لتي 

�لب����دء  ح����ال  يف  �ل�شريع����ة  للعب����ار�ت  �شتق����دم 

بتنفي����ذ برنامج �لرحالت بني خ�ش����ب ودبي، �إذ 

مت �لإتف����اق مبدئيا عل����ى تنفيذ رحل����ة جتريبية 

�إىل مين����اء ر��شد للوقوف على كاف����ة �لتفا�شيل 

�لفنية �ملطلوب توفريها يف �أر�شفة �مليناء. كما 

مت �لتط���رق �ىل فر�ص ��شتفادة �ل�شركة �لوطنية 

للعّب���ار�ت م���ن �ملحافل و�لتجمع���ات �لدولية يف 

�إمارة دب���ي خا�شة معر�ص �إك�شب���و دبي �لدويل 

2020، و�لذي يعترب �حد �أهم �ملعار�ص �لدولية 
�لذي ي�شتقطب �لعديد من �لزو�ر من خمتلف دول 

�لعامل. حيث �أبدت �إد�رة ميناء ر��شد ��شتعد�دها 

�لت���ام لتقدمي كاف���ة �لت�شهي���الت �ملطلوبة لتفعيل 

�خلط بني ميناء خ�شب وميناء ر��شد.

وق����ال مه����دي بن حمم����د �لعب����دو�ين �لرئي�ص 

�لتنفيذي لل�شركة �لوطنية للعبار�ت خط خ�شب 

– دب����ي يات����ي �شم����ن خطة �لتو�ش����ع �لقليمي 
لل�شركة ويف �إطار �ل�شر�ك����ة و�لتعاون وتعزيز 

�لعالق����ات �لقت�شادي����ة ب����ني �ل�شلطن����ة ودول����ة 

�لإمار�ت �لعربية خا�شة و�ن �لن�شاط �ل�شياحي 

�ملتنامي ب����ني �ل�شلطنة ودولة �لمار�ت �لعربية 

�ل�شقيق����ة عامة وبني �إم����ارة دبي وولية خ�شب 

ب�ش����كل خا�����ص ورغب����ة م����ن �ل�شرك����ة �لوطني����ة 

للعّبار�ت يف تقدمي خدمات نقل بحرية متطورة 

وحديثة لتك����ون يف خدمة �ل�شياح����ة و�لتجارة 

بني �لبلدين.

و�أ�ش���اد بالتع���اون �ل���ذي �أبدت���ه �إد�رة مين���اء 

ر��شد يف تق���دمي �لت�شهي���الت �ملطلوبة لأ�شطول 

�لعب���ار�ت �لوطني���ة خا�ش���ة و�ن مين���اء ر��ش���د 

يف ط���ور �لتحول ليك���ون �أحد �أف�ش���ل �لوجهات 

�جلاذبة لل�شياحة �لبحرية على م�شتوى �لعامل.

»ارينتا العالمية« تشغل السوق الحرة
فــي مبنـى مطــار مسقط الجـديد

العبارات الوطنية تبحث افتتاح خط خصب ـ دبي
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مدينة الطواحين الهوائية
اأم�ستردام ــ 

على �لرغم م����ن �أن هولند� بلد �شغري، �إل �أنها 

توفر تنوعًا هائاًل من �ملناظر للتمتع مب�شاهدها 

و�لكث����ري من �لأمور للقيام به����ا، وذلك بد�ية من 

�لهند�ش����ة �ملعماري����ة �ملتمي����زة �لت����ي تت�ش����م بها 

بيوت �لتجار من �لقرنني �ل�شابع ع�شر و�لثامن 

ع�ش����ر �مل�شطف����ة على جو�ن����ب �لقن����و�ت �ملائية 

�جلارية منذ قدمي �لزمان، مرورً� باملطاعم ذ�ت 

�ملاأكولت �لتي ل تق����اوم، و�حلفالت �ملو�شيقية 

�لكب����رية، يف �مل�ش����ارح ذ�ت �لتقني����ات �لعالي����ة، 

و�شوًل �إىل �جلمال �ل�شتثنائي حلقول �لأزهار 

�ملتفتحة يف �لربيع،

م����ن �ملع����روف �أن هولند� ت�شته����ر بطو�حينها 

�لهو�ئي����ة �لتي ل تع����د ول حت�شى، لذل����ك فاإنها 

حمببة للكثريين من خمتلف �أنحاء �لعامل �لذين 

ي�شتمتع����ون بروؤي����ة تلك �لطو�ح����ني �لتي يعود 

معظمه����ا �إىل �لقرون �ل�شابق����ة، وترتكز بالقرب 

م����ن �لبحري����ات و�لأنه����ار يف منظ����ر غاي����ة يف 

�لروعة يع�شقه �جلميع .

تعج ه����ذه �لبالد �لغني����ة باأنهارها بالكثري من 

�لق����و�رب، و�لأ�شرع����ة، �إ�شاف����ة �إىل �لدر�ج����ات 

�لت����ي تغ�����ص  �لهو�ئي����ة، و�ل�ش����و�رع �ل�شيق����ة 

باملتاج����ر �ملمتعة، �ملقاهي، �جل�ش����ور �خل�شبية 

�لرومان�شية حتى �شاد �ل�شعور بني زو�رها باأن 

لي�ص هناك من مكان هادئ مثل هولند�، ل �شيما 

عا�شمتها �أم�شرتد�م.

تاريخ عريق

�عتل����ت �أم�ش����رتد�م �شل����م �ل����روة و�ل�شلط����ة 

و�لثقافة يف �لق����رن �ل�شابع ع�ش����ر عندما �أر�شل 

�لهولندي����ة  �مل�شتعم����ر�ت  �إىل  �شفنه����م  �لتج����ار 

يف �ل�ش����رق �لأق�ش����ى، منطقة �لبح����ر �لكاريبي 

و�شو�ح����ل غيني����ا �جلنوبية، ليع����ودو� بعد ذلك 

حمملني بالتو�بل و�حلرير.

وق����ام �ملو�طن����ون �حلكم����اء عل����ى م����ر �لوقت 

بتخطيط مدينتهم بعناي����ة، حيث قامو� باإن�شاء 

حلقات متحدة �ملركز م����ن �ملمر�ت �ملائية و�لتي 

�أعطت ملدينة �أم�شرتد�م ت�شميمها �ليوم، وتبقى 

�أم�ش����رتد�م �لي����وم، عل����ى �لرغم م����ن �لتطور�ت 

�حلديث����ة، �أكر �ملدن �لأوروبي����ة جاذبية، حيث 

تتميز ببيوت �لق����رن �ل�شابع ع�شر ذ�ت �لأ�شقف 

�ملثلثة و�لبيوت �ملدني����ة �لأنيقة �مل�شطفة حول 

�ملمر�ت �ملائية.

وتوف����ر منطق����ة �ملرك����ز �لتاريخ����ي يف �ملدينة 

جمموعة كبرية م����ن �ملتاجر، �لأ�شو�ق، �ملطاعم 

و�ملقاهي �لتقليدية، �إ�شافة �إىل بع�ص من �أف�شل 

�ملتاح����ف و�ملعار�����ص �لفني����ة يف �لع����امل و�لتي 

ت�شم �أعمال �لفنانني �لهولنديني �لعظماء.

�أن�شطة عائلية وترفيهية

ميك����ن �لقيام بالعدي����د من �لأن�شطة م����ع �أفر�د 

�لعائلة ترت�وح بني رك����وب �لدر�جات �لهو�ئية 

ملع����ب  زي����ارة  �ملائي����ة،  �ملم����ر�ت  ط����ول  عل����ى 

�أم�ش����رتد�م، مقر �إقامة فري����ق �أياك�ص �أم�شرتد�م 

لك����رة �لق����دم، �جل����ولت �ل�شياحي����ة يف �ملمر�ت 

�ملائي����ة، و�ش����وًل �إىل متنزه فونديلب����ارك �لذي 

ميتد على م�شاحات خ�شر�ء ر�ئعة ومنظمة.

ومن هناك ميكن للزو�ر �لتوجه �إىل قرية »دي 

ز�ن�����ص �شان�ص« �لت����ي متيزها طو�ح����ني �لهو�ء 

�لرت�ثية، �لفعاليات �لفنية و�حلرفية و�ملتاحف 

�ملعلوماتية، معامل �لأحذية �خل�شبية، و�ملرور 

�لق����رون  �لت����ي حتم����ل طاب����ع  �إد�م  عل����ى بل����دة 

�لو�شط����ى و�ل�شه����رية باإنتاج �لأجب����ان، حد�ئق 

كيوكينه����وف، مب����ا ت�شم����ه من معار�����ص زهور 

هائل����ة و�أعمال فنية مذهلة، وبع����د ذلك ل بد من 

�لقيام بنزهة حول بحرية »�ي �شيمري«.

ت�سوق

ت�ش����م �أم�شرتد�م جمموعة م����ن �لأ�شو�ق �لتي 

حتت����وي على عدد متنوع م����ن �ل�شلع و�لب�شائع 

و�ملنتج����ات �لعاملي����ة و�ملجوه����ر�ت وخ�شو�شًا 

�لأملا�����ص، �لفخاريات و�لأو�ين �خلزفية، �أو�ين 

دلفت �ل�شه����رية، �لأو�ين �لزجاجي����ة، �للوحات 

�لت�ش����وق  منطق����ة  وتق����ع  و�لأجب����ان،  �لفني����ة 

�لرئي�شية بالقرب من �شارع كلف �شتغات، �شارع 

د�م����ر�ك، �ش����ارع ليد�����ص �شتغ����ات، وبالقرب من 

كني�ش����ة نورديرك����ريك، كم����ا تتو�ف����ر �لعديد من 

�لأ�شو�ق �ملنت�ش����رة يف �ل�شو�رع، ومن �أ�شهرها 

�شوق فاترلوبلني.

فــــنادق

ت�ش����م �ملدين����ة ع����ددً� كب����ريً� م����ن �ملنتجع����ات 

�أ�شهره����ا،  وفن����ادق �خلم�����ص جن����وم �لفخم����ة 

»�شوفيتي����ل ليجند ذي غر�ن����د �أم�شرتد�م« وهو 

م����ن فئة 5 جن����وم، ويعترب ه����ذ� �لفن����دق مثاًل 

للفخام����ة و�لتمي����ز �لرت�ث����ي، ويبع����د مبوقع����ه 

�ملتمي����ز يف �لبلدة �لقدمي����ة م�شافة ق�شرية عن 

�ملع����امل �لرئي�شي����ة، مب����ا فيها متح����ف فان غوغ 

و�لق�ش����ر �مللك����ي، ويتمي����ز بالتح����ف �لأثري����ة 

�ملوثق����ة يف �شج����الت �ملدين����ة، و�لت����ي يع����ود 

تاريخها �إىل عام 1578.

177 غرف����ة وجناح����ًا، وم����ن  ي�ش����م �لفن����دق 

�أم�شت����ل  »�نرتكونتيننت����ال  �لأخ����رى  �لفن����ادق 

�أم�ش����رتد�م« وهو �ي�شًا من فئ����ة 5 جنوم، يبعد 

هذ� �لفندق �لو�قع على �شفاف نهر �م�شتل على 

بعد م�شافة ق�شرية �شريً� على �لأقد�م من معظم 

�ملعامل �لتاريخية �لرئي�شي����ة، وحاز �لفندق منذ 

�فتتاحه عام 1867 تقدير �لعامل لفخامته �مللكية 

ودفء �أقامت����ه، ي�شم 79 غرفة وجناحًا، وهناك 

�أي�شًا فندق »موفنبيك �أم�شرتد�م �شيتي �شنرت«، 

و�ل����ذي يق����ع يف مدين����ة �أم�ش����رتد�م �حليوي����ة 

وعلى طول �حلافة �ملائي����ة، كما يقع بالقرب من 

�ملرك����ز �لقدمي يف �أم�ش����رتد�م، ومبنى �لرحالت 

�ل�شياحية، ومركز �ملدينة �لتاريخي »�و نهر �ي 

�يه«، وي�شم 408 غرف و�أجنحة.

هولندا
تضــم العـــديـد من المتاحــــف 

وصاالت  العرض ومراكز التسوق

أبرز المعالم
م���ن  �لعدي���د  �أم�ش���رتد�م  يف  يوج���د 

�ملتاحف و�ش���الت �لعر�ص، مبا يف ذلك 

متحف »ريك�ص« �لذي ي�شم جمموعة من 

�أ�شهر ر�شوم �لفنان���ني �لعامليني �أ�شهرها 

لوح���ة »حر��ص �لليل« للفنان ر�مرب�نت، 

�إ�شافة �إىل متحف »فان غوغ«، ومتحفي 

»فل���ت هولتوي�ش���ن« و»توني���ل« �للذي���ن 

بي���وت  و�أث���اث  موج���ود�ت  يعر�ش���ان 

�لق���رن �ل�شابع ع�شر، ف�ش���اًل عن متحف 

»�آن فر�ن���ك هاو�ص« يف �لبل���دة �لقدمية، 

وم�شانع قطع �ملا�ص و�شقله.

لندن- 

�أع���دت �شحيف���ة "ذي تلغ���ر�ف" �لربيطانية قائمة ت�شني���ف لالآثار 

�لأوروبية �ل� 30 �لأكر جاذبية لل�شياح.

و�أدخل���ت يف �لت�شني���ف �ل�شاح���ة �حلم���ر�ء يف مو�شك���و. و�أي�شا 

متحف �لأرميتاج يف بطر�شبورغ. وهناك �أي�شا معامل بر�شلونة �لتي 

�أبدعه���ا �لفنان �ملعماري �أنطونيو هاودي و�لكولو�شيوم و�لبانتيون 

وكني�ش���ة �شي�شت���ني يف روم���ا .وقد �أدخل���ت يف �لت�شني���ف �أي�شا �آيا 

�شوفيا و�مل�شجد �لأزرق يف ��شطنبول، و�لأكروبول يف �أثينا، وبرج 

�أيف���ل و�شانت �شابي���ل يف باري����ص، وبو�بة بر�ندنب���ورغ يف برلني.

وع���الوة على ذلك �أدخل���ت يف �لت�شنيف مع���امل  طبيعية مثل بحرية 

بليد يف �شلوفينيا، و�شفق �لقطب �ل�شمايل يف ��شكندنافيا و�إي�شلند�، 

وبام���وكايل �لرتكي���ة. وين�ش���ح �ل�شي���اح �أي�شا بزي���ارة كل من ق�شر 

فر�شاي �لفرن�شي ومدينة �لبندقية �لإيطالية.

عائدات فنادق الشارقة
تنمو 7 % في النصف األول

ال�سارقة-

حقق���ت �ملن�ش���اآت �لفندقية يف �إم���ارة �ل�شارقة حجم عائد�ت و�ش���ل �إىل 378 مليون 

دره���م خ���الل �لن�ش���ف �لأول من �لعام �جل���اري، وذلك بن�شبة منو بلغ���ت %7 مقارنة 

م���ع نف����ص �لفرتة من �لع���ام �ملا�شي، وذلك ح�ش���ب �إح�شائيات هيئ���ة �لإمناء �لتجاري 

و�ل�شياح���ي بال�شارقة حول �أد�ء �لقطاع �ل�شياحي بالإم���ارة خالل �ل�شت �أ�شهر �لأوىل 

من 2016.

و�شه���دت �ملن�شاآت �لفندقية خالل �لن�شف �لأول من عام 2016 ن�شب �إ�شغال و�شلت 

�إىل %62، حي���ث ��شتقبل���ت �لإمارة 878 �ألف نزيل فندقي قامو� بق�شاء ما جمموعه 

1.99 مليون ليلة فندقية يف جميع �ملن�شاآت، بن�شبة زيادة و�شلت �إىل %19 باملقارنة 
م���ع �إجم���ايل ع���دد �للي���ايل �لفندقية �لت���ي ق�شاه���ا �ل�شي���اح يف فن���ادق �ل�شارقة خالل 

�لن�شف �لأول من �لعام �ملا�شي.

الساحة الحمراء أكثر اآلثار األوروبية جذبا للسياح
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المالديف ــ 

 ح�ش����د فن����دق ومنتجع كونراد املالديف جزيرة رانغايل �شبع����ة جوائز مرموقة خالل احلفل ال�شنوي 

جلوائز املطاعم العاملية الفاخرة والذي اأقيم يف فندق جراند كروننهوف يف بونرتي�شينا ب�شوي�شرا يوم 

ال�شب����ت 18 يوني����و املا�ش����ي. وحاز املنتجع على اجلوائز ع����ن مطاعمه التي توفر العدي����د من اخليارات 

املميزة، ومن بني املطاعم التي حازت على تكرميات:

■ مطعم و�شبا ماندهو – الفائز على م�شتوى الدولة عن فئة اأف�شل مطعم و�شبا مبناظر خالبة.

■ مطعم اأوفا جريمي ليوجن – الفائز على م�شتوى الدولة عن فئة اأف�شل مطبخ �شيني، والفائز على 

م�شتوى القارة عن اأف�شل �شيف رئي�شي.

■ مطع����م اإيث����ا الواق����ع حتت املاء – الفائز عل����ى م�شتوى الدولة عن فئة املطاع����م الفاخرة، والفائز على 

م�شتوى العامل عن اأف�شل مطعم مبناظر خالبة. 

■ مطعم فيلو- املتاأهل عن فئة املطاعم الفاخرة.

■ كوكو غريل – الفائز على م�شتوى الدولة كاأف�شل مطعم يوفر اأجواء رومان�شية.

وي�شكل الفندق وجهة رئي�شية لذواقة الطعام مبطاعمه العاملية البالغ عددها 12 والتي ت�شتهر بتقدمي 

اأ�شهى املاأكولت وامل�شروبات �شمن اأجواء مميزة.

ويتف����رد كون����راد املالدي����ف جزي����رة رانغ����ايل بو�شع����ه اأ�ش�����س ومعايري جترب����ة الطع����ام يف املنتجعات 

باملالديف اإذ ي�شم اأول مطعم حتت املاء، ويعد اأول فندق ومنتجع يحتوي على ق�شم خا�س للجنب والأول 

يف ا�شت�شافة اأ�شهر الطهاة العامليني اإىل جزره.

كــونراد المــــالديف يفوز بـ 7 جوائـز 
في حفل » المطاعم العالمية «

منتجع ميلينيوم المصنعة 
يعين شيفًا تنفيذيًا جديداً

ـ  الم�سنعةـ 

 عني ُمنتجع ميلينيوم امل�شنعة، داك�شنامورثي 

التنفي���ذي  ال�شي���ف  �شوبراماني���ان، يف وظيف���ة 

اجلدي���د. وم���ن املق���رر اأن يق���وم داك�شنامورثي، 

وهواأح���د رواد قطاع ال�شياف���ة ويتميز بخرباته 

الوا�شعة التي تزيد عن 20 عامًا، بقيادة موظفي 

املطبخ باملنتجع و�شم���ان تقدمي اأطباٍق ووجباٍت 

ممي���زة وعل���ى اأعلى م�شت���وى من اجل���ودة. ويف 

اإث���راء  املتوا�ش���ل عل���ى  املنتج���ع  اإط���ار حر����س 

توقعاته���م،  تف���وق  بخدم���ات  �شيوف���ه  جترب���ة 

�شيق���وم ال�شيف التنفيذي اجلدي���د بتعديل قائمة 

املاأكولت وتعزيزها بت�شكيلة جديدة من الأطباق 

امل�شتوحاة من فنون الطبخ املختلفة التي تنا�شب 

اأذواق ال�شيوف والزوار من جميع اأنحاء العامل.

ويتمت���ع داك�شنامورثي مب�ش���رية مهنية حافلة 

بالإجن���ازات تت�شم���ن عمل���ه يف ع���دٍد م���ن اأب���رز 

الفن���ادق والعالم���ات التجارية الرائ���دة يف دول 

جمل����س التعاون اخلليجي. وق���د ا�شتهل ال�شيف 

التنفي���ذي اجلدي���د حياته العملي���ة يف الهند حيث 

عم���ل هن���اك مل���دة 10 اأعوام ثم انتقل بعد ذلك للعمل خارجها ك�شيف معجنات يف منتجع و�شبا لو رويال 

مرييدي���ان بيت����س يف الفج���رية قب���ل اأن يتنقل ليعم���ل ملدة عامني يف نف����س الوظيفة يف فن���دق ريجين�شي 

بالكوي���ت. وقب���ل النتقال للعمل يف �شلطنة ُعمان، �شغل داك�شنامورثي وظيفة �شيف تنفيذي م�شاعد يف 

مرك���ز قط���ر الوطن���ي للمعار�س ملدة 4 اأع���وام متكن خاللها من قي���ادة فريق يتكون مم���ا يزيد عن 120 

موظ���ف م���ن جن�شي���اٍت خمتلف���ٍة.  وق���ال كري�شتوف �شالي�شين���ج، مدير ع���ام املنتجع: ي�شعدن���ا اأن نرحب 

بداك�شنامورثي يف اأ�شرة املنتجع. ومما ل �شك فيه اأن خرباته و�شغفه واإمكاناته القيادية �شت�شاهم ب�شكل 

كب���ري يف تطوي���ر قائمة اأطباقنا وتعزيزه���ا بخدمات واأمناط جديدة ومبتكرة. واإنن���ي على ثقة اأن وجوده 

�شيتيح لل�شيوف والزوار فر�شة لال�شتمتاع بتجربة جديدة ُمفعمة باأف�شل النكهات والأطباق امل�شتوحاة 

م���ن اأ�شه���ر املطاب���خ العاملي���ة والآ�شيوية. وعالوة عل���ى ذلك، �شنقوم قريب���ًا باإطالق اأم�شي���ة خا�شة ملحبي 

الأطباق الهندية والتي من املقرر اأن تكون يف يوم اجلمعة من كل اأ�شبوع.

م���ن جانبه، ق���ال ال�شيف داك�شنامورثي: ُي�َشرفن���ي الن�شمام اإىل املنتجع ال���ذي يتمتع ب�شمعة ومكانة 

رائدة وي�شتهر بتقدمي ت�شكيلة من اأ�شهى الأطباق واملاأكولت على م�شتوى ال�شلطنة. كما ُي�شعدين العمل 

يف ُعم���ان مل���ا تتمت���ع به من جم���ايل طبيعي خالب واآم���ل اأن اأ�شاه���م بخرباتي يف اإثراء جترب���ة ال�شيوف 

والزوار مب�شتوى خمتلف من فنون الطهي املميزة.

جدي���ٌر بالذك���ر اأن منتج���ع ميلينيوم امل�شنع���ة ينفرد مبوقعه املتمي���ز باإطاللت خالبة عل���ى مياه املحيط 

الهن���دي املتالألئ���ة وي�شم���ل ثالث���ة مطاع���م تقدم لل�شي���وف وال���زوار ت�شكيلة متنوع���ة من الأطب���اق املحلية 

والعاملية )مطعم ميدان، مطعم البحر ومطعم اأزور(، اإ�شافة اإىل خيارات متنوعة للبوفيه تنا�شب احلفالت 

واملنا�شب���ات الر�شمي���ة. وتتمي���ز جميع املطاع���م ب�شرفاتها التي تط���ل على البحر لت���رثي جتربة ال�شيوف 

والزوار بخدمات ا�شتثنائية وت�شمن لهم ق�شاء اأجمل الأوقات.

هيلتون باريس أوبرا يطرح أسعارا خاصة للمسافرين في الصيف
دبي ــ 

يدعو فندق هيلتون باري�ص �وبر� �مل�شافرين من 

�ل�شرق �لأو�شط �إىل ترك حر�رة �ل�شيف ور�ءهم 

و�لتمت���ع بتجرب���ة كال�شيكي���ة يف �لفن���دق �ملع���اد 

جتدي���ده حديثا و�لو�ق���ع يف ح���ي �ل�شانزليزيه، 

بالقرب من ق�شر غارنييه لالأوبر�.

ويق���ع �لفن���دق يف قل���ب �ل�شف���ة �ليمن���ى م���ن 

�لعا�شم���ة �لفرن�شية على بع���د م�شافة ق�شرية من 

�ش���ارع �ل�شانزليزيه وجت���ارب �لت�شوق �لفرن�شية 

�لر�قية مث���ل متاجر غال���ريي لفايي���ت وبر�نتان 

هو�شمان، و�فتتح هيلت���ون باري�ص �أوبر� �أبو�به 

يف ع���ام 1889 وخ�ش���ع موؤخ���رً� لعملي���ة جتديد 

�شاملة بلغت قيمتها 50 ملي���ون دولر �أعادته �إىل 

جمده �ل�شابق و�لأناقة �لباري�شية �لر�ئعة.

ومع �أ�شعار مذهلة ملو�شم �ل�شيف تقدم هيلتون 

باري����ص �أوبر� �مله���رب �ملثايل من ح���ر�رة �شيف 

�ل�ش���رق �لأو�ش���ط، حي���ث يعت���رب �ملو�ش���م �ملثايل 

لزي���ارة �لعا�شم���ة �لفرن�شي���ة �لت���ي يعت���دل فيه���ا 

�لطق�ص �مل�شم�ص و�جلاف.

وه���ي مثالية للعائ���الت و�لأزو�ج �أو �مل�شافرين 

�ملفردين �لذين يرغبون يف ��شتك�شاف �لعديد من 

�ملعامل �ل�شياحية للمدين���ة ومناطق �جلذب �شري� 

على �لأقد�م، وتقدم هيلتون باري�ص �أوبر� جتربة 

فندقي���ة ل مثي���ل له���ا يف �لعا�شمة، بف�ش���ل قربها 

م���ن معظ���م مناط���ق �جل���ذب �ملركزي���ة يف �ملدينة 

مث���ل �ل�شانزليزي���ه ود�ر �لأوب���ر� ومتحف �للوفر 

وغريه���ا �لكثري �لتي ميكن �لو�ش���ول �إليها �شري� 

عل���ى �لأق���د�م. كما يرت���ب هيلتون باري����ص �أوبر� 

رحالت يومية لل�شيوف لزيارة �لفندق �ل�شقيق.

إقبال العائالت الخليجية على منتجع »مازاغان« في المغرب
الجديدة ــ المغرب ــ 

 ك�ش���ف منتج���ع "ماز�غان �ل�شياح���ي" يف �ملغرب 

ع���ن �إقبال كبري من �لعائ���الت �خلليجية على باقات 

عرو�ش���ه �خلا�ش���ة ب�شه���ر رم�شان �ملب���ارك وف�شل 

�ل�شيف، حي���ث بد�أ �ملنتجع منذ بد�ية �شهر رم�شان 

�ملب���ارك وحت���ى �لآن باإ�شتقب���ال ع���ددً� كب���ريً� م���ن 

�ل�شي���اح �خلليجي���ني. وق���ال �شكوت لن���د�ل، مدير 

منتج���ع "ماز�غ���ان" �ل�شياح���ي: مت ت�شميم عر�ص 

رم�شان و�ل�شي���ف خ�شي�شًا لينا�شب زو�ر �ملنتجع 

م���ن منطقة �خللي���ج لال�شتمتاع بالأج���و�ء �ملغربية 

�ملحبب���ة �إليهم م���ع منحهم تقدمي���ات ��شتثنائية يف 

�ملنتج���ع، وذلك لتلبي���ة �حتياجاتهم ب�ش���كل ينا�شب 

�شه���ر رم�ش���ان �لكرمي، مث���ل تناول �أطي���ب �لأكالت 

�ملف�شلة يف منطق���ة �خلليج خ���الل �لإفطار وق�شاء 

�أمت���ع �لأوق���ات برفقة �لأهل و�لأ�شدق���اء يف �لعديد 

من مر�فقنا �لرتفيهية و�لريا�شية.

ويويل منتج����ع "ماز�غ����ان" �ل�شياح����ي �أولوية 

ق�شوى لر�حة نزلئه �خلليجيني و�شمان ق�شائهم 

لأ�شع����د �لأوقات د�خل �ملنتج����ع يف كل �أيام �ل�شنة 

وبخا�ش����ة يف �شهر رم�شان �ملب����ارك، حيث ميتلك 

�ملنتج����ع ع����دد م����ن �ملر�ف����ق �خلا�ش����ة بالأن�شط����ة 

�لرتفي����ه و�لريا�شية �لتي ميك����ن ��شتغاللها طو�ل 

ف����رتة �لإقام����ة، و�لت����ي تت�شمن رك����وب �لدر�جات 

�لهو�ئي����ة، و�شالت �للياقة �لبدنية، و�لدخول �إىل 

غرف حم����ام �لبخ����ار، وممار�شة ريا�ش����ة �لتن�ص. 

�أما بالن�شبة لالأطفال، فيمكنه����م �لعبور جمانًا �إىل 

مر�ف����ق ت�شلية �لأطفال طو�ل ف����رتة �لإقامة وهي: 

كل����وب  وكي����دز   ،  Baby Club كل����وب  بيب����ي 

Kids Club، ور��ص كلوب.

م�سقط -

�أعلن���ت عمانتل -�ل�شركة �لر�ئدة يف جمال تقدمي 

خدمات �لت�شالت �ملتكاملة �لوىل بال�شلطنة- عن 

عر�شها �جلديد لبيانات �لتجو�ل �لالحمدودة خالل 

�لرح���الت �جلوية عر�ص "جو�زك" للم�شافرين من 

م�شرتكي خدمة باقت���ي و خدمة حياك . وياأتي هذ� 

�لعر�ص بالتعاون مع �أون �ير OnAir’ -�ل�شركة 

�لعاملي���ة �لر�ئ���دة حللول �لنرتنت خ���الل �لرحالت 

�جلوي���ة، حيث يقدم عر�ص "ج���و�زك" للم�شافرين 

جترب���ة �لت�ش���ال �مل�شتم���ر بالنرتن���ت  عل���ى منت 

�لطائ���رة ي�شمن لهم �لبق���اء على �ت�ش���ال باأعمالهم 

وباأ�شرهم  حتى �رتفاع 40.000 قدم.

ويعد هذ� �لعر�ص �ل���ذي ي�شتمر حتى تاريخ 11 

���ا مثالًي���ا لأ�شح���اب �لأعمال  �أكتوب���ر 2016 عر�شً

و�مل�شافري���ن �لذين يف�شلو� �أن يكونو� على �ت�شال 

د�ئ���م باأعمالهم ، �إذ ي�شمح له���م �لت�شال بالنرتنت 

خ���الل رحالته���م �جلوية وم���ع �أكر م���ن 20 �شركة 

خطوط جوية ر�ئدة حول �لعامل.

و�شرح علي �شالح �آل حديد ، مدير عام �لت�شويق 

بوح���دة م�شرتك���ي �لتجزئة يف عمانت���ل: "يعد هذ� 

�لوقت من كل �شنة من ف���رت�ت �لذروة للم�شافرين، 

وق���د حر�شن���ا يف عمانتل �أن جنع���ل جتربة �ل�شفر 

�أك���ر متع���ة و�أك���ر ر�حة م���ن خالل تق���دمي عر�ص 

"ج���و�زك" خا�ص ببيانات �لتجو�ل كاأحد �حللول 
�ملبتك���رة و�لتي توفر قيمة م�شافة لهم، حيث مينح 

�لعر�ص م�شرتكينا بيانات ل حمدودة ملدة �شاعتني 

ب� 5 ريالت �أو ملدة 24 �شاعة ب� 8 ريالت فقط متكن 

�مل�شاف���ر من �لبق���اء على تو��شل د�ئ���م مع من يريد 

�أو �ل���رد على بري���ده �لإلك���رتوين �أو بب�شاطة تلقي 

حتديثات و�شائل �لتو��شل �لجتماعي".

م�شيًف���ا: "لتفادي �لفو�ت���ري �ملرتفع���ة، نقدم لكم 

بال�شر�كة مع �أون �ير OnAir �أف�شل قيمة للبقاء 

على �ت�شال بالنرتنت خالل �لرحلة، يف حني يقدم 

عر�ص �لتج���و�ل من "جو�زك" حلوًل ت�شمن ر�حة 

بال �مل�شافري���ن يف نطاق دول جمل����ص �لتعاون �أو 

�إىل �أوروب���ا �أو �أبعد م���ن ذلك.  حيث تتوفر خدمات 

�أون �ي���ر OnAir يف �أكر م���ن 20 من �خلطوط 

�جلوي���ة �لعاملية و�لت���ي ت�شمل �لط���ري�ن �لعماين، 

وطري�ن �لإم���ار�ت، وطري�ن �لحت���اد، و�خلطوط 

�جلوية �لقطرية".

وتق���دم حلول "جو�زك" لبيان���ات �لتجو�ل خالل 

�لرحالت �جلوي���ة �ت�شاًل م�شتمرً� بالإنرتنت فائق 

�ل�شرعة و�لذي يقدم بدوره جتربة خا�شة وممتعة 

للم�شافرين خالل �لرحل���ة. حيث ميكن للم�شافرين 

�لت�ش���ال بالإنرتنت ب�شرعة وبكل �شهولة وت�شفح 

حم���ركات �لبحث م���ن هو�تفه���م �لنقال���ة . وتتوفر 

�لإ�شافي���ة  �لقيم���ة  خلدم���ات  "ج���و�زك"  حل���ول 

للم�شافري���ن ح�شرًي���ا مل�شرتكي باقت���ي وحياك من 

عمانتل �إذ ميكنهم �ل�شرت�ك عن طريق �إر�شال "ج" 

�أو " J " يف ر�شالة ن�شية �إىل �لرقم 91199.

تفا�شيل �لعر�ص:

��شرت�ك �شاعتني           ��شرت�ك يوم و�حد

5 ر.ع                              8 ر.ع
ا�ستخدام غير محدود

وتعمل عمانتل وفق روؤية بعيدة �ملدى ت�شتهدف 

�مل�شاهم���ة �لفاعل���ة يف بناء م�شتقب���ل �ل�شلطنة عرب 

يف  و�لتقني���ة  �لت�ش���الت  قط���اع  يف  �ل�شتثم���ار 

�ل�شلطنة من �أجل تو�شيل خدماتها  يف كافة مناطق 

�ل�شلطن���ة وربطها حمليًا وعاملي���ًا. وتعترب عمانتل 

�شرك���ة �لإت�ش���الت �لر�ئدة يف �ل�شلطن���ة، و �ملزود 

�لرئي�ش���ي خلدم���ات �لت�ش���الت �ملتكامل���ة لالأفر�د 

و�ل�ش���ركات و�جلهات �حلكومي���ة، حيث تعمل على 

تعزيز �لزدهار  و�لنمو  يف جميع �لقطاعات حول 

�ل�شلطنة مع تقدمي مفهوم جديد لالأعمال.

تمتع ببيانات ال محدودة على ارتفاع 40.000 قدم

تواصـل مع العـالـم وأنت تحّلق
مع خدمة »جوازك« من عمانتل

■ علي بن صالح ال آل حديد
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طيران اإلمارات تشغل ايرباص
380 إلـى مـيالنو فـي أكـتوبر

دبــي ــ 

ك�شفت طري�ن �لإمار�ت �لنقاب عن خطط لتعزيز 

�ل�شع���ة �ملقعدي���ة عل���ى خ���ط دب���ي- ميالن���و وذلك 

بت�شغي���ل طائ���رة �إيربا����ص A380 ثاني���ة يوميًا. 

 300ER-777 ويوفر �لنتقال من طائرة بوينج

�إىل �يربا�ص ذ�ت �لطابق���ني 1834 مقعدً� �إ�شافيًا 

كل �أ�شبوع بني �ملدينتني، ما يزيد من فر�ص متابعة 

�ل�شف���ر للقادمني من ميالنو عل���ى نف�ص �لطر�ز من 

�لطائر�ت �لعمالقة �إىل �أ�شرت�ليا و�ل�شني وكوريا 

�جلنوبي���ة وجن���وب �ش���رق �آ�شيا م���ع توقف و�حد 

يف دبي. و�عتبارً� م���ن 1 �أكتوبر 2016، �شت�شغل 

طري�ن �لإمار�ت رحلتها »ئي كيه 91/ 92« بطائرة 

�إيربا����ص A380 بتق�شي���م �لث���الث درجات، توفر 

14 جناح���ًا خا�ش���ًا يف �لأوىل و76 مقعدً� يتحول 
�إىل �شري���ر م�شتو يف درجة رج���ال �لأعمال و401 

مقع���د مري���ح يف �ل�شياحي���ة م�شاف���ات رحب���ة بني 

�شفوف �ملقاعد.

بنظ���ام  �لدرج���ات  جمي���ع  يف  �ل���ركاب  وينع���م 

�ملعلوم���ات و�لت�شالت و�لرتفي���ه �جلوي �لفريد 

2500 قن���اة ح�شب  م���ن  �أك���ر  �ل���ذي يوف���ر   ice
�لطل���ب، بالإ�شافة �إىل خدم���ة �لنرتنت �لال�شلكي 

يتوفر  كما  �ل�شهي���ة.  �لطعام  Wi-Fi ووجب���ات 
ل���ركاب �لدرجت���ني �لأوىل ورج���ال �لأعم���ال عل���ى 

يف  فري���دة  جترب���ة   A380 �لإيربا����ص  طائ���رة 

�لأجو�ء، تت�شمن �أجنحة خا�شة و�ل�شاور �شبا يف 

�لأوىل ما يتيح لهم �لو�شول �إىل وجهاتهم وهم يف 

كام���ل لياقتهم. كما ميكن ل���ركاب �لدرجتني �لأوىل 

ورجال �لأعمال �ل�شرتخاء يف �ل�شالون �جلوي، 

�ل���ذي يتي���ح لهم �لتو��ش���ل فيما بينه���م وتناول ما 

يحلو لهم من ت�شكي���الت �مل�شروبات و�ملقبالت من 

�إعد�د م�شاهري �لطهاة.

وتقل���ع رحلة طري�ن �لإم���ار�ت �جلديدة »ئي كيه 

91« م���ن مطار دب���ي �لدويل يومي���ًا �ل�شاعة 3:45 
ع�ش���رً� وت�ش���ل �إىل مط���ار مالبين�ش���ا �ل���دويل يف 

ميالن���و �ل�شاع���ة 8:30 م�ش���اًء. �أما رحل���ة �لعودة 

»ئ���ي كيه 92« فتغادر ميالن���و �ل�شاعة 10:20 لياًل 

وت�ش���ل �إىل دب���ي يف �ل�شاع���ة 6:25 �شباح �ليوم 

�لت���ايل. وت�شغل طري�ن �لإم���ار�ت حاليًا 3 رحالت 

يومي���ًا ب���ني دب���ي وميالن���و، بالإ�شاف���ة �إىل رحلة 

يومي���ة م���ن ميالن���و �إىل مط���ار »جي���ه �ف كيندي« 

يف نيوي���ورك. كما تتيح ط���ري�ن �لإمار�ت لركابها 

مو��شل���ة �شفرهم �إىل �أكر م���ن 700 حمطة قطار 

يف �إيطالي���ا من خ���الل �شر�كته���ا مع هيئ���ة �ل�شكة 

�حلديد �لإيطالية )ترينيتاليا(.

القطرية للشحن تسير رحالتها
إلــى نيــويورك وهــاليفاكـس

الدوحة ــ 

 اأعلن���ت ال�شرك���ة القطري���ة لل�شحن اجلوي، ثالث اأكرب �شركة �شح���ن دويل يف العامل  عن بدء اإطالق 

رحالت �شحن جديدة اإىل مدينة نيويورك يف مطار جون كينيدي )JFK(، ومدينة هاليفاك�س الكندية، 

عا�شم���ة مقاطع���ة »نوف���ا �شكوتيا«، لرتف���ع بذلك اإجمايل ع���دد وجهات ال�شحن �شم���ن �شبكة وجهاتها 

املتنامية اإىل 54 رحلة متخ�ش�شة. و�شت�شرّي ال�شركة رحلة واحدة اأ�شبوعيًا من مدينة لوك�شمبورج، 

املركز القت�شادي النامي يف اأوروبا، وذلك على منت طائرات بوينج 777 - 200 اخلا�شة بال�شحن 

والقادرة على حمل 103 اأطنان. وباعتماد هذه الرحالت اجلديدة، �شتتمكن ال�شركة القطرية لل�شحن 

اجلوي من توفري عمليات نقل اأكرث �شال�شة ملختلف الب�شائع مثل �شرطان البحر واملاأكولت البحرية 

من كلتا املدينتني اإىل اأوروبا، وال�شرق الأو�شط، وجنوب و�شمال �شرق اآ�شيا عرب الدوحة.

و�شت�شاه���م الرحل���ة اجلدي���دة بزي���ادة �شعة الق���درة ال�شتيعابية خلدم���ات ال�شحن لل�شرك���ة القطرية 

لل�شحن، والتي �شهدت منوًا م�شاعفًا خالل الفرتة املا�شية. كما اأن الطلب على نقل الركاب املتزايد اإىل 

املرك���ز امل���ايل يف مدينة نيويورك دفع اخلطوط اجلوية القطرية اإىل اإ�شافة رحلة جوية ثانية يف مطلع 

مار����س املا�شي با�شتخ���دام طائرة A350 XWB، حيث بداأت رحالت الناقلة القطرية اإىل املدينة 

يف عام 2007 على منت طائرة بوينج 777. وت�شاهم رحلتا الركاب اليومية اإىل مدينة نيويورك يف 

نقل 125 طنًا من اإجمايل �شحن الب�شائع الأ�شبوعية.

وتكم���ن النتائ���ج الإيجابي���ة عن بدء ت�شي���ري الرحلة اجلدي���دة اإىل مدينة هاليفاك����س يف زيادة متكني 

ح�ش���ور اخلط���وط اجلوية القطري���ة يف كندا، اإ�شاف���ة اإىل خلق فر�س عمل جدي���دة يف جمال ال�شحن 

اجل���وي اخلا����س بال�شرك���ة يف املدينة. كما تق���وم ال�شركة بت�شغيل 3 رح���الت ركاب يف الأ�شبوع من 

مدين���ة مونرتي���ال الكندي���ة اإىل مطار حم���د الدويل يف الدوح���ة، حيث لدى ال�شرك���ة مكاتب يف مدينة 

مونرتيال التابعة ملقاطعة »كويبك«، ومدينة تورونتو التابعة ملقاطعة »اأونتاريو«.

الطيران العماني يكشف النقاب
عن برنامج مسافر السندباد الصغير

م�سقط ــ 

وجه����ات �لط����ري�ن �لعماين ،  �لناق����ل �لوطني 

لل�شلطن����ة، �لدعوة  للم�شافري����ن �ل�شغار و�لذين 

ترت�وح �أعمارهم ما بني 4 و 12 �شنة لالإن�شمام 

�إىل ع�شوية برنامج »م�شافر �ل�شندباد �ل�شغري« 

و�حل�ش����ول عل����ى رح����الت جماني����ة. وذل����ك من 

منطل����ق  �شعي����ه، �إىل خل����ق جتربة �شف����ر مميزة 

وثرية للم�شافرين �لكر�م من فئة �شغار �ل�شن،

و�شيح�ش����ل �مل�شافرون �ل�شغار على جو�ز�ت 

خا�ش����ة بع�شوي����ة برنام����ج »م�شاف����ر �ل�شندب����اد 

�ل�شغ����ري« على منت رحالته����م �جلوية بالطري�ن 

�لُعم����اين؛ �إذ ل يتوجب عليه����م �شوى �حل�شول 

عل����ى ختم كابنت �لطائ����رة وتوقيعه يف كل رحلة 

ي�شافرون على متنها مع �لطري�ن �لعماين. وعند 

جتمي����ع 10 �أخت����ام، ي�شبحو� موؤهل����ني بالتايل 

للف����وز برحل����ة جماني����ة مرجع����ة عل����ى �لدرج����ة 

�ل�شياح����ة �إىل �أي م����ن وجه����ات �لناق����ل ح�ش����ب 

رغبتهم و�ختيارهم.

و�يذ�نًا باإط����الق �أوىل حمالت برنامج م�شافر 

�ل�شندب����اد �ل�شغري، من �ملزم����ع �إ�شتكمال توفري 

�جل����وز�ت �خلا�شة بالربنامج على كافة رحالت 

�لطري�ن �لعماين �لدولية بتاريخ �أق�شاه �لعا�شر 

من �أغ�شط�ص من هذ� �لعام.

وقال ب���ول جريجورويت�ص، �لرئي�ص �لتنفيذي 

للط���ري�ن �لُعم���اين:  نح���ن ن�شع���ى يف �لط���ري�ن 

�لُعماين جلعل جتربة �ل�شفر جتربة مميزة وثرية 

لكاف���ة زبائننا �لكر�م. ومن ه���ذ� �ملنطلق، ي�شرنا 

�أن نك�شف �لنقاب عن ج���و�ز�ت ع�شوية »م�شافر 

�ل�شندباد �ل�شغري« �مل�شممة خ�شي�شًا مل�شافرينا 

من فئة �شغار �ل�ش���ن. و�أ�شاف جريجورويت�ص: 

»�شيت���م ت�شلي���م كل ع�شو م���ن �أع�ش���اء �لربنامج 

جو�ز خا�ص من �لط���ري�ن �لُعماين، ول يتوجب 

علي���ه �ش���وى خت���م ه���ذ� �جل���و�ز وتوقيع���ه م���ن 

قب���ل كابنت �لطائ���رة على منت كل رحل���ة ي�شتقلها 

�لأع�ش���اء. وحاملا يتمكن �لأع�ش���اء من جمع 10 

�أخت���ام بالإ�شاف���ة �إىل �لتو�قي���ع �مل�شاحبة على 

جو�زته���م، يح���ق له���م �ملطالب���ة برحل���ة جمانية 

مرجع���ة لأي من وجهات �لطري�ن �لعماين، وهو 

مايعد مبثابة فر�شة ر�ئعة ل�شتك�شاف �لعامل.

»�إيذ�ن����ًا  بالق����ول:  جريجورويت�����ص  و�ختت����م 

باإط����الق هذه �ملب����ادرة �لإ�شتثنائي����ة، ي�شرين �أن 

�أمنح كل من �شلطان، وميار، ومر�م �أبناء �ل�شيخ 

�أمي����ن بن �أحمد بن �شلط����ان �حلو�شني، �لرئي�ص 

�لتنفي����ذي لل�شرك����ة �لُعماني����ة لإد�رة �ملط����ار�ت، 

�ل�شندب����اد  »م�شاف����ر  لع�شوي����ة  ج����و�ز�ت  �أول 

�ل�شغ����ري«؛ لي�شبح����و� مبثابة �ل����رو�د لع�شوية 

هذ� �لربنامج. وعليه، نحن نتطلع خالل �لأ�شهر 

�لقادم����ة للرتحيب باملزي����د من �لأع�ش����اء �شغار 

�ل�شن من جميع �أنحاء �لعامل ».

�جلدير بالذكر �أن »�ل�شندباد« هو ��شم ع�شوية 

برنامج �لطري�ن �لُعماين ملكافئة ولء �مل�شافرين 

�لد�ئم����ني، و�لذي ي�ش����م �لآلآف من �لأع�شاء يف 

جمي����ع �أنح����اء �شبك����ة خط����وط �لناق����ل �لوطني 

�لدولية. وميكن لكل ع�شو من �أع�شاء �لربنامج 

�لإ�شتف����ادة م����ن جمل����ة م����ن �ملز�ي����ا و�لعرو�����ص 

�ملميزة �إىل جانب �خلدمات �مل�ش�شمة خ�شي�شًا 

به����دف مكافئته����م. �إن �لع�شوي����ة �حلالية ت�شمل 

تد�ش����ني  وم����ع  �أن����ه  �إل  �لبالغ����ني،  �مل�شافري����ن 

برنامج »م�شافر �ل�شندب����اد �ل�شغري« بات متاحا 

للم�شافري����ن �ل�شغ����ار �لآن �لإ�شتمت����اع بالعدي����د 

من �ملز�ي����ا �ملقدمة �إىل زبائ����ن �لطري�ن �لُعماين 

�لأكر متيزً� وولء.

االتحاد للطيران تفوز بثالث جوائز مرموقة في فئة الدرجة األولى
اأبوظبي ــ 

فازت �لحتاد للط����ري�ن بثالث جو�ئز مرموقة يف 

فئة �لدرجة �لأوىل �شملت جائزة »�أف�شل درجة �أوىل 

يف �لع����امل«، وجائزة »�أف�شل خدمات طعام على منت 

�لطائرة للدرجة �لأوىل يف �لعامل«، وجائزة »�أف�شل 

مقع����د للدرج����ة �لأوىل يف �لع����امل« ع����ن مق�شور�تها 

»م�شك����ن �لدرجة �لأوىل« و»�أجنحة �لدرجة �لأوىل«، 

وذل����ك يف �إط����ار جو�ئ����ز �ش����كاي تر�ك�����ص �لعاملي����ة 

�ل�شنوي����ة ل�شركات �لط����ري�ن �لت����ي مت �لإعالن عنها 

موؤخر� يف معر�����ص فارنبورو للط����ري�ن يف �ململكة 

�ملتحدة.

تعت����رب »جو�ئز �ش����ركات �لط����ري�ن �لعاملي����ة« على 

نطاق و��ش����ع مبثابة معيار عاملي للتميز على �شعيد 

�شركات �لط����ري�ن. ويت����م �ختيار �ش����ركات �لطري�ن 

�لفائزة بناًء على �لأ�شو�ت ونتائج ��شتطالع �لر�أي 

�ملمت����دة على م����د�ر 10 �شهور لأكر م����ن 18 مليون 

م�شافر جوي من �أكر من 100 دولة حول �لعامل.

و�أفاد كالوم لمينج، نائب �لرئي�ص ل�شوؤون تطوير 

جت����ارب �ل�شيوف بالحتاد للط����ري�ن، بالقول: »يف 

ع����ام 2014، قمن����ا باإع����ادة تعري����ف جت����ارب �ل�شفر 

على م����نت �لدرجة �لأوىل عرب تق����دمي جتربة جديدة 

متامًا عل����ى �متد�د كافة رحالتنا وتوفري مق�شور�ت 

��شتثنائي����ة على كافة طائ����ر�ت �أ�شطولنا �جلديد من 

طر�ز �إيربا�ص A380 وبوينغ 787 درميالنري. 

�أرق����ى  بتوف����ري  �مل�شتم����ر  �لتز�من����ا  ذل����ك  ويظه����ر 

م�شتوي����ات �ل�شف����ر للدرجة �لأوىل وتق����دمي جتارب 

�شفر مبتكرة وملهمة«.
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جزيرة رأس البر
مصيف السياح المصريين والعرب واألجانب

القاهرة - العمانية

تعد جزيرة ر�أ�ص �لرب مبحافظة دمياط �شمال 

م�ش���ر من �أجم���ل �لأماكن، وم�شي���ف ل مثيل له 

فهي وجهة لكث���ري من �مل�شريني و�ي�شا لل�شياح 

�لعرب و�لأجانب وخا�شة يف ف�شل �ل�شيف.

ور�أ�ص �لرب عبارة عن جزيرة على �شكل مثلث 

ر�أ�شه منطقة �لل�شان و�شلعه �ل�شرقي نهر �لنيل 

و�لغرب���ي �لبح���ر �لأبي����ص �ملتو�ش���ط وقاعدته 

�لقناة �ملالحية مليناء دمياط، وميتاز مناخ ر�أ�ص 

�ل���رب باعت���د�ل جوه وجفاف���ه و�حت���و�ء هو�ئه 

عل���ى ن�شبة م���ن �ليود ف�شاًل عن ك���رة �حلد�ئق 

و�لأ�شجار �لتى تك�شبه رونقًا وجماًل.

مليون زائر

وت�ش���ري �لح�شاء�ت �إىل �أن عدد زو�ر جزيرة 

ر�أ�ص �ل���رب �شيفا ي�شل �ىل ملي���ون �شخ�ص يف 

�لي���وم �لو�حد مما يجعلها مع �ل�شكندرية �كر 

�لماك���ن جذب���ا للم�شطاف���ني �لفارين م���ن �شدة 

�حل���ر، ووفق���ا للمعلومات �ملتاح���ة من حمافظة 

دمياط فان ر�أ�ص �لرب كانت �شاحية ياأتيها

تارة �شيادو �لأ�شماك ويقيمون عليها ع�ش�شهم 

وت���ارة يقيم عليه���ا �حلر�ص و�جلن���ود ثكناتهم 

وقد ياأتي �إليها �شكان دمياط يف �ملر�كب للنزهة 

و�ل�شيد و�لريا�شة.

وكان �لع���رب يف �لق���رون �لو�شط���ى يطلقون 

على هذه �ملنطق���ة »جيزة دمياط » و�جليزة هي 

�لناحي���ة �أوما يج���از �إليه، وملا ز�ره���ا �ملقريزي 

يف �لق���رن �خلام����ص ع�شر �شماه���ا يف ق�شيدته 

»م���رج �لبحري���ن« ث���م �شه���دت ر�أ����ص �ل���رب يف 

ع�شور �حلمالت �ل�شليبي���ة �أحد�ثّا رهيبة ففي 

ع���ام 1169وكان �شالح �لدي���ن �لأيوبي ليز�ل 

وزي���رّ� للخليف���ة �لفاطمي �لعا�ش���د و�شلت �إىل 

�شاح���ل دمي���اط �أ�شاطي���ل �ل�شليبي���ني يف نحو 

�أل���ف مركب حتمل ع�شر�ت �لألوف من �لفر�شان 

و�مل�ش���اة ونزلو� �إىل �ل���رب يف منطقة ر�أ�ص �لرب 

ثم حا�شرو� مدينة دمياط ثالثة وخم�شني يومّا 

وقاتلهم �شالح �لدين �إىل �أن �أجالهم عن دمياط 

بع���د �أن �أغ���رق له���م معظ���م �ملر�كب �لت���ي كانو� 

ي�شتقلونها يف �لبحر �ملتو�شط.

م�سيف

وق���د �نبهر �لعامل �لأملاين كوخ مب�شيف ر�أ�ص 

�ل���رب قائال �نه ق���د ي�شب���ح يومّا مل���ك �مل�شايف 

و�أ�شهره���ا �إذ ميت���از مبوقع���ه �جلمي���ل وهو�ئه 

�لنقي �جلاف و�شو�طئه �لذهبية وبعده عن

�ل�شو�شاء وهو �أقل رطوبة من جو �ل�شو�طئ 

�مل�شري���ة �لأخ���رى وتك���ر يف هو�ئ���ه كمي���ة » 

�ليود«.

ويف �لق���رن �لتا�شع ع�شر �ق���ام بع�ص �لأعيان 

1823 لل�شي���د و�لريا�ش���ة  �ل���رب ع���ام  بر�أ����ص 

له���م  و�شي���دو�  ومناظره���ا  جوه���ا  فاأعجبه���م 

�أكو�خ���ا م���ن �لأكي���اب و�حل�شري وم���ا لبثو� �أن 

�تخذو� هذ� �مل���كان م�شيفا لهم وتبعهم غريهم، 

و�أخ���ذ �مل�شيف يتطور عاما بع���د عاما ويتدرج 

م���ن ع�ش����ص قليلة متفرق���ة �إىل �شف���وف منظمة 

ب���ني �شاطئ �لني���ل و�لبحر، وت�ش���ري �ملعلومات 

�لتاريخي���ة �إىل �ن م�شي���ف ر�أ����ص �لرب �شهد يف 

بد�ية �لقرن �لع�شرين م�شروعات خمتلفة

تطوي���ر  �إىل  ترم���ى  �لأهمي���ة  يف  متفاوت���ة 

و�إ�ش���الح �مل�شي���ف، ويف ع���ام 1912م �شنعت 

�أب���و�ب �لع�ش����ص ونو�فذه���ا م���ن �خل�ش���ب بعد 

�أن ك������ان���ت ت�شنع من �لأك����ي���اب وتفتح وتقفل 

بجذب �حلبل.

وم���ن �أ�شه���ر �لأماك���ن يف جزي���رة ر�أ����ص �لرب 

منطقة �لل�شان حيث يلتقي �لبحر �ملتو�شط بنهر 

�لنيل، وهي مم�ش���ى �شياحي �أقيم علي �ل�شاحل 

�ل�شم���ايل �ل�شرق���ي للم�شي���ف مدعم���ًا بحو�جز 

لوقاي���ة �ل�شاحل من �لت���اآكل و��شبح���ت ملتقى 

لرو�د �مل�شي���ف يف �أوقات �لغروب وفى نزهات 

�مل�شاء لق�شاء �أ�شعد �لأوقات، ومت تطوير منطقة 

�لل�ش���ان لت�شبح منطقة خدم���ات وحتويلها �إىل 

منطق���ة ج���ذب �شياحي حمل���ي و�إقليمي ودويل 

مبا يتنا�شب م���ع قيمتها �لتاريخية و�جلغر�فية 

23 حم���اًل جتاري���ًا  ح���و�يل  �إن�ش���اء  حي���ث مت 

يف �ل���دور �ل�شفل���ي حت���ت �ملم�ش���ى و7 مقاهي 

م�شاح���ة كل و�ح���دة ح���و�يل 100م علي �لنيل، 

كم���ا مت �إن�شاء م�شرح مت���درج يف �جلهة �ليمني 

من �لل�ش���ان لتقدمي �لعرو����ص �لفنية وكذلك مت 

تنفيذ م�شروع لل�شوت و�ل�شوء يحكي نبذة عن 

تاريخ دمي���اط ومدينة ر�أ�ص �ل���رب ورحلة �لنهر 

حت���ى �لتقائ���ه بالبحر يف منطق���ة �لل�شان ف�شاًل 

ع���ن �إن�ش���اء فن���دق �شياحي عامل���ي ومركز دويل 

للموؤمتر�ت على قاعدة منطقة �لل�شان.

عالج طبيعي

�ما منطقة �جلربى �ل�شياحية بر�أ�ص �لرب فتعد 

�أوىل مناط���ق �لع���الج �لطبيع���ي يف م�شر نظر� 

لأنه���ا ��شتهرت من���ذ �لقدم برماله���ا �جلافة �لتي 

حتتوي عل���ي مادة »�لثوري���وم« �مل�شتخدمة فى 

ع���الج �أمر��ص �لروماتيزم و�آلم �ملفا�شل، ومن 

�لماك���ن �جلميلة بر�أ�ص �ل���رب �أي�شا �لكورني�ص 

�لبح���ري ب�شاط���ئ �لبح���ر �لأبي����ص �ملتو�ش���ط 

و�ل���ذي ميتد مبحاذ�ة �شاحل �ملدينة من بد�يتها 

�ىل نهايته���ا وه���و م���زود بخدم���ات �ل�شو�ط���ئ 

وعدد من �ملقاهي. كما ت�شتهر جزيرة ر�أ�ص �لرب 

ب�شاط���ئ �لنخي���ل �لذي �أقيم بخام���ات بيئية من 

�شع���ف وج���ذوع �لنخيل بجانب تزوي���ده بكافة 

�خلدمات لتخفيف �ل�شغ���ط على �شو�طئ ر�أ�ص 

�ل���رب و�شن���ع متنف�ص جدي���د لل���رو�د، وت�شتهر 

�جلزيرة ب�شياحة �لعائ���الت �و �ملجموعات من 

�ل�شح���اب رمبا لتف�شيل �ل���زو�ر �جلو �لعائلي 

لال�شتمت���اع بالطق�ص �لر�ئ���ع و�ملناظر �خلالبة، 

وي�شتمتع زو�ر �جلزيرة بتناول وجبات �ل�شمك 

�مل�شوي و�حللوي �لدمياط���ي �ل�شهرية بجانب 

زي���ارة معر����ص �لآث���ار �لر�قي �ل���ذي ت�شتهر به 

حمافظ���ة دمي���اط ويفد �إلي���ه �لعديد م���ن �لزو�ر 

لل�شر�ء من خمتلف �لدول.

  يزورها في الصيف مليون سائح كل يوم

اأحمد بن �شالح الغماري

مواهب عمانية 
على طريق 

العالمية
مم���ا ل �ش���ك في���ه اأن اأر�شن���ا احلبيب���ة به���ا م���ن 

املج���الت،  الكث���ري والكث���ري يف �شت���ى  املواه���ب 

ل�شيم���ا املج���ال الريا�ش���ي وبالأخ����س لعب���ة كرة 

القدم التي تعت���رب الأكرث جماهريية ومتابعة ولها 

�شغف حول العامل .

احلدي���ث ياأخذن���ا اإىل الك���رة العماني���ة وعندم���ا 

نتح���دث ع���ن املواه���ب والنج���وم فاإنن���ا مبا�ش���رة 

نفك���ر يف �شف���ري ال�شلطنة يف اأوروب���ا الذي ر�شم 

ه���دف وا�شح وعمل من اأجل���ه وقاتل حتى و�شل 

اإىل م���ا ي�شب���و اإلي���ه وه���و الآن م�شتم���ر يف نق�س 

�شجله بحروف من ذهب وهو يدخل عامه 15 يف 

اأوروبا  وه���و قائد املنتخب وخري �شفري لل�شلطنة 

داخل وخارج امللعب النجم  علي احلب�شي.  ولكن 

اق���ف اأحيان���ا يف التفكري ه���ل احلب�ش���ي ا�شتثناء 

؟!!. وه���ل من املمك���ن ان نرى يف القريب العاجل 

مواهب م�شابهة ت�شري على خطى احلب�شي؟.

ي���دور يف الو�ش���ط الريا�ش���ي املحل���ي ح���راك 

ايجاب���ي بعد تعاقد نادي الفي����س الإ�شباين الذي 

يلع���ب يف الدرج���ة الأوىل جن���ب العمالق���ة ري���ال 

مدري���د وبر�شلون���ة واتليتك���و مدري���د م���ع موهبة 

عماني���ة تاأل���ق يف ال���دوري ال�شوي�ش���ري املو�ش���م 

املا�ش���ي وخطف ود الالعب ع���زان التمتمي جنم 

منتخبن���ا الأوملبي ومت التوقي���ع معه ملدة مو�شمني 

لي�شب���ح اأول لع���ب عم���اين يح���رتف يف الدوري 

ع�ش���ام  الالع���ب  وكي���ل  نن�ش���ى  ول  الإ�شب���اين. 

ال�شنف���ري الذي عم���ل بجهد واحرتافي���ة بعالقاته 

اجلي���دة مع الأندي���ة الإ�شبانية الت���ي اثمرت اأي�شا 

عن طلب الأندية الإ�شبانية جتربة الالعب العماين 

ومن بينها نادي او�شا�شونا الإ�شباين الذي طلب 

جتربة قائد منتخبنا لل�شباب ولعب نادي ال�شيب 

�شالح اليحيائي، وطلب نادي خيتايف الإ�شباين 

ال���ذي يلع���ب يف الدرج���ة الثاني���ة الإ�شب���اين طلب 

جتربة جن���م منتخبنا ونادي النه�شة حممد فرج، 

واي�ش���ا نادي لوجاني�س الإ�شباين الذي يلعب يف 

الدرج���ة الأوىل طلب جتربة حامت الرو�شدي جنم 

منتخبنا الأوملبي.

وكان وكيل اأعمال الالعبني ع�شام ال�شنفري 

قد �شرح على ح�شابه يف "تويرت" ان الالعبني 

غ���ادروا اإىل اإ�شباني���ا وه���م الآن يتدرب���ون م���ع 

الأندي���ة ويت���م متابعتهم م���ن قب���ل الإدارة الفنية 

قبل التوقيع معهم بعقد احرتايف وكل الأمنيات   

له���م بالتوفيق ونتمنى ان يرفع���و ا�شم ال�شلطنة 

يف املحافل العاملي���ة . ولكن هل �شرنى ق�ش�س 

غ���رار جن���اح  عل���ى  الليج���ا  اأخ���رى يف  جن���اح 

احلب�شي يف الربميرليج؟.

شباك

الر�ستاق -

نظم����ت وز�رة �ل�شياحة ممثلة 

مبحافظ����ة  �ل�شياح����ة  �إد�رة  يف 

جن����وب �لباطن����ة بالتع����اون م����ع 

فريق جن����وم �لعلي����اء �لريا�شي، 

�ل�شياح����ي  �لرح����ال  فعالي����ة 

�ل�شغري.

وتهدف �لفعالي����ة �ىل �لتعريف 

مبفهوم �لوعي �ل�شياحي وتغيري 

�ل�شورة �لذهني����ة لل�شياحة لدى 

�لنا�شىء، بالإ�شافة �ىل �كت�شاف 

�لإم����كان �ل�شياحي����ة �لتي تزدخر 

تنظيم فعالية 
الرحال السياحي 

الصغـير في جنوب 
الباطــــنة

تعد أولـى مناطـق 
العالج الطـبيعي

في مصــر وتشــتهر 
بمـادة »الثـوريوم«
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تقــع فــي إقليم
مـازندران شــمال إيران 

بساتين خضراء 
وبحيرات على 

إمتداد جبال ألبرز
طهران - العمانية

تتكون منطق���ة عبا�ص �أباد �شمن جمموعة من 

�لب�شاتني �خل�ش���ر�ء و�لبح���ري�ت �لر�ئعة �لتي 

تق���ع على بع���د 9 كيلو مرت�ت م���ن مدينة به�شهر 

�لو�قعة على �متد�د �شل�شلة جبال �ألربز يف �إقليم 

مازندر�ن �شمال �إير�ن.

وت�شم منطقة عبا�ص �أباد عدة معامل ت�شتقطب 

�ل�شياح و�ملتجول���ني �أبرزها �له�شبة �ملطلة على 

بح���رية �ملجموعة وه���ي ه�شبة طبيعي���ة �شقت 

مد�رجه���ا قب���ل 500 ع���ام ليبن���ي مهند�ش���و تلك 

�حلقب���ة �لزمني���ة عم���ارة �شاهقة �أعل���ى �له�شبة 

وفيه���ا �أحو�����ص متنوع���ة �لأحج���ام و�ل�شجار 

�ملثمرة و�لأبنية �ل�شغ���رية ، و�أجمل ما يف هذه 

�ملجموعة �لقنو�ت �خلزفي���ة �لتي تو�شل �ملياه 

�ملتدفق���ة من �لأ�شفل �إىل �أعلى خالفا ملجرى �ملاء 

�لطبيعي مللء �لأحو��ص وري �لأ�شجار وهذ� ما 

يعترب قمة يف �لهند�شة و�لعم���ارة �آنذ�ك وقائما 

حتى يومنا هذ�.

مكونات

وعبا����ص �أباد تتك���ون �أي�شا من بح���رية و�شد 

مائ���ي وطاحون���ة هو�ئي���ة وبرج���ني مبنيني من 

�لطوب �لق���دمي، وقد بنيت ه���ذه �ملجموعة على 

�ش���كل مدرج عل���ى 3 مر�حل هند�شي���ة ر�ئعة يف 

�لبن���اء و�لت�شميم ، و�لب�شتان يق���ع على ه�شبة 

متتالي���ة  مدرج���ات  �إيج���اد  مت  طبيعي���ة  عالي���ة 

للو�شول �إليه حيث بنيت هناك عمارة ل�شرت�حة 

و��شتجم���ام �ل�ش���اه عبا�ص �ل���ذي كان حاكما يف 

�إير�ن منذ قرون م�شت.

وتوجد �أي�ش���ا �أحو��ص هند�شية ر�ئعة وبناء 

تاريخ���ي ت�شته���ر به �ملنطقة و�ش���د تتجمع خلفه 

مي���اه �لأنه���ار و�لأمط���ار وبن���ي عل���ى م�شاح���ة 

20مرًت� يف 20 مرًت� وت�شل قمته �إىل 10 �أمتار 

وتتجمع في���ه �أي�شا مياه �لينابيع ، وقد بني من 

�لأحجار �ل�شلبة �ملرت��شة هند�شيا وله فتحتان 

لت�شري���ب �ملياه �لفائ�ش���ة وتتجمع يف هذ� �ل�شد 

ح���و�يل 600 �ل���ف مرت مكع���ب من �ملي���اه حتى 

يومنا ه���ذ�. وتتاألف �حلديقة �و غابة �ملجموعة 

ه���ذه من عدة مناطق �شياحية متتد على م�شاحة 

138 هكتارً� مربعًا وهي منطقة ت�شتقطب ع�شاق 
�لطبيعة وحمبي �لتجول و�ملكوث يف �لغابات.

ويق���ول م�شوؤولون يف جمموع���ة عبا�ص �باد 

�ل�شياحي���ة �ن ه���ذه �لغاب���ة تع���د �أوىل �لغابات 

�ملحمية و�مل�شجل���ة ر�شميا وفيه���ا �أنو�ع كثرية 

من �حليو�نات و�لطيور و فيها �ملناظر �جلميلة 

و�جلب���ال �ل�شاهق���ة و�ل�شج���ار �لكثيفة وغيوم 

تب���دو عائمة. �م���ا �لب�شتان �خلا����ص بعمارة �و 

ق�ش���ر �ملجموع���ة فه���و ل يبعد �ش���وى 600 مرت 

عن مرك���ز �ملجموعة وم�شاحته ح���و�يل 4 �آلف 

مرت مربع وفيه بقاي���ا �آثار قدمية و�أطالل لأبنية 

رمبا كانت مر�كز حلر��ش���ة �مللك �شاه عبا�ص يف 

تل���ك �لفرتة عندما كان ي�شطاف يف هذه �ملنطقة 

�جلميلة ، وجميع هذه �لأبنية �لتاريخية مزينة 

باأن���و�ع م���ن �لب���الط �خل���زيف �لق���دمي ور�شوم 

جميلة وخطوط بارزة على �جلدر�ن .

اأبراج

ومن �برز �لأبر�ج يف هذه �ملجموعة هو �لربج 

�ملع���روف ب�"�لآجري" قطره 7 �أمتار وطوله 14 

م���رت� و��شتخدم يف بنائه ب���الط �شخري �شلب 

جد� ورمبا �ن هذ� هو �شبب بقاء و�شمود هيكل 

�ل���ربج حتى يومنا هذ� �أي بع���د مرور 500 عام 

من �لزمن خا�شة و�ن �لأبنية يف هذه �ملجموعة 

لل�شدم���ات  تق���ع يف منطق���ة رطب���ة ومعر�ش���ة 

�جلوية �ل�شديدة و�لتاآكل �ل�شريع.

وتوجد يف �ملجموعة �أي�شا طاحونة مائية تقع 

جنوب �لب�شتان �خلا�ص بامللك وهذه �لطاحونة 

كان���ت ت�شتخدم لطح���ن �أنو�ع �حلب���وب ل�شيما 

�لقم���ح و�إز�ل���ة ق�ش���ور �ل���رز وتق���دمي �حلب���وب 

�ملطحونة طازجة للملك وحا�شيته عندما ي�شيف 

يف ه���ذه �ملجموع���ة ، وت���دور رح���ى �لطاحونة 

بق���وة �ملي���اه �لتي تتدف���ق من �لقن���و�ت �لكبرية 

�لت���ي �شممها وبناها مهند�ش���ون معماريون يف 

تل���ك �حلقب���ة �لزمنية لال�شتفادة م���ن طاقة �ملياه 

يف تدوير �لطاحونة.

وبح���رية عبا����ص �أب���اد ه���ي بح���رية تاريخية 

جميلة تقع يف به�شهر �أي�شا مبحافظة مازندر�ن، 

وتبلغ م�شاحتها 10 هكتار�ت وتتو�شطها عمارة 

تاريخي���ة وه���ي جزء م���ن جمموعة عبا����ص �آباد 

�لأثري���ة ، �لتي �أمر باإن�شائها �ملل���ك �شاه عبا�ص ، 

وتقع بح���رية عبا�ص �آباد و�شط و�د عميق وتعّد 

من �ملناطق �لأجمل يف حمافظة مازندر�ن �شمال 

�إي���ر�ن ، و�مللك �ش���اه عبا�ص ومن �أج���ل بناء �شد 

تتجمع خلف���ه �ملي���اه �جلارية يف �ل�شت���اء ونقل 

كميات كبرية من �ملاء �إىل مز�رع �لرز .

أخبــار

فرانكفورت - العمانية

خف�ش���ت �شرك���ة »فراب���ورت« الأملاني���ة لإدارة 

ع���دد  ب�ش���اأن  توقعاته���ا  املط���ارات  وت�شغي���ل 

ع���ام  خ���الل  فرانكف���ورت  مبط���ار  امل�شافري���ن 

2016 ب�شبب الهجمات الإرهابية الأخرية التي 
حدثت يف اأوروبا.

وذك���رت ال�شركة، امل�شوؤول���ة عن ت�شغيل مطار 

فرانكف���ورت ال���ذي يع���د اأك���رب مط���ارات اأملاني���ا، 

اأن���ه »م���ن املمكن اأن يقل ع���دد امل�شافرين يف هذا 

املطار خالل هذا العام ب�شكل طفيف«.

وكان���ت ال�شركة تتوقع يف وق���ت �شابق زيادة 

يف ع���دد امل�شافري���ن مبط���ار فرانكف���ورت بن�شبة 

يتم�������شك رئي�س  ذل����ك،  باملئ���ة. ورغم   3 اإىل   1
جمل�س اإدارة ال�شركة »�شتيفان �شولته« باأهداف 

الرب���ح لع���ام 2016 لأن���ه يتوق���ع حتقي���ق رب���ح 

خا����س م���ن بي���ع ح�ش���ة ال�شركة يف مط���ار �شان 

بطر�شربج الرو�شي.

32.6 مليار عائدات 
إســــبانيا مــن 

السياحة في 6 أشهر
مدريد - العمانية

اأظه���ر بيان ر�شم���ي ارتفاع عائ���دات ال�شياحة 

الدولي���ة يف اإ�شباني���ا اإىل 69ر32 ملي���ار يورو 

يف الف���رتة بني يناي���ر ويوني���و املا�شيني ما ميثل 

من���وا قدره 2ر8 باملئة مقارنة بالفرتة نف�شها من 

العام املا�شي.

واو�شحت وزارة ال�شناعة والطاقة وال�شياحة 

ال�شباني���ة ان عائدات ال�شياحة الدولية يف �شهر 

يوني���و املا�شي وحده بلغ���ت 87ر7 مليار يورو 

ما ميثل بدوره ارتفاعا

بواق���ع 7ر12 باملئة مقارنة بال�شهر نف�شه من 

العام املا�شي.

واأ�شاف البيان ان ال�شياح الربيطانيني كانوا 

اأكرث ال�شي���اح الدوليني انفاقا يف الن�شف الأول 

من الع���ام احلايل تاله���م ال�شي���اح الوافدون من 

اأملانيا ثم بلدان ال�شمال الأوروبي على الرتتيب.

املحي���ط  يف  )الكن���اري(  ج���زر  ان  واأو�ش���ح 

الأطل�ش���ي احتل���ت املرك���ز الأول م���ن حيث حجم 

النف���اق خالل الفرتة بني يناير ويونيو املا�شيني 

تلته���ا منطقة )كتالونيا( �شمال �شرق ا�شبانبا يف 

ح���ني حل���ت )الأندل�س( ثالثا وج���زر )البليار( يف 

البحر الأبي�س املتو�شط رابعا.

وتع���د ا�شباني���ا ثالث اأكرب مق�ش���د �شياحي 

يف الع���امل بع���د فرن�ش���ا والولي���ات املتح���دة 

ال�شياح���ة  قط���اع  يرف���د  فيم���ا  المريكي���ة 

القت�ش���اد ال�شب���اين ب11 باملئ���ة من الناجت 

املحل���ي الجمايل ويوفر 12 باملئة من فر�س 

العمل يف خمتلف انحاء ا�شبانيا.

توقعات بانخفاض 
عدد المسافرين عبر 

مطار فرانكفورت
عباس أباد

تتكون من بحيرة وسد مائي وطاحونة هوائية وبرجين من الطوب القديم

بها قرية �لعلياء.

وم���ن �ب���رز فعالي���ات �لربنامج 

متنوع���ة  ترفيهي���ة  م�شابق���ة 

ونظافة عام���ة وم�شابقات ثقافية 

حو�ري���ة.  وجل�ش���ات  �شياحي���ة 

وتزخر حمافظ���ة جنوب �لباطنة 

طبيعي���ة  �شياحي���ة  مبقوم���ات 

�لق���الع  يف  ممثل���ة  وتر�ثي���ة 

و�حل�ش���ون بجان���ب �ل�شو�ط���ئ 

�لبحرية و�لعيون �ملائية مثل عني 

�لك�شف���ة وعني �لث���و�رة ومنطقة 

�حلوق���ني و�ف���الج جاري���ة طو�ل 

�لعام و�شل�شلة جبلية �شاهقة.
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أكالت عالمية

طريقة التح�سير

يحمر �لب�شل يف فرن حممى على حر�رة 200 درجة مئوية 

ملدة 45 دقيقة �أو حتى ي�شبح �لب�شل مطهو�. ثم ي�شتخرج من 

�لفرن، ويق�شر، ويفرم.

 ي�شخ���ن زي���ت �لزيت���ون يف مقالة كب���رية، وي�ش���اف �لثوم، 

و�لكزب���رة، ثم تطهى �ملكونات على نار متو�شطة �حلر�رة ملدة 

دقائق.  3 �إىل   2
ي�ش���اف �مل���اء، ومكعب���ات مرق���ة �لدج���اج ماج���ي مل���ح �أقل، 

وع�ش���ري �حلام�ص. ي�شاف �لب�شل �ملطه���و ويغلى، ثم يغطى 

ويرتك على نار هادئة ملدة 10 دقائق.

ت�شتخ���دم �ملطحن���ة �لكهربائي���ة �ملحمولة بالي���د �أو �خلالط 

�لكهربائ���ي، وتطحن �ملكون���ات حتى ت�شبح ناعم���ة ومال�شة. 

ت�ش���اف مكعب���ات �لدج���اج، وعود �لقرف���ة، و�مللوخي���ة. ترتك 

�ملكون���ات عل���ى �لنار مل���دة 15 �إىل 20 دقيق���ة �أو حتى ين�شج 

�لدجاج.

يقدم �لطبق مع �خلبز �ملحم�ص و�لأرز �ملطبوخ.

 طريقة التح�سير:

- يخلط يف وعاء �للحم �ملفروم و�لب�شل و�لثوم و�لطماطم و�لبقدون�ص و�لكزبرة و�لبهار�ت و�للحم.

- تعمل �لكفتة على �شكل �أ�شابع وت�شوى على �لفحم �و �لفرن.

- يحم�ص �لرز مع �لب�شل بالزيت و�لزبدة ويقلب مع �لرز و�ل�شبت وماء �لزعفر�ن ويطهى على نار خفيفة.

- يقدم على طبق �لرز وعليه �لكفتة وقليل من �ل�شبت و�شل�شة �لطماطم.

ملوخية بالدجاج
المقادير

�� حب���ات متو�شطة �حلج���م �أو 450 غ من 

�لب�شل

�� 2 ملعقة طعام من زيت �لزيتون

�� 5 ف�شو�ص من �لثوم٬ م�شحوقة

�� 1 كوب �أو 75 غ من �لكزبرة �ملفرومة

�� 3 �أكو�ب �أو 750 مل من �ملاء

����� 3 مكعبات من مرق���ة �لدجاج ماجي ملح 

�أقل

�� ¼ كوب �أو 60 مل من ع�شري �حلام�ص

����� 500 غ م���ن �ش���دور �لدج���اج منزوع���ة 

�جللد و�لعظم٬ �ملقطعة �إىل مكعبات

�� عود و�حد قرفة

�� 500 غ م��ن �مللوخية �ملثلجة و�ملذوب�ة.

حالوة
الجبن 

بالقشطة
المقادير

�� 1 كغم من جبنة �لعكاوي٬ �ملُقّطعة �إىل �شر�ئح رقيقة.

�� ½1 كوب �أو 240جم من �ل�شميد �لناعم.

�� 3 �أكو�ب من قطر �ل�شكر.

- مكّونات �حل�شوة

�� 3 �أكو�ب �أو 750 مل من �ملاء.

�� 1 علبة �أو 397ج من حليب ن�شتله �ملكثف �ملحلى.

�� ¾ كوب �أو 90 ج من دقيق �لذرة.

�� 2 مالعق طعام من ماء �لزهر.

طريقة التح�سير

- ُتنقع �جلبنة يف ماء بحر�رة �لغرفة �لعادية ملدة 4 �شاعات لنزع 

�مللح منها )ُيغرّي �ملاء كّل �شاعة( ثّم ُت�شّفى.

- يو�شع حليب ن�شتله �ملكثف �ملحلى و�ملاء، ودقيق �لذرة يف قدر 

كبرية، وُتغلى �ل�شل�شة مع �لتحريك �مل�شتمّر حتى تتكاثف.

- ُي�شاف ماء �لزهر وُيحّرك.

- تو�ش����ع �ل�شل�ش����ة جانب����ًا حت����ى ُت�شبح بح����ر�رة درج����ة �لغرفة 

�لعادية.

- تو�ش����ع �جلبنة يف وع����اء فوق ماء يغلي وحُت����ّرك �جلبنة حّتى 

تذوب. ُي�شاف �ل�شميد وُيحّرك ملدة ترت�وح بني 5 و6 دقائق.

- ُتر�����ّص 4 مالع����ق كب����رية م����ن قطر �ل�شك����ر �ل�شاخن عل����ى طاولة 

�لعم����ل وتو�ش����ع عجينة �جلبنة �ل�شاخنة فوقه����ا، ثّم تو�شع 4 

مالعق كبرية �أخرى من قطر �ل�شكر �ل�شاخن على �لوجه وُترّق 

�لعجين����ة بال�شوبك حتى ُت�شبح طبقة رقيق����ة ُتقّطع بعدها �إىل 

مربعات طول كل منها 7 �شم.

- ُيخل����ط مزيج �لق�شطة �لبارد حت����ى ي�شبح ناعما وُت�شكب ملعقة 

كبرية فوق كل قطعة من �لعجني وُتلّف.

- ُتقّدم حالوة �جلنب مع �لكمية �ملتبقية من �لقطر.

المقادير:

�� ½ كيلو حلم غنم مفروم.

�� 50 جر�م ب�شل مفروم.

�� 30 جر�م طماطم.

�� 20 جر�م ثوم.

�� 30 جر�م بقدون�ص مفروم.

�� 20 جر�م كزبرة مفرومة.

�� زيت/ زبدة.

�� 250 جر�م رز.

�� زعفر�ن.

�� 15جر�م �شبت مفروم.

 المقادير 

�� 1 كيلوجر�م حليب طازج

�� 1 كوب كبري �شكر

�� ن�شف كوب كبري �شعرية

�� ن�شف كوب كبري جوز هند

�� ن�شف ملعقة �شاي فانيليا

�� ربع كوب كبري �شمن

�� ربع كوب كبري زبيب

�� ربع كوب كبري بندق حمم�ص ومق�شر

�� 3 مالعق طعام ن�شا

�� ربع كوب كبري ماء

�� 2 ملعقة كبرية ع�شل نحل

�لديكور

�� 1 كوب كبري كرمي خمفوق

�� 10 حبات كريز

طريقة التح�سير 

�خلط���وة �لأوىل: د�خل وع���اء للغلي ن�شع �حلليب 

على �لنار حتى �لغلي���ان ثم ن�شيف �ل�شكر، �ل�شعرية، 

جوز �لهن���د، فانيلي���ا و�ل�شمن على ن���ار متو�شطة مع 

��شتمر�ر �لتقليب حتى متام طبخ �ل�شعرية يت�شاعف 

حجم حبات �ل�شعرية مع ��شمر�ر �لتقليب منزج �لن�شا 

و�ملاء وي�شاف �ىل �حلليب ثم �لبندق و�لزبيب يرفع 

م���ن على �لن���ار وي�شك���ب يف معون بريك����ص مدهون 

بطبقة من �ل�شمن ويرتك ليربد قليالن.

�خلط���وة �لثاني���ة: يده���ن م���ن �على بع�ش���ل �لنحل 

ويخب���ز بالفرن على درجة ح���ر�رة 240 مئوية حتى 

�حمر�ر �لوجه ثم يرتك ليربد متاما قبل �لتقدمي.

�لتقدمي: يقطع �إىل ��شكال مربعات ويزين بالكرمية 

و�لكرز �و ح�شب �لرغبة.

عزيزية 
بجوز الهند 

والبندق

كفتة مشوية مع
الرز بالزعفران والشبت
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تضم بحيرات وقالع وقصور تاريخية

إرث سياحي طبيعي في شرق إفريقيا
ومن بحرية “تانا” ونهر �لنيل مرورً� بجبال 

غريلت���ا وو�ش���وًل �إىل �شح���ر�ء �لدن���اكل ذ�ت 

�مل�شاهد �خلالب���ة وو�دي “�أوم���و” �لأخ�شر، 

لي�ش���ت هن���اك ح���دود لتن���ّوع �لت�شاري����ص يف 

�إثيوبي���ا �لت���ي تتمتع ب���روة حيو�نية مميزة 

�لوح�شي���ة  �حلم���ر  قبي���ل  م���ن   ، ومتنوع���ة 

و�لزر�ف���ات، وغريها من �حليو�ن���ات �لنادرة 

مثل �لقرد �أبو ق���الدة و�لذئب �حلب�شي، وفيما 

يل���ي نتعرف عل���ى بع�ص م���ن �أب���رز �لوجهات 

يف �إثيوبي���ا. فتعت���رب جبال “�شيمي���ان” �أعلى 

�شل�شل���ة جبلي���ة يف �إثيوبي���ا، وتتوف���ر عل���ى 

ث���روة نباتي���ة وحيو�نية متنوع���ة، مثل �لقرد 

ذو قالدة و�لذئ���ب �حلب�شي، ويف عام 2017، 

م���ن �ملتوقع �أن يتم �فتت���اح موقع تخييم فاخر 

يف �ملنطقة. ويعد جرف “غريلتا” �ل�شخري، 

�حد �ملو�قع �لطبيعية وميتاز بال�شخر �لأحمر 

�لل���ون، وي�شته���ر موق���ع �جل���رف ب���ني ع�شاق 

�لتنزه يف �لطبيعة.

الجبل المدخن

�مللّق���ب   ”Erta Ale“ جب���ل  يع���د  كم���ا 

باجلب���ل �ملدّخن، و�لو�ق���ع يف �أعماق �شحر�ء 

“�لدناكل”، من �لرب�كني �لن�شطة، تقع بجانبه 
برك���ة من �حلم���م �لربكانية �ل�شائل���ة. وتعترب 

قلعة “غوند�ر” �أحد �أبرز �ملعامل �لتاريخية يف 

�إثيوبي���ا، وهي عبارة عن جمّم���ع من �لق�شور 

و�لكنائ����ص و�ل�شطب���الت و�ل�شاح���ات �لت���ي 

تع���ود �إىل �لق���رن �ل�شابع ع�ش���ر. وهناك �أي�شا 

�ش���اللت �لني���ل �لأزرق، حي���ث ت�شق���ط �ملي���اه 

م���ن على �رتفاع 45 م���رتً� و�شوًل �إىل م�شيق 

�شخري. وتعي�ص يف و�دي “�أومو”، �أكر من 

50 قبيل���ة خمتلفة، و�لتي تتمي���ز برت�ث غني 
وخمتل���ف، ولع���ل �أ�شهره���ا قبيلت���ي “هامار” 

و”مور�شي”، �للتني متار�شان عدة تقاليد مثل 

�أطباق �ل�شّفة و�لنق�ص عل���ى �جل�شم بالأدو�ت 

�حلادة و�لر�شم على �جل�شم.

�أم���ا مدين���ة “لليبي���ال”، �لتي �أ�ش�شه���ا �مللك 

لليبال يف �لق���رن �لثاين ع�ش���ر، و�لتي تعرف 

بتاريخه���ا �لأث���ري، �لذي يت�شم���ن 11 كني�شة 

مبني���ة من �حلج���ر، حيث �شعى �ملل���ك لليبيال 

�إىل حتوي���ل �ملدين���ة �إىل “قد����ص جديدة” يتم 

فيها �تباع �ملذهب �لأثيوبي �لأورثوذك�شي.

وي�ش���م متحف �أدي����ص �أباب���ا ت�شكيلة كبرية 

م���ن �لأثريات وميكن للزو�ر م�شاهدة �لأدو�ت 

�لقبلّية �لقدمية، و�جلد�ريات و�لأدو�ت �مللكية 

�لت���ي تع���ود �إىل �ل�ش���اللت و�لإمرب�طوريات 

�لتي حكمت �لبالد يف �ل�شابق.

بحيرة تانا

وهناك �أدي���رة بحرية تانا �لتي ت�شمل �شبعة 

وثالثون كني�ش���ة تزين 37 جزيرة يف �لطرف 

�جلنوب���ي من بح���رية تانا، وميك���ن �لو�شول 

�إليها ع���ن طريق �لقو�رب من بحر د�ر، ويعود 

تاري���خ �لأدي���رة �إىل �لقرن �ل����17 عندما كانت 

�جلزر مكان���ا للريا�شة �لروحية لكل من رجال 

�لدين �لأرثوذك�ص و�لعائلة �ملالكة.

�أما �لطبخ �لإثيوب���ي متنوع ومن بني �أ�شهر 

�لأماك���ن لتناول �لطع���ام �لإثيوب���ي يف �لبالد 

مطع���م لو�ش���ي بجان���ب �ملتح���ف �لوطن���ي يف 

�أدي����ص �أبابا، و�لأخو�ت �لأربعة يف غوند�ر و

بيال. Seven Olives يف 

أخبــار

مدير عام جديد لفنادق 
بارك إن في ُعمان

م�سقط-

يت�شل���م نونو نيفا�س الإدارة العامة لفندقي بارك 

اإن م�شق���ط وب���ارك اإن الدق���م خلًف���ا للمدي���ر الع���ام 

ال�شاب���ق، ربي���ع زين، الذي بدوره ق���د تقلد من�شب 

املدير العام اجلديد لفندق رادي�شون بلو ال�شارقة، 

بالإمارات العربية املتحدة.

وب���داأ نون���و، الربتغ���ايل اجلن�شية، حيات���ه املهنية 

م�شيًفا جوًيا يف �شركة اخلطوط اجلوية الربتغالية 

)TAP(، ث���م غ���ري م�ش���اره املهن���ي لحًق���ا ليعمل 

يف قط���اع الفن���ادق. بع���د 22 عاًم���ا م���ن اخل���ربة 

يف قط���اع ال�شياف���ة الفندقي���ة، ان�ش���م نون���و اإىل 

جمموع���ة ريزيدور يف الفرتة م���ن نوفمرب 2004 

اإىل 2008، تقل���د خالله���ا منا�شًب���ا اإداري���ة هام���ة 

يف فن���دق رادي�ش���ون بلو روم���ا ورادي�شون �شا�س 

جراند هوتيل يف فرن�شا.

وخ���الل م�ش���اره املهني الذي ا�شتم���ر 22 عاًما 

يف قط���اع ال�شياف���ة الفندقي���ة، عم���ل نيفا����س يف 

العدي���د م���ن م���دن الع���امل مث���ل اإيطالي���ا وفرن�ش���ا 

ومالط���ة واإ�شباني���ا واملغرب وتون����س والربتغال؛ 

حي���ث كان يتمتع بخرية طويل���ة يف جمال الأغذية 

وامل�شروب���ات وعمل يف جمموع���ات فندقية عاملية 

مث���ل جمموعة فن���ادق هيلت���ون وجمموع���ة فنادق 

ومنتجعات �شتاروود.

ت���رك نيفا����س العمل يف القطاع مل���دة ق�شرية من 

2008 حت���ى 2012، ث���م ع���اد م���رة اأخ���رى اإىل 
جمموعة فنادق كارل�شون ريزيدور والتحق بفندق 

رادي�ش���ون بل���و مام���ي يوك���و هوتل، فريت���اون يف 

�شريالي���ون خالل ف���رتة ما قبل افتت���اح الفندق يف 

وظيفة املدير العام لفرتة ما قبل الفتتاح والفتتاح 

وم���ا بعد الفتتاح. ويف من�شب���ه اجلديد، �شيتوىل 

نون���و نيفا����س الإ�ش���راف عل���ى العملي���ات اليومي���ة 

لفندق���ي بارك اإن باي رادي�شون م�شقط، وبارك اإن 

باي رادي�شون الدقم يف ال�شلطنة.

الخطوط العراقية 
تعاود الطيران إلى أوروبا

بغداد - العمانية

ع���اودت �شركة اخلطوط اجلوية العراقية موؤخرا 

الطريان باجتاه اأوروبا .

اأعل���ن ذل���ك وزي���ر النق���ل العراق���ي وكال���ة عب���د 

احل�ش���ني عبط���ان. وقال عبط���ان اإن مكاتب ال�شركة 

م���ن  باحلج���وزات  �شتبا�ش���ر  والع���امل  الع���راق  يف 

بغ���داد والب�ش���رة والنج���ف اإىل كوبنهاك���ن، فيم���ا 

�شتت���واىل الرح���الت تباعا نحو لن���دن و�شتوكهومل 

وفرانكفورت يف الأيام املقبلة. وبني اأن هذا الإجراء 

لي����س رفعا للحظر املفرو�س على الطريان العراقي 

بل هو خطو متقدمة جدًا ل تقل اأثرًا اأو قيمة عن رفع 

احلظر حيث �شتتمكن العراقية بطائراتها وعالمتها 

الطائر الأخ�شر من التحليق يف الأجواء الأوروبية.

واأ�شاد وزير النقل باأهمية هذه اخلطوة واجلهود 

الكب���رية التي بذلت لتحقيقه���ا وكل من �شاهم فيها 

داعي���ا اإىل بذل املزيد لإعالن رف���ع احلظر بالكامل 

بعد اإزالة جميع مربرات ذلك.

يذك���ر اأن الحت���اد الأوروب���ي ق���رر يف احل���ادي 

ع�ش���ر من دي�شمرب العام املا�ش���ي، اإدراج اخلطوط 

اجلوي���ة العراقي���ة �شمن قائمة من���ع ت�شيري رحالت 

جوي���ة لأوروب���ا، وفيم���ا ب���نّي اأن الق���رار ج���اء لعدم 

الت���زام الع���راق بتنفي���ذ �ش���روط ال�شالم���ة املعتمدة 

لدى الحتاد اأكد اأن هذه القائمة تعد مهمة ل�شمان 

�شالمة مواطني الحتاد الأوروبي.

إثيوبيا

اأدي�ص ابابا ــ 

تتميز إثيوبيا بعمارتها وكنائســها التي أدرجت ضمن الئحة المواقع التراثية العالمية التابعة لليونيســكو. وتقع إثيوبيا في شرق إفريقيا، ومنذ عقود 
تســعى ألن تكون أهم وجهة ســياحية في إفريقيا بفضل طبيعتها وثقافتها المتنوعة وثراتها الغني. كما أنها راكمت إرثا من القصور والقالع والقبور، 
التي خلفتها اإلمبراطوريات والممالك التي حكمت البالد ومنها قلعة “غوندار” ومسّلة “أكسوم” الحجرية، كما تشهد العاصمة أديس أبابا ثورة عمرانية 

تتضمن توسيع مطار “بول” الدولي إلى جانب عدد من الفنادق الفاخرة، فضاَل عن مبادرات لتحديث خطوط القطار الداخلية والشوارع الرئيسية.

تمتاز بتنوع في 
التضاريس وثروة من 

الحيوانات النادرة
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يتطلع للجولة القادمة بسانت بطرسبرج في سبتمبر

قارب الطيران العماني يتوج بلقب 
جـولة اإلكسـتريم فـي هـامـبورج

هامبورج ــ خالد الجلنداني وعبداهلل الري�سي

ت������������وج فريق �لط����ري�ن �لُعم����اين �مل�شارك 

يف �ش�����ل�شل����ة �لإك�������ش����رتمي �ل�شر�عي����ة بطاًل 

�ش����باق����ات  �شل�شل����ة  م����ن  للر�بع����ة  للجول����ة 

�لإك�ش����رتمي و�لتي كانت م����ن �أ�شعب جولت 

هامب����ورج  �جل�ش�����������ور  مدين����ة  يف  �ملو�ش����م 

�لأل���مانية، ل �شّيم����ا يف �ليوم �خلتامي �لذي 

ه����د�أت فيه �لرياح وتركت �لقو�رب �ل�شر�عية 

ر�ك����دة ل ح����ول له����ا ول ق����وة لأغل����ب �شاعات 

�لي����وم، وبعد �أن ه�������بت ن�شائ����م �لرياح قبيل 

�خلتام قرر مدير �ل�شباق �إق����امة �شباق و�حد 

فقط ت�شاعف فيه �لنقاط، و��شتطاع �لطري�ن 

�لُعم����اين �أن يت�شب����ث ب�ش����د�رة �لرتتيب رغم 

�لتح����دي �لكب����ري �ل����ذي �شه����ده ه����ذ� �ل�شباق 

�لُعم����اين  �لفري����ق  �أ�ش����اف  وبذل����ك  �ليتي����م، 

ن�ش����ًر� �آخر �إىل �شج����ل �إجناز�ت����ه يف مو�شم 

�لإك�شرتمي 2016م.

يف ه����ذ� �ل�شب����اق جتل����ت ق����در�ت �لفري����ق 

يف ت����د�رك �لأو�ش����اع و�لتاأقلم م����ع متغري�ت 

�لط����ري�ن  فري����ق  وج����د  حي����ث  �لظ����روف، 

�لُعماين نف�شه متاأخ����ر� يف ذيل �لقو�رب بعد 

�لنط����الق، وكان �لو�ش����ع حرًج����ا للفري����ق ل 

�شيم����ا �للحظ����ات �لأخرية بع����د �أن عرب فريق 

�ألينج����ي �ل�شوي�شري خ����ط �لنهاية يف �ملركز 

�لثالث و�شمن يف ر�شيده 20 نقطة �إ�شافية، 

�ملرك����ز  يف  �لُعم����اين  �لق����ارب  حينه����ا  وكان 

�لأخ����ري، ولكن����ه ��شتط����اع �لتق����دم �إىل �ملركز 

�ل�شاد�ص مبناورة �شعبة �شد فريق لندروفر 

�لربيطاين و�شمن تفوقه على �ل�شوي�شريني 

بف����ارق نقطة يتيمة كفلت له �ملن�شة �لعليا يف 

م�شرح �لتتويج.

يف  �حلا�شم����ة  �للحظ����ات  جمري����ات  وع����ن 

�ل�شباق �لأخري قال �لربان مورجان لر�شون: 

"كانت حلظات �شعبة، وكانت �لرياح متقلبة 
ب����ني هبوب وخف����وت، وكّنا ندرك ب����اأن تفوق 

�ألينج����ي علين����ا بثالث����ة مر�ك����ز �شيكف����ل له����م 

لقب جول����ة هامب����ورج، وبالفع����ل ��شتطاعو� 

يف �أغلب مر�ح����ل �ل�شب����اق �أن يحافظو� على 

تفوقه����م علين����ا بف����ارق ثالث����ة مر�ك����ز بف�شل 

�شيا�شته����م �لذكي����ة يف �حل�شول عل����ى ن�شائم 

�لهو�ء وق����ر�ءة تقلبات����ه و�ختيارهم للجانب 

�لأف�شل من م�شم����ار �ل�شباق، ويف حلظة من 

�للحظات كّن����ا �شنفقد �لأم����ل يف �خلروج من 

م�شي����دة �ملركز �لأخ����ري، ولك����ن روح �لفريق 

كان����ت �أقوى من �لياأ�ص وكافحنا حتى وجدنا 

�للحظة �ملنا�شبة يف �آخر دورة من �ل�شباق".

و�أ�شاف لر�شون: "بع����د كل هذ� �لتوج�ص 

و�لرتق����ب، تنف�شنا �ل�شع����د�ء و�شعرنا بطعم 

حاف����اًل  كان  �مل�شم����ار  لأن  للف����وز  م�شاع����ف 

بالتحدي����ات ول �شيم����ا �لي����وم �لأخ����ري �ل����ذي 

�شعرن����ا فيه ب�شغ����ط كبري يف �نتظ����ار هبوب 

�لرياح و�قرت�ب حلظات �حل�شم".

و�أردف �لبّح����ار �لُعم����اين نا�ش����ر �ملع�شري 

�لذي كاف����ح بقوة �ليوم من �أج����ل رفع ترتيب 

�لفريق و�حلفاظ على �ل�شد�رة: "لعل بد�يتنا 

�ملوفق����ة يف �أول يوم����ني من جول����ة هامبورج 

كانت �شبًب����ا يف بقائنا يف ر�أ�ص �لقائمة، ويف 

�لي����وم �لثالث �كت�ش����ح �ألينجي �ملرك����ز �لأول 

و�شكل����و� عامل �شغ����ط كبري علين����ا، و�شعرنا 

باأن �لدفاع عن �شد�رة �لرتتيب لن يكون �أمًر� 

ي�شرًي�، ويف �ليوم �لأخري كّنا متاأرجحني بني 

م�شاعر �لرتقب للرياح وم�شاعر �لتوج�ص من 

خ�ش����ارة �ل�ش����د�رة، ولكن �لري����اح جاءت يف 

�شاحلن����ا، ول �ش����يء يو�زي فرح����ة �لفوز يف 

�للحظات �لأخرية.

و�أ�شاف �ملع�شري: "�ليوم �ختتمنا �جلولة 

�لر�بع����ة من ه����ذ� �ملو�ش����م و��شتطعن����ا �لفوز 

بثالث جولت منها، ولذلك فنحن يف �شد�رة 

�لرتتيب �لعام مبجموع 47 نقطة.

ق����ارب  �أن م�شارك����ة  �إىل  وجت����در �لإ�ش����ارة 

�ل�شباق����ات  ه����ذه  يف  �لُعم����اين  �لط����ري�ن 

وكون����ه �لناقل �لر�شم����ي لل�شل�شلة يعد فر�شة 

��شرت�تيجي����ة للو�ش����ول �إىل جماه����ري غفرية 

تق����ف عنده����ا �شباق����ات  �لت����ي  يف �ملحط����ات 

�لإك�ش����رتمي من خ����الل �لتن�شيق م����ع وكالت 

�ل�شف����ر و�ل�شياحة و��شت�شافة ع����دد من كبار 

�ل�شي����وف و�مل�شوؤول����ني، عالوة عل����ى تعزيز 

�لوجه����ات  يف  �لُعم����اين  �لط����ري�ن  ح�ش����ور 

�لقائمة حالًيا يف �أوروبا و�آ�شيا و�أ�شرت�ليا.

بروك�سل- 

�أنهى فري���ق عمان ل�شباقات �ل�شي���ار�ت �شباق 

�جلول���ة �لر�بع���ه لبطولة بالتك ب���ان �لوروبية 

و�لتي جرت على حلبة فر�نكو �شامب �لبلجيكية 

و�ل���ذي �إ�شتمر ملده 24 �شاع���ه متو��شلة باملركر 

�ل�شابع يف �لفئ���ة برو �م بعدما كان �لفريق قاب 

قو�ش���ني �و �أدنى من �إنهاء �ل�شباق �شمن �لثالثة 

�لو�ئ���ل لل�شب���اق ل���و ل ت�شري���ب �لزي���ت �ل���ذي 

ح�ش���ل بال�شي���ارة بعدما تالم�ش���ت �شيارة فريق 

عم���ان ل�شباق���ات �ل�شيار�ت ��شت���ون مارتن جي 

ت���ي 3 و�لت���ي حتمل �لرق���م 44 ب�شي���ارة �أخرى 

يف �حللب���ه مما �إ�شتدعى معه �لم���ر �ىل �لعودة 

�ىل م���ر�ب �ل�شيان���ه و�ل���ذي كلف �لفري���ق وقتًا 

ثمينًا كان بالم���كان �أن ي�شع �لفريق يف �ملقدمة 

وبالت���ايل �لو�ش���ول يف نهاية �ل�شب���اق للمر�كز 

�لثالثة �لوىل.

فريق عمان ل�شباقات �ل�شي���ار�ت �إ�شتعد جيد� 

له���ذ �ل�شباق م���ع �لدعم �لفني م���ن �شركة موتور 

بي����ص �لربيط���اين وكان �لفري���ق ق���د تاه���ل �ىل 

�ل�شباق �لنهائي م���ن �ملركز �لثامن بعد تاهيالت 

قوية م���ن �لف���رق �مل�شارك���ة يف �ل�شب���اق �لر�بع 

للبطولة على حلبه �شبا وتوىل �ملت�شابق جوين 

�د�م عملي���ة ت�شجي���ل �لتوقي���ت نياب���ة عن فريق 

عمان ل�شباقات �ل�شيار�ت وعقب �لبد�ية �لقوية 

للفري���ق عند �نط���الق �ل�شباق و�ل���ذي توىل فيه 

�لقي���ادة بنف�شه متكن �ل�شكتلن���دي من �ملجازفه 

و�لدخ���ول ب���ني �ل�شي���ار�ت ك���ي يك���ون �لفريق 

موؤه���ال م���ن �لبد�ي���ة للتم�شك مبر�ك���ز جيدة يف 

�ملقدم���ة وبالفعل قدم �د�م م�شت���وى ثابت طو�ل 

�ل�شاع���ه �لوىل �لت���ي قاد فيها �ل�شي���اره رقم 44 

��شتون و�رتن فانتاج ومتكن من �نهاء وقته يف 

�ملركز �لر�بع قافز� لأربعه مر�كز متتاليه.

وم���ع تغي���ري �ل�شائق���ني بع���د �ل�شاع���ة �لوىل 

جل�ص �شائق �مل�شنع ل�شتون مارتن تارنر خلف 

�ملق���ود و�لذي و��شل م�ش���و�ر �لتالق مع �لفريق 

حي���ث دخل ج���و �ملناف�شه م���ع بقي���ة �ملت�شابقني 

ب�شرع���ه ومتكن ه���و �لخر من �لتم�ش���ك باملركز 

ومع دخول �ل�شاعه �لر�بعه جل�ص بطل �ل�شلطنة 

�أحمد �حلارثي �شفري �لعالمة �لتجارية ل�شتون 

�فريقي���ا خل���ف  �ل�شلطن���ة و�شم���ال  مارت���ن يف 

مق���ود �شيارة �ل�شت���ون مارتن فانتاج جي تي 3 

ودخل �حللبه وه���و يف �ملركز 11 وبعد �شل�شلة 

جت���اوز�ت خاطف���ه متك���ن �حلارثي م���ن �عتالء 

�ش���د�رة فرق فئ���ة ب���رو �م ليلعب �لفري���ق دور� 

حموري���ا يف حتدي���د م�ش���ري ف���رق �ملقدم���ة يف 

�ل�شاعات �لقادمة.

ولكن م���ع �ل�شاع���ه �ل�شاد�ش���ة لل�شب���اق تفاجا 

�لفري���ق بح���دوث ت�ش���ادم ب�شي���ط م���ع �شي���ارة 

�خ���رى �لمر �لذي �دى �ىل �لعودة �شريعا ملر�ب 

�ل�شيان���ه لوج���ود ت�شري���ب للزيت م���ن �ل�شيارة 

وخوفا من تفاقم �لو�ش���ع فقد حاول �لفريق من 

ح���ل �مل�شكلة من جذورها وع���دم �ملجزفه باحلل 

�ل�شري���ع لذل���ك فق���د تاخ���ر �لفريق م���ن �خلروج 

م���ن مر�ب �ل�شيانه مما �ث���ر يف و�شعية �لفريق 

يف �ملناف�ش���ه ودخول �لكثري م���ن �ل�شيار�ت �ىل 

�حللبة للت�شابق من جديد وتاخر حروج �شيارة 

فري���ق عم���ان ل�شباق���ات �ل�شي���ار�ت م���ن منطقة 

�ل�شيانة.

وبع���د ت�شليح �لعطل �لفن���ي ومعاجلة م�شكلة 

ت�شريب �لزيت عادة �شيارة �لفريق �ىل �ملناف�شه 

م���ن جديد. وح���ول �ل�شب���اق �لر�ب���ع يف بطولة 

ب���الن ب���ان �لوروبي���ة يف بلجيكا يق���ول �لبطل 

�لعماين �أحمد �حلارثي » نحن يف غاية �ل�شعاده 

�ول لنه���اء ه���ذ� �ل�شب���اق �لط���ول يف �لبطولة 

و�ل���ذي يعترب �لرهق ج�شدي���ا بالن�شبة لل�شائق 

و�لفري���ق �لفني و�جلمي���ع وكمنظمني �ي�شا يف 

�ملرك���ز �ل�شابع يف �لفئ���ه برو �م وهو �شي جديد 

ننجه���زه نحن كفري���ق عماين م���ع �لد�عم �لفني 

موتور بي�ص«. و��ش���اف �حلارثي و�ملدعوم من 

وز�رة �ل�ش���وؤون �لريا�شية و�لط���ري�ن �لعماين 

و�لبنك �لوطن���ي �لعماين وبر �جل�شة وعمانتل 

بانه رغم طول فرتة �ل�شباق مل تكن هناك م�شكلة 

م���ن جانب �لفريق فق���د �دى �جلميع دور� كبري� 

يف جن���اح ه���ذه �مل�شارك���ة و�نا �شخ�شي���ا ��شكر 

جوين وديف���ون وتارنر على م�شاعدتهم للفريق 

للو�شول خلتام �ل�شباق وكذلك ��شكر كل من كان 

متابعا لنا �ثناء �ل�شباق.

فـــريق عـمان لسباقات السيارات يحل
ســابعًا ببطولة بالنك بان في بلجيكـا

فالح بن نا�شر الفالحي

دعم سياحة 
رياضة السيارات

تعت���رب ريا�شة ال�شيارات واحده م���ن اأهم الريا�شات 

ف الع���امل من حيث ع���دد متابعينها وم�شاركيها واي�شا 

تعت���رب كم�ش���در وعائ���د اقت�ش���ادي جي���د ج���دا للبل���د، 

وكونه���ا ريا�ش���ة مكلف���ة مادي���ا للف���رق اأو الأف���راد،  اإل 

اأنه���ا حمتاج���ة اإىل الكثري م���ن الدعم من قب���ل القطاعني 

اخلا����س واحلكوم���ي للنهو����س بهذه الريا�ش���ة ولرفع 

ا�شم ال�شلطنه عاليا يف البطولت اخلليجية اأو العاملية.

تتنوع ريا�شة ال�شيارات بني الفورومول 1، الدرفت، 

رايل، دراج ري�س، جوكارت، �شيارات الدفع الرباعي، 

حتدي التوقيت وغريها.

وتعت���رب ال�شلطن���ة واح���دة من اأب���رز ال���دول ا�شت�شافة 

لفعاليات ريا�شة الدرفت يف لل�شرق الأو�شط اأو اخلليج 

حيث حتظى بعدد جماهري، بالإ�شافة اإىل عدد مت�شابقني 

يف���وق 20 مت�شابقا له���ذه الريا�شة حيث ميار�شونها يف 

م�شاحة ر�شمية من خالل اجلمعية العمانية لل�شيارات.

و�شه���دت يف الآون���ة الأخرية اإزدياد ع���دد امل�شاركني 

واجلماه���ري، وهن���ا لبد م���ن امل�شوؤول���ني ان يعملوا على 

خط���ط وا�شرتتيجي���ات للم���دى القريب والبعي���د لزيادة 

تطوي���ر اجلمعية واإ�شافة فعالي���ة ال�شيارات يف خمتلف 

ال�شباق���ات م���ن اخلليج وال�ش���رق الأو�شط وق���ارة اآ�شيا 

واأي�شا عامليا.

فه���ذه النوعية من ال�شباقات عليها اقبال كبري من قبل 

اجلماه���ري املحلي���ة واملت�شابق���ني خا�شة �شب���اق الدرفت، 

وال���رايل ورايل الدف���ع الرباع���ي يف ال�شح���راء، ودراج 

ري����س، جوكارت، وم�شتقبال بالمكان التو�شع اإىل حلبة 

فورم���ول 1 و�شباقات التحمل 24 �شاع���ة. ولبد ان يتم 

تخ�شي����س موا�ش���م يف ال�شنة له���ذه الريا�شة من خالل 

عم���ل ج���دول يف اأجن���دة فعالي���ات يف حمافظ���ة م�شق���ط 

وغريها من املحافظات.

وعندما نتحدث عن من���و اقت�شادي عن طريق ريا�شة 

ال�شي���ارات فقد اظهرت الدرا�شات ان �شباق الفورومول 

1 ال���ذي يق���ام بامري���كا، فقد اثبت���ت مبدخول م���ا يقارب 
295 مليون دولر اأمريكي، من حيث ال�شياح والزائرين 
للبل���د، اأما بالن�شبة حللب���ة فورمول 1 يف مملكة البحرين 

فاإنها تدر مدخول اقت�شاديا يتجاوز 500 مليون دولر 

اأمريكي وفوائد مبا�شرة وغري مبا�شرة وتوفر احللبة ما 

يق���ارب 3000 وظيفة ل�شباق الفورمول 1 او ال�شباقات 

الأخرى كالدرفت او دراج ري�س وغريها.

ان �شياح���ة ريا�ش���ة ال�شيارات يف ح���ال مت ا�شتغاللها 

ال�شتغالل ال�شحيح باإمكانها ان جتذب عائد اقت�شادي 

للدول���ة م���ن حي���ث ال�شي���اح، اجلماه���ري، الزائري���ن للبلد 

وادخ���ال عم���الت �شعب���ة ودع���م رواد الأعم���ال من حيث 

عر����س منتجاتهم وترويجها اأو عم���ل اجتماع اأو موؤمتر 

�شحفي وتبادل املعلوم���ات مبركز املعار�س واملوؤمترات 

حي���ث تن�ش���ط احلرك���ة القت�شادي���ة حملي���ا م���ن حي���ث 

ا�شتخدامهم للموا�ش���الت، ا�شغال الفنادق واملنتجعات، 

زي���ادة حركة الطريان الداخل���ي واخلارجي، تن�شيط بيع 

املتاجر من اأبناء ال�شعب، وزيارة معامل ال�شياحية ب�شتى 

اأنواعه���ا واأي�ش���ا التع���رف عل���ى الع���ادات والتقاليد للبلد 

و�ش���راء التحف والهداي���ا التقليدية والتي تكون كذكرى 

لزياتهم ل�شلطنة عمان وغريها الكثري.

ام���ا من ناحية الفوائ���د الأخرى �شتوفر فر�شا وظيفية 

عالية لبناء البلد، و�شتطور البنية الأ�شا�شية، وزيادة يف 

ال�شتثم���ارات يف القطاع ال�شياحي من حيث زيادة عدد 

الفنادق واملنتجعات وال�شركات والتحدي بني ال�شركات 

واأي�ش���ا التكنولوجي���ا وقط���اع الت�ش���الت، و�شتك���ون 

كم�شدر دخل اآخر ميكن العتماد عليه غري النفط.

ولي����س ذل���ك فق���ط ب���ل �شتكون هن���اك قف���زة كبرية يف 

جم���ال ال�شناعة كم�ش���روع �شندان ال�شناع���ي واملعبيلة 

واملناط���ق  باملحافظ���ات  �شناعي���ة  ومناط���ق  ال�شناعي���ة 

الأخ���رى واأي�شا حرك���ة جتارية من خ���الل ميناء �شحار 

من ناحية ال�شحن وتفريغ املنتجات وغريها.

�ش���ورة  �شت�شن���ع  ال�شي���ارات  ريا�ش���ة  �شياح���ة  ان 

�شياحي���ة جدي���دة يف البل���د و�شت�شاه���م يف رف���ع ع���دد 

النزلء يف الفنادق كوجهة ريا�شية بحتة. ومن الأف�شل 

ان يت���م العم���ل ب���ني وزارة ال�شياحة واجلمعي���ة العمانية 

لل�شيارات والهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون والطريان 

العم���اين وبع�س موؤ�ش�شات احلكومة والقطاع اخلا�س 

من حيث اآلية تطوير هذه الريا�شة .

زاوية
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

كث���ريا ما يت���م التط���رق اإىل اأهمي���ة املحافظة على 

نظاف��������ة البيئ���ة، واحل����م���د لل���ه نح��������ن اأول دول���ة 

خليجي���ة تن�شئ وزارة للبيئة، وه���و ما يوؤكد اأهمية 

الوع����ي بالبيئة.

ولكن هناك فئة قليلة ل تلتزم بقواعد احلفاظ على 

البيئ���ة وتقوم بت�شويه مواق���ع �شياحية جميلة �شواء 

عن���د الأف���الج او ال�شواطئ او ف���وق الرمال. نذهب 

اإىل تل���ك املواق���ع ون�شتمتع ط���وال الوق���ت بالجواء 

ونق���وم بال�شوي والطبخ وغريه���ا من احلالت التي 

ت�شاحب الرحلة ال�شياحية.

وم���ع ان ديننا الإ�شالمي ح�شن���ا على ان النظافة 

م���ن الإميان والإن�ش���ان امل�شلم نظيف يحب النظافة، 

لك���ن م���ا يق���وم ب���ه البع����س ت�شوي���ه ل�ش���ورة امل�شلم 

وان�شان هذه الأر�س عامة.

�شاهدنا �شورا من بع�س ال�شياح ترمي خملفاتها 

على الب�شاط الأخ�شر يف �شاللة وترتك موقعها من 

دون نظافة اأو القيام بحمل ف�شالتهم ملوقع القمامة، 

بعد ان متتعوا باجلو والوقت. ويقوم اآخرون برمي 

عل���ب البارد وامل���اء وورق الكلينك�س من املركبة من 

دون مبالة عند ال�شواطئ التي يرتادونها با�شتمرار 

ويق�شون وقتا جميال وميار�شون الريا�شة بجانب 

ال�شاط���ئ كل ي���وم ول اأحد يفكر ان يحمل قنينة ماء 

لرميها من الزبالة اأو حتى الحتفاظ بها يف املركبة 

حتى و�شوله اإىل البيت او اأقرب قمامة.

ك���م �شتعم���ل اجله���ات املعنية يف تنظي���ف الأماكن 

ال�شياحي���ة وال�شوارع واحل���ارات والق���رى اإذا كنا 

نحن اأبناء هذا الوطن نرمي كل �شيء من دون ح�س 

باأهمية نظافة الوطن.

ه���ل الإن�ش���ان بطبع���ه يح���ب الق���اذورات ورم���ي 

الف�ش���الت يف بيت���ه واأي مكان يتواجد فيه من دون 

اح�شا����س باأهمي���ة النظاف���ة، لن اي اإن�ش���ان نظي���ف 

يف بيت���ه فه���و يح���ب النظاف���ة يف اي م���كان يتواجد 

في���ه، وبالت���ايل ل ير�شى ان يرم���ى عود كربيت يف 

ال�شارع او ورقة كلينك�س من �شيارته.

اجلهات املعنية وفرت كل ما ميكن توفريه وعلمت 

الن�ش���رات التوعوي���ة ووف���رت برامي���ل القمام���ة يف 

كل ح���ارة وقري���ة وعن���د ال�شواطئ، ولك���ن كل هذا 

ل ي�شل���ح اإذا مل يفك���ر الإن�ش���ان قب���ل ان يرم���ي اي 

�ش���يء من ف�شالته انه يلوث بيئت���ه ووطنه. واأن كل 

هذا الفعل يكلف ماليني الريالت ويحتاج اىل قوى 

عامل���ة اأجنبية لتنظيف الأماك���ن واملواقع ال�شياحية 

والعامة لن املواطن ل يعمل يف وظيفة عامل نظافة. 

فعلين���ا الإح�شا�س بتلك الأي���دي العاملة وهي تنظف 

م���ن خلفنا يف وق���ت �شطوع ال�شم����س ويف �شاعات 

ارتفاع درجات احلرارة ونحن لالأ�شف غري مبالني 

بت�شرفاتن���ا غري احل�شارية الت���ي ت�شوه بيئتنا التي 

هي تقع �شمن م�شوؤولياتنا.

yahmedom@hotmail.com

بيئتنا مسؤوليتنا 
ولــكـــــــن.. !

يوسف بن
أحمد البلوشي

3.1 % نمو سوق وقود الطائرات عالميا

الفجـر:

�سروق ال�سم�ص:

الظهر:

الع�سر:

المغرب:

الع�ساء:

4:23
5:43

12:16
3:42
6:45
8:00

مو�قيت 

�ل�صالة في 

م�صقط

�أرقـــام 

تهمــك

ا�ستعالمات رحالت مطار م�سقط الدولي:

ا�ستعالمات رحالت مطار �ساللة:

ا�ستعالمات الطيران العماني:

مركز ا�ستعالمات وزارة ال�سحة:

طوارئ ال�سرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234 خدمة العمالء خالل �ساعات الدوام الر�سمي:

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف بيت البرندة
24714262

هواتف متاحف السلطنة

القاهرة - العمانية

توقع تقرير جديد ن�شرته �شحيفة تر�فل ديلي نيوز منو �شوق وقود �لطري�ن �لعاملي مبعدل 

13ر3 باملائة خالل �لفرتة من 2020-2016.
وق���ال �لتقرير �ن �لزي���ادة يف عدد �لطائر�ت تعد من �لعو�م���ل �لهامة �لتي ت�شاعد على منو 

�ش���وق وقود �لطائر�ت حي���ث يتوقع �ن يزيد عدد �لطائر�ت يف �لعامل بو�قع 600ر32 طائرة 

بحلول عام 2034.

وتوقع �ن يهيمن �لقطاع �لتجاري على �شوق وقود �لطائر�ت �لعاملي بحلول عام 2020 مع 

��شتحو�ذه على 73 باملائة من �لير�د�ت.



هـــيا 
ننجـز أكثر

'تـرحـال' باقتنا الجديدة 
و المـثـيــرة للـسـفــر
إذا كـنـت تـرغـب بـالـسـفـر فـقـد قـمـنـا بـتـصـمـيـم
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معنا للحصول على باقة السفر المميزة 
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بطاقة بنك
مسقط و الطيران 
العماني االئتمانية

تمويل يصل إلى ١٠٫٠٠٠ ريال 
عماني بسعر فائدة ٣٫٥٪

تأمـيـن السـفـر
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