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مسقط ــ 

تســتضيف الســلطنة يوم 9 ديســمبر المقبل نهائي بطولة ريد بل كار بارك 
دريفت ألول مرة.  وســيحتضن ميناء الســلطان قابوس منافســات البطولة  من 
خالل مشاركة 13 متسابقا من 11 بلدا لخوض المنافسات في أجمل المواقع في 

محافظة مسقط.
وسيمثل السلطنة في التصفيات النهائية كل من بطل االنجراف علي البلوشي 
“لعلوع”، والمتسابق الصاعد هيثم الحديدي ، والبطل المخضرم طارق الشيهاني.

السلطنة تستضيف نهائي
بطولة ريد بل كار بارك دريفت

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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قطاع السياحة يقود قطار التنويع االقتصادي للمرحلة المقبلة

جاللة السلطان يواصل مسيرة الخير واالزدهار

مسقط- يوسف بن أحمد البلوشي

تحتفل الســلطنة يــوم الجمعــة 18 نوفمبر 
بمناســبة العيد الوطني الســادس واألربعين 
المجيد وهي تواصل مسيرتها الحديثة الوثابة 
نحــو تحقيــق المزيد مــن التقــدم واالزدهار 
للوطــن والمواطــن فــي كافة المجــاالت في 
ظــل القيادة الحكيمة لحضــرة صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد المعظم، حفظه 

اهلل ورعاه.
ويحمل هــذا اليوم لــكل أبناء هــذه األرض 
الطيبــة معاني ودالالت ومشــاعر فياضة نحو 
جاللــة القائد المفدى الــذي تحيط به القلوب 
وأفئدة أبناء الوطن عرفانا وحبا ووالء وشــعور 
يوازي حجم وقيمــة وأهمية ما يقوم به جاللة 
السلطان المعظم، أيده اهلل، ليس فقط كربانٍ 
ماهر لســفينة الوطــن ولكن أيضــا كصاحب 

رســالة للنهوض بالوطن والمواطن وتحقيق 
تطلعاتهما في كل المجاالت.

ومع سياســة التنويــع االقتصــادي التي تركز 
عليهــا اســتراتيجية » عمان 2040 »، ســيلعب 
القطاع الســياحي الــدور األبرز في قيــادة قطار 
برنامج التنويع االقتصادي الذي تضعه الحكومة. 
وعلمــت »وجهــات« انه مــن المنتظــر ان يبدأ 
تطبيق استراتيجية السياحة العمانية 2040 مع 
بداية الشهر المقبل انطالقا من محافظة ظفار 
من خالل التركيز على 10 واليات في المحافظة 
لمعرفــة مدى حاجتها لتأهيل البنية األساســية 
ووضعها فــي إطار محدد أمــام القطاع الخاص 
لالســتثمار فيها، حيث تركز الخطة على القطاع 
الخاص بدوره بنســبة 80 % بينما 20 % على 
الحكومة، بعدها سيتم االنطالق نحو المحافظات 
الخمس التي تركز عليها االستراتيجية من أجل 

تنفيذ مراحل التطوير. 

السلطنة تحتفل بالعيد الوطني 46 المجيد
افتتاحية

حينما يهل علينا ش��هر نوفمبر تزداد 
الفرحة في قل��وب كل مواطن، ويزداد 
خفق��ان دق��ات القل��ب ابتهاج��ا به��ذه 
المناس��بة التي تش��كل احتفاء بنهضة 
وطن وتقدير لم��ا انجزه القائد المفدى 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد المعظم، حفظه اهلل ورعاه.
إن كل مواط��ن يقدر وطن��ه ويدرك 
حجم االنجاز الذي س��اهم فيه كل من 
على ه��ذه األرض المعطاءة هو ايمان 
بأن الوط��ن أغلى من كل ش��يء ألننا 
نعي��ش على تراب��ه في أمان وس��الم 

وحب ووئام.
كثيرة هي االنجازات التي شهدها هذا 
الوط��ن العزيز بقيادة جاللة الس��لطان 
المعظم، أعزه اهلل، وقد ال يتسع المكان 
هنا لعدها ولكن هي شاهدة ومعاصرة 
م��ن كل م��ن يعيش عل��ى أرض عمان 

اإلباء والفخر والسالم واألمان.

تقدير نهضة الوطن

)تتمة ص 2(
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تتضمن إنشاء فندقين ومقاهي ومعرض لألحياء البحرية

وزير السياحة يدشن المرحلة األولى 
للواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس

مسقط ــ 

يرعــى وزير الســياحة أحمــد بن ناصر 
المحرزي اليوم األربعاء تدشــين المرحلة 
األولــى للواجهــة البحرية من مشــروع 
تطوير ميناء الســلطان قابوس، بحضور 
وزير التجــارة والصناعة الدكتور علي بن 
مسعود السنيدي وعدد من المسؤولين.

وتم تقسيم المشروع إلى أربعة مراحل 
ويتوقــع إنجــاز المرحلــة األولــى بحلول 
عام 2020،وتتضمن عــددًا من المرافق 
أعــداد  ستســتقطب  التــي  الترفيهيــة 
كبيرة مــن الزوار لالســتمتاع بتجربتهم 

فــي الواجهــة البحريــة، حيث ستشــمل 
ســوق الميناء الذي يحتضن المؤسسات 
الصغيــرة والمتوســطة ومركــزا تجاريًا 
ومنافــذ التســوق والمطاعــم والمقاهي 

وقرية ترفيهية متكاملة لألطفال.
كما تتضمن المرحلة األولى أيضا إنشاء 
فندق فئة )5 نجــوم( بمقابل مرفأ الميناء 
وفنــدق فئة )4 نجــوم( للعائالت وشــقق 
فندقيــة ومجمع تجاري يتوفر فيه عدد من 
المطاعــم والمقاهي والمحــالت التجارية 
البحريــة،  األحيــاء  ومعــرض  المتنوعــة، 
ومرفأ للســفن واليخوت السياحية، وسوق 
للحرفييــن العمانيين بما فــي ذلك منافذ 

لبيع المنتجات الحرفيــة العمانية، كما أن 
ســفينة )شباب عمان1( ســيتم احتضانها 
ضمــن المرحلــة األولــى لتكــون معرضا 
بحريا، باإلضافة إلــى العديد من المرافق 

التي تتناسب مع السياحة العائلية.
نصف مليار ريال

ويأتــي المشــروع الجديد بعــد إدخال 
بعض التعديالت على المشــروع السابق 
بحيث تــم النــزول بالتكلفــة الى نصف 
مليــار ريال بدال من مليــار ريال عماني . 
وتم تقســيم المشــروع إلى أربع مراحل 
يســتغرق تنفيذها من 8 إلى 10 سنوات. 

تبــدأ المرحلة األولى، وهــي أهم مرحلة، 
يونيو القادم وتنتهي في 2019، لتواكب 
الثقافيــة والرياضيــة الكبيرة  األحــداث 
القادمة للمنطقة. ومنها اكســبو 2020 
وكأس العالم 2022. وهي تتضمن مرفأ 
للصيادين مكمال لســوق األسماك الذي 
تنشئه بلدية مســقط حاليا، إليجاد بيئة 
متكاملــة تتوفر فيها جميــع االحتياجات 
من قاعــات لبيع األســماك والخضراوات 
والفواكــه ومطاعم للمأكــوالت البحرية 
ومحالت تجارية وأرصفة الستقبال قوارب 
الصيادين والســفن الخشــبية السياحية 

ومواقف متعددة األدوار.

فقد كان التعليم أساس استراتيجية 
التنمية الممتدة في كافة ربوع عمان، 
وكان وال ي��زال قطاع الصحة يحظى 
باهتم��ام الحكوم��ة، بجان��ب تنمي��ة 
الط��رق ورفع حياة اإلنس��ان العماني 
من حي��ث توفير الحي��اة الكريمة له. 
ورغ��م ما يش��هده العال��م اليوم من 
تحديات اقتصادية بس��بب انخفاض 
أسعار النفط لكن السياسة الحكيمة 
والنهج االستراتيجي يسير وفق رؤية 

بعيدة المدى.
فالي��وم نح��ن نض��ع رؤي��ة 2040 
لمرحلة تنموية جديدة تؤسس لجيل 

قادم من أبناء عمان األوفياء.
ان القطاع الس��ياحي أصب��ح واحدا 
من القطاعات الحيوية التي تؤمن بها 
الحكومة في تنويع مصادر الدخل. ان 
وضع االستراتيجية العمانية للسياحة 
2040 ب��ال ش��ك أس��اس توج��ه نحو 
تفعيل هذا القط��اع ليلعب دوره في 
سلة التنويع االقتصادي وجذب أعداد 
م��ن الباحثين عن عم��ل والدفع نحو 
تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة 

تكون محركا للقطاع السياحي. 
نق��اط على الح��روف س��وف تضع 
لتؤك��د ان برنام��ج تنفيذ ج��اء داعما 
لمرحلة نحتاج فيه��ا إلى وقفة أخرى 
تسرع من التنفيذ في خطط التنمية 
حتى نض��ع عمان في مص��اف الدول 
المتقدم��ة اقتصادي��ا وتنموي��ا رغم 
ري��اح التغيير االقتصادي��ة التي تهب 

على الدول ذات المصدر الوحيد.

تقدير نهضة
الوطـــــن

افتتاحية

)تتمة المنشور بالصفحة األولى(
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إسماعيل البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الدقم:

المنطقـة السـياحية بالدقـم تتمتع
بواجهة بحرية طولها 19 كيلومترا

حوار – صالح المعمري

البلوشــي  أحمــد  بــن  إســماعيل  أكــد 
نائــب الرئيس التنفيــذي بهيئــة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم أن المنطقة 
 2016 اســتقطبت حتــى نهايــة ســبتمبر 
استثمارات ســياحية تقدر بنحو 766 مليون 
ريال عماني، مشــيرا إلى أن عدد المشــاريع 
الســياحية القائمة والجــاري تنفيذها والتي 
تم التوقيع عليها يبلغ 16 مشــروعا تتضمن 
فنادق من فئة الـ 3 والـ 4 والـ 5 نجوم وشققا 
فندقية ومنتجعات ومنشآت سياحية متنوعة 
تشــتمل على المطاعم واالنديــة الترفيهية 
والمقاهــي والمحــالت التجاريــة والحدائق 
المائية والشــقق والفلل السكنية. وقال: إن 
المقومات السياحية التي تتميز بها المنطقة 
اجتذبــت العديــد مــن المســتثمرين مــن 
الســلطنة والخارج، مؤكدا أن هيئة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم عملــت على 
توفيــر البيئة المناســبة لنمو االســتثمارات 

السياحية بالمنطقة.
واجهة بحرية

للمنطقــة  الشــامل  المخطــط  ويتألــف 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم مــن عدد من 
المناطق االســتثمارية المتنوعــة من بينها 
منطقة ســياحية تبلغ مساحتها 26 كيلومترا 
مربعــا، وقال إســماعيل بن أحمد البلوشــي 
فــي حديث خاص لمجلــة الدقم االقتصادية 
وتنشــره "وجهــات": إن الهيئــة تعمل على 
تزويد المنطقة بجميع مرافق البنية األساسية 
من كهرباء ومياه وطــرق واتصاالت، وتتميز 
المنطقة الســياحية بواجهــة بحرية تمتد لـ 
19 كيلومترا، كما تم االخذ في االعتبار إنشاء 
شــاطئ عام على مســاحة واســعة لممارسة 
العديــد من األنشــطة الشــاطئية والمائية 
لتلبيــة احتياجات الســكان والــزوّار واقامة 
وســائل الترفيه واالستجمام والتخييم ويأتي 
ذلــك ضمّــن اعتبــارات برنامــج التخطيط 

الحضري للمنطقة السياحية في الدقم.
تطور سياحي مستمر

وأكــد نائــب الرئيــس التنفيــذي بهيئــة 
المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقم في 
حديثه، أن المنطقة حققت حتى اآلن العديد 
من المكاســب لقطاع السياحة في السلطنة 
وساهمت في اســتثمار رؤوس األموال محليا 
باالضافــة إلى اجتــذاب الشــركات األجنبية 
للعمــل فــي الســلطنة، كما ســاهمت أيضا 
في تنشــيط الحركة االقتصاديــة بمحافظة 
الوســطى بشــكل عام ووالية الدقم بشكل 
خــاص، موضحــا أن مطــار الدقــم الذي تم 
تشــغيله فــي 23 يوليــو 2014 ســاهم في 
تســهيل تنقــل المســافرين بيــن الدقــم 
ومسقط، كما ان ميناء الدقم هو االخر يمكن 
له ان يستقبل الرحالت السياحية عند اكتمال 

المرافــق المخصصــة لذلــك باإلضافة إلى 
الطرق البرية التي تربط الدقم بباقي واليات 

السلطنة.

مستثمرون متفائلون
وعــن نظرة المســتثمرين قال البلوشــي: 
لقد لمســنا من خــالل زياراتنا ومشــاركاتنا 
فــي المحافــل المحليــة والدوليــة اهتمــام 
المســتثمرين بالمنطقة التي تتميز بميزات 
نســبية وتنافسية تؤهلها ألن تصبح مقصدا 

سياحيا خالل الفترة القادمة.

وأضاف: هنالــك ارتياح واهتمــام من قبل 
المستثمرين المحليين والدوليين بالمنطقة 
الســياحية والموقــع الجغرافــي للدقم، وقد 
عبــروا عن رغبتهم في توســيع أعمالهم في 
هــذا الجانب واالســتفادة من ميــزة المكان 

وطبيعة المناخ المعتدل.
وأكــد ان المنطقة تشــهد تزايــد الطلب 
على االســتثمار في القطــاع الفندقي، وأرجع 
هــذه الزيادة إلى عدة عوامــل أبرزها المناخ 
االســتثماري وســهولة تقديم الطلب عالوة 
علــى ان المنطقة ستشــهد نمــوا اقتصاديا 

خــالل الســنوات القادمة، مشــيرا إلى وجود 
ثالثــة فنــادق بالدقــم حاليــا إال أن النمــو 
المتوقــع للمنطقة يتطلب تشــييد منشــآت 

فندقية جديدة.
توظيف الشباب

وقال إســماعيل البلوشــي في شأن حركة 
توظيــف الشــباب العمانــي فــي المشــاريع 
الســياحية: تسعى الهيئة بالتنسيق مع وزارة 
القــوى العاملة والشــركات العاملــة في هذا 
القطــاع إلى إعطــاء أولوية للشــباب للعمل 
فــي مجــال الســياحة والفندقة، وقــد قامت 
لجنة تنمية المجتمع المحلي في وقت سابق 
بتمويــل منــح دراســية بعضها فــي قطاع 
الضيافة والسياحة، كما ان الهيئة ممثلة في 
قسم المســؤولية االجتماعية تسعى بشكل 
مستمر إلشــراك الشباب بمحافظة الوسطى 
في برامج تعليمية لتســهيل حصولهم على 

وظائف في هذا القطاع.
جانــب  فــي  الهيئــة  بذلــت  وأضــاف: 
المســؤولية االجتماعيــة شــوطا كبيرا كي 
تنمي مهارات الشــباب ليتمكنوا من دخول 
سوق العمل وهذه البرامج مستمرة وتالقي 

قبوال ونجاحا كبيرين.   
ال تأجيل للمشاريع

وحــول تأثير االوضــاع االقتصادية الراهنة 
وتذبــذب أســعار النفــط على االســتثمارات 
الســياحية بالدقــم قال إســماعيل بن أحمد 
البلوشــي: إن المنطقــة ليســت بمعزل عن 
العالــم وهــي تتأثــر بالمحيــط االقتصادي 
والسياسي، ولكن رغم ذلك الهيئة مستمرة 
فــي تنفيــذ مشــروعات البنيــة األساســية 
التــي تعتبر محركا لالســتثمارات الســياحية 
بالمنطقــة، مؤكــدا أن الهيئــة لديها لجنة 
خاصة بالمناقصات وهي لم تتأخر في إسناد 
المشــاريع كما لــم تؤجل أي مشــروع مدرج 

ضمن خطتها.
استراتيجية السياحة

ونوه إســماعيل بن أحمد البلوشــي خالل 
حديثــه باالســتراتيجية العُمانية للســياحة 
2040، وقــال: لقــد حظيــت الدقــم بمكانة 
مميزة في االســتراتيجية التي اعتبرت الدقم 
بوابة واعدة للســلطنة لألعمال واألنشــطة 
التجارية ووجهة مثالية للراغبين في الحصول 

على مكان لالسترخاء والتمتع بالشواطئ.
وأضــاف: اقترحــت االســتراتيجيُة تطويــر 
منطقة تجمع ســياحي بالدقم خالل األعوام 
القادمة، وتعتبــر التجمعات الســياحية أحدَ 
المكونات الرئيسية لخطة التنمية السياحية 
التي أوصت بها دراسة االستراتيجية العمانية 
للســياحة مع وجود البنية األساسية الالزمة 
التي يجب توفيرها للزائرين والتي تعد ضمن 
عوامــل الجذب باالضافة الى وجود أنشــطة 

متميزة وخدمات ومرافق تدار بشكل جيد.

قال اســماعيل البلوشــي انــه تم في 
النصــف االول مــن عــام 2016 تنفيذ 
برنامــج ترويجي وتســويقي ســياحي 
علــى  إبرازهــا  بهــــــدف  للمنطقــة 
المســتوى الوطنــي واالقليمــي وعقد 
شراكات مع منظمي الرحالت السياحية 
على المســتوى المحلي واالقليمي من 
أجــل زيــادة أعــداد الســياح القادمين 
إلى المنطقة ورفــــع نســبة االشــغال 

الفندقي طيلة العام.
وأضاف: قامت الهيئة ممثلة في دائرة 
الترويــج بإعــداد مقترح لتســيير رحالت 
عارضــة الى الدقــم بالتعاون مــع وزارة 
الســياحة بحيــث تكــون الدقــم إحدى 
الوجهــات الواعــدة لســياحة الرحــالت 
العارضة من دول العالم المختلفة وذلك 
من خالل التعرف على مقومات المنطقة 
اللوجســتية  وقدراتهــا  االقتصاديــة 

الســتيعاب هــذا النــوع مــن الرحالت، 
وكذلــك التعــرف علــى أهم المشــاريع 
السياحية المســتقبلية التي سوف تقام 
فــي المنطقــة، باإلضافة الــى ذلك فإن 
دائرة الترويج تركز على جذب استثمارات 
محلية وأجنبية إلقامة منتجعات سياحية 
تخدم الحركة الســياحية المتوقعة خالل 

المرحلة القادمة.

ترويج وتسويق

استقطاب استثمارات 
سياحية بقيمة 766 

مليون ريال

خطط مستقبلية إلنشاء 
شاطئ عام للترفيه 

واالستجمام واألنشطة 
الرياضية

تنفيذ مشروعات البنية 
األساسية كمحرك 

لالستثمارات السياحية

■ إسماعيل بن أحمد البلوشي

■ مقومات سياحية تتمتع بها الدقم
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تضم وحدات بحيرة الجولف تجمعًا سكنيًا راقيًا

"موريا" توقع اتفاقية مع بنك مسقط 
لتزويد عمالئها بحلول التمويل العقاري

مسقط ــ 

وقعتَ موريا، الشــركة الرائدة في تطوير 
أكبر المشــروعات الســياحية المتكاملة في 
عُمــان، اتفاقيــة مع بنــك مســقط لتزويد 
بحلــوٍل تمويلية  والمســتثمرين  المُــالكَ 
مميزة لشــراء العقــارات في وحــدات بحيرة 
الجولف الســكنيّة الجديدة في جبل سيفة. 
وبموجــب هــذه االتفاقيــة، أصبــح بإمكان 
المواطنين والوافدين تملك إحدى الوحدات 
السكنية لدى موريا من خالل االستفادة من 
خدمات ومنتجات التمويل العقاري المختلفة 
التــي يقدمهــا لهم بنك مســقط في جميع 

فروعه المنتشرة في أرجاء السلطنة.
وقــال عبداهلل بــن تمان المعشــني، نائب 
مديــر عــام المبيعــات وتطويــر المنتجــات 
ببنك مســقط: كوننا رواد توفيــر الخدمات 
والتســهيالت المصرفية في السلطنة، فإننا 
نفخر بالتعاون مع شركة موريا لتوفير حلول 
التمويل العقاري التنافســية للمُشترين في 
مشــروعها جبل ســيفة. وإنني علــى ثقة أن 
االتفاقية والتي تتميز بتوفير حُلول تمويلية 
تُلبــي االحتياجــات المتنوعــة للمشــترين 
بسهولة إجراءاتها، سُتعزز من جهودنا التي 
طالما نبذلها لدعــم المواطنين والوافدين 
على حدٍ سواء وتتيح الفرصة لجميع العائالت 
لتملــك وحداتهم الســكنية التــي يحلمون 
بهــا موضحًا المعشــني ان برنامج » بيتنا » 
للتمويــل الســكني من بنك مســقط يقدم 
مجموعة من التســهيالت التمويلية المرنة 

للزبائن الراغبين في امتالك منازل او وحدات 
ســكنية خاصــة بهم او شــراء أراضــي لبناء 
المنازل أو غيرها من اإلســتخدامات العقارية 
حيث يعد البرنامج مــن البرامج الناجحة في 
القطــاع العقاري ويحقق انجازات متعددة في 

هذا المجال.
تعاون

مــن جانبــه، قال أحمــد دبــوس، الرئيس 
مــع  تعاوننــا  يُشــكل  لموريــا:  التنفيــذي 
بنك مســقط خطــوة مهمة في مشــروعنا 
سُــتتيح الفرصة أمام المزيــد من العائالت 
والمســتثمرين والــزوار لتمَلــك الوحــدات 
الســكنية التي يختارونها في بحيرة الجولف. 
وممــا ال شــك فيــه أنــه ومــن خــالل هذه 

االتفاقية، فإننا نواصل مسيرتنا التي بدأناها 
في مشروع جبل سيفة والتي تركز في المقام 
األول علــى إيجــاد فــرص وحلــوٍل للتملكَ 
تفــي بمتطلبات المشــترين وتُمكنهم من 
االســتفادة مــن أفضــل خيــارات التمويــل 

العقاري التنافسية في السوق.
وتضم وحدات بحيرة الجولف تجمعًا سكنيًا 
راقيًا يتكون من 14 مبنىً و118 شقة بغرفة 
وغرفتيــن نــوم وتتمتع جميعهــا بإطالالتٍ 
خالبة على ملعب الجولف ذي الحفر التســعة 
من تصميم شركة ’هارادين جولف‘. وكانت 
موريــا قد أطلقت هذه الوحــدات في أكتوبر 
2016 وتتوفر بأسعار تنافسية تبدأ بأقل من 

40000 ريال عُمانيّ.

افتتاح المكتب الرئيسي
لشركة طيران صاللة

صاللة - العمانية

افتتح امس بصاللة المكتب الرئيس��ي لش��ركة طيران صاللة وذلك تحت 
رعاية أكرم بن حس��ن المرزع مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة 
بمحافظ��ة ظف��ار بحضور مرهون بن س��عيد العامري مدير ع��ام المديرية 

العامة للسياحة بالمحافظة باإلنابة والرئيس التنفيذي للشركة.
ت��م خالل االفتت��اح تقديم نبذة تعريفي��ة حول أنظمة الش��ركة وهيكلها 
وأهم مستجدات العمل والموقع المقترح لمبنى العمليات والتشغيل وكذلك 
ت��م التعريف بالعروض التس��ويقية والتجارية المقدمة للش��ركة من الدول 
األخرى وأهم الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.

وكان��ت ش��ركة طيران صاللة قد عق��دت اتفاق تجاري مع ش��ركة الحلول 
المتح��دة لتقنية المعلومات لتنصيب حل��ول اودو البرمجية الذي يقدم حلول 
برمجية متكاملة لتحقيق كل متطلبات النمو ويتعامل معه أكثر من مليوني 
مس��تخدم حول العالم. كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة سفاري 
الذهبية والتي تضمنت تش��غيل خط صاللة- بوصاصو)بوتالند( بجمهورية 

الصومال وذلك لتسيير رحالت جوية مع مطلع شهر ديسمبر المقبل.
يذكر أن ش��ركة طيران صاللة ش��ركة عُمانية بالكامل أنشأت باستخدام 
نم��وذج مع��دل ألنظمة طيران الطائ��رات الصغيرة في مج��ال النقل الجوي 

وتتخذ من صاللة وصحار والدقم ومسقط قاعدة النطالقها.
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مسقط-  

يفتتــح الطيران العماني، الناقل الوطني للســلطنة، 
يــوم غــد 17 نوفمبــر، المركز المتخصــص للتدريب 
الجــوي، الذي تــم بنــاؤه في موقــع متاخــم للمبنى 
الرئيسي للشركة في مسقط. وســيتم افتتاح المبنى 
الجديــد بالتزامن مع إحتفاالت البــالد بالعيد الوطني 
الســادس واألربعين المجيد. ويمثل إستثمار الطيران 
العماني في هذا المرفــق التدريبي، إضافة مهمة في 
مســاهمة الشركة تجاه التنمية الشاملة في السلطنة، 
وقد تم التوقيع على إتفاقية إنشــاء المبنى الجديد في 
نوفمبــر 2015، حيث تبلغ تكلفة المشــروع حوالي 3 

ماليين ريال عماني.
وقال بــول جريجوروتش، الرئيس التنفيذي للطيران 
العماني في تصريح ســابق خالل التوقيع على اتفاقية 
بناء المركز: يمثل المركز المتخصص للتدريب الجوي، 
جزءا مهما من برنامج الطيران العماني الساعي للنمو 
والتطور، كما أنها تعد خطوة رئيسية في رفع إمكانيات 
الســلطنة في مجال التدريب المهني بشــكل عام. إن 
متطلبات تدريب الطيارين في الشركة اخذ بالنمو، في 
وقت ستعمل فيه أجهزة المحاكاة الجديدة على ضمان 

استعداد الناقل للمرحلة المقبلة مـن توسعها.
ويحتوي المركز الجديد على مرافق تدريبية عصرية 
متطورة، تقدم أعلى مستويات التوجيه المهني. نحن 
على ثقة بأن هذا المركز سيلعب مستقبليا دورا مهما 
في رفد عمليات الشــركة، في ظل النمو المطرد الذي 
يشهده األسطول والتوسع الكبير في شبكة خطوطنا 

في المنطقة وحول العالم .
ومــن بين األنظمــة الحديثــة التي زود بهــا مركز 
التدريــب الجديد، أجهزة محــاكاة الطيران المتطورة. 

فباإلضافة إلى كونه مطلبا أساســيا بموجب القوانين 
الدوليــة لســالمة الطيران، فإن التدريــب على أجهزة 
محــاكاة الطيران بات جزءا مهما مــن برامج التدريب 
المتقدمــة للطياريــن. وتــم توريــد أجهــزة محاكاة 
الطيــران من قبل شــركة "تــي آر يو سيميوليشــن" 
الكنديــة، إحدى أكثر الشــركات المصنعــة في العالم 

شهرة في هذا المجال.
وســيقدم المركز جهاز محاكاة كامــل للتدريب على 
الطائــرات مــن طراز إيربــاص ايه 330 وآخر مشــابه 

للتدريــب علــى طائــرات بوينج مــن طراز بــي 737. 
وباإلضافــة إلــى ذلك، تــم إضافة جهــاز تدريب على 
طائرات البوينج 737يخصص لبرامج تدريب الطيارين 
المســتجدين.  ويتضمن المركز أيضا النماذج المعدة 
لتدريــب طواقم المقصورات وتشــمل نماذج طائرات 
اإليرباص من طراز ايه 330 وبوينج من طراز بي 737 
وكذلك توفر جهاز محاكاة التشغيل لباب طائرة بوينج 
من طــراز دريمالينر بي 787. وتــم تصميم كل هذه 
النمــاذج لتمكين أفراد الطاقم من ممارســة وتطبيق 

جميع اإلجــراءات الالزمة للتعامل مــع حاالت الطوارئ 
كجــزء من دورات التدريب والتأهيــل لطواقم طائرات 

الطيران العماني.
عــالوة علــى ذلــك، فــإن وجـــــود مركــــز تدريب 
متخصــص لمحــاكاة الطيــران بالقــرب مــن المقر 
الرئيســي للطيــران العمانــي مــن شــأنه أن يدعم 
إستراتيجية الطيران العماني الرامية لتقليل التكاليف 
فــي جميع مجــاالت عملياتــه، ومنها تجنــب النفقات 

الباهظة للتدريب في الخارج.

بكلفة 3 ماليين ريال

الطيران العماني يفتتح غدًا مركز التدريب الجوي

■ بول جريجورويتش

نرفع أخلص التهاني والتبريكات
إلى مقام

حضرة صاحب الجاللة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه اهلل ورعاه

بمناسبة العيد الوطني
الـ 46 المجيد

 لمسيرة النهضة المباركة

كل عام وعمان بقيادة جاللتكم في أمان 
وسالم ورخاء وبناء تنموي 

جريدةمؤسسة الثراء للصحافة والنشر  -
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وعــن خطــط زيــادة عــدد غــرف االيواء 
الفندقية، قال المحرزي: إننا حسب الخطط 
المرســومة فإننــا نأمل بحلــول 2020 أن 
نصــل إلــى حوالــي 20 ألف غرفــة فندقية 
ونحن اليوم وصلنا إلى قرابة 18 ألف غرفة 
مما يؤكد أننا نســير فــي منهج صحيح في 
توفير أعداد الفنادق والغرف.  وإننا شــهدنا 
مؤخــرا افتتاح فنــدق شــيراتون عمان مما 
أضاف عددا جديدا من الغرف الفندقية كما 
سنشــهد افتتاح عدد من الفنــادق األخرى 

خالل المرحلة القادمة.
كمــا أننا نــدرس االنفتــاح على أســواق 
ســياحية جديدة لجذب أعداد من السياحي 
للســوق العمانــي . كما أن هنــاك اهتماما 
كبيــرا بتطويــر البنيةاألساســية للقطــاع 
بهدف تحريك السياحة الداخلية التي نعود 

عليها في تعزيز الحركة السياحية.
تصنيف عالمي

وصنفت مجلــة لونلي بالنيــت التي تعد 
أكبر مرجع ودليل سفر حول العالم، السلطنة 
في المرتبة الثامنة ضمن أفضل الدول التي 

تتوجب زيارتها خالل العام 2017. 
وتعد الســلطنة هي الدولــة الوحيدة من 
بين دول مجلــس التعاون الخليجي والدول 
العربية والشــرق األوســط التي تصل إلى 

هــذه القائمة لهــذا العام، كمــا أنها المرة 
األولــى التي تــدرج فيهــا المجلــة الرائدة 
ســلطنة عُمــان ضمــن "أفضــل وجهــات 

السفر" منذ العام 2009.
من جانبه قال ســالم بن عدي المعمري، 
مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة: 
"لطالما كانت ســلطنة عُمان وجهة جاذبة 
للســياح من مختلف أنحاء العالم لما تتمتع 
به من طبيعة خالبة تتنــــوع ما بين الجبال 
واألوديــة والصحارى والشــواطيء. كما أن 
الســلطنة معروفــة دوليًا باســتضافة أهم 
األحــداث الرياضية التي عززت من مكانتها 
كوجهة سياحية رائدة على النطاق الدولي. 
فــي هــذه  الســلطنة  ويمثــل تصنيــف 
المرتبـــة المتقدمة ضـــمن أبرز الوجهات 
الســياحية التــي تتوجب زيارتهــا في العام 
2017 من قبل أكبر مرجع ودليل ســــياحي 
دوليــًا مصدر فخر لنا، ونتطلع إلى تشــجيع 
المزيد من المسافرين على زيارة السلطنة 
للتمتــع بتجربــة الضيافة غير المســبوقة 

وجمال الطبيعة اآلسرة.
بلد غني

إدارة  مديــر  الجابــري  حســن  وقــال 
السياحة بمحافظة شــمال الباطنة، أن هذا 
التصنيف يؤكد أن الســلطنة بلد ســياحي 

غنــي بمقوماتــه الجغرافية وإننــا مقبلون 
علــى خطــوة جديــدة خاصــة مــع تطبيق 
اســتراتيجية الســياحة العمانية. وأشار إلى 
أن هناك خططا للعمل على تطوير عدد من 
المحافظات تباعا ضمن خطة االستراتيجية 
وهذا يوزع برامج التنمية للقطاع الســياحي 
مع زيادة أعداد الفنادق والمنتجعات ووجود 
المحميات التي تضيف مزارا ســياحيا لجذب 
السياح. مؤكدا أن مع هذا التصنيف يتوجب 
علينا أن نعمل على تطوير البنى األساســية 

للقطاع لكسب عدد من األفواج السياحية.
نجـــاح

وقال ســامر خير مدير عام منتجع ماريوت 
صاللة في مرباط أن وصول الســلطنة إلى 
هــذه المرتبــة يؤكــد أن سياســة حكومة 
جاللة الســلطان المعظم تحقــق األهداف 
التي وضعتها لهذا القطاع الحيوي.  وأشــار 
إلى أنه يالحظ اليوم الحركة السياحية التي 
تشــهدها الســلطنة وخاصة محافظة ظفار 
مما يبشــر بتدفق ســياحي مباشر كبير من 
دول اوروبا خاصة مع تسيير رحالت مباشرة 
من أوروبــا.  وأكد على أهمية فتح أســواق 
جديدة أمام الحركة الســياحية مثل السوق 
الروســي والســوق الصيني من أجل تعزيز 
الحركة الســياحية إلى السلطنة في ظل ما 

تزخر به من مقومات سياحية.
جديــر بالذكــر ان الســلطنة تمكنت من 
اســتقطاب أكثر من 2 مليون زائر من كافة 
أنحــاء العالم خــالل العــام 2015، وتتطلع 
ضمــن اســتراتيجيتها الوطنيــة الجديــدة 
للســياحة إلى مضاعفة أعداد الزوار وجذب 

أكثر من 5 ماليين زائر بحلول 2040.
كما حصلت ســلطنة عُمان على المرتبة 
التاســعة دوليًا على قائمة أكثر الدول أمانًا 
وسالمة للمســافرين والســياح وفق تقرير 
الســفر والســياحة الــذي صدر مؤخــرًا عن 

منتدى االقتصاد العالمي.

عالمياً 
كوجهات سفر 
يتوجب زيارتها 

في 2017 نة
ط

سل
ال

المحرزي:
التصنيف يؤكد إننا 

تسير في الطريق 
الصحيح لتنمية القطاع 

السياحي

المعمري:
مصدر فخر لنا ونتطلع 

إلى تشجيع السياح على 
زيارة السلطنة للتمتع 

بتجربة الضيافة العمانية

مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي

أكــد وزيــر الســياحة أحمد بــن ناصر 
المحــرزي، أن حصــول الســلطنة علــى 
المرتبــة الثامنة ضمــن أفضل الوجهات 
السياحية التي يتوجب زيارتها في 2017 
يؤكد أن الســلطنة تســير فــي الطريق 

الصحيح في قطاعها السياحي.
وقــال المحرزي فــي تصريــح خاص لـ 
"وجهــات " أن هــذا التصنيــف يحملنــا 
مســؤولية كبيرة في التزامنا نحو تطوير 
القطاع الســياحي بشــكل أكبــر والعمل 
بمهنيــة تضيــف جانبا مهمــا نحو جعل 
القطــاع الســياحي أحــد روافــد التنويع 

االقتصادي.
وأشار وزير السياحية إلى أن استراتيجية 
النقــاط علــى  2040 تضــع  الســياحية 
الحروف من أجل بناء قطاع سياحي يحقق 
األهداف التنموية من هذا القطاع الحيوي 
الذي حبا اهلل به سلطنة عمان العديد من 
المكونات السياحية المتنوعة التي تجعل 

منها وجهة سياحية بارزة.

■ حسن الجابري

■ أحمد بن ناصر المحرزي

■ سالم بن عدي المعمري

■ سامر خير
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خصب ــ 

يأخذ فصل الشــتاء في محافظة مسندم 
رواجا ســياحيا كبيرا، ويبدأ عديد الســياح 
بالتدفــق علــى المحافظة، إلشــباع رغبة 
التنــزه والســياحة والترفيه عــن النفس، 
ومن الوجهات التي تشــهد إقباال سياحيا 
، شــواطئ محافظة مســندم التــي تعتبر 
الوجهــة الســياحية األكثــر إقبــاال مــن 
جميــع الفئــات العمريــة والنوعيــة ومن 
مختلــف الجنســيات العربيــة واألجنبيــة 
نظــرا لمكوناتها الجغرافيــة والتضاريس 
ومع وجــود الدالفين وطيــور البحر وتوفر 
الفنــادق الحديثــة والتي أصبحــت مالذا 
للسياح خاصة وان المحافظة تضم حوالي 

400 غرفة فندقية.

تكوين جيولوجي
تعــد محافظــة مســندم ذات التكويــن 
الجيولوجــي وجهــة للســياحة الشــتوية 
خاصة فالطبيعــة  الجيولوجية التي تغري 
الســياح من أوروبــا خاصة والتــي أفرزت 

إلــى الســطح أخــوارا تتكون مــن ممرات 
مائية تعلوها حوائط جبلية شاهقة تشبه 
فيوردات النرويج والتي اســتحقت بســبب 
جمالهــا ومناظرها األخــاذة أن تحوز على 

لقب فيوردات الخليج.

طبيعة ساحرة
الزائر ألخوار مسندم يذهل بسحر ما يراه 
من طبيعة خالبة وشواطئ غاية في الجمال 
الطبيعي الــذي لم تعبث به يد اإلنســان 

نظرا للتكوين الجيولوجي لتضاريس هذه 
المنطقــة وما أضفته يد األمــواج البحرية 
بين مدها وجزرها من تشــكيالت صخرية 
وتضاريسية نحتت بإتقان على مدى مئات 
السنين لتتيح للســائح في جولته البحرية 
زيــارة متحــف طبيعي تصطــف على طول 
خط التقاء الماء بحوائــط األخوار الجبلية 
تحــف طبيعيــة وأشــكال مذهلــة يتوقف 
السائح والزائر أمامها إجالال لقدرة الخالق 

عــز وجل في خلقه حيث تشــاهد أشــكال 
النحــت والنقــل واإلرســاب جميعهــا في 
متحف مفتوح أمام الجميع كما أن ما يميز 
هذه األخوار طبيعتها الســاكنة والهادئة 

ورمالها البيضاء الناعمة.

سياحة بحرية
شــواطئ وأخوار محافظة مسندم تدفع 
الســياح الى القيام بجــوالت بحرية والتي 
توفرها العديد من الشــركات الســياحية 

الناشــطة في المحافظة كجانب ســياحي 
ترفيهــي. كمــا ان هنــاك العديــد مــن 
األنشــطة والفعاليــات الترفيهيــة التــي 
يمكن أن يمارسها السياح والتي تتناسب 
مــع جميــع األعمــار، إضافة إلــى إمكانية 
ممارستها بشــكل فردي أو جماعي ومنها 
التخييم وتسلق الجبال في مغامرات جبلية 
ممتعــة والتجــول على شــواطئها وإقامة 
المعســكرات نصف اليومية أو اليومية مع 
إمكانية ممارســة نشــاط الصيد. كما أن 
شواطئ وأخوار مسندم تتيح لزائريها ممن 
لديه الخبرة إمكانية استكشــاف وتصوير 
طبيعــة قيعانها المليئة بالخيرات واألحياء 
المائية المتنوعة في نشاط الغوص الذي 
بات يشــهد إقباال كبيرا من قبل الســياح، 
وكذلك متعة مشــاهدة الدالفين في هذه 
األخــوار والتــي تخــرج فــرادى وجماعات 
أحيانا لتكــون إلى جانب مراكب الســياح 
في جوالتهم الســياحية وكأنها تصحبهم 
في رحالتهم لمزيد من المتعة والدهشــة 

خاصة مع وجود ومشاهدة الدالفين.

تلقب بـ »فيوردات الخليج« لجمالها ومناظرها األخاذة

إمكـانية اســـــتكشاف وتصــوير طـــبيعة قيعـــان المـــياه المـــليئة باألحـــياء المـــــــائية

الزائر ألخـــوار خصــب يذهـــل بســحر ما يراه من طبيعة خالبة

مسندم
طبيعة جيولوجية 

تغري السياح 
األوروبيين في الشتاء
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مسقط ــ 
مع تصميمه الــذي يدمج ببراعة متناهية 
التــراث العماني األصيــل بالحداثة الغربية 
المعاصرة، يســتعد فنــدق جراند ميلينيوم 
مسقط 5 نجوم لالفتتاح رسميًا قبل نهاية 

العام الجاري. 
الفنــدق يقع في والية بوشــر ويُعد جزءًا 
مــن مجمع تالل الذي يضم المركز التجاري 
الشهير »مسقط جراند مول« باإلضافة إلى 
مجموعة من الوحدات الســكنية والتجارية 
عاليــة الجــودة. كما يحتــوي مجموعة من 
المرافق الفاخرة مثــل المطاعم والمقاهي 
إضافــة إلى النــادي الصحي بحيــث تعمل 
جميعهــا علــى تقديــم تجربة فريــدة من 

نوعها للنزالء من داخل وخارج السلطنة.
296 غرفة وجناح

يشمل فندق جراند ميلينيوم مسقط الذي 
يتكــون مــن 7  طوابق 296 غرفــة وجناح 
متنوعــة األحجام، باإلضافة إألى 32 شــقة 
فندقية فارهة 6 منها تم تزويدها بشــرفة 
خاصــة فســيحة وبركــة ســباحة بإطاللة 
بانوراميــة فــي الهــواء الطلــق، باإلضافة 
إلــى النــادي الصحــي المتطــور. فيما تم 
تخصيص الطابق السادس والسابع لتكون 
طوابق تنفيذية بحيث تضم مركز لألعمال 
بإطاللة بانورامية على العاصمة مســقط، 
وإلضفــاء المزيــد من البهجة واإلســترخاء 
بإمكان الزوار االســتمتاع بحوض السباحة 
على الســطح والمطل على مناظر ال يمكن 
مشــاهدتها مــن أماكــن أخرى، فــي حين 
يمكن للزوار من النساء االستمتاع بحوض 
الســباحة المخصــص لهن مــع أطفالهن 

بمستويات عالية من الخصوصية.
يقــول مارتــن كرامير، مدير عــام فنادق  
ميلينيوم آنــد كوبثورن في عُمــان: بدأنا 
مؤخــرًا باســتقبال النزالء وفوجئنــا بتوافد 

العديــد من الــزوار مــن الســلطنة ودول 
مجلــس التعــاون وغيرها علــى الرغم من 
عــدم اإلعالن رســميًا عــن  االفتتــاح، كما 
اســتضاف الفنــدق عــددًا البــأس به من 
الفعاليات الهامة للقاعيــن العام والخاص 
إلى جانــب حفالت الزفــاف الضخمة وذلك 
فــي الصالة المخصصة لذلــك والتي تًعد 
مــن األكبر على مســتوى الســلطنة، ومع 
وجــود الغــرف الفاخرة واألجنحة والشــقق 
المتنوعــة،  الطعــام  وخيــارات  الواســعة، 
والمرافــق العائليــة المتنوعــة، نســتطيع 
القــول أن جراند ميلينيوم مســقط يقدم 
أفضــل الخيــارات لألفراد والشــركات على 
حد ســواء، وبالطبع ضمن مســتويات من 
الخدمة ال تقبل المســاومة. وكل ذلك في 
القلب من مسقط وعلى مسافة قصيرة من 

أبرز معالمها السياحية.
موقع استراتيجي 

وأضــاف مارتن قائــال: لقد عمــل الفريق 

بال كلل إلعداد الفنــدق لالفتتاح التجريبي، 
ونحن فخورون بالترحيب بالنزالء الجدد في 
جراند ميلينيوم مســقط، كما أننا نســتعد 
لالفتتــاح الرســمي الكبيــر والمخطــط أن 
يكون قبل نهاية هذا العام، وبفضل موقعنا 
االســتراتيجي في قلب العاصمة مســقط، 
وفريق اإلدارة الــذي يتميز بخبراته العالية، 
وتفانــي موظفينــا على اختــالف مهامهم، 
ومبادرات الحكومــة العمانية لتعزيز قطاع 
السياحة في السلطنة. أعتقد أننا نقف على 
أعتــاب مرحلــة مهمة جدًا لمســيرة التميز 
لمجموعــة جرانــد ميلينيــوم علــى صعيد 

المنطقة ككل.
يذكر أن مارتن كارمير يملك خبرة واسعة 
فــي قطاع الضيافــة تتجــاوز 15 عامًا تنقل 
خاللها في عــدة مناصب تنفيذية ألشــهر 
العالمــات التجارية الرائدة في القطاع حول 
العالم فــي كل من دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة، وسلطنة عمان، و جنوب إفريقيا.

أكبر قاعة فعاليات
يقدم فندق جراند ميلينيوم مسقط أكبر 
مرافق عقد المؤتمرات مقارنة ببقية فنادق 
الســلطنة، إذ تتســع القاعة الكريســتالية 
لـــ800 شــخص لفعاليــات المؤتمــرات أو 
األفــراح أو غيرها من الفعاليات، كما يمكن 
تقسيم القاعة بســهولة للفعاليات األصغر 
إذا تطلب األمــر، عالوة على وجود 7 قاعات 
ومجلــس  األحجــام،  متفاوتــة  اجتماعــات 
مخصص في قسم كبار الشخصيات، وجناح 
زفــاف خاص.  فــي حين تم تزويــد المركز 
بأحــدث  المؤتمــرات  لعقــد  المتخصــص 

األدوات السمعية والبصرية.
خيارات طعام متنوعة

يقدم الفندق مجموعة من خيارات الطعام 
للنــزالء والمقيميــن، حيــث يقــدم مطعم 
الطيبات بوفيه فخم مــن األطباق العالمية 
لوجبات الفطور والغداء والعشــاء، باإلضافة 
إلى قائمة الطعام الخاصة ألطعمة عالمية، 

فــي حيــن أن محبــي األطعمــة البحريــة 
سيســتمتعون بتــذوق مأكــوالت مطعــم 
بحريات، المتخصص في هذا المجال ويقدم 
تشــكيلة واســعة من األطباق المستوحاة 
من التقاليد المحليــة والمتميزة بالنكهات 

الفريدة من حول العالم.
موقع متميز 

يقع فنــدق جراند ميلينيوم مســقط في 
والية بوشــر في قلــب العاصمــة الجديد، 
حيــث يبعد مــا ال يزيد عــن 10 دقائق في 
كال االتجاهين ســواء باتجاه مطار مســقط 
الدولــي، أو باتجــاه الحي التجاري وســوق 
مطــرح األثــري، فيما يمكن للــزوار التوجه 
نحو شــواطئ العاصمة الساحرة خالل ما ال 
يزيــد عن الخمس دقائــق.  الفندق الجديد 
الذي يشــكل أحدث إضافة لقطاع الضيافة 
الفاخرة للسلطنة يعد جزءًا من مجمع تالل 
الذي يعتبر الوجهــة المثالية لنمط الحياة 

العصرية في سلطنة عمان.

»تنفيذ«.. آفاق نحو السياحة
أصبح��ت الس��ياحة على مدى العق��ود الماضية إحدى أس��رع القطاعات 
االجتماعي��ة واالقتصادية نم��وًا في العالم، حيث تش��كل أكثر من 10 % 
م��ن إجمالي النات��ج المحلي اإلجمالي العالم��ي، و30 % من حجم التجارة 
العالمي��ة للخدم��ات وتوفر وظيفة واح��دة من بي��ن كل 11 وظيفة حول 
العال��م، لتصبح الس��ياحة قوة اقتصادية تخلق فرصًا لتحس��ين معيش��ة 

ماليين الناس في العالم.
وعل��ى اعتبار أن صناعة الس��ياحة والضيافة تعد المحف��ز األكبر للنمو 
االقتص��ادي، حي��ث تش��هد صناعة الس��ياحة تحس��نًا في ظ��ل التغيرات 

المتواصلة في اتجاهات السياحة.
وفي المجال الس��ياحي تبنت الس��لطنة مطلع هذا العام اس��تراتيجيتها 
السياحية التي ستحقق من خاللها النمو في المجال السياحي واستقطاب 
ال��زوار من كافة دول العالم وتنمية المنش��آت الس��ياحية، وتم من خالل 
حلقات العمل )المختبرات( لبرنامج تنفيذ تحديد أولويات تمكين االستثمار 
في المش��اريع الس��ياحية من خالل تعيين مناطق االس��تثمار الس��ياحي 
واالتف��اق والعم��ل على مواءمة السياس��ات والش��روط في المؤسس��ات 
الحكومية األخرى التي من شأنها أن تعزز وتدعم قطاع السياحة لألعمال 

التجارية لجعل القطاع جاذبا للعمل واالستثمار.
كم��ا حققت الس��لطنة مرتبة متقدم��ة مؤخرا حينما حل��ت في المرتبة 
الثامن��ة عالمي��ة ضمن الوجهات الس��ياحية العالمية العش��ر التي يتوجب 
زيارته��ا خالل عام 2017. هذا المنجز العالمي يدعم خطة الس��لطنة في 
قطاعها الس��ياحي ويسهم بش��كل كبير في دعم الحركة السياحية نحو 
الس��لطنة األمر الذي يتوجب علينا أوال ان نؤمن بما تملكه الس��لطنة من 
مقوم��ات باتت محط أنظار العالم من الس��ياح الذين يبحثون عن وجهات 

سياحية جديدة.
ان المرحلة المقبلة وما ستفرزه نتائج »تنفيذ« بال شك سيكون لها قوة 
دف��ع كبيرة للنهوض بالقطاع الس��ياحي الذي يحتاج إل��ى وقفة جادة من 

info@wejhatt.comالمؤسسات كافة خاصة وعامة.

رأي

 رئيس مجلس اإلدارة 
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

 تصدر عن:

مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

صندوق البريد: 1
 الرمز البريدي: 314 سلطنة عمان

 البريد االلكتروني:
 yahmedom@hotmail.com 

هــــواتف:
 المكتب:  24554488 

نــقــــــــــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

تطبع في مطابع »المطبعة الشرقية ومكتبتها« ــ مسقط ، روي

 تحظى محافظة الش��رقية وعلى وجهة التحديد رمال الش��رقية، بحضور س��ياحي في هذا الوقت من العام، حيث 
موسم السياحة الشتوية الذي يشهد تدفق أعداد من السياح سواء من داخل السلطنة أو خارجها، لالستمتاع بشروق 

وغروب الشمس والتمتع بالسكينة والهدوء.

جراند ميلينيوم مسقط إضافة قيمة لقطاع السياحة الفاخرة
يضم أكبر قاعة فعاليات الستضافة المؤتمرات وحفالت الزفاف
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باريس ـ خاص ـ 

تواجــه اآلثــار فــي مختلــف دول العالم 
تهديدا في ظل الحــروب التي تعاني منها 
عديد البلدان خاصة في الدول العربية مثل 
العراق وســوريا وليبيا وغيرهــا من الدول. 
وتعمل فرنســا على إعداد مشــروع إلقامة 
ملجــأ مؤقت لآلثــار المهددة فــي العالم، 
لتقترحه في المؤتمــر الدولي حول التراث 
المهدد المقــرر عقده فــي أبوظبي مطلع 
ديســمبر المقبل، بحســب ما أعلــن الوزير 
السابق جاك النغ الذي يرأس معهد العالم 

العربي في باريس.
وكلف جــاك النغ مــن الرئيس فرنســوا 
الــذي  المؤتمــر  هــذا  بتنظيــم  هوالنــد 
ســيحضره ممثلون عن اربعيــن دولة، في 
الثانــي والثالث من ديســمبر بالتزامن مع 
انتهــاء االعمــال الجارية لبنــاء متحف لوفر 
أبوظبــي. وقــال جاك النــغ لوكالة فرانس 
بــرس: يجب التحرك للمســاهمة في انقاذ 
المعالم األثرية في ســوريا والعراق ومالي 
وليبيا وبلدان أخرى. وسيقدم النغ مشروعا 
القامة مدينة تشكل "ملجأ" لالثار المهددة، 
ضمن مشــاريع عدة أخرى. ومن المشاريع 
المقترحة إنشــاء صنــدوق عالمي للحفاظ 
على التراث المهدد، يمكن ان يجمع مبالغ 

تصل إلى 100 مليون دوالر.
صندوق 

وقــال: علــى غــرار الصنــدوق العالمــي 
لمكافحــة اإليدز والذي حقــق نجاحا كبيرا، 
المعنــي  الصنــدوق  يحصــل  أن  يمكــن 
بالحفاظ علــى اآلثار على دعــم من الدول 
والمؤسســات الثقافية واالتحــاد األوروبي 
والبنــك الدولــي لتمويل أنشــطة الحفاظ 
على اآلثــار والتوثيق والترميم. ودمرت في 
السنوات الماضية معالم أثرية في عدد من 
البلدان، من مالي إلى أفغانســتان والجزائر 
وليبيا وســوريا والعراق، على يد مجموعات 

متشددة في مناطق نزاعات.
وأعلــن الصنــدوق العالمــي لآلثــار عن 
األثريــة  للمواقــع   2016 لعــام  قائمتــه 
المهمة المعرضة للخطر بســبب التدهور 
البيئي والتحضر واالضطرابات السياســية 
واالجتماعيــة. وقائمــة المراقبــة، كما هو 
معــروف، هــي أداة الدعــوة المســتخدمة 
لرفع درجــة »القلق في جميع أنحاء العالم« 
بشــأن الجهــود التــي يبذلهــا الصندوق 
للمحافظــة علــى اآلثــار. وذكــرت »بوني 
بورنهــام«، رئيســة الصنــدوق ومديرتــه 
التنفيذية، أن »قائمة المراقبة لعام 2016 
تتضمن أماكن اســتثنائية تستحق التنبيه 
إليهــا ألنهــا تمثــل لحظــات ســامية من 
الصندوق   إن  اإلنسانية«.وأضافت:  الثقافة 
العالمي لآلثار يتطلع إلى العمل مع الخبراء 
المحليين، والمنظمات والهيئات الحكومية 
المرشحة للعناية بهذه المواقع. ونأمل أن 

يســاهم تأييدنا فــي تحقيــق أهدافها في 
إنقاذ هذه األماكن الثمينة.
67 موقعا

قائمة المراقبة لعام 2014 كانت تشــمل 
67 موقعًا في 41 دولة وإقليمًا، بما في ذلك 
»قوس جيت واي« في سانت لويس، والذي 
يتعرض لتهديد التآكل، ومدينة فينيســيا، 
والتي تتعامل منذ أجيال مع ارتفاع منسوب 
الميــاه والفيضانــات. وبالنســبة للقائمــة 
الجديدة، فقد تمت إضافة آثار جديدة وحذف 
أخــرى، مــا أدى إلى وجود قائمــة تضم 50 
موقعًا في 36 دولة، من بينها: جميع مواقع 
التــراث الثقافي فــي نيبــال، والتي هدمها 
زلــزال مدمــر، ومدينة قديمة تحــت الماء، 
يهددها التلوث والســفن الســياحية )وهي 
مدينــة بافلوبيتري المغمــورة في اليونان( 
وبلدة »كوا روينز« الساحلية بتنزانيا والتي 
تعــود للعصور الوســطى وتتعــرض لخطر 
اللصوص والمناخ القاسي، وبرج »شوخوف« 
في روســيا، وهو عبارة عن »تحفة هندسية 
حديثة على وشك التفكيك«، والعشرات من 
المواقع األثرية األخــرى. وأضاف الصندوق 
العالمي لآلثــار »نُصُبًا مجهــواًل.. اعترافًا 
بالضــرر المتعمد والمــدروس الذي يحدث 
لآلالف مــن المواقــع الثقافيــة األثرية في 
العديد من المناطق التي تشهد اضطرابات 

سياسية واجتماعية«.
وفــي جميــع مناطــق الحــروب بمنطقة 
الشــرق األوســط، عمل الصندوق العالمي 
لآلثار مع مهنيين متخصصين في الحفاظ 
علــى اآلثار لتحديــد المواقــع المهمة من 
الناحيــة التاريخيــة والثقافيــة والجديــرة 
بالحفاظ عليها. وفي سوريا، عقد الصندوق 
المحليــة  الــوكاالت  إحــدى  مــع  شــراكة 
المتخصصــة فــي الحفــاظ علــى التــراث 
الكتشاف سبع مشروعات مختلفة في قلعة 

حلــب، وهي المدينــة التي يعــود تاريخها 
للعصر البرونزي. هــذه القلعة وغيرها من 
المواقــع تــم تهديدهــا أو تدميرهــا جراء 
الحرب األهلية، التي تدور رحاها في ســوريا 
منذ عام 2011. وتتضمن القائمة الجديدة 
بالحــرب  الخاصــة  االعتقــال  معســكرات 
العالمية الثانية في إيطاليا، والتي لم تكن 
قد اكتشــفت بعد »للفت االنتباه إلى هذه 
القطعة مــن التاريــخ التي تتالشــى وإلى 
الحاجة إلى إجراء مزيد من األبحاث للكشف 

عن المواقع المتبقية«.
آثار ليبيا

فاتورة األزمة الليبية ال تزال مفتوحة إلى 
يومنا هــذا، فباإلضافة إلــى الثمن الغالي 
الذي دفعــه المواطــن مــن أرواح وأموال 
وبنى تحتية واختطاف ونقص في السيولة 
والدواء، نجد أن كنــوز ليبيا من اآلثار التي 
تحكي تاريــخ مئات آالف الســنين وتحفظ 
للبالد تاريخها وحاضرها قد تعرضت لضرر 

كبير ربما يصعب إرجاعه لما كان عليه.
بـ"متحــف  العالــم  ليبيــا كان يســميها 
مفتوح على التاريــخ" لما تحويه من مواقع 
أثريــة ذات أهمية كبيرة وتعود إلى حقبات 
متنوعة في التاريخ، لكن علماء اآلثار أكدوا 
تعــرض العديد منهــا العتــداءت متنوعة 

كالهدم والتدمير والسرقة.
وصــول العنف لثــروة ليبيا مــن اآلثار له 
معــان كثيــرة وال يمكن تبريرهــا على كل 
األحــوال، فالعديــد مــن التقاريــر الدولية 
أشــارت إلى أن اآلثار تم نهبهــا وتهريبها 
إلى خارج البالد لتحقيق مكاســب مادية ال 
تساوي شيئا أمام أهميتها التي تقيم الدول 
من أجلها المتاحف وتنفق لذلك الماليين، 
ومــن جهة أخرى تعرضت العديد من اآلثار 
إلى التدمير نتيجة االقتتال الدائر منذ أكثر 
من 5 ســنوات، إذ لم يكترث أحد للدعوات 

والمناشــدات لتجنيــب هذه الثــروة مرارة 
الحروب.

في شــهر يوليــو عرضــت لجنــة التراث 
العالمــي التابعــة لمنظمة "اليونســكو" ، 
تقريــرا صادمــا عن واقــع اآلثار فــي ليبيا، 
وضمت 5 مواقع إلى قائمة التراث العالمي 
المعــرّض للخطر بســبب النزاعــات وهي 
)مدينــة شــحات، ومدينــة لبــدة الكبرى، 
ومدينة صبراتة، وجبال أكاكوس الصخريّة، 
ومدينــة غدامــس القديمــة(، ويعني هذا 
التصنيــف أن هذه اآلثار ربما تفقد موقعها 
فــي قائمة التــراث العالمي بســبب اندثار 

الصفات التي أدت إلى إدراجها.
اآلثار تباع

موقــع "مراســلون" التابــع لـ "مؤسســة 
اإلعالم عبر التعاون وفي التحولMICT قال 
إن القطع األثرية الليبية الثمينة لم يتوقف 
تهريبهــا إلى األســواق األوروبيــة، وأخذت 
تجارتها تنمو وتتسع كلما غاب األمن أكثر، 
وأكد الموقع في تقرير أن آثار مدينة شحات 
المسروقة والتي يفضلها التجار األوروبيون، 
تعــرض علــى المواقــع اإللكترونيــة علنــا 
بغــرض البيــع، لتجــد العديــد منهــا بعد 
زمن فــي المتاحــف ومحالت التحــف. وفي 
سبتمبر الماضي كشفت صحيفة "لوموند" 
الفرنسية أن قطعًا أثرية ليبية عثر عليها في 

لندن وباريس وجنيف وإسرائيل.
الســلطات الجزائريــة أعلنت فــي أبريل 
الماضــي عن إحباط عمليــة تهريب كبرى 
آلثار ليبيــة نحو المغرب. ومــن بين اآلثار 
المحجوزة قناع بلغت قيمته المالية، حسب 
التحاليل المخبرية، نحو مليون دوالر، بينما 
بلغت القيمة المالية لتمثال إله الشــمس، 
الذي يعود إلى الحضارة اآلسيوية القديمة، 
وآنيــة أثريــة تحمــل نقوشــًا ذات دالالت 

مسيحية، ما يزيد عن 4 مليارات دوالر.

فرنســا تعــد مشروعا إلقامة ملجــأ

مؤقت لآلثار المهددة في العالم 

تدمر المعالم اآلثرية 
في العراق

ولـيبيـا وســوريا

منطقــة اكاكــوس كانــت تســتقطب 
الســياح من كل أنحاء العالم لالستمتاع 
الخالبــة،  الصحراويــة  بالمشــاهد 
والمنحوتات الصخرية في الكهوف والتي 
تعود إلى ماقبل التاريخ. العبث والتخريب 
وصــل إلــى هــذه الكنوز وهــي مهددة 
اليــوم. ويبقى الحال هكــذا وفي إزدياد 
أيضا، وســتفقد ليبيــا المزيد من الكنوز 
التي ال تقدر بثمن، إن لم يعي الجميع أن 
هــذه الجروح ال يمكن ترميمها، ونصحو 
يوما وقد فقدنا ما يعبّر عن تاريخ طويل 

وحضارات عاشت هنا يوما.

أكاكوس

أطلــق مجلــس المتاحــف العالمــي 
ومنظمة اليونســكو تحذيــرات أواخر 
العــام الماضي مــن تدميــر المواقع 
األثرية على أيدي الجماعات اإلرهابية، 
إذ أن بيــن اآلثار المعرضــة للتهديد 
تماثيل ومنحوتــات ضريح فى قورينا، 
التــي كانت فى الســابق مســتعمرة 
يونانية، والمركــز التجاري الذي يعود 
إلــى الحقبــة الرومانية فــي صبراتة، 
تعــج  التــى  الصحراويــة  والمنطقــة 
باللوحات الحجرية أو المنحوتات التى 

تعود إلى 12 ألف سنة.

متطرفون حاضرون

اســتفاق   ،2014 العــام  آواخــر  فــي 
الطرابلسيون على اختفاء تمثال »الحسناء 
العاريــة« وغزالهــا من وســط المدينة. 
ويعود هــذا التمثال إلى مطلع ثالثينيات 
القرن العشرين، وصمم الفنان اإليطالي 
»أنجلو فانيتي« هذه التحفة الفنية. وفي 
صباح الرابع مــن نوفمبر 2014 أقتلعت 
»الحســناء« مــن مكانهــا أو ســرقت، أو 
دمرت من قبــل جماعة مجهولــة، يقال 

بسبب مالمحها »العارية«.

لم يمض ســوى أســبوع على اختفاء 
تمثال »الغزالــة«، حتى قام مجهولون 
باالستيالء على تمثال يجسد شخصية 
شيخ الشهداء عمر المختار وهو يمتطي 
فرســه، من أمام مقر المجلس البلدي 

لمنطقة الماية بالقرب من طرابلس.

الحسناء العارية

موقع لبدة الرومانية
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ممثلة بمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس

»عمران« تستضيف مؤتمر كوندي ناست العالمي للفخامة في أبريل 2017
مسقط ــ 

كشــفت شــركة عمران، المطور الرئيسي 
للمشاريع السياحية والحضرية في السلطنة، 
عن رعايتها لمؤتمر كوندي ناســت العالمي 
للفخامة، الحدث العالمي األشــهر في مجال 
العالمــات التجاريــة علــى مســتوى العالم، 
والــذي ســيتم إســتضافته ألول مــرة فــي 

سلطنة عمان. 
وســيعقد المؤتمر في منتجع شانغريال بر 
الجصــة في يومي الخامس والســادس من 
شــهر أبريل من العام القــادم ، وذلك تحت 
شــعار »الفخامة األخاذة ، استكشاف طريق 
الحريــر الجديد«. وســتدعم شــركة عمران 
المؤتمر العالمي ممثلة بمشــروع الواجهة 
البحرية لميناء الســلطان قابوس بالشراكة 
مــع الطيــران العمانــي وبــالس فانــدوم 

كشركاء رئيسيين. 

ومنــذ إنطالقتــه فــي العــام 2015 من 
مدينة فلورنسا االيطالية، استطاع المؤتمر 
جذب األنظار اليه كواحد من اهم مؤتمرات 
صناعة الفخامــة والموضة، ليفتــح المجال 
المختلفة  والمواضيــع  األفكار  الستكشــاف 
في عالم الفخامة. وقد تناولت نســخة العام 
2016 مــن المؤتمــر موضوع »مســتقبل 
الفخامة« فــي العاصمة الكوريــة الجنوبية 
ســيئول، وعكســت األمور الهامة للمجتمع 
الكــوري والتي تضمنت دور التكنولوجيا في 

صناعة المنتجات الفاخرة. 
أثــر  علــى  الضــوء  المؤتمــر  ويســلط 
المنشــورات المختلفــة لمؤسســة كوندي 
ناســت العالميــة، والتي تعنــى بالمنتجات 
اهــم  احــدى  وخبــرة  وبرؤيــة  الفاخــرة، 
الصحفيات على مســتوى العالــم في مجال 
الموضة )ســوزي مينكيز( ، رئيســة التحرير 
العالمية لمجلة فوغ الشــهيرة. وعن ســبب 

اختيار السلطنة الســتضافة النسخة الثالثة 
للمـؤتمــر قالــت ســوزي »اختيــرت عمان 
الســتضافة هذه النســخة للمؤتمر كوصلة 
لتجــارة المنتجــات الفاخــرة العالميــة، وما 
توفــره مــن إمكانيات تربط بين األســواق 
العالمية المختلفة كالهند والشــرق األدنى 

وأوروبا والمنطقة العربية » 
وصرح جيمس ويلسون، الرئيس التنفيذي 
لشركة عمران قائاًل: تحظى السلطنة بتاريخ 
عريق، وجذور ثقافية راســخة، وهوية ثابتة، 
كل هذه االعتبارات شجعت مؤسسة كوندي 
ناســت على اختيار السلطنة كوجهة عالمية 
لهذا الحدث الفريد. وباعتبارها حاضنة الهم 
المنشــورات العالمية في مجاالت العالمات 
التجاريــة الفاخرة والموضة والســفر، قررت 
كوندي ناســت إقامة النســخة القادمة من 
المؤتمر في الســلطنة لنمط الحياة الفريد 
فيها وماتوفره من إمكانيات كبيرة للســفر 

والســياحة، مما يجعلها وجهة مثيرة للكثير 
من محبي هذه الصناعة. 

وأضــاف ويلســون: يجمــع هــذا المؤتمر 
العالمــي الهــام عــددًا من اهــم العالمات 
التجاريــة العالميــة في مجــاالت الصناعات 
الفاخــرة والموضة والســفر، وهــي منصة 
مثالية لعــرض التنوع الثقافــي الذي تتميز 
به الســلطنة. وقد تعاونــت عمران مع عدد 
مــن المؤسســات الكبــرى فــي الســلطنة 
الســتضافة هذا الحدث، االمر الذي يعكس 
الجهود المشتركة لتسويق السلطنة عالميا 
وهي فرصة هامة للمؤسسات في السلطنة 
وشركات العالمات التجارية الفاخرة لتوحيد 
الجهود والعمل يدا بيد للترويج للســلطنة 

كوجهة عالمية إستثنائية. 
مــن جانبــه قــال فــؤاد مســافر، مديــر 
الفعاليات بشــركة عمران: سيتعقب موتمر 
كوندي ناســت العالمي للفخامة في نسخته 

الثالثــة هذا العــام طريق الحرير وســيركز 
علــى هــذه المنطقــة ومــا أبعد مــن ذلك 
وصــواًل الــى العالــم . وتعتبر عمــان مكانا 
مثاليــا لمناقشــة إمكانيــة االســتفادة من 
هذه الصناعة العالمية الفاخرة عبر الدخول 
في أســواق جديدة  تكفل تحقيق النمو في 
القرن الحادي والعشرين. نحن سعداء بدعم 
مؤسسة كوندي ناست للبناء على نجاحاتها 
في النســختين الســابقتين لهــذا المؤتمر 
الفاخر، كما اننا سعداء بتقديم وجهة جديدة 
للعالمات الفاخرة بهدف لقــاء رواد األعمال 
والمبدعين العالميين، باإلضافة الى عشاق 
ومتابعي الموضة والمبتكرين لمناقشة أهم 
الموضوعات واالتجاهــات العالمية الحديثة 

في هذا المجال. 
جدير بالذكر أن برنامج المؤتمر سيتضمن 
محادثــات للخبــراء وحــوارات ومقابالت مع 

المبدعين ورواد هذه الصناعة.

فندق قصر البستان الريتز-كارلتون يطلق تجربة التخييم الفاخرة على الشاطئ 

هواة الدراجات االيطاليين يستمتعون بطبيعة السلطنة السياحية
مسقط ــ 

اختتم عدد من هواة الدراجــات الهوائية االيطاليين 
جوالتهم في انحاء السلطنة بعد التعرف على المزارات 

والمواقع السياحية التي تشتهر بها السلطنة.
ونظمت شــركة نقطة الســفريات للســياحة الجولة 
للهــواة االيطاليين والبالــغ عددهم 12 ســائحا بغية 
اكتشــاف الجغرافيا العمانية عبر زيــارات متعددة لعدد 
مــن المواقــع الســياحية من خــالل قيــادة الدراجات 
الهوائية. وزار هذا الفريق السلطنة بشكل سنوي بدأها 

من العام الماضي ويقــوم حاليا بترتيب رحالت للهواة 
سنويا من خالل شركة نقطة السفريات للسياحة.

ويزور الفريق شاطىء فنس في قريات ومجلس الجن 
وســد وادي ضيقة  ووادي بني خالد ورمال الشــرقية 
وجعــالن بنــي بو علي وشــاطىء رأس الحــد ويختتم 

جوالته في مسقط قبل العودة إلى إيطاليا.
وأعجــب الفريــق اإليطالــي بمقومــات الجغرافيــا 
العمانية من حيث وجود الشــواطىء النظيفة والجبال 
والوديان والصحارى وغيرها من المقومات السياحية.

عربية عريقة. 

مسقط ــ 

بــات اآلن حلم االســتيقاظ على صوت 
األمواج المتكسّــرة على الشــاطئ واقعًا 
ملموسًا في فندق قصر البستان، الريتز-

كارلتون، ذلك أّن هذا الفندق المذهل في 
مســقط ارتقى بفكرة الســفر الفاخر إلى 

مستويات جديدة من خالل إطالق تجربة 
التخييم الفاخرة على شواطئ بحر عُمان.
فقد بات بوســع المســافرين الراغبين 
في خــوض تجارب جديــدة ونائية ترقية 
البســتان،  إقامتهــم فــي فنــدق قصــر 
الريتز-كارلتون، إلــى اإلقامة ليلة واحدة 
فــي خيمــة فاخرة مــن نــادي »كانفاس 

كلــوب«Canvas Club على الشــاطئ 
الخــاص بالفنــدق، أمــام جبــال الحجــر 

الرائعة. 
فــي  لليلــة  إقامــة  التجربــة  وتشــمل 
خيمة مجهزة تجهيزًا كاماًل لألســرة تقع 
علــى مرمى حجر مــن الفنــدق، وتترافق 
معهــا الخدمــة الفاخرة المعهــودة التي 

يقدمهــا موظفو فنــدق الريتز-كارلتون. 
وســينغمس الضيــوف فــي بيئــة عربية 
أصيلة عنــد دخولهم إلى الخيمة المزينة 
بأرقــى المــواد التقليديــة والمصنوعات 

الحرفية اليدوية.
وتســمح هذه الواحة النائيــة للضيوف 
بإعادة اكتشاف مفهوم العروبة وجوهره 

علــى شــواطئ قصــر البســتان الرملية 
البيضــاء. وتشــمل التجربة أيضًا عشــاء 
عنــد المغيــب أمــام الخيمــة، وليلة من 
تأمل النجوم أو التمتع بشــروق الشمس 
المذهــل لتقــدم بذلك الخيمــة الفاخرة 
لألســر والشــركاء مغامرة تخييــم فاخرة 

تبقى مطبوعة في األذهان.
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4 % من العمانيين يستخدمون مركبات
األجــرة في الذهــاب إلى وجــهاتهم

مسقط ــ 

رضــا  حــول  الــرأي  اســتطالع  أظهــر 
المســتفيدين عــن خدمات النقــل البري 
أن الوجهة المعتادة لنصف مســتخدمي 
مركبات األجرة )50 %( هي الذهاب للعمل 
فيما جــاءت مشــاوير التســوق والترفيه 
والســياحة عند 34 % للمستخدمين في 
حين تتوزع النسبة المتبقية )16 %( بين 
الذهاب ألماكن الدراســة والمستشفيات 

وزيارة األهل والمشاوير الخاصة.
وأظهرت نتائج االســتطالع الذي نفذه 
المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومات 
وجــود اختالفات فــي طبيعة اســتخدام 
مركبــات األجــرة )البالغ عددهــا 34 ألفا 
و119 مركبــة حتــى يونيــو 2016( بين 
 54 أن  حيــث  والوافديــن  العمانييــن 
% مــن الوافديــن الذين يســتخدمون 
مركبات األجــرة يحتاجونها عادة للذهاب 
إلــى أعمالهــم فيمــا يحتــاج 56 % من 
العمانيين الذين يســتخدمون هذا النوع 
من المركبــات للذهاب مركبــات األجرة 

للذهاب إلى أماكن الدراسة.
وبين االســتطالع أن 3 من كل 5 أفراد 
)62 %( يقومــون بإيقــاف مركبة األجرة 
المارة على الطريق في المقابل فإن 1 من 
كل 5 يذهب إلى ســاحات توقف مركبات 
األجرة للحصول على مركبة تقله للوجهة 
المعتادة. ويتصل 9  % بأصحاب مركبات 
األجــرة فيمــا يتعاقد 7  % معهم ســواء 

شهريا أو أسبوعيا.

وتزيد نســبة الوافدين الذين يقومون 
بإيقاف مركبات األجرة المارة في الطريق 
عــن العمانييــن )69 % مقابــل 12 %( 
كما تزيد نســبتهم أيضا في الذهاب إلى 
ســاحات توقف مركبات األجرة وبالمقابل 
يتعاقــد 53 % مــن العمانييــن الذيــن 
يســتخدمون مركبات األجرة مع أصحاب 

هذه المركبات.
ويضع المستفيدين من مركبات األجرة 
نظافــة المركبــة كأولويــة أولــى حيث 
يعتبرها 94 % منهم مهمة جدا أو مهمة 
يليها التزام الســائقين بقواعد المرور ثم 
أخالقيات السائق والقدرة في حين جاءت 
قدرة الســائق على التحدث بلغات أجنبية 

كأقل األولويات أهمية.
وبين االســتطالع أن مؤشــر الرضا عن 

خدمــات مركـــبــات األجرة )متوســـــط 
نســب الراضـــيــن والراضين جــدا عن 
البنود المرتبطة بخدمــات المركبة( بلغ 
)78 % للعمانييــن مقابل 85 للوافدين( 
حيث جاءت نظافة المركبات كأكثر البنود 
مــن حيث الرضــا وبنســبة 92 % تليها 
تناسب مدة الرحلة مع المسافة االجمالية 

بنسبة 89 %.
أما أقل البنود من حيث الرضا حسب راي 
المستفيدين من خدمات مركبات األجرة 
فهــي التكلفــة حيــث ذكــر 73 % أنهم 

راضون بدرجة أو بأخرى عن التكلفة.
المشــاركين  مــن  العديــد  واقتــرح 
باالســتطالع تركيــب عدادات لســيارات 
األجرة ومراقبة األسعار وتدريب السائقين 

للتعامل مع الركاب بشكل أفضل.

الطيران الُعماني يوسع اتفاقية الرمز 
المشتركة مع »كي إل إم« الهولندية

مسقط ــ 

مب��ادرة جديدة إتخذه��ا الطيران العُماني، الناقل الوطني لس��لطنة عُمان، ترمي 
إلى توس��يع إتفاقية المشاركة بالرمز الحالية مع الخطوط الجوية الملكية الهولندية 
كي إل إم والتي كانت قد أطلقت مس��بقًا في ش��هر إبريل من عام 2015، ذلك عقب 
النج��اح ال��ذي حققته هذه  اإلتفاقية في تقديم خيارات س��فر إضافية بين س��لطنة 
عُمان وأوروب��ا. وبإمكان جميع الزبائن اعتبارًا من هذه اللحظة القيام بالحجز  على 
الرحالت التي تقوم الخطوط الجوية الملكية الهولندية كي إل إم بتسييرها بين كل 
من أمس��تردام – فرانكفورت، أمس��تردام - لندن هيثرو، أمس��تردام – ميونخ كذلك 
أمستردام –باريس شارل ديغول، أيضا أمستردام - زيورخ . يأتي ذلك باالضافة إلى 
خط مسقط - أمستردام الحالي والمجدول ضمن إتفاقية المشاركة بالرمز  . وصرح 
عبدالرحمن بن حارث البوسعيدي، رئيس الشؤون التجارية بالطيران العُماني قائاًل: 
تمثل السوق األوروبية أهمية بالغة بالنسبة لنا، وعليه إن توسيع إتفاقية المشاركة 
بالرم��ز مع الخط��وط الجوية الملكية الهولندي��ة كي إل إم يأتي بمثاب��ة األمر الذي 
يمك��ن من خالله تقديم خي��ارات أفضل لعمالئنا األعزاء، ذلك عب��ر العدد المتنامي 
من الوجهات ضمن ش��بكة خطوطنا الجوية. وف��ي حين أن الخطوط الجوية الملكية 
الهولندية لديها نفس االلتزام نحو الجودة والخدمة التي ينتهجها الطيران العُماني، 
نحن على ثقة تامة أن كي إل إم ستقدم لعمالئنا الكرام تجربة السفر المثالية التي 
تلب��ي تطلعاته��م، وعلى غرار  تلك التي يلمس��ونها من خالل س��فر هم على متن 

رحالت الناقل الوطني للسلطنة.

مسقط ــ 

استضافت الس��لطنة ممثلة في 
ش��ركة عم��ران، مؤتم��ر الرابطة 
الدولي��ة للكهوف )ايس��كا(  2016 
في الفترة م��ن 6 الى 12 نوفمبر، 
بمش��اركة اكث��ر من 40 ش��خصا 
من مختل��ف دول العالم، حيث زار 
وفد الرابطة كه��ف الهوته، معلم 
ف��ي  األح��دث  الس��ياحي  الج��ذب 
السلطنة. وعقد الوفد مؤتمره في 
ثالث��ة مواقع جغرافي��ة مميزة في 

السلطنة مسقط ونزوى وصور.
ويعتبر كهف الهوتة من المواقع 

الس��ياحية الطبيعية المفضلة للسياح في السلطنة ويقدر عمره بمليوني سنة، 
ويع��د الكهف من األعض��اء الفاعلين في الرابطة الدولية للكهوف )ايس��كا(. يقع 
الكهف على اطراف جبل ش��مس، الجبل المش��هور في السلطنة، وهو أول كهف 
ف��ي منطقة الجزيرة العربية يس��تغل بش��كل س��ياحي منظم وبش��كل يضمن 
الحفاظ على مالمحه الطبيعية ويضمن تحقيق المتعة والسالمة لزواره في وقت 

واحد، وهي من األمور األساسية التي تسعى الرابطة الى تحقيقها.
وق��ال المهندس خالد مي��رزا ، مدير تطوير المش��اريع بش��ركة عمران: تعمل 
رابطة ايس��كا على ضمان اس��تدامة وصون الكهوف لألجيال القادمة، باإلضافة 
الى توفير تجربة ممتعة وآمنة لزوار الكهوف حول العالم . نؤمن في إدارة كهف 
الهوته بأهمية هذه األمور،  ونحن سعداء باستضافتنا لهذا المؤتمر الدولي ألول 

مرة في منطقة شبه الجزيرة العربية خالل هذا االسبوع.
وأض��اف: وضعنا برنامجا ش��امال لنرك��ز على االمكاني��ات المختلفة للكهوف 
في الس��لطنة، كما تضم��ن برنامج الزي��ارة عرض عدد م��ن األوراق البحثية 
عن كه��وف الس��لطنة باإلضافة الى عدد م��ن الكهوف العالمي��ة. وتؤكد هذه 
االستضافة قدرة شركة عمران كشركة مشغلة لهذا المعلم الجيولوجي المهم 
في الس��لطنة على توفير تجربة ثرية ومستدامة للسياح وزوار الكهف . وقال 
براد ويس��ت، رئيس الرابطة الدولية للكهوف )ايس��كا(:تحظى س��لطنة عمان 
بامكاني��ات جيولوجية مميزة، ونحن س��عداء جدا لعقد المؤتمر في الس��لطنة 
ألول مرة، ويعتبر كهف الهوته من الكهوف الهامة بالنس��بة لنا كونه أول كهف 
يفتح للزوار في منطقة الشرق االوسط، كما ان إعادة افتتاحه مؤخرا من قبل 
شركة عمران بالتعاون مع وزارة السياحة يعزز من تحقيق أهداف الرابطة في 
المنطقة. وإن مؤتمرنا كان مثمرا ومفيدا باإلضافة الى االستمتاع بالخصائص 

الجيولوجية التي تتميز بها السلطنة.
وبالتزامه��ا بالصون والمحافظة على الموارد الطبيعية في الس��لطنة، نظمت 
ش��ركة عم��ران هذا المؤتم��ر بهدف منح أعض��اء الرابطة فرص��ة للتعرف على 
المش��هد الجيولوجي في الس��لطنة ، ومناقش��ة ع��دد من البحوث و الدراس��ات 

العلمية في المؤتمر.

»العبارات« تدشن أول رحلة اقليمية
بـين مسـقط وشــهبار اإليرانيـة

شهبار -

سييرت الشــركة الوطنية للعبّارات يوم 
2016م(  نوفمبــر   9( الماضــي  األربعــاء 
أولى رحالتها إلى مدينة شــهبار اإليرانية 
علــى متن العبــارة )هرمز( وذلــك انطالقَا 
من مينــاء الســلطان قابــوس بمحافظة 
مسقط. وذلك بالتنسيق مع أحدى شركات 
السفر والسياحة بالسلطنة )شركة الزمرد 
للسياحة( التي عملت على استئجار العبارة 
والترويج للرحلة وفق اســعار تنافســية مع 

بقية وسائط النقل الجوي.
مــن  جيــد  بإقبــال  الرحلــة  وحظيــت 
المســافرين ونقــل المركبات لألســتفادة 
من هــذه الخدمة خاصــة وأن مدة الرحلة 
ال تتجاوز الثالث الســاعات والنصف وسط 

اجواء مريحة واجراءات سريعة.
واشــار فايز بن خميــس الحراصي مدير 
بالشــركة  والحجــوزات  األتصــال  مركــز 
الوطنيــة للعبّــارات أن الشــركة انتهجت 
خــالل الفتــرة الماضيــة خطة تســويقية 
تتمثل في اشراك شركات السفر والسياحة 
االقليمية  للرحــالت  للترويــج  بالســلطنة 
لخدمة العبّــارات، بهدف تحقيق شــراكة 

حقيقية مع بقية مؤسســات قطاع الســفر 
والســياحة، على أن تقوم الشركة الوطنية 
للعبّارات بتقديم الدعم الفني واللوجستي 
لشــركات الســفر  والســياحة بما يساهم 
في تحقيق قيمة مضافة لقطاع الســياحة 
بالســلطنة، عــالوة علــى اعطــاء الفرصة 
للقطاع الخاص األســتفادة مــن الخدمات 
الشــركات  تقدمهــا  التــي  والتســهيالت 
الحكومية. مشيرَا بأنه خالل الفترة الحالية 
ســيتم تســيير الرحلــة علــى هــذا الخط 
مسقط - شــهبار وفق الطلب من شركات 

السفر والسياحة بالسلطنة.
خــالل  مــن  بأنــه  الحراصــي  واضــاف 
هــذه الرحلــة لمســنا أهمية هــذا الخط 
بيــن البلديــن مــن جوانبــه االجتماعية 
واالقتصاديــة والســياحية، آمليــن خــالل 
الرحالت القادمة بعد التدشــين الرسمي و 
وضع خطة تشــغيلية ورحالت منتظمة في 
المواعيــد أن يعمل هــذا الخط على زيادة 

الحركة والحجم التبادلي بين البلدين.
من جانب آخر ذكر أصغر هادايتي المدير 
العام لشــركة الزمرد للســياحة المنظمة 
للرحلــة بأنهــم ســعداء بهذه الشــراكة 
المميــزة مع الشــركة الوطنيــة للعبّارات 

لتســير أول رحلة ما بين مســقط وشهبار 
اإليرانية، مشيرًا بأنه بأت اآلن على شركات 
السفر والسياحة بالسلطنة أن تكون مبادرة 
في تنشــيط السياحة بالســلطنة واثرائها 
واألستفادة من جميع المزايا التي تقدمها 
حكومة سلطنة عُمان خاصة وأن السلطنة 
تزخــر بالعديد مــن المقومات الســياحية 
الطبيعية الفريدة، كما أن السياحة البحرية 

اصبحت صناعة عالمية.
مضيفًا بأن شركة الزمرد للسياحة ابدت 
رغبتها في تسير هذه الرحلة بعدما اعلنت 
الشــركة الوطنيــة للعبارات عــن توجهها 
ألفتتــاح رحالت اقليمية لبعــض الموانىء 
اإليرانيــة، وبالتالــي عملنــا على دراســة 
السوق العماني واإليراني في نفس الوقت، 
وعليه قررنا أن نشاركهم في هذه التجربة 
الحديثــة علــى المســتوى االقليمي وهي 

السفر على متن اسرع العبارات بالعالم.
يذكــر أن الشــركة الوطنيــة للعبــارات 
بدأت خالل العام الجاري توســيع عملياتها 
التشغيلية إلى المســتوى االقليمي خاصة 
للموانــىء اإليرانية، وتأتي محطة شــهبار 
كثالث وجهة اقليمية للشركة بعد محطتي 

جزيرة قشم ومدينة بندر عباس.

40 باحـثا يناقشون دور الكهوف
فــــــي إثــراء الســـــياحة العالمية
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مسقط-  

أكد أيمــن بن أحمد الحوســني الرئيس 
التنفيذي للشركة العمانية إلدارة المطارات 
أن تدشين أولى الرحالت لشركتي الخطوط 
البريطانيــة والخطــوط الســيرالنكية إلى 
مطار مسقط الدولي يُشكِل نقلة إضافية 
تربط مطار مســقط الدولي مباشرة بأحد 
أعرق المطارات العالمية )مطار هيثرو( من 
جانب ومطــار كولمبو من جانب اخر. حيث 
أن السوق البريطاني هو أحد أهم األسواق 
المصدرة للسياح بالنسبة للسلطنة، فضاًل 
عن وجــود جالية كبيرة مــن البريطانيين 
المقيمين في عُمان بشكل دائم، باإلضافة 
إلى كون المملكه المتحدة أحدى الوجهات 
الرئيســية لرجــال األعمال والمســتثمرين 
العمانييــن ووجــود عــدد كبيــر أيضا من 
فــي  الدارســين  العمانييــن  المواطنيــن 
المملكة المتحدة والذين يسافرون بشكل 
دائــم بيــن مســقط ولندن، ووجــود خط 
مباشر سيسهل كثيرًا عليهم هذه الرحلة".

وكان مطار مسقط الدولي قد استقبل في 
31 أكتوبر الماضي أولى الرحالت المباشرة 
لشــركة الطيران البريطانية، كما استقبل 
قبلها بيوم الرحلة األولى لشــركة الطيران 
الســيرالنكية. ويأتــي ذلك كخطــوة أخرى 
علــى طريق تطبيق اســتراتيجية الشــركة 
الهادفة إلى جعل مطارات السلطنة ضمن 
قائمة أفضل 20 مطار على مستوى العالم 

بحلول العام 2020.
وأضاف الحوسني: "أما بالنسبة للخطوط 
الســيرالنكية، فقد شــهدت أعداد الجالية 
المقيمــة فــي الســلطنة مــن الجنســية 
خــالل  ملحوظــًا  ارتفاعــًا  الســيريالنكية 
األعوام الماضية، األمر الذي شــكل ســوقًا 
حيًا للخطوط العاملة بين مطاري مســقط 
ومطــار باندارانيكا الدولي، فضاًل عن كون 

ســيرالنكا إحــدى الــدول التي تســتقطب 
الســواح العمانييــن والخليجييــن بشــكل 
مرتفع، وعليه كان البد للشــركة العُمانية 
إلدارة المطــارات من العمل مع شــركائها 
التنفيذييــن وجهــات اإلختصــاص علــى 
اســتقطاب هذه الشــركات لتبدأ بتســيير 
رحالتها المباشرة إلى مطار مسقط الدولي 

وهذا ما تم بالفعل خالل الساعات الماضية 
حيث تــم اســتقبال أولى رحــالت الطيران 
الســيرالنكي في الســاعة التاسعة و الثلث 
من مســاء يوم أمــس 30 أكتوبر، فيما تم 
اســتقبال أولى رحالت الطيران البريطاني 
القادمة من مطــار هيثرو الدولي في تمام 
الســاعة 7:05 من صبــاح اليــوم، وبذلك 

يكون عــدد الشــركات العاملة فــي مطار 
مســقط الدولــي قد وصل إلى 33 شــركة 

عالمية". 
البريطانــي  الوطنــي  الناقــل  ويعتبــر 
والتــي  البريطانيــة"  الجويــة  "الخطــوط 
يقع مقرها الرئيســي في مبنى ووترســايد 
في لنــدن قرب مطــار هيثــرو، واحدة من 

أكبر شــركات الطيــران الدولية في العالم، 
حيث تغطــي رحالتها 199 وجهــة وتنقل 
نحو 40 مليون مســافر ســنويًا إلى مختلف 
أرجاء العالم، وبموجب االتفاق مع الشــركة 
ستســير  المطــارات،  إلدارة  العُمانيــة 
الخطــوط البريطانيــة 5 رحالت إســبوعيًا 
)يوميًا عدا األربعاء والجمعة( إلى مســقط 
على متن طائراتها من طراز "بوينج 777" 

أما بالنسبة للخطوط الجوية السريالنكية 
الناقل الوطني لسريالنكا، والتي يقع مقرها 
الرئيسي في العاصمة كولومبو، وتتخذ من 
مطــار باندارانيكا الدولي مركزًا لعملياتها، 
وهــي مملوكة بنســبة 43.6 % لشــركة 
طيران اإلمارات. وتقــدم الخطوط الجوية 
السريالنكية خدماتها ألكثر من 33 وجهة 
في آسيا، أوروبا، أفريقيا، وهي بذلك يمكن 
أن تقدم خيار بديل للمسافرين من عُمان 
باتجاه هذه المناطق. وبموجب االتفاق مع 
الشــركة العُمانية إلدارة المطارات، بدأت 
الناقلــة بتســيير 5 رحــالت أســبوعية إلى 
مطار مســقط الدولي علــى طائراتها من 
نوع ايربــاص A321. على أن ترتفع إلى 7 
رحالت أسبوعيًا ابتداًء من ديسمبر القادم. 

33 شركة طيران عالمية تسير خطوطها

مطار مسقط الدولي يستقبل أولى الرحالت
المباشرة للطيران البريطاني والسيرالنكي

أيمـن الحوسني : الخطــوط الجديدة تحــــقق أهداف اســتراتيجية »الُعــمانية للمطــارات«

الرحالت المحولة بلغت 69271 ألفا بارتفاع 12 %

9.9 مليون مسافر بمطاري مسقط وصاللة بنهاية سبتمبر
مسقط-  

ســجل عــدد المســافرين عبــر مطــاري 
مســقط الدولــي وصاللــة حتــى نهايــة 
شــهر ســبتمبر ارتفاعا بلغت نسبته 18.5 
% و18 % علــى التوالــي مقارنــة بنفس 
الفترة من العــام 2015 ليبلغ مجموع من 
سافروا عبر المطارين 9 ماليين و938 ألفا 
و198 مســافرا وفق ما أفادت أخر البيانات 
االحصائيــة الصادرة عــن المركز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات. 
وارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط 
الدولــي بما فيهم المحولــون والترانزيت 
ليبلغ حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 9 
ماليين و5 آالف و510 مسافرين فيما بلغ 

عدد الرحالت 76 ألفا و566 رحلة. 
وبلــغ عدد الرحــالت الدوليــة عبر مطار 
مســقط الدولــي حتــى نهايــة ســبتمبر 
الماضي 69 ألفا و271 رحلة بارتفاع نسبته 
12 % عن نفس الفترة من العام 2015م 
وسافر خالل هذه الرحالت 8 ماليين و216 
ألفا و877 مسافرا بارتفاع نسبته 19.2 %. 
وبلغ عدد القادمين عبر الرحالت الدولية 
4 مالييــن و148 ألفا و677 مســافرا فيما 
بلــغ عــدد المغادرين 4 مالييــن و52 ألفا 

و703 مســافرين في حيــن بلغ عدد ركاب 
الترانزيت 15 ألفا و497 مسافرا مسجلين 
انخفاضا بلغت نســبته 40.2 % عن نفس 

الفترة من العام 2015م. 
وســجلت الرحــالت الداخلية عبــر مطار 
مســقط انخفاضــا نســبته %12.5 ليبلغ 
عددها 7 آالف و295 رحلة سافر على متنها 
788 ألفــا و633 مســافرا بارتفاع نســبته 

 .% 11.2
وبلغ عدد القادميــن بالرحالت الداخلية 
بمطــار مســقط الدولي 397 ألفــا و252 
مسافرا بارتفاع نســبته 11.7 % فيما بلغ 
عــدد المغادرين 391 ألفا و381 مســافرا 

بارتفاع نسبته 10.6 %. 
وبلغ عدد المســافرين عبــر مطار صاللة 
حتــى نهاية ســبتمبر الماضــي 932 ألفا 
و688 مســافرا ســافروا عبر 7 آالف و675 

رحلة. 
وبلــغ عدد الرحــالت الدوليــة عبر مطار 
صاللة حتى نهاية سبتمبر الماضي 3 آالف 
و275 رحلــة بزيــادة 13.2 % عــن نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضي ســافر عبرها 
332 ألفا و88 راكبا بزيادة نســبتها 27.4 
% القادمون منهــم 167 ألفا و887 راكبا 
بزيادة قدرهــا 38.4 % والمغادرون 164 
ألفا و201 مسافر بزيادة قدرها 17.9 %. 

وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى
في جنوب افريقيا تزور قلعة نزوى

نزوى - العمانية

قامت نوسي فيو مابيسا ناكوله وزيرة الدفاع والمحاربين القدامى بجمهورية 
جن��وب افريقيا، مؤخرا يرافقها س��فير جمهوري��ة جنوب أفريقي��ا المعتمد لدى 
السلطنة، بجولة لقلعة نزوى في إطار الزيارة الرسمية التي قامت بها للسلطنة. 
واطلع��ت والوفد المراف��ق لها على معالم قلعة ن��زوى التاريخية وما تحويه من 
مراف��ق وأس��واق تراثية، واس��تمعت الوزي��رة الضيفة إلى ش��رٍح وافٍ عن هذه 
القلعة العريق��ة، كما تجولت والوفد المرافق لها ف��ي معرض الحرف التقليدية 

العمانية والمأكوالت العمانية المتنوعة.

.. والبنغالية تســير 4 رحـالت أســبوعيا 
مسقط-  

اســتقبل مطار مســقط الدولــي يوم 
الرحــالت  أولــى  نوفمبــر   12 الســبت 
المباشــرة لشــركة الخطــوط البنغالية 
في إطــار الجهود التي تبذلها الشــركة 
العُمانية إلدارة المطارات والهادفة إلى 
زيادة عدد الشــركات العالمية المشغلة 

مــن مطار مســقط، والتــي وصلت اآلن 
إلى 34 شــركة عالمية. وتعتبر الخطوط 
الطيــران  شــركات  إحــدى  البنغاليــة، 
المملوكــة من قبل القطــاع الخاص في 
بنجالدش وتعمــل تحت مظلة الخطوط 
المتحدة البنغالية، ويقع مقرها الرئيسي 
في العاصمة البنجالديشــية دكا، وتعمل 
انطالقــًا من مطار شــاه جــالل الدولي، 

وقــد بــدأت عملياتها بإطــالق رحاالتها 
الداخليــة في يوليــو من العــام 2014، 
وفي يوليو 2016 أعلنت الشــركة إدخال 
أول طائرتين من طراز بوينج 800-737 
حيز التشــغيل لتبدأ في سبتمبر الماضي 
بتســيير رحالتها الدولية إلــى عدد من 
العواصم العالمية، وابتــداًء من نوفمبر 
الجاري ستبدأ الشــركة بتسيير رحاالتها 

إلى مطار تريبهوفــان الدولي في نيبال، 
باإلضافة إلى مطار مسقط الدولي الذي 
ســتربطه بالعاصمة البنجالديشــية دكا 
بواقع 4 رحالت أســبوعيًا، على أن يرتفع 
عدد الرحالت إلى 7 رحالت أســبوعيا في 
القريــب العاجــل. كما تخطط الشــركة 
لبدء رحالتها المباشرة أيضًا إلى كٍل من 
سنغافورة ودبي قبل نهاية العام الجاري.
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وأثبتت المخيمات المنتشرة في صحاري 
بدية والمضيبي والكامل والوافي، نجاحها 
كمنتج ســياحي أســهم إلى حــد كبير في 
توفيــر المنشــآت اإليوائيــة للعديــد من 
الفئات والشرائح، باإلضافة إلى رغبة الكثير 
من الســياح األجانب في اكتشــاف أســرار 
الرمــال والقيــام بعمل حجوزات ســياحية 
مكثفة إلى تلك الوجهات الســياحية التي 
تعتبر أحــد أهم األماكن طلبا للرحالت في 

الوقت الحالي.
اقبال

وســاهم في ارتفاع نســبة االقبال مدى 
جاهزيــة المرافق والمخيمات الســياحية 
التي يتم تجديدها بشــكل سنوي خاصة 
الخيــام إضافــة الــى تجديــد المطاعــم 
والمرافق األخرى وتوفير مزايا مثل حفالت 
الفنــون الشــعبية والمنتجــات الحرفيــة 
المختلفــة والجمــال الخيول ومســابقات 

التزلج على الرمال.
المخيمــات  أصحــاب  جميــع  ويحــرص 
على تقديــم خدمة عالية الجــودة، تجعل 
الزائــر يفكر في العودة أهمها االســتقبال 
الحافل والبرامج السياحية المميزة وتوافر 
الخدمــات ، وهو مــا أدى الى وضــع رمال 
الشــرقية  على خريطة السياحة ليس في 
المنطقــة وحســب، ولكــن فــي الخريطة 

السياحية العالمية.
ومــن أهم مــا يميــز المخيمــات برمال 
الشــرقية هو الحفاظ على التراث العماني 
األصيــل، لــذا تحــرص المخيمــات علــى 
تقديــم برامج فنيــة مختلفة مــن الفنون 

الشعبية، والحرف اليدوية العمانية إضافة 
إلى  المأكوالت والمشــروبات والمخبوزات 
المميزة،  العمانيــة  العمانيــة، والمالبس 
اليدويــة  بالطــرق  المصنوعــة  والحلــي 

الحرفية القديمة.
كمــا تحظــى المغامرة بجاذبيــة خاصة 
لــدى الســياح وزوار المنطقــة، وتحــرص 
كافــة المخيمات على توفير برامج لرحالت 
صحراويــة مميــزة، كمــا يســتمتع الزوار 
بركوب الجمال واستقبال األودية وممارسة 
رياضــة الرمايــة، والتزحلــق علــى الرمال 

وركوب دراجات الدفع الرباعي البخارية.
مقومات

إبــراز  إلــى  الســياحة  وزارة  وتســعى 
المقومــات الســياحية بالرمــال الشــرقية 
والمناطق الصحراوية المالئمة، والتعريف 
بــروح األصالة العمانية ببادية الســلطنة، 
وقد ســعت إلى تشــجيع إقامة المخيمات 
الســياحية هادفة مــن خاللها إلــى إيجاد 
فرص عمل لســكان المناطق الصحراوية 
ســواء بالمخيمــات الســياحية أو بالعمل 
بمجال الغزل والنســيج أو تقديم الفلكلور 
الشــعبي أو تأجيــر مســتلزمات الحركــة 

السياحية بالمناطق الصحراوية.
ووجدت المخيمات السياحية بمكوناتها 
المعمارية رواجا شديدا ليس في محافظتي 
شــمال وجنــوب الشــرقية  فحســب بــل 
بمختلف مناطق الســلطنة التي توجد بها 
هذه المخيمات السياحية، إال أن ما اكسب 
المخيمات الســياحية بالمحافظتين شهرة 
واسعة هو موقعها الجغرافي الكائن بعمق 

رمال الشرقية، حيث حياة البادية والهدوء 
والسكينة والتي بات ينشدها السائح بعيدا 
عن حياة المدينة وصخب الحياة العصرية 
ويوجــد حاليا وبفضل خطــط هذه الوزارة 
عشــرة مخيمات ســياحية بهذه المنطقة 
وفرت خمسين فرصة عمل مباشرة ومئتي 

فرصة عمل غير مباشرة.
للمخيمات  المضافــة  القيمــة  وتتمثــل 
الســياحية في مســاهمتها بــدوران عجلة 
الصحراويــة  المناطــق  فــي  االقتصــاد 
وإســهامها بنقل رأس المال االســتثماري 
بقطاع الســياحة من المدن إلى المناطق 

الصحراوية.
تطوير

وتحرص وزارة السياحة على تطوير سياحة 
التخييــم بوجه دائم، حيث تقوم بالتشــاور 
والتنســيق مع مالك المخيمات ألخذ رؤاهم 
التطويريــة ومقترحاتهــم بمختلف جوانب 
الدراسات التي تعدها الوزارة ، والتي تهدف 
إلــى إطــالق نظــام متطور لتصنيــف هذه 
المخيمــات ووفقــا لمعايير وأســس تخدم 
المخيمات الســياحية وتهــدف إلى االرتقاء 

بجودة الخدمة المقدمة بها.
وتعتمد المخيمات الســياحية بمحافظتي 
شــمال وجنوب الشرقية  بنمطها المعماري 
على مفردات البيئة المحلية المشــتقة من 
مكونات النخيل والبعــض االخر من صوف 

الجمال ومشتقات التربة كالطين وغيرها.
كما أن بعض المخيمات كانت مكوناتها 
المعمارية من المواد الحديثة المتناغمة مع 
بيئة الصحــراء وأدخلت إليها خدمات البنية 

األساســية ســعيا إلــى اســتقطاب الحركة 
السياحية صيفا وشتاء.

ويمكن للمتجــه إلى رمال الشــرقية من 
مســقط، أن يســلك أحــد مســارين األول 
الطريق الداخلي من السيب باتجاه محافظة 
الداخلية مرورًا بوالية سمائل ومن ثم وادي 
العق حتى واليات القابل وبدية ) 200كم(. 
والثاني الطريق الســاحلي من قريات مرورا 
بواليــة صــور ومنها إلــى واليــات الكامل 
والوافــي وجعالن بني بوحســن بمســافة 

تصل لـ 250 كم.
 ومــن هنــاك يمكــن اختيــار وجهــات 
متعــددة. مثــاًل مــن بدايــة التكوينــات 
الرملية وفي حدود المخيمات الســياحية 
في رمــال الشــرقية بالقرب مــن المدن 
والخدمــات حيــث تتوفــر مجموعــة من 
المخيمات السياحية، إضافة الى عدد من 
المرشدين السياحيين الذين يصطحبون 
الســائحين في جوالت فــي الرمال إضافة 
الى التخييم والتعرف على مختلف الفنون 

العمانية في المنطقة.
بوابة الصحراء

واليــة بدية بمحافظة شــمال الشــرقية 
أصبحــت من المواقــع الســياحية الجميلة 
المعروفة ومزارًا للسياح من داخل السلطنة 
وخارجهــا ، وتعتبــر بوابة الصحــراء وأرض 
الرمال الناعمة والشــمس المشــرقة حيث 
أبدعت الطبيعــة بدورها الجمالي من حيث 
تتنــوع البيئــة ما بيــن الرمال والســهول 
والواحــات الخضــراء وتمركزها في وســط 
الصحراء بيــن كثبانها الحريريــة وقالعها 

وحصونهــا حفظت ألهــل الوالية تاريخهم 
العريــق المجيــد. تعتبــر أيضــا مــن أكثر 
الواليــات محافظة على تربية وإقتناء الخيل 

العربي األصيل وأجود أنواع اإلبل.
ولدواعي الســالمة للوصول إلى المواقع 
أو المخيمات السياحية في المنطقة الرملية 

يجب إتباع اآلتي:
 ضرورة اســتخدام سيارات الدفع الرباعي 
للقيام برحــالت إلى المناطق الرملية مع 
ضرورة اســتخدام غيــار الدفــع الرباعي 
)H4( عند القيادة في الرمال أما بالنسبة 
للتجــوال فــي ربــوع الواليــة فالتجــول 
لســفلتة  متــاح  الصغيــرة  بالســيارات 

الشوارع في كل أنحائها.
فمــن  القيــادة  النســيابية  بالنســبة   
الضروري تخفيض هواء إطارات السيارات 
بيــن 18 - 22 درجــة، وتقــدم محطات 

الوقود بالوالية هذه الخدمة مجانًا.
 بالنســبة للذيــن يرغبــون فــي القيادة 
خــارج الطــرق المعروفــة فــي المناطق 
الرملية، عليهــم مراعاة عدم التوقف في 
المناطق المنخفضــة المحاطة بالرمال ، 
وعليهم االســتفادة من اندفاع الســيارة 
للخروج من هــذه المواقع وعليهم أيضا 
ضرورة تواجد الحزام المخصص لسحب 
السيارات الستخدامه عند تعطل السيارة

 ضــرورة اســتخدام الخرائــط أو جهــاز 
تحديــد المواقــع)G.P.S( إضافــة إلــى 

أجهزة اتصال غير الهاتف النقال
 ضرورة إبالغ العائلة أو األصدقاء بمســار 
الرحلة ومدتها ووقت العودة المفترض .

 التزود بالمياه والبنزين اإلحتياطي.

تجذب سياحة المغامرات والتخييم في موسم الشتاء

مسقط-  

تشــــهد رمال الشــــرقية إقبــــااًل كبيراً من الســــياح األجانب والعــــرب والعمانييــــن، خاصة في ظل توافر الخدمات والمنشــــآت الســــياحية 
بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وأهمها المخيمات السياحية حيث تعد رمال الشرقية من أجمل مناطق التخييم في السلطنة، 
إذ تحتضــــن رمالهــــا حوالــــي 200 نوع مــــن الكائنات الحية. وتتدرج ألــــوان الرمال من األحمر إلــــى البني على امتداد البصــــر، وتجذب هذه 
المنطقــــة الكثيــــر من محبي مغامرات الصحراء، ويفضل الزوار هذه المنطقة نظراً لســــهولة الوصول إليهــــا ولتوفر الخدمات القريبة 
منها، لتشكل موقعًا سياحيًا متميزاً. وتعتبر والية بدية من الواحات الجميلة القابعة على مدخل رمال الشرقية، وتعد نقطة انطالقة 

لسبر أغوار الرمال والدخول في عالم مليء باإلثارة والحيوية، بعيداً عن صخب المدينة وتغييرا للبرامج الروتينية اليومية.

رمال 
الشرقية
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وجهة نظر

دبي-  
اعتاد مرضى البلدان النامية الســفر 
للدول المتقدمة لتلقــي العالج فيها، 
ولكــن مؤخــرًا ظهــر توجــهٌ جديدٌ 
وانقلبت الموازين، حيث بدأ المرضى 
بالســفـــر من تلك الــدول المتقدمة 
إلى بلــدان فــي طريق النمــو لتلقي 
العالج، وذلك ألســباب اقتصادية في 

أغلب األحيان. 
وبغــض النظــر عــن اتجاه الســفر، 
الســياحة  تســمية  إطــالق  يمكــن 
العالجية على أي رحلة ســفر خارج بلد 
اإلقامــة لتلقــي أي خدمــات صحية أو 
عالجية كالجراحــة أو التداوي من أحد 
األمراض المستعصية، أو حتى لغرض 
النقاهة واالســتفادة مــن الخصائص 
العالجيــة والصحيــة لموقــع معيــن، 

كالبحر الميت مثاًل. 
وتختلف السياحة العالجية عن غيرها 
مــن أنــواع الســياحة بكونها ليســت 
ترفيهيــة فــي معظــم األحيــان، رغم 
كونها تأتي بعد ســياحة التســوق من 
ناحيــة اإلقبــال، حيث يعتبر التســوق 
النشاط الرئيسي دائمًا، حتى أنه يكون 
أحيانًا متداخاًل ضمــن فئات أخرى من 

السياحة.
يجــب الحــرص دائمــًا علــى اختيار 
وجهــات تتمتع بتصنيف عالي من قبل 
إحــدى المنظمــات العالميــة العتماد 
الرعايــة الصحية في الواليات المتحدة 
 )UKAF( أو المملكــة المتحدة )JCI(
 )ACHSI( أو أســتراليا )ACI( أو كندا
أو الهنــد )NABH( أو تركيا )SAS( أو 
 )CBAHI( المملكة العربية السعودية

أو غيرها.
الهيئــات  وتحــرص كل مــن تلــك 
الصحيــة  المنشــآت  تصنيــف  علــى 
والمصحــات  كالمستشــفيات 
أســس  العالجيــة، على  والمنتجعــات 

تشمل: 
اإلداريــة  النشــاطات  معاييــر   -
للمنظمة، والتي تتضمن فاعليتها في 

التحقق ذاتيًا من جودة األداء.
- مــدى التــزام المنظمــة بتطويــر 

وتحسين ذاتها.
- المعايير األخالقية لــإلدارة، والتي 
تتحكم بأســلوب وطريقــة العمل في 

المنشأة الصحية.
- المعاييــر األخالقيــة للعاملين في 
المنظمــة، وفعالية عملهم كفريق في 

تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
- كفــاءة الطاقــم الطبي، ومســتوى 
وجــودة التعليم والتدريــب الحاصلين 

عليه.
- السجّل الطبي للمنشأة الطبية.

- مــدى ســالمة البيئــة المحيطــة 
بالمنشــأة الطبية في البلــد الذي تقع 
فيــه، وما إذا كان هنــاك خطر تعرّض 
إحــدى  بعــدوى  لإلصابــة  المريــض 
األمــراض المحلية التي اكتســب أهل 

المنطقة مناعة طبيعية ضدها.
- وجــود نظام داخلــي يكفل حقوق 

المريض في حالة وقوع خطأ طبي.
الكثيــر  إلــى  باإلضافــة  وذلــك 
مــن المعاييــر األخــرى، لذلــك يجب 
علــى المريــض دائمــًا بالتحقــق من 
االعتمــادات المحليــة والدوليــة، مــع 
أن عمليــة الحصــول علــى معلومات 

كهــذه قــد ال يكــون ســهاًل بســبب 
اختــالف طريقــة الحصــول عليها من 
مستشــفى آلخــر، ومن دولــة ألخرى. 
وبفضــل االزدهــار الكبير فــي صناعة 
الســياحة العالجية مؤخــرًا في العديد 
من دول آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا 
الشــرقية، والذي نتج عــن تطور البنى 
التحتيــة للعنايــة الصحية فــي الدول 
النامية بشكل كبير، فإن المنافسة في 
هذا المجال محتدمة جدًا اليوم. يقدم 
لــك خبــراء »هوليداي مــي« أفضل 5 

وجهات للسياحة العالجية:
تايالند

البلــد األكثر شــهرًة فــي العالم في 
مجال الســياحة العالجيــة، حيث ينمو 
هذا القطاع فيها بنســبة 16 % سنويًا 
بفضــل انخفــاض أســعارها، حيث أن 
العملية الجراحيــة التي تكّلف 15000 
دوالر فــي دول الغــرب تكّلــف ما بين 
2500 إلــى 3000 دوالر فــي تايالند، 
وذلك باإلضافة إلى مســتوى الخدمات 
الصحيــة العالــي فيهــا، حيــث يتلقى 
العديد من أطبائها تعليمهم في أرقى 
جامعــات الــدول الغربيــة، ويتحدثون 
اللغة اإلنجليزيــة بطالقة. وفي الوقت 
ذاته، يُنصح بتلقي العالج في بانكوك 
بداًل من البلدات الســاحلية الصغيرة، 

وذلك لتوفر أفضل الخيارات فيها.
هنغاريا

الشــرقية  أوروبــا  دول  نجــم  بــدأ 
بالصعــود مؤخــرًا في مجال الســياحة 
العالجية، وهنغاريا هي في مقدمة تلك 
الدول، حيث يقصدها الكثير من سكان 

المملكة المتحــدة باألخص للعمليات 
الجراحية الخاصة بطب األسنان

تتمتع العيادات والمنشــآت الصحية 
في هنغاريا بمســتوى عــاٍل من جودة 
العناية الطبية، وتبلغ أســعارها بشكل 
عام نصــف أســعار دول أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية. أيضًا تعد بودابست 
مــن أجمــل الوجهــات الســياحية في 
أوروبــا، ولذلــك يقــوم العديــد مــن 
الســياحة  باالســتفادة من  المرضــى 
العالجيــة بالقيام بجوالت لمشــاهدة 
معالــم المدينة في نفــس الرحلة في 

هنغاريا.
األردن

زار المستشــفيات الخاصــة األردنية 
حوالــي 250 ألــف مريض مــن خارج 
الدولــة في عام 2012 فقط، وتجاوزت 
عائدات السياحة العالجية المليار دوالر 
فــي نفس العام، وقد حــاز األردن على 
جائــزة “الوجهة الطبيــة األفضل” من 
قبل مجلة الســفر الطبــي الدولية في 
عــام 2014. وذلك باإلضافة إلى موقع 
األردن علــى الضفــة الشــرقية للبحر 
الميــت، الــذي يعتبر أحد أهــم مواقع 
العــالج الطبيعي في العالــم منذ آالف 
السنين، والذي اختارته منظمة الصحة 
العالمية كمركز عالمي لعالج عدد كبير 

من األمراض الجلدية. 
العالجيــة  الســياحة  جانــب  وإلــى 
والبحــر الميت، يعــدّ األردن أيضًا أحد 
أفضل الوجهات الســياحية في الشرق 
األوســط، ففيه معالم غاية في الروعة 
كمدينــة البتــراء التاريخيــة ووادي رم 

األثريــة  الرومانيــة  جــرش  ومدينــة 
وغيرها، حيث يمكن للمريض زيارة أي 
من هذه األماكن الســاحرة بعد انتهاء 

فترة العالج.
ماليزيا

تتلقى ماليزيا، فيما يخص الســياحة 
العالجية، نصف مليون زائر سنويًا حيث 
تتمتع مستشــفيات وعيادات العاصمة 
كوااللمبــور بمســتوى عــاٍل وأســعار 
منخفضة في الوقت ذاته، باإلضافة إلى 
تطور بناها التحتية بشكل كبير مقارنًة 
بالــدول اآلســيوية المجــاورة. ماليزيا 
أيضــًا مــن الــدول الرائدة فــي مجال 
عمليــات التلقيح الصناعــي التي تبلغ 
تكلفتها خُمس ما تكلفه نظيراتها في 
دول الغرب، وال تقل عنها كفاءة، وذلك 
باإلضافة أيضًا إلى تقدمها في مجاالت 
عالج ضحايا الحروق البالغة. وال تقتصر 
تكاليف الزائر في ماليزيا على الخدمات 
الصحية وحســب، بل تشــمل اإلقامة 
الفندقيــة وتذاكــر رحــالت الطيــران 
والشــراب  والطعــام  والمواصــالت 
والتســوق وكافة أنــواع الخدمات، مما 
يجعل مجموع مصاريف رحلة السياحة 
العالجيــة إلــى ماليزيا أقــل من كلفة 

العالج وحدها في كثير من البلدان.
البرازيل

من أكثر دول أمريكا الجنوبية تطورًا 
في الطــب، ومستشــفياتها هي أولى 
مستشــفيات العالــم خــارج الواليــات 
المتحدة حصــواًل على اعتماد من قبل 
اللجنــة المشــتركة الدوليــة، وقد تم 

اعتماد 40 منشأة صحية إلى حد اآلن

الحرص دائمًا على اختيار وجهات تتمتع بتصنيف عالي

أفضل 5 وجهات للسياحة 
العالجية بمعـايير 

د. خالد بن عبدالوهاب البلوشيعـالمـية وبأقـل تكـلفـة

طالب كليات 
السياحة إلى أين؟!

يمثل خريجو كليات السياحة بالسلطنة 
عنصرا أساســيا  يســاهم فــي إدارة دفة 

صناعة السياحة الواعدة.
وكما هــو متوقع بأن تكون الســياحة 
مــن ضمن أقــوى ثالث قطاعــات تعمل 
على توفير فرص عمل للمواطنين خالل 
الخمــس ســنوات المقبلــة، لذلــك فإن 
الجميع على ثقة بأن المستقبل يحمل فى 
طياتــه فرصا واعدة لشــباب هذا الوطن 

من خالل بوابة السياحة.
إال أن األمر الذي يثير االستغراب وجود 
العديد من حملة شهادة البكالوريوس 
في تخصصــات مثل اإلدارة الســياحية 
والتنميــة الســياحية وإدارة الفعاليــات 
وهناك من لديه  دبلوم ما بعد الثانوية 
في اإلرشاد الســياحي ومازال باحثا عن 
عمل، كما أن هناك نســبة كبيرة منهم 
تعمــل في وظائــف ال يمــارس فيها ما 
تم تعلمه فــي أروقة كلياتهــم، ونحن 
هنا النقلل من شــأن مــن يقوم بعمل 
بعيــد عــن التخصصية فالعمــل عمل 
مهمــا كان، إذ أن الهدف خدمة وطنننا 
الغالي عمــان، ولكن صناعة الســياحة 
بقطاعاتهــا المتنوعــة والثريــة لديها 
القدرة على إســتيعاب أعداد منهم حتى 

وإن كانت بسيطة.
  وعلــى الجانــب اآلخــر تبيــن لنــا أن 
العديد من المنشآت السياحية المتنوعة 
األنشــطة تالحظ عزوفا مــن الخريجين 
حيــث يأمــل العديــد منهــم العمل في 
المؤسسات ذات الصبغة الحكومية مثل 
شــركة عمــران أو الطيــران العماني أو 
مركز عمان للمعارض والمؤتمرات وغيره 
مــن الشــركات الكبرى وال يحبــذ العمل 
في مؤسسات تؤول ملكيتها خالصة الى 
القطاع الخاص. ويعزو سبب العزوف على 
ســبيل المثال إلى جوانب معينة بالبنوك 
التي تتراجع عن منحهم قروضا شخصية 
لكون بعض تلك المؤسسات ال تستوفي 
الحدود الدنيا التــي يفرضها البنك مثل 
عدد العاملين بتلك المنشــآت خاصة إذا 
كانت منشــأة من المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة، وهــذا أمــر نأمــل أن يتم 

مراجعته من قِبل البنك المركزي.
لذلك يتوجــب ان تتولى المؤسســات 
االكاديميــة بجانــب دورهــا االكاديمي 
التقليــدي، العمــل على إيضــاح األهمية 
االقتصاديــة لهــذه المهنــة المفعمــة 
باآلمال العراض وأيضــا إزالة أية عوائق 
تعيق إندماج طالب كليات الســياحة في 
ســوق العمل بــل يجب أن تكــون هناك 
زيارات دورية من أكاديميي تلك الكليات 
إلى قيادات القطاعات السياحية المتنوعة 

وإيضاح تلك المعوقات.
هناك العديد من المشاريع السياحية 
الواعدة وعليه يجب أال تتوقف مســيرة 
الــدور  ألهميــة  الموضحــة  التوعيــة 
التنمــوي لها بل دعوة طــالب الكليات 
الســياحية كافــة  للمشــاركة من اآلن 
في وضــع لبنــات تلك المشــاريع حتى 
تحقق روح االنتمــاء لها من اآلن، إذ لم 
يعد هناك وقت للتنظير إليضاح أهمية 
صناعة الســياحة بل أصبح االمر حتمي 

ووجب التحرك وبسرعة.
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مسقط- 

احتفل بنك مســقط ، المؤسســة المالية 
الرائــدة بالســلطنة، بتدشــين المبــادرة 
الوطنيــة » بصمــات » تحت رعاية الشــيخ 
محمد بن ســعّيد الكلبانــي، وزير التنمية 
اإلجتماعية، تزامنًا مع احتفاالت الســلطنة 
بالعيد الوطني السادس واألربعين المجيد.
ويأتي تدشين بنك مسقط لهذه المبادرة 
الوطنية تنفيذًا للتعليمات السامية لحضرة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم، حفظــه اهلل ورعاه، بضرورة تعزيز 
الشــراكة بيــن القطاعين العــام والخاص 
وتفعيل دور مؤسســات القطاع الخاص في 
أنشــطة وفعاليات المجتمــع وفتح المجال 
للجميع للمشــاركة في مشاريع المسؤولية 
اإلجتماعية التي تنعكس إيجابًا على تنمية 

وتطوير المجتمع العماني .
وتشــتمل المبــادرة الوطنيــة » بصمات 
» علــى تنفيــذ أربعــة محاور رئيســية هي 
المؤسســات  الماليــة وتنميــة  الثقافــة   :
الصغيرة في قطاع الســياحة والمســاحات 
الخضراء ودعم التوجهات الصديقة للبيئة 
وترشــيد اســتهالك الطاقة، حيث تتضمن 
هــذه المحاور تنفيذ العديد من االنشــطة 

والفعاليات والبرامج المختلفة.
تعزيز الشراكة

وأكــد وزيــر التنميــة االجتماعيــة بــأن 
المبــادرة الوطنيــة » بصمــات » مبــادرة 
جديرة باالهتمام من بنك مسقط  السيما 
وأن المنطقــة تشــهد تقلبــات اقتصادية 
المســؤولية  دور  تفعيــل  إلــى  وبحاجــة 
االجتماعيــة وخدمة المجتمع، حيث ســبق 
للمؤسســة تدشــين عدد مــن المبادرات 
والبرامج وذلــك بالتعاون مع الــوزارة وقد 
حققت هذة المبــادرات نتائج ايجابية على 

كافة المستويات.
من أجل الوطن

 وقال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، 
رئيــس مجلــس إدارة بنــك مســقط، إننا 
فخــورون بتدشــين المبــادرة الوطنيــة » 
بصمات » والتي تاتــي تزامنًا مع احتفاالت 
الســادس  الوطنــي  بالعيــد  الســلطنة 
واألربعيــن المجيــد والتــي تؤكــد حرص 
البنك على تنفيذ التعليمات السامية بتعزيز 
الشــراكة بيــن القطاعــي العــام والخاص 
وذلك لخدمة المجتمــع واطالق المبادرات 
والبرامــج التي تؤكــد على دورنــا الريادي 
في مجال المســؤولية االجتماعية. مشــيرًا 
المعشــني ان مبادرة » بصمات » هي من 

أجل الوطن ويعبر من خاللها بنك مسقط 
عن اعتزازه وتقديــره لكافة االنجازات التي 
تحققــت خالل مســيرة النهضــة المباركة 
ولكافة الجهــود التي ســاهمت في الرقي 
والتقــدم وتحقيــق النجــاح فــي مختلــف 

المجاالت االقتصادية.
  تتويج للمبادرات

مــن جانبة قــال عبدالرزاق بــن علي بن 
عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، ان 
» بصمــات » تتضمن تنفيــذ أربعة  محاور 
رئيســية هــي : الثقافــة الماليــة و تنمية 
المؤسســات الصغيرة في قطاع الســياحة 
التوجهات  الخضــراء ودعــم  والمســاحات 
اســتهالك  وترشــيد  للبيئــة  الصديقــة 
الطاقــة، بحيث يشــكل كل محور من هذه 
المحاور مبادرة في حــد ذاتها ، تهدف إلى 
تقديم الدعــم للمجتمع العماني من خالل 
االســتثمار فــي تنميــة وتطويــر الموارد 
البشــرية وتوعيتهــا ، ومواكبــة التطورات 
والمســتجدات في قطاع البيئة والمشاركة 

في تعزيز البنية االساسية لبعض المرافق 
العامة والخدمية وأخيرا تبني ودعم الشباب 

العماني في مجال االبتكار واالبداع.
محاور وبرامج رئيسية

وبهدف تنفيذ المبادرة الوطنية » بصمات 
» قام بنك مسقط باختيار لجنة من اإلدارة 
التنفيذية لالشراف ومتابعة تنفيذ المبادرة 
وبدورهــا قامــت اللجنــة باختيــار المحاور 
الرئيســية المطروحــة وذلك بعد دراســة 
كافة المســتجدات والتعرف على احتياجات 
المجتمع وخاصة في ظل التقلبات واالوضاع 
االقتصاديــة الحالية حيث تــم اختيار أربعة 
محــاور هــي اواًل  الثقافــة الماليــة ، والتي 
ستشــتمل علــى تنفيذ عدد مــن الحمالت 
التوعوية وتعزيز ثقافة المجتمع بالمواضيع 
المالية حيث سيتم عقد ورش عمل ودورات 
متخصصــة فــي مختلف المجــاالت المالية 
ولمختلــف الشــرائح العمريــة بمــا فيهــم 
طلبة الجامعــات والمتقاعدين وســيحصل 
المشــاركون على شــهادات مالية معتمدة 

، كذلك ســيتم اطالق برنامج » المســتثمر 
الصغيــر » والمخصــص لتعليــم االطفــال 
العمانيين على المبادئ المالية واالستثمار 
وغرس مفهوم االدخار والتوفير كما ســيتم 
مــن خــالل المبادرة انشــاء مركز االرشــاد 
المالي بالمقر الرئيس للبنك بهدف مساعدة 
أصحاب المؤسســات الصغيرة والمتوسطة 
كما سيشــتمل محور الثقافــة المالية على 
حمالت توعوية إعالمية وتسويقية بالتعاون 
مع الهيئة العامة لحماية المستهلك تتعلق 
بنشــر ثقافــة االدخــار والتخطيــط المالي 
المضللة واالســتخدام  ومعرفة اإلعالنــات 
ومكافحــة  اإللكترونيــة  للقنــوات  اآلمــن 
االحتيال ، إما حول المحور الثاني وهو تنمية 
المؤسســات الصغيرة في قطاع الســياحة 
سيشــتمل على االســتثمار في فئة الشباب 
وتشــجيعهم على االبتكار واالبداع وتعزيز 
مفهوم العمل الحر من خالل مســاعدتهم 
فــي توفير مرافق او خدمــات عامة في عدد 
من االماكن السياحية الطبيعية التي تزخر 

بها الســلطنة وذلك لمساعدة الشباب على 
ايجــاد دخل مالــي لهم والســرهم القريبة 
من هــذه المواقع الســياحية ويأتي تنفيذ 
هذا المحــور بالتعاون مع وزارة الســياحة ، 
امــا المحور الثالــث من المبــادرة الوطنية 
» بصمــات » وهــو المســاحات الخضــراء 
ستشــتمل على انشاء حديقة عامة بمصادر 
بديلة للطاقــة و تتوفر بها كافــة المرافق 
مميــز  موقــع  وفــي  والترفيهيــة  العامــة 
يخدم شــريحة كبيــرة من أفــراد المجتمع 
العمانيين والمقيمين وذلــك بالتعاون مع 
بلدية مســقط ، وياتي انشاء هذة الحديقة 
كمســاهمة مــن بنــك مســقط للمجتمع 
وذلك بمناســبة االحتفاالت بالعيد الوطني 
الســادس واألربعين المجيد، واخيرًا المحور 
الرابع وهو ودعم التوجهات الصديقة للبيئة 
وترشــيد اســتهالك الطاقة حيث ســيقوم 
ميثاق للصيرفة االسالمية من بنك مسقط 
بتخصيص فرع كمشروع تجريبي الستخدام 
الطاقة الشمســية حيث سيعمل الفرع على 
اســتخدام لوحات الطاقة الشمسية وسيتم 
تطبيق احــدث المســتجدات والتقنيات في 
هذا المجال، كذلك ســيتم طرح منتج جديد 
يســاهم في تشــجيع الزبائن والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة على استخدام الطاقة 
الشمسية في بناء المنازل وبمعدالت فائدة 
منخفضة كما ســيتم تقديم االستشــارات 
المطلوبة في هذا المجــال وذلك بالتعاون 
مع مؤسسة التمويل الدولية ) IFC ( إضافة 
الي ذلك ســيتم تنظيم ورش عمل تعليمية 
لنشر الوعي العام بالمصادر البديلة للطاقة 
داخل الســلطنة، وبذلك ينجح بنك مسقط 
مجددًا في تعزيز الشــراكة بين المؤسسات 
الحكومية والخاصة من أجل تقديم خدمات 

للمجتمع العماني .

ميثاق للصيرفة 
اإلسالمية يخصص 
فرعا يعمل بالطاقة 
الشمسية ويساهم 
في توعية الجمهور

مبادرة وطنية رائدة تشتمل على 4 محاور رئيسية

»بصمات« بنك مسقط
ترسـخ المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص
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رحالت الطيران المباشرة من أوروبا تتدفق إلى صاللة

7688 زائرا لمواقع أرض اللبان في أكتوبر 

انتعاش سياحي
في موسـم الشتاء

صاللة ــ 

تحظــى محافظة ظفار بتدفق ســياحي 
خــالل الموســم الشــتوي مــع تواصــل 
الطيران  للخطــوط  المباشــرة  الرحالت 
إلــى مطــار صاللــة.  وســجل القطــاع 
الفندقي في المحافظة زيادة في نســبة 
أعداد الســياح مــن النزالء فــي الفنادق 
قاربــت إلى نســبة 100 % فــي عدد من 
الفنادق وبعضها ســجل نسبة 80 % مما 
بشــر بحراك ســياحي مع بداية الموسم 

السياحي الشتوي.
وقــال مرهــون بــن ســعيد العامــري 
مديــر عــام الســياحة بمحافظــة ظفار: 
مــن المتوقــع وصــول 50 ألــف ســائح 
أوروبي خالل موسم الســياحة الشتوية 
بالمحافظة خالل الفترة من شهر أكتوبر 

إلى شهر مايو المقبل.
وأضــاف: أن أولى الرحالت الســياحية 
المباشــرة إلــى مطار صاللــة كانت من 
جمهورية ســلوفاكيا في األول من شهر 
أكتوبر وعلــى متنها 178 ســائحًا، فيما 
كانت الرحلة الثانية قادمة من جمهورية 
ألمانيا االتحادية وعلى متنها 310 سياح. 
مشــيرًا إلى أن الرحالت مســتمرة بواقع 

رحلتين أسبوعيًا أيام األحد والخميس.
رحالت أوروبية 

وأشار مدير عام السياحة بمحافظة ظفار 
إلى نجاح وزارة الســياحة في ايجاد موسم 
سياحي شتوي ثابت ومستمر في محافظة 
ظفار منذ ما يقارب 10 سنوات حيث بدأت 
أولى الرحالت السياحية األوروبية إلى مطار 
صاللة خالل الموســم الســياحي الشتوي 

2006/2005م.
وأضــاف: أن عــدد الســياح األوروبييــن 

الذين قدموا الى محافظة ظفار في موسم 
الشــتاء الماضــي بلغ 35674 ســائحًا من 
خالل 191 رحلة طيران مباشــرة حيث بلغ 
عدد الســياح األلمان 24212 ســائحًا من 
خالل 106 رحالت أســبوعية فيما بلغ عدد 
السياح القادمين من ايطاليا 7739 سائحًا 
من خالل 60 رحلة أسبوعية مباشرة، وبلغ 
عدد الســياح القادمين مــن بولندا 2200 
ســائح عبــر 13 رحلة أســبوعية إلى جانب 
سياح من السويد وتشيكيا وسلوفاكيا بلغ 

عددهم 1523 سائحًا.

وقال العامري: إن صاللة اكتسبت شهرة 
متزايدة لدى الســياح األوروبيين نظرًا لما 
تتمتع به مــن عوامل جذب وطبيعة خالبة 
متمثلــة في المواقــع األثريــة والصحاري 
والجبال والشــواطئ الرمليــة الرائعة وما 
يقدمه القطاع الفندقي من خدمات ممتازة 

تتناسب مع رغبات السياح والزوار.
جوالت تعريفية

وأضاف: أن البرنامج الســياحي يتضمن 
جــوالت تعريفية الــى المعالم الســياحية 
واألثريــة والتاريخيــة التــي تشــتهر بها 
محافظــة ظفــار كموقــع أشــجار اللبــان 
واألســواق الشعبية ومنطقة البليد األثرية 
ومتحــف أرض اللبان والمنطقة األثرية في 
سمهرم الى جانب زيارات الى صحراء الربع 
الخالي والرحالت البحرية وممارسة رياضة 

الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية.
جديــر بالذكــر ان ميناء صاللة اســتقبل 
خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة 153 
ســفينة ســياحية فيما بلــغ عدد الســياح 

134210 سائحا.
موريا

وكانت »موريا« قد اســتقبلت أول طائرة 
ســياحية كبيرة الحجم القادمة من مدينة 
كولونيــا األلمانيــة إلــى محافظــة ظفار، 

ووصــل هذا الفوج الســياحي -الذي يضم 
حوالي 320 ســائحًا أوروبيًّــا. ومن المقرر 
أن يســتمر توافــد الســياح القادمين من 
ألمانيــا علــى تلك الطائرة حيث تســتقبل 
السلطنة عبر مطار صاللة رحلتين أسبوعيًا 
تتضمنــان ضعف عدد الســياح ممــا يُبرز 
التطــور المتواصــل الذي تشــهده حركة 

السياحة القادمة إلى مدينة صاللة.
وقــال عصــام البروانــي نائــب الرئيس 
التنفيــذي للشــؤون الحكوميــة بشــركة 
موريا: منذ نشأتنا، وطالما التزمنا في موريا 
بتعزيز نمو وازدهار القطاع الســياحي عبر 
وضــع وتنفيذ خطط اســتثمارية وتنموية 
متميزة تتماشى مع رؤية الحكومة والرامية 
إلــى تنويع االقتصاد الوطنــي. وعلى مدار 
األعوام الماضية، قمنا بتوطيد شراكاتنا مع 
منظمي الرحالت بهدف استقطاب السياح 
ورحالت الطيران من المُدن األوروبية إلى 
صاللة والمســاهمة بدوٍر فاعــل في زيادة 

حركة السياحة القادمة إلى السلطنة. 
قد ظهــرت جليًا ثمار هــذه الجهود من 
خالل وصول هذه الوفود السياحية الكبيرة 
والتــي ال تقتصر إقامتها على فنادقنا فقط 
ولكنها تشــمل أيضًا العديــد من الفنادق 

المنتشرة في جميع أرجاء محافظة ظفار.

صاللة - العمانية

أرض  مـــواقــع  زوار  عــــــدد  بلــغ 
اللبـــــــان بمحافظــة ظفار في شــهر 
ســائحا   7688 المــــاضــي  أكتوبــر 

وزائـــــــرا وذلــك حســب اإلحصائيــة 
الــواردة من دائرة مواقــع أرض اللبان 
بمكتــب مستشــار جاللــة الســلطان 

للشؤون الثقافية.
وأوضحــت اإلحصائية بأن عــدد زوار 

منتزه البليد األثري ومتحف أرض اللبان 
بلغ 4156 زائرا فيما بلغ عدد زوار منتزه 

سمهرم األثري 2679 زائرا .
بينما بلغ عدد زوار محمية وادي دوكة 
الطبيعيــة ألشــجار اللبــان 493 زائرا 

وموقع وبار األثري 360 زائرا.
جديــر بالذكــر بأن البليد وســمهرم 
ووبـــــار ووادي دوكــة مواقع مســجلة 
ضمــن قائمــة التــراث العالمــي تحت 
حيــث  اللبــان  أرض  مواقــع  مســمى 

يقوم مكتب مستشــار جاللة السلطان 
للشــؤون الثقافية بتطويرها وتزويدها 
بالمرافــق الخدميــة والجمالية بهدف 
واألثريــة  الثقافيــة  الســياحة  تعزيــز 

بمحافظة ظفار.

ظفار

طبيعة خالبة
ومواقع أثرية وصحارى 
وجبال وشواطئ رملية 

تغــري السياح
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أكالت عالمية

موساكا اليونانية »المسقعة«
المقادير :

• حبتــان باذنجــان متوســطة الحجــم 
مقطعــة إلــى شــرائح 500 • غــرام لحم 

مفروم  •ملعقتان من الثوم المهروس
 •بصلة مفرومة متوسطة الحجم

 •علبة من صلصة الطماطم
 •ملعقــة  كبيرة أوريجانــو  •ملعقة ملح 

صغيرة  •ملعقة صغيرة فلفل أسود
 •ملعقة كبيرة زيت زيتون 

مقادير صلصة الجبن:

3 مالعــق زبدة.ملعقتــان كبيرتان من 
الدقيق, كوب كريما طازجة

نصف كوب جبن مبشور بارميزان

الطريقة :

غلف��ي صينية بورق زبدة وادهنيها بالزيت .  قش��ري الباذنجان وقطعيه إلى ش��رائح 
ش��به س��ميكة. ادهني ش��رائح الباذنجان بالزيت على الجهتين وصّفيه��ا في الصينية، 
ثمّ ضعي الصينية على الش��واية حتى يصبح لون شرائح الباذنجان بنية اللون. ادهني 
صيني��ة بالزي��ت وضعي ف��ي قعرها نصف ش��رائح الباذنجان. في مق��الة، حمي القليل 
م��ن الزيت على حرارة متوس��طة، ثمّ أضيفي اللحم والبص��ل وقّلبي جيدًا حتى ينضج 
اللحم  ثم أضيفي على مزيج اللحم الثوم وصلصة الطماطم واألوريجانو ونصف ملعقة 
صغيرة من الملح والفلفل، ثم اس��كبي المزيج على ش��رائح الباذنجان.  صّفي ما تبقى 

من الباذنجان على مزيج اللحم.
لتحضي��ر صلصة الجبن:  ذوّب��ي الزبدة في مقالة، ثمّ أضيف��ي إليها الدقيق ونصف 
ملعق��ة صغيرة من الملح والفلفل.  اس��كبي الكريم��ة الطازجة تدريجي��ًا على المزيج، 
واتركيه على نار متوس��طة حتى يشتد مع التحريك المستمر.  في وعاء صغير، إخفقي 
البيضة جيدًا، ثمّ اسكبي الصلصة فوق البيضة واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكوّنات.
 أضيفي جبن البارميزان إلى الصلصة، وحركي من جديد ثم اسكبيها فوق الباذنجان.

 أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة تقريبًا.
 أخرجي الصينية من الفرن وقّطعيها إلى مربّعات ثمّ قدميها على سفرتك.

الروبيان المشوي بالعسل والكاجون

كرات البطاطا بالجبنة والبشاميل

المكونات:

1 رطل والروبيان، منظف
1 ملعقة طعام من الزبدة المذابة

1 ½ ملعقة طعام عسل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 رشة من توابل الكاجون
قليل من الملح
صلصة الغموس:

1 ملعقة طعام من زيت الزيتون
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 حص من الثوم، مفروم
½ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

المقادير:

3 حبات بطاطا كبيرة مسلوقة ومقشرة
نصف كوب جبن موزيريال مبروش

نصف كوب جبن شيدر مبروش

بودرة الثوم
بودرة البصل

ملح وفلفل بحسب الرغبة
كوب من الحليب كامل الدسم

نصف كوب طحين 

أصبع زبدة
بقسماط

بيضة مخفوقة

الطريقة:
بالمناشــف  يجفــف  الجمبــري،  يشــطف 
الورقيــة. في وعــاء، تخلط الزبــدة المذابة 

والعســل وعصير الليمون وتوابل الكاجون 
والملــح معــا. يحــرك المزيج حتــى يختلط 
جيدا. يحضر الغموس عن طريق خلط جميع 

المكونات معا. يوضع جانبا. يخلط الجمبري 
والعسل معا. يشوى حتى يطهى. ينقل إلى 

طبق التقديم ويقدم مع صلصة الغموس.

الطريقة:

- اهرس��ي البطاط��ا وأضيفي إليها 
الرغب��ة.  بحس��ب  والمل��ح  البه��ارات 

امزجي معها الجبن المبروش.

- ك��وّري الخلي��ط وأدخل��ي كرات��ه 
للثالجة لمدة ال تقل عن نصف ساعة.

- أخرجي الكرات واغمسيها بالبيض 
وم��ن ث������م البقس��ماط واقليها في 

زي��ت غزير.

- لتحضير البشاميل:

اخلطي الطحين مع الحليب والزبدة 
حتى يتكون لديكِ مزيج كثيف، ومن 
ثم ضعي فيه كرات البطاطا المقلية.

الطريقة:

نخلط المواد الجافة معًا )الحليب ، الطحين، والبكنج باودر، والملح(
نضيف الزبدة ونبدأ بمزجها جيدًا، ثم نضيف حبة البركة ونعيد تقليبها.
في وعاء جانبي نضع الماء والخميرة والسكر، وننتظر حتى تبدأ بالفوران.

نسكب الماء والخميرة على المزيج األول ونعجن جيدًا حتى نحصل على 
عجينة متماسكة وطرية.

نغطي العجينة ونتركها جانبًا لمدة نصف ساعة.
نقسم العجينة إلى قطع متساوية بحجم حبة المشمش.

نفردها بواسطة الشوبك، حتى تصبح رقيقة جدًا.
نضع ملعقة زي��ت صغيرة في مقالة التيفال، ونض��ع العجينة المفرودة 
في المقالة وننتظر حتى تبدأ بالنضج، ومن ثم نضيف على وجهها الجبن 
المبش��ور، او الزعتر، او المرتديال، أو أي ن��وع نرغب به، وذلك على نصف 

العجينة، ونقلب النصف االخر فوق الحشوة، ونتركها دقيقتين.

المكونات
العجين:

3 كوب دقيق
كوب زبادي

نصف كوب سمن
رشة سكر، رشة ملح

خميرة، بيضة
ماء للعجن

الحشو: جبنة رومي+قشطة بلدي.
الطريقة:

يوض��ع الدقيق في المض��رب الكهربائي، والس��كر، والمل��ح، والخميرة، 
والزبادي، بعدها يضاف الماء ش��يئًا فش��ئ، ويضرب جي��دًا للحصول على 
قوام عجين متماس��ك وتترك العجينة ربع س��اعة لترت��اح، ثم تقطع قطع 
متساوية، وتترك مرة أخرى لمدة ساعة، مع مراعة تغطيتها، ثم تفرد على 
قليل من الزيت، وتفرد باس��تخدام النش��ابة وتطبق العجينة من جانبين، 
وتوض��ع الحش��وة المفضل��ة، أو تترك بدون حش��و، حس��ب الرغبة.تترك 
العجي��ن لم��دة 10 دقائق، ثم توضع ف��ي الصينية وترص ف��ي الصينية، 
ويدهن وجه الفطيرة بالبيض بعد خفقه، وأخيرا تدخل الفرن على درجة 

حرارة 220، لمدة 25 دقيقة.

المقادير: 

كوب  ونصف من الطحين 
ملعقة ونصف حليب بودرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
رشة ملح

ملعقتين طعام زبدة قابلة للدهن
ملعقة صغيرة حبة البركة

نصف كوب ماء دافى
نصف ملعقة طعام خميرة
نصف ملعقة صغيرة سكر

فطائر بالمقالة بحشوات مختلفة

طريقة عمل فطائر الزبادي
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ميونيخ "المانيا"-  

مــع ما يتميز بــه كل فصل مــن فصول 
الســنة فيها من خصوصية وتفرد ومع ما 
توفره من خدمات ومرافق ونشاطات تلبي 
كافــة األعمار واألذواق، يتحــول هذا البلد 
إلى وجهة سياحية تستقطب الزوار من كل 
حــدب وصوب، حيث تمتلــك ألمانيا مزيجًا 
مثاليًا يجمع بين المواقع التاريخية واألجواء 
والمرافــق  العصريــة  والحيــاة  الثقافيــة 

الترفيهية والمناظر الطبيعية الخالبة.
طبيعة

وتمنحــك الطبيعــة فرصــًا ال تعــد وال 
تحصى للممارســة الكثير من النشــاطات 
بكل سهولة، مثل رياضة التجول والمشي 
وركــوب الدراجــات، حيــث يتوفــر العديد 
من الدروب الطويلة الممهدة المناســبة. 
وتتميــز هذه الــدروب بمرتفعــات قليلة، 
وأطــوال مرحلية مرنــة، ومظاهــر مثيرة 
تمتــد علــى طــول الطريــق، األمــر الذي 
يجعلهــا محبوبة لدى الكثيرين.  وســواء 
اختار المرء السير على األقدام أو استخدام 
المواصــالت أو ركــوب الدراجــة أو التمتع 
برحلة قارب، فإن مزايا االستكشاف الذاتي 
لهــذه المناظــر األخــاذة ســيُمكنه من 
االســتمتاع بتجارب واقعية ساحرة، كما أن 
عملية االستكشــاف من شــأنها أن تعمق 
الشــعور باالســترخاء، وتولــد اإلحســاس 
الفريد بالتناغــم التام مع الذات والطبيعة 
المحيطة في وقت واحد. فالمدن األلمانية 
تتيــح لزوارها القيــام بنشــاطات عديدة، 
حيث يمكــن القيــام بجوالت المشــي أو 
ممارســة الرياضــة في أحضــان الطبيعة 
أو ركــوب الدراجات الهوائيــة عبر الدروب 
الســاحرة أو االســتفادة من أحــدث البنى 
التحتيــة الستكشــافها من خالل وســائل 
النقــل العامة التي تتميــز بنظافتها ودقة 
مواعيدهــا وتنوعها. فالســفر فــي داخل 
البالد أضحى تجربة ســهلة وآمنة للغاية، 
وذلــك بفضل وجــود نظام نقــل متطور 
جدًا يضم شبكة قطارات حديثة، ما يجعل 

التنقل بين المدن األلمانية أمرًا مريحًا. 
وســواء كنت من محبي رياضة المشي أو 
الجري أو الباحثين عن المعالم الســياحية 
أو المدركين ألهمية الصحة الجيدة أو من 
عشاق الرومانسية، فبإمكانك أثناء تجوالك 
ســيرًا على األقدام في ألمانيا، اجتياز أكثر 
المناطق الطبيعية اختالفــًا وتنوعًا. وأثناء 
ذلك ســتجد شــبكة طرق مزودة بلوحات 
إرشــادية، يبلــغ طولها اإلجمالــي حوالي 
مئتي ألف كــم، تتيح لك الحفاظ على خط 

ســيرك دائمــًا دون الحاجة إلى اســتخدام 
جهاز تحديد المواقع العالمي. 

وبالطبــع يمكنــك التمتــع باستكشــاف 
ألمانياأيضًا  بواســطة الدراجــة الهوائية. 
فقيادة الدراجات ظاهــرة صحية وصديقة 
للبيئــة، كما أنهــا ببســاطة ممتعة، حيث 
يســتطيع قائــدو الدراجــات فــي ألمانيــا 
اكتشاف أهم المزارات والمعالم السياحية 
في المدن الكبرى، وكذلك الطرق والدروب 
الرومانســية عبر الطبيعة التــي تمنحهم 
زوايا متفــردة وإطالالت خالبة قل نظيرها 

تختلف باختالف مواسم السنة.
جاذبية

كمــا هو معــروف يمتلــك كل فصل من 
فصول الســنة في ألمانيا ألقــه وجاذبيته. 

ولذلــك حتــى إذا كنــت ممــن يخططون 
للســفر إلــى ألمانيــا فــي فصل الشــتاء، 
فســيكون بانتظارك أجواء رائعة وأنشطة 
ورياضات شــتوية مثيرة باإلضافة عروض 
متنوعة، سواء فيما يتعلق بأسعار الرحالت 
الجوية أو أســعار الفنادق. وعلى الرغم من 
أن شتاء ألمانيا يتصف بالبرودة حيث تصل 

درجــات الحرارة في الكثيــر من األحيان ما 
دون الصفــر، إال أنها تمثــل بدورها عاماًل 
إيجابيــًا جــدًا للكثير مــن مناطــق التزلج 
والرياضات الشــتوية الممتعة في ألمانيا، 
فحالمــا تنخفــض درجات الحــرارة ما دون 
الصفــر، تصبــح مواقع التزلــج جاهزة من 
تلقاء نفســها. وتزخر ألمانيــا بالعديد من 
مناطق الرياضــات الشــتوية، من مناطق 
التزلــج الداخلية والخارجية المنتشــرة في 
المدن والبلدات إلــى جبال األلب البافارية 
والغابــة الســوداء وغيرهــا مــن األماكن، 
حيث توفــر للزوار فرصًا عديدة لممارســة 
الرياضــات الشــتوية كالتزلــج وممارســة 
فــي  الجليــد  علــى  والتزحلــق  الهوكــي 
الحلبــات أو التزلج عبر البالد أو اســتخدام 

ألواح التزحلق.  وإلــى جانب هذه الحيوية 
والحركة التي يمكن أن تمأل بهما عطلتك، 
فإن الشــتاء يضفي ســحرًا رومانسيًا على 
المدن األلمانية، ما يحــول العطالت فيها 
إلى ذكرى مفعمة بالدفء والجمال، السيما 
مع توافر الكثير من األماكن والمرافق التي 
تضمن قضــاء أوقات ممتعة في ظل أجواء 
دافئة وتصاميم معمارية مبدعة وإطالالت 
مذهلة وخدمات على أعلى مستوى. وتزخر 
المــدن األلمانيــة بأماكــن مثاليــة، حيث 
يمكــن للمرء زيارة متاحــف عالمية، القيام 
بجــوالت تســوق رائعــة، حضــور حفالت 
موســيقية ممتعــة، تنــاول أطبــاق طعام 
عالميــة وتقليدية فــي مطاعــم متنوعة، 
والمبيت في أحد الفنادق الراقية، مما يمنح 

زيارتك خالل فصل الشتاء نكهة خاصة.
بلد مضياف

ومن المعروف عن ألمانيا أنها بلد مضياف 
يتميز بحســن الضيافة والعراقة والحداثة، 
باإلضافة إلى مزيج من األسعار المتناسبة 
مع جودة الخدمة المقدمة. وتعتبر الفنادق 
وأماكن اإلقامة في ألمانيا رائدة في مجال 
الضيافة والخدمات الراقية، كما أنها تتميز 
بالتنــوع وتركــز علــى تلبية كافــة رغبات 
واحتياجات الضيوف العــرب القادمين من 
دول مجلس التعــاون الخليجي، حيث يجد 
الزوار العرب الكثير من الفنادق التي تقدم 
خدمــات حصرية خاصة بهــم كالمحطات 
التلفزيونية العربية، أطباق الطعام الحالل، 
إشــارة إلى اتجاه الكعبة، نســخ من القرآن 

الكريم وغيرها الكثير. 
وبينما تمثل القهوة والكيك جزءًا ال يتجزء 
من التقاليد األلمانية المعروفة، يزخر البلد 
بالكثيــر من المقاهي ذات النهكة الخاصة 
التي تجذبك لتناول القهوة والكيك وقضاء 
ســاعات طويلة في داخلها. وتتنوع أنماط 
هــذه المقاهــي، فبعضهــا قديــم الطراز 
واآلخــر عصــري جــدًا. وحتــى مــن يقوم 
بزيارة إلى إحدى القرى والبلدات الصغيرة 
فالبــد أن ينتهي به المطاف في واحد من 

المقاهي المميزة. 
وتمثل ألمانيا وجهة تســوق عالمية لكل 
األعمار ولــكل الميزانيات، حيث ســيكون 
بانتظار عشــاق التســوق خيارات متنوعة، 
بــدءًا من المنتجات ذات العالمات التجارية 
المشــهورين  المصممين  وأزياء  العالمية 
إلى االكسســوارات والمجوهــرات الثمينة 
مــرورًا بالتصاميــم المبتكــرة والشــبابية 
ومحــالت التحــف القديمــة ووصــواًل إلى 
التقليدية  والمنتجات  اليدوية  المشغوالت 

التي تنتشر في أسواق عيد الميالد. 

تجارب ساحرة
ال تقتصــر زيارة ألمانيــا على فصل 
معيــن مــن الفصــول. فلــكل فتــرة 
مــن الســنة طابعهــا الخــاص الذي 
يضفــي على العطالت فــي هذا البلد 
ألقــًا وتميزًا. وتحظــى العائالت، التي 
تحل ضيفة على هــذا البلد، بخيارات 
متنوعــة تلبي احتياجات ورغبات كافة 
أفرادهــا، بــدءًا بالحدائــق الطبيعية 
والمساحات الخضراء الساحرة، ومرورًا 
بالمتاحف والقصــور والقالع، ووصواًل 
المليئــة  الترفيهيــة  المرافــق  إلــى 
بالفعاليات المثيــرة والمغامرات. كما 
تمنــح ألمانيــا زوارها فرصــًا متنوعة 
الستكشــاف البلــد والتمتــع بتجارب 
ساحرة، كالسير على األقدام أو ركوب 
الدراجة أو التمتع برحلة قارب، ناهيك 
طبعــًا عن فرص ممارســة الكثير من 

الهوايات والرياضات الممتعة.

تمتلك مزيجا مثاليا بين المواقع التاريخية والمرافق الثقافية والترفيهية

خصوصية 
سياحية متفردة 

ألمانياطوال السنة
تنوع سياحي

إذا تمعــن المرء في موقــع ألمانيا 
ومناظرها الطبيعية سيجد أن سمتها 
الرئيســية هي التنوع، إذ يحد ألمانيا 
من الشــمال شواطىء بحري الشمال 
والبلطيق، ومن الجنــوب قمم جبال 

األلب الشاهقة. 
وتمتــد بينهمــا مناظــر طبيعيــة 
متنوعــة: مناطــق زراعيــة، لوحــات 
طبيعيــة مزينة باألنهــار والبحيرات، 

غابات وسالسل جبلية. 

بنية متطورة
تتميز ألمانيا ببنية تحتية متطورة، 
فشبكة المواصالت تربط الكثير من 
الطرق بشــكل يتيــح إمكانية التنقل 

السريع في سائر أنحاء البالد. 
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توقيع اتفاقية تشغيل ركن 
المأكـوالت والمشروبات 
في مطار مسقط الدولي

مسقط- 

إلدارة  العًمانيــة  الشــركة  وقعــت 
المطارات مؤخرا، على اتفاقية منح امتياز 
تقديم خدمات المأكوالت والمشــروبات 
فــي مطار مســقط الدولي مع الشــركة 
التركية الرائدة في مجالها »بي تي إيه« 

لمدة 10 سنوات.
وقــع االتفاقية باإلنابة عــن العُمانية 
للمطــارات الشــيخ أيمــن بــن أحمــد 
الحوســني، الرئيــس التنفيــذي، فيمــا 
مثل الشــركة التركية رئيسها التنفيذي 

ساديتن قيصر .
وأشــار الحوســني في تصريح لوسائل 
اإلعــالم بعــد توقيــع االتفاقيــة: تأتي 
اإلتفاقية في ســياق تطبيق استراتيجية 
عنهــا  أعلنــت  التــي   2020 التحــول 
العُمانية للمطارات بداية العام الجاري، 
والتــي تســتهدف الوصــول بمطــارات 
الســلطنة إلــى قائمة أفضــل 20 مطارا 

على المستوى الدولي.
وقــال: تــم اختيار شــركة بي تــي إيه 
التركيــة وفقــًا لمعاييــر صارمــة لجهة 
الضيافــة  بحســن  وااللتــزام  الجــودة 
واالســتقبال، حيــث اســتطاعت تقديم 
العرض الفنــي األفضــل، باإلضافة إلى 
ســمعتها العالمية فــي إدارة هذا النوع 
من األعمــال في العديد مــن المطارات 
العالميــة، األمر الذي أهلهــا للفوز بحق 
االمتياز للســنوات العشر القادمة، ونحن 
نأمــل أن تســاعدنا هذه الخطــوة على 
تعزيــز مســتويات الخدمــة وتطويرهــا 
لتتوافــق مع المعاييــر العالمية في هذا 
الســياق، األمر الذي سيقربنا من تحقيق 
الهدف االســتراتيجي للشركة للسنوات 

الخمس القادمة.
تحــــــدي

من جهته عبر ساديتن قيصر، الرئيس 
التنفيــذي لـــ بي تــي إيــه التركية عن 
ســعادته بتوقيــع هــذه االتفاقيــة مع 
الشركة العمانية إلدارة المطارات وقال: 
بالنسبة لنا كان تحدي الفوز بهذا العقد 
مهمًا جدًا لتقدم الشركة على المستوى 
الدولي، حيث يعد مطار مسقط الجديد 
أحد أهــم المطارات في المنطقة، فضال 
عن العــدد الواعد من المســافرين عبر 
مطار مســقط الدولي الحالي والذي قد 
تجــاوز حاجز عشــرة ماليين فــي العام 
المنصرم، مع نسب نمو واعدة للسنوات 
القليلــة القادمــة، نحن ســعداء بتوقيع 
هذه االتفاقية التي ترفع من عدد نقاط 
البيــع التي تديرها الشــركة لتصل إلى 
300 منفــذ في 8 دول، فيمــا تزيد من 
عدد زبائننا في اليــوم الواحد إلى 100 
ألــف زبون. ومــن جانبنا فنحــن نتعهد 
بتقديــم خدمات غيــر مســبوقة لكافة 
المســافرين عبر مطار مســقط الدولي 
الذيــن البد وأن يشــعروا بالفــرق بعد 

تولي بي تي إيه هذه المسؤولية.
فرصــــــة

الموقعة، ســتقوم  االتفاقية  وبموجب 
الشــركة التركية بإدراة ركن المأكوالت 
والمشــروبات في المبنى الجديد لمطار 
مســقط الدولــي وذلــك على مســاحة 
تقدر بـ 5000 متــر مربع، مع تخصيص 
ما يصل إلى 15 % من المســاحة ليتم 
منحها للشركات العمانية المسجلة تحت 
فئــة الصغيرة والمتوســطة، األمر الذي 
يتيــح الفرصة أمــام هــذه النوعية من 
الشــركات المحلية للتنافس مع كبريات 
الشــركات التــي غالبــًا مــا تقــدم هذه 
النوعية من الخدمات في المطارات. عن 

هذه النقطة.
وأكــد الرئيــس التنفيــذي للعُمانيــة 
للمطــارات قائــاًل : تتضمــن االتفاقيــة 
الموقعــة مــع الشــركة التركية شــرط 
منــح ما يصل إلى 15 % من المســاحة 
المخصصة لتقديم الخدمات للشــركات 
العمانيــة الصغيرة والمتوســطة بهدف 
تشــجيع أصحــاب هــذه الشــركات على 
دخول هــذا القطــاع والعمل جنبــًا إلى 
جنب مــع كبريــات الشــركات العالمية، 
األمــر الــذي ســينعكس إيجابــًا علــى 
صعيــد تطويــر أداء وخبرات الشــركات 
العمانيــة للتنافس محليــًا وإقليميًا في 
هــذا القطاع الهام، وهذا أواًل وأخيرًا جزء 
من مســؤوليتنا اتجاه قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوســطة التي يُتوقع منها 
أن تلعب دورًا محوريًا في عملية التنويع 

االقتصادي للبالد.
قفزة نوعية

من جانبه، قال الشــيخ سامر بن أحمد 
النبهاني مدير عــام العمليات التجارية: 
فــي ضــوء التوجهــات الرســمية لدعم 
قطــاع الســياحة ضمن جهــود التنويع 
االقتصــادي، مــن المتوقــع أن نشــهد 
قفــزة نوعيــة فــي أعــداد المســافرين 
المســتخدمين لمطار مســقط الدولي، 
األمــر يُحتــم علينــا العمل علــى توفير 
أفضــل خدمــات الضيافــة واالســتقبال 
في ركن المأكوالت والمشــروبات الذي 
يــزوره غالبية مســتخدمي المطار، ومع 
تولي شــركة بي تي إيه مسؤولية ذلك، 
نحن متأكدون بأن المسافرين عبر مطار 
مسقط ســيحظون بأفضل الخدمات في 

هذا المجال.
يذكــر أن شــركة »بي تي إيــه« التي 
تعمل تحت مظلة الشــركة األم »تي إيه 
في« تعد مــن أكبر الشــركات العالمية 
العاملــة فــي مجــاالت تقديــم خدمات 
األطعمــة والمشــروبات فــي المطارات 
والحاصلة على شــهادة الجودة العالمية 
تتــوزع  حيــث   ،2008  /  9001 اإليــزو 
أنشــطتها على ستة عشــر مطارًا دوليًا  
وتقــوم بخدمة مــا يزيد عــن 100 ألف 

مسافر يوميًا عبر هذه المطارات.

■ الحوسني وقيصر خالل التوقيع على االتفاقية

استعدادا للتدشين في ديسمبر
طيران السالم يعلن عن جاهزية أول طائرة من أسطول الشركة

مسقط- 

كشــف المهندس خالد بن هالل اليحمدي 
رئيس مجلس إدارة شــركة طيران الســالم 
عن جاهزية أول طائرة من أســطول الشركة 
البالــغ عددهــا أربع طائــرات مع اســتعداد 
وصولها إلى مسقط قريبا لبدء انطالقة اول 

رحلة في ديسمبر المقبل.
وأوضح اليحمدي في تغريدة على »تويتر« 
ان أول طائرة لشركة السالم أصبحت جاهزة 

وينتظر وصولها إلى مسقط قريبا.
وكان طيران السالم أوّل طيران اقتصاديّ 
فــي الســلطنة قــد دشــن مؤخــرا هويّته 
التسويقيّة التي استنبطت من جوهر الثقافة 

العُمانيّة األصيلة وكرم ضيافة شعبها.
ويعكس الشــعار الذي كشــف النقاب عنه، 
فلسفة الشــركة التي تتمحور حول االهتمام 
بزبائنهــا في كّل ما تقوم بــه. وتمّ تصميم 

الهويــة لتحتفي بعناصر العمــارة العُمانيّة 
المتنوعة والغنيّة، كما استوحيت ألوانها من 
المشــاهد الطبيعيّة الخالبة للبحر وأشــكال 
الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة المختلفة التي 
تزخر بهــا عُمان.وأكد المهنــدس خالد بن 
هــالل اليحمدي رئيس مجلــس إدارة طيران 
السالم أن الشركة ســتطلق قريبا المبيعات 
والخدمــات، وقبــل نهاية العام ســتقلع أول 
رحلة من مدينة صاللة إلى مسقط، ومن ثم 

سيتمّ توسيع خطوط الطيران لتشمل بعض 
المطارات في دول مجلس التعاون الخليجيّ 
والشرق األوســط. وأوضح ان أسعار التذاكر 
في العادة هــي قائمة على األســعار الحالية 
حيث إننا نستهدف الحصول على حصة أكبر 
خالل الســنة األولى، مشــيرا إلى أن أســعار 
التذاكر ســتكون أقل مــن األســعار الحالية 
بنســبة تتفاوت بين 15 إلى 20 % ويرتبط 

ذلك بالعرض والطلب وهي قابلة للتغيير.
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علينا من اليوم أن نجهز أنفس��نا س��ريعا الس��تقبال سياح العالم 
على أرض السلطنة ونحن على أبواب عام 2017 بعد أن تم اختيار 
الس��لطنة كوجهة س��ياحية عالمية يتوجب زيارتها في عام 2017 

من قبل مجلة لونلي بالنيت.
إن هذه المرتبة التي وضعتنا »ثامنا »بين دول العالم الس��ياحية 
الت��ي يتوج��ب زيارتها ف��ي العام المقب��ل، تجعلنا أم��ام تحد كبير 
وفت��ح أبوابن��ا على مصراعيها لتوقع تدفق س��ياحي ق��د يتجاوز 4 
ماليين س��ائح خالل فترة قصي��رة. هذه المرتبة العالمية تش��كل 
تحديا لمس��ؤولي القطاع الس��ياحي على وجه الخصوص الفندقي 
وشركات السفر والسياحية من أجل استغالل هذه الفرصة الكبيرة 

التي يتوجب علينا أن نتهيأ لها بصدر رحب.
إن دخ��ول حوال��ي م���ليونين س��ائح ف��ي الع��ام الماضي إلى 
أراضي الس��لطنة ك����ان مبش��را كبيرًا لمس��تقبل هذا القطاع 
الحي��وي الذي كثي��را ما نادينا م���ن خ��الل كتاباتنا لالهتمام به 
كونه واحدا من القطاعات التي تس��اهم في التنويع االقتصادي 

للناتج المحلي اإلجمالي.
ولكن أن نس��ير وفق منهج عمل مدروس من خالل تأهيل البنية 
األساسية في محافظاتنا يؤكد أن هذا القطاع مهما لمرحلة نضوب 

وتراجع أسعار النفط في األسواق العالمية.
فإستراتيجية السياحية 2040 تأتي اليوم في مرحلة حيوية تؤكد 
أن وزارة الس��ياحة تضع النقاط على الح��روف لهذا القطاع الحيوي 
والذي س��يكون فارقا في الجذب الس��ياحي خالل السنوات المقبلة. 
خاصة وان الس��لطنة تمل��ك تنوعا كبيرا في مقوماتها الس��ياحية 
وتضاريس��ها التي تغري عديد الس��ياح الذين يتواف��دون إلى هذه 

البقعة غير المكتشفة سياحيا من قبل كثير من السياح.
إن انفتاحنا على أس��واق س��ياحية جديدة مثل الس��وق الروس��ي 
والس��وق الصيني، بات أم��را مهما لجذب س��ياح مختلفون عما كنا 
نش��اهده في أس��واقنا. كما نعرف ان الس��ياح الروس يقبلون على 
الش��واطئ والغ��وص ويملكون ث��روات كبيرة خاصة فئة الس��ياح 
األثري��اء الذي��ن يبحثون ع��ن دفء الش��مس والش��واطئ الهادئة. 
أم��ا الصينيون فه��م رقمًا صعبا ويش��كلون إضافة لبل��دان الجذب 
الس��ياحي التي يتهافتون عليها س��نويا فرادى وجماعات من خالل 
تسيير أفواج من السياح من قبل الشركات الصينية لوجهات معينة.
لذلك علينا أن نبدأ في إعالن فتح مجال التأش��يرات لهكذا أسواق 
لدعم الحركة نحو مغريات عمان السياحية من تضاريس وصحارى 

وجبال وشواطىء تنتظر ازدحاما سياحيا في 2017.
yahmedom@hotmail.com

ُعمان وجهة العالم في 2017

يوسف بن أحمد البلوشي

محطة

بات��ت رياض��ة س��باقات 
آخ��ر  محف��ز  الس��يارات 
للج��ذب الس��ياحي إل��ى 
الس����لطنة. وتنظ�������م 
الع��ماني��ة  الج�����معي��ة 
للسيارات عدة مسابقات 
الدرف��ت  س��باق  منه��ا 
الت��ي تش��هد إقب��اال من 
ال��ذي  األم��ر  الحض��ور. 
ه��ذه  توس��يع  يتطل��ب 
األنش��ط���ة وتس��ويقها 
مح������ط��ة  لتك���������ون 

سياحية جاذبة. 
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