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مسقط- يوسف بن أحمد البلوشي

طالــب عضو مجلس الشــورى ممثل والية 
بوشــر عزيز الحســني، الجهــات المعنية في 
الحكومة بفرض ضريبة على الســياح الذين 
يســتفيدون من المواقع السياحية التي تزخر 
بها الســلطنة من دون ان يســاهموا بريال 
واحــد في لخزينة الدولة. وقال الحســني في 
تصريــح خاص لـ »وجهات« اننــا اليوم يجب 
ان نعمل ســويا مــع الحكومة لرفــد ميزانية 
وايرادات الدولة في ظل األوضاع االقتصادية 

التي يعاني منها العالم.
وأكد عزيز الحســني انــه يجب اليوم فرض 
ضريبة ثالثة رياالت على ســبيل المثال على 
كل مركبــة تدخل محافظة ظفار. وأن يذهب 
نصف المبلــغ لخزينة الدولــة والنصف اآلخر 
يتم بــه تعزيــز جانــب الخدمات وتحســين 

المرافق في تلــك المواقع. وقــال: اذا نظرنا 
مثــال على رســوم القــالع والحصــون فهي 
قليلة ال تزيد عن 500 بيســة وهو مبلغ قليل 
مقارنــة مع المبالغ التي تصــرف على صيانة 

تلك القالع ســنويا والتي تصــل الى ماليين 
الريــاالت. لذلك علينا رفع تلك الرســوم على 
الســياح الوافدين لالســتفادة منها لصيانة 

وزيادة عدد المرافق السياحية والخدمية.

السالم عليكم...

ران السالم  �ي ط�ي ً بكم �ف  أهال�
ديد من ُعمان.  رانكم االقتصادي ال�ج ط�ي

. مبيعات التذاكر ستبدأ قريبا�
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»             « في تحدي النشر
مرحلة صراع تعيش��ها الصحافة الورقية في ظل االنتش��ار الواس��ع لش��بكات 

التواصل االجتماعي الذي نسير معه بروح وثابة في تحد كبير.
»وجهات« تطفىء اليوم الشمعة الثانية من مسيرتها التي تشكل تحديا كبيرا 
مع األوضاع االقتصادية وتخفيض االنفاق الحكومي ومن قبل ش��ركات القطاع 

الخاص الذي يرتبط ارتباطًا وثيقا مع سيولة الحكومة.
ونح��ن ندخ��ل الي��وم عامنا الثالث، نش��كر من وق��ف معنا في هذه المس��يرة 
اإلعالمي��ة التي هدف��ت منذ بدايتها للمس��اهمة في خدمة قطاع الس��ياحة في 
الس��لطنة التي تملك مقومات س��ياحية طبيعية وتراثية وجغرافيا كبيرة تجذب 

عديد السياح من الداخل والخارج.
بدأنا مشوارنا في هذه المؤسسة الصغيرة من دافع االستلهام السامي لجاللة 
الس��لطان قاب��وس المعظم، حفظه اهلل ورعاه، الذي يش��جع الش��باب إلنش��اء 
مشاريعهم الصغيرة لدعم االقتصاد عبر دخول الشباب في مشاريعهم الخاصة، 

بعد ان اصبحت الكرة في مضرب الشباب حيث هيأت الحكومة بيئة األعمال.
ولك��ن م��ع كل ذلك نؤكد إل��ى أن اليد الواح��دة ال تصفق، وان دعم مش��اريع 
الشباب يجب ان يتواصل وان يقف المسؤولون معهم حتى يسيروا على الطريق 
الصحي��ح، ال ان تتخلى عنهم الجهات المعنية وهم في بداية مش��وارهم خاصة 
اذا كان هذا القطاع هو اقطاع إعالمي الذي يس��هم بشكل كبير في تعزيز كثير 

من نجاحات الخطط التنموية.
لذلك نس��عى م��ن الجه��ات المعنية دع��م هكذا مش��اريع لتواصل مس��يرتها 
اإلعالمية المتخصصة، وحتى ندعم تطوير قطاع الس��ياحة في الس��لطنة الذي 

يشهد تطورا متسارعا اليوم.

نطالب الحكومة بفرض رسوم 
سـياحية لرفـد خـزينة الدولـة

طيران السالم يدشن أولى رحالته
من صاللة إلى مسقط في ديسمبر

مسقط - 

أكــد المهنــدس خالد بن هــالل اليحمدي رئيــس مجلس إدارة طيران الســالم أن 
الشــركة ستدشن أولى رحالتها في شهر ديسمبر المقبل برحلة من صاللة إلى مطار 
مســقط الدولي.  وكشــف عن أن طيران الســالم سيســر أربع رحالت أســبوعية بين 
مســقط وصاللة، وأن الشــركة تملك اليوم ثالث طائرات إيرباص. وحصلت الشركة 
علــى موافقات لتســيير رحالت إلى دبي وجــدة، ونأمل أن نطير إلــى 7 وجهات خالل 
األشهر المقبلة على أن تزيد الشركة أسطولها إلى 5 طائرات في غضون سنة ونصف.

افتتاحية

■ سياح يستفيدون من المواقع السياحية من دون دفع رسوم

)تفاصيل ص 4(

عضو مجلس الشورى عزيز الحسني لـ »                «: 



عدد أكـــتوبر 22016

مسقط- حمدان البادي

زيارة الشــيخ ماجد الصباح للســلطنة 
مؤخرا ونقــل يومياته عبر حســابه على 
"سناب شــات" وســط متابعة الماليين 
هي ليست المرة األولى التي ينبهر فيها 
أصحــاب الداخل قبل الخارج بالســلطنة 
ونسيجها اإلجتماعي والثقافي وطبيعتها 

ومقوماتها السياحية المميزة.
يقضــي النــاس يومهم بين وســائل 
التواصل اإلجتماعي على "ســناب شات" 
و"فيــس بــوك" و"تويتر" و"انســتجرام" 
وغيرهــا  اب"  و"واتــس  و"يوتيــوب" 
مــن البرامــج، يتفاعلون معهــا ويبثون 
يومياتهــم ويبدعون فــي انتاج فلوجات 
يرفعونها علــى تلك القنــوات. حيث أن 
الناس ال تستهويهم الحسابات الرسمية 
على شــبكات التواصل اإلجتماعي النها 
تبث معلومات خارج اهتمامهم. للحديث 
عن مشــاريع تلــك الجهــات ويومياتها، 
رأينا عدد من مشاهير اإلعالم اإلجتماعي 
يوثقون زياراتهــم بتدوينا مرئية أو كما 

تسمى فلوجات وبرؤيتهم الخاصة.
تسويق 

وتناقــل مســتخدمي وســائل شــبكات 
األشــهر  خــالل  اإلجتماعــي  التواصــل 
الماضية عــددا من تلــك الفلوجات التي 
كمشــاهد  احترافيــة،  بصــورة  انتجــت 
يومية ألنــاس عبــروا الســلطنة وتركوا 
انطباعهم الطيــب، إال أن تلك الفلوجات 
أخذت منحنى تســويقي استقطب اآلالف 
مــن المشــاهدين وكان لبعضهــا األثــر 
الكبير الذي دفــع بالكثيرين القتفاء تلك 
الخطوات وزيارة السلطنة، وهذا ما يمكن 
أن يلمســه المشــاهد من خــالل الردود 

اإليجابية التي تبعت ذلك وتركت أثرا.
زيارة الشــيخ ماجد الصبــاح ويومياته 
في مختلــف محافظات الســلطنة والتي 
شــاهدها وتفاعــل معهــا الماليين على  
برنامج "ســناب شــات" من غيــر الذين 
اطلعوا على تلك اليوميات في "يوتيوب" 
وتداولها عبر "واتــس اب" والردود التي 
تابعهــا الجميــع عــن جماليــات المكان 
ليســت األولى حيث توغل ماجد الصباح 
في حياة اإلنسان العماني ويومياته بكل 
تفاصيلهــا، وقد أضفى جمــاال على تلك 

المقاطع ساعد على انتشارها.
 سامي يوسف

وكان المنشــد العالمي ســامي يوسف 

وبالتعاون مع وزارة الســياحة وعدد من 
الجهات قد صور أحد األناشــيد بطريقة 
"فيديــو كليب" في جبل شــمس والجبل 
األخصر ومحمية السالحف في رأس الحد 
ومناطق أخرى من السلطنة وقد بُث في 
رمضان الماضي واطلــع عليه اآلالف في 
جزئيه األول والثاني عبر أكثر من حساب 

على "يوتيوب".
 عمر فاروق

أمــا البحرينــي عمر فــاروق فــكان قد 
نشــر في ينايــر الماضي علــى قناته في 
"يوتيــوب" فيلما بعنــوان "الصعود إلى 
القمــة" وهو عبــارة عن رحلــة ترفيهية 
إلى الســلطنة، وهو شــاب بحريني لديه 

ما يقارب مليون مشــترك على قناته في 
"يوتيوب"، وقد حقــق فيلم الصعود إلى 
القمة أكثر من  161 ألف مشــاهدة و11 
ألــف إعجــاب بالفيديو الذي تــم تصوير 
مشــاهده في الجبل األخضر وهوية نجم 
وادي شــاب ومســقط وأماكــن عدة في 

السلطنة.
سلطان بن مجرن

أمــا ســلطان بن الشــيخ مجــرن وهو 
مــن أبــرز مطــاردي الطقــس ومحبــي 
االستكشــاف والرحالت له باستمرار عدد 
من التوثيقات عن زيارته للســلطنة لعل 
آخرها الفيديو الذي نشره عن رحلته إلى 
محافظــة ظفــار بعنوان "ظفــار فردوس 

الطبيعة" واألماكن السياحية التي تطرق 
لها عبر فيديو نشــر على حسابه وتابعه 
حتى كتابة هذا الموضوع أكثر من 178 
ألف مشــاهد خالل شــهرين من نشــره 

فقط وثالثة آالف معجب.

"52 مهمة"
وعلى مستوى الســلطنة هناك الكثير 
مــن الفلوجات التي يتم بثها لعل فريق 
" 52 مهمــة " جديــر بالذكــر هنــا ألن 
الفريــق والــذي يمثله شــابين قررا أن 
يقومــا ب 52 مهمة خالل عــام 2016 
أي بمعدل مهمة واحدة في كل أســبوع 
وجاءت أغلبها توثيقا ألماكن وأنشــطة 
ســياحية قام بهــا الفريــق خاصة تلك 
التي تتطلب المغامرة والتحدي كتسلق 
الجبــال والنــزول إلى كهــف الهوته أو 
زيارة ممشى الثعبان في وادي بني عوف 
ورحلتهــم إلى صاللــة باجزائها الثالثة 

وزيارة أماكن عدة في السلطنة.
إلى جانــب النماذج أعــاله هناك مئات 
من الفلوجات التي توثق رحالت زوار مروا 
الســلطنة وانبهروا بها وقاموا بمشاركة 
اآلخريــن لرحالتهــم وخاصــة فلوجــات 
بلغات أجنبيــة تضعها محــركات البحث 
كخيــارات أولــى للباحثيــن عن ســلطنة 
عمان والراغبين في معرفة المزيد عنها، 
وقــد جاء هذا التقرير ليبــرز تلك األعمال 
والتــي هي بطبيعة الحــال ينطبق عليها 
القول "رب رمية قــد تصيب الهدف دون 
تصويب" وتعزز من الجهود المبذولة من 
قبل مختلف القنوات الرسمية والموجهة 
فــي ابراز الســياحة كمصــدر دخل بديل 
تعمل الســلطنة على أن تعزز من وجوده 

ليكون في المراتب األولى.

توثق الجانب السياحي والحياة اإلجتماعية إلنسان عمان

فلوجات سياحية عن السلطنة بعيون
مشاهير شبكات التواصل االجتماعي

■ سلطان بن الشيخ مجرن

■ عمر فاروق■ سامي يوسف

أخبــار

وزراء السياحة 
الخليجيون يناقشون 

مشروع الرؤية الشاملة 
للعمل المشترك

الرياض -  

ش��اركت الس��لطنة مؤخرا، بمقر 
مجل��س  ل��دول  العام��ة  األمان��ة 
التع��اون الخليج��ي بالري��اض، في 
االجتم��اع الثال��ث لوزراء الس��ياحة 
ب��دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العرب��ي. وت��رأس وف��د الس��لطنة 
أحم��د ب��ن ناص��ر المح��رزي وزير 
الس��ياحة. وناقش الوزراء عددا من 
الموضوعات، من بينها سبل تعزيز 
بي��ن  الس��ياحي  التع��اون  مس��يرة 
دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربية واألهداف االستراتيجية له، 
ووضع رؤية ش��املة واس��تراتيجية 
خاصة بالعمل الس��ياحي المشترك 

في دول المجلس. 
دول  ف��ي  الس��ياحة  وزراء  وكان 
الخلي��ج  ل��دول  التع��اون  مجل��س 
العرب��ي قد أق��روا ف��ي اجتماعهم 
الثاني الذي عقد ف��ي الدوحة على 
ض��رورة وضع رؤية ش��املة للعمل 
دول  بي��ن  المش��ترك  الس��ياحي 
المجلس وتحفيز الس��ياحة البينية 

والتكامل بين دول المجلس.

فنادق مسقط
تشارك في يوم 
األغذية العالمي

مسقط -  

ش��اركت س��تة فن��ادق من مس��قط 
ف��ي تضام��ن بمناس��بة ي��وم األغذية 
العالمي، والذي يحتف��ل به العالم في 

16 أكتوبر من كل عام.
حيث ش��اركت فرق من فنادق كراون 
وانتركونتيننت��ال  وش��انجريال  ب��الزا 
الس��يب  إن  وهولي��داي  مس��قط 
وش��يراتون عم��ان وقص��ر البس��تان، 
فن��دق الريتز-كارلت��ون، وقد ش��اركوا 
ألول م��رة ف��ي تنظي��م عم��ل خي��ري 
كبير على مس��توى مسقط يهدف في 

مساعدة المجتمعات المحلية.
كما ش��ارك عدد من المتطوعين من 
كل فندق في مس��ابقة مرحة في لولو 
هايبرماركت في دارس��يت، لجمع أكبر 
كمي��ة ممكنة م��ن البضائ��ع وتوزيعها 
عل��ى المجتمع��ات المحلية. وتنافس��وا 
ف��ي  دقائ��ق   10 مدت��ه  س��باق  ف��ي 
الهايبرماركت وجم��ع المواد من قائمة 
الش��راء. وتم جم��ع 2960 رياال عمانيا 
من قبل الفنادق من خالل حمالت جمع 
تبرع��ات مختلف��ة من قب��ل كل فندق 
خالل األس��ابيع الماضي��ة واألموال تم 
تقسيمها على كل الفرق قبل السباق.



The best airport award for sta�
service in the Middle East region

جائزة أفضل مطار يف خدمة

املوظف� يف منطقة الرشق األوسط 
2015 Airport Excellence

New Salalah Airport (OAMC)

جائزة التميز ٢٠١٥

مطار صاللة الجديد

Oman Airports Managment Company is agovernment owned company,  responsible 
for the management and operations of the civil Airports in the Sultanate of Oman. The 
infrastructure of the airports such as the terminal buildings, cargo building, runway, 
apron, car parking and other facilities are directly under OAMC’s management.

وتشغيل  إدارة  عن  حكوميةمسؤولة  شركة  هي  المطارات  �دارة  الُعمانية  الشركة 
لهذه  ا�ساسية  للبنية  المباشرة  ا دارة  وتتولى  ُعمان.  سلطنة  في  المدنية  المطارات 

المطارات كمبنى المسافرين، مبنى الشحن، المدرج،  مواقف السيارات، والمرافق ا�خرى.

من أجل رحلة سعيدة
For Happy Journey

تحديث مباشر لمعلومات الرحالت
Live flight information

خاصية المفضلة والتذكير
Favorite Boarding Alert

المقاهي والمطاعم
Cafes & Restaurants

معرفة موقع السيارة في المواقف
 Memorize Parking Lot

متابعة آخر أخبار الشركة
OAMC News  

:Available onمتوفر ا�ن : 
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مسقط ــ 

كشــف طيران الســالم عــن اســتعداده 
لتدشــين أول رحلة له في ديسمبر المقبل 
مــن مطــار صاللــة إلــى مطــار مســقط 
الدولــي تيمنــا بــأول رحلة طيــران لجاللة 
الســلطان المعظم بعد توليــه الحكم من 
صاللة إلى مســقط. وقال المهندس خالد 
بــن هالل اليحمــدي، رئيس مجلــس إدارة 
طيران الســالم، خالل حفل تدشين الهوية 
التســويقية تحــت رعايــة صاحب الســمو 
الســيد تيمور بن أسعد آل ســعيد، األمين 
العام المســاعد للتعــاون الدوليّ بمجلس 
البحث العلميّ: بأّن القيم األساسيّة للناقل 
الجــويّ الجديد جاءت لتجســد مدى التزام 
الشــركة بتقديــم أعلــى معاييــر الضيافة 

وخدمة العمالء.
هـــوية

وقــال: تلخص هوية طيران الســالم قيم 
الثقــة وااللتــزام والبســاطة المتأصلة في 
ثقافة السلطنة. ويشّكل ذلك قاعدًة راسخة 
للمضــيّ قدمــًا نحو إعــادة تعريف مفهوم 
الطيــران منخفــض التكلفــة وفتــح اآلفاق 
أمــام المزيد من المســافرين لالســتمتاع 
بتجربة سفر مثرية بكلفة أقّل ودون التنازل 
عن الجــودة. مؤكــدا أن الشــركة حصلت 
علــى موافقــات من عــدة دول منهــا دبي 
وجدة لتســيير رحالته وأننا نواصل تســيير 
رحــالت إلى محطات أخرى في المنطقة بعد 

الحصول على الموافقات.
طيــران  أول  الســالم،  طيــران  وكشــف 
اقتصــادي في الســلطنة، األســبوع الماضي 
النقاب عن هويته التسويقية التي استنبطت 
من جوهــر الثقافة العمانيــة األصيلة وكرم 
ضيافة شعبها، لتعكس بذلك فلسفة الشركة 
التــي تتمحور حــول االهتمــام بعمالئها في 
كّل مــا تقوم بــه. وقد تمّ تصميــم الهوية 
لتحتفي بعناصر العمــارة العمانية المتنوعة 
والغنية، كما استوحيت ألوانها من المشاهد 

الطبيعيــة الخالبــة للبحــر وأشــكال الحياة 
النباتية والحيوانيّة المختلفة التي تزخر بها 

عمان. 
وأضــاف أن أســعار التذاكــر علــى رحالت 
طيــران الســالم ســتكون أقل من الســوق 
بنســبة تتراوح بين 15 % و 20 % من أجل 
الحصول على حصة من السوق. وإن الشركة 
ستسير 4 رحالت أسبوعية حاليا بين مسقط 
وصاللة. وأشــار إلــى أن الطيران االقتصادي 
عادة يطير إلى مســافة 4 ساعات من مركزه 

وان مركزنا الحالي سيكون مطار مسقط.
وأكد أن رأس مال الشركة حاليا 15 مليون 
ريــال. مشــيرا إلى توفير وظائــف في طيران 
الســالم هدف أساســي ووطني ونحــاول أن 

نوازن مع األعمال التجارية. 
وأشار إلى ســوق الطيران االقتصادي ينمو 
بشــكل كبير فــي المنطقة وفق الدراســات 
واألرقام وكان البد لنا في السلطنة أن يكون 
لنــا جزء من هذه الســوق. من هذا المنطلق 
رأينا الدخول في هذا القطاع وان المنافســة 
موجود فــي قطــاع الطيــران وان النمو في 
الطيــران االقتصادي متواصــل ونحن نحاول 
أن نحصــل على جــزء من الحصة الســوقية 
في المنطقة. وتوقع اليحمدي أن يكون عدد 
أسطول الطائرات بين 5 إلى 6 طائرات خالل 
السنة والســنة النصف على حسب عدة أمور 

فــي المرحلة المقبلة.  وإن يكون لدينا خالل 
3 أشهر حوالي 7 وجهات نطير إليها. 

حضــر حفل التدشــين عــددٌ مــن كبار 
الشــخصيات والمســاهمين فــي شــركة 
’أساس‘ وشــركة طيران السالم، باإلضافة 
الــى المهتمين بقطاع الســفر والســياحة 

وجمع من اإلعالميين.
محطة مهمة

مــن جانبــه، قــال فرانســوا بوتليـيـــه، 
الرئيــس التنفيذيّ لطيران الســالم: يعدّ 
اإلعالن عــن الهويــة التســويقية لطيران 
السالم محطًة مهمة من محطاتنا المتتالية 
نحو إطالق أوّل رحلــة جوية لنا قبل نهاية 
العــام الجــاري، كما يشــّكل بدايــة حقبةٍ 
جديدة للمســافرين فــي المنطقــة. ومن 
هنا، فسوف يساهم طيران السالم في نقل 
قطاع الطيران المتنامي في الســلطنة نحو 
مســتوياتٍ جديدة ويعزز من تقدّم البالد 
ونموهــا وازدهارهــا عبر تســهيل الســفر 

ألغراض العمل والترفيه والسياحة. 
بإمــكان  ســيكون  بوتلييــه:  وأضــاف 
المســافرين حجــز رحالتهــم علــى متن 
طيران الســالم قريبــًا، وذلك عبــر مركز 
خدمة العمالء وموقعنــا اإللكتروني حيث 
نقوم حاليًا بوضع اللمسات األخيرة إلنهاء 

كافة األعمال فيهما.

وقــال: لقد صممنــا بوابتنــا اإللكترونيّة 
بحيث تكــون غاية في الســهولة وتتضمن 
كافــة التفاصيــل حــول جــداول الرحــالت، 
وهيكلــة األســعار، والعديــد مــن الخيارات 
المرنــة، إضافــة إلى عروضنــا الخاصة على 
تذاكر السفر. كما يمكن شراء تذاكرنا كذلك 
من مكاتب المبيعات التي ســتكون متوفرة 

في مطاري مسقط وصاللة الدوليين.
فرصة استثنائية 

كمــا قــدم الدكتــور محمــد بــن ناصــر 
الزعابي - الرئيس التنفيذيّ للهيئة العامّة 
للطيران المدنيّ، تهنئته لطيران الســالم 
كاول طيران اقتصــادي في البالد على هذه 
الخطــوة المهمــة، وقال: في ضــوء الحاجة 
لرحــالت الطيــران االقتصــادي بعمان ومع 
وجود الطفرة الكبيــرة في عمليات التطوير 
والتوســعة التي تشهدها مطارات السلطنة 
فهنــاك فرصة اســتثنائية لطيران الســالم 

إلحداث تأثير إيجابيّ في القطاع.
وبوجــود األســعار المنافســة والعــروض 
القيّمة فسيتيح هذا الناقل الوطني االضافي 
المجال أمــام المواطنين والمقيمين وقطاع 
الشــركات للســفر بشــكٍل متكرر من دون 
المزيــد مــن النفقــات اإلضافيــة. وبدورنا، 
فنحن نتطلــع من خالل الســماح الكثر من 
مشــغل جــوي وطني الــى تقديــم خدمات 
أفضل وتنشيط حركة المسافرين بمطارات 
ُكّل  الســالم  لطيــران  ونتمنــى  الســلطنة 

التوفيق والنجاح. 
وحصــل طيــران الســالم علــى رخصتــه 
التشــغيليّة مــن الهيئــة العامــة للطيران 
المدنــيّ في مطلــع العــام الجــاري، ومن 
المتوقع أّن يباشر أســطوله الجوي المكون 
مــن ثــالث طائــرات مــن طــراز إيربــاص 
)A320( رحالتــه الجويّة بحلول نهاية هذا 
العام. وســتنطلق أولى الرحالت من صاللة 
إلى مسقط، ومن ثم سيتمّ توسيع خطوط 
الطيران لتشــمل بعض المطارات في دول 
مجلس التعاون الخليجيّ والشرق األوسط. 

  تيمنا بأول رحلة لجاللة السلطان بعد توليه الحكم

أطلق هويته التسويقية تجسيداً لجوهر الثقافة العمانية وتلبية للتطّلعات المستقبلية

اليحمدي: تجسد التزامنا بتقديم أعلى معايير الضيافة وخدمة العمالء

الزعابي: فرصـة استثنائّية لطـيران الســالم إلحـداث تأثير إيجــابي

بوتليـيـه: بدايــة حــقبة جديدة للمســافرين فـــي المنطقـــة

طـيران السالم يدشن أولى رحالته
من صاللة إلى مسقط في ديسمبر

تأســس طيران الســالم عن طريق 
شــركة مســقط الوطنيــة للتطويــر 
واالســتثمار »أســاس«، والتــي تعدّ 
بدورها إحدى الشــركات االستثمارية 
وقــد  الســلطنة.  فــي  الرئيســية 
تــمّ تأســيس هــذا الناقــل الجــويّ 
المتطلبــات  لتلبيــة  االقـتـصــادي 

المتنامية للحركــة الجوية في عُمان، 
والتــي يتوقــع نموّها بنســبة 40 % 

بحلول عام 2019.
وقامت »أســاس« باســتثمار ضخم 
في طيران الســالم، حيث يشكل أحد 
أكبــر مشــاريعها الهادفــة لتطويــر 
قطاع الطيــران الوطنــي ودفع عجلة 

النمــو والتقدم في الســلطنة وتعزيز 
اســتراتيجيتها نحــو تنويــع المــوارد 
االقتصادية. كما جاء المشروع إنطالقًا 
ومنهجيــة  استشــرافية  رؤيــة  مــن 
متكاملــة تبنتهــا الشــركة لالرتقــاء 
بكافــة جوانــب سلســلة التوريد في 
قطاعي السياحة والضيافة في عمان.

40 % النمو بحلول 2019

■ السيد تيمور وخالد اليحمدي خالل تدشين الهوية التسويقية

■ مضيفة طيران السالم ترحيب 
بالمسافرين وضيافة في األجواء
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كان عيد األضحى المبارك اســتثنائيا 
ألنــه وقــع بيــن اجازتين امتــدت إلى 
تســعة أيــام، األمر الذي شــكل فرصة 
مالئمــة لألســر العمانيــة والمقيمين 
للخــروج فــي نزهات واالســتمتاع  قبل 
وبعــد العيد بجماليــات البيئة العمانية 
وتاريخها المتمثل في القالع والحصون 
والمزارات الســياحية األخــرى التي خال 
أغلبها من أي مظاهر للحالة االحتفالية 
التي تعيشــها الســلطنة بمناسبة عيد 
االضحــى أو حتــى محــاوالت العــودة 
بالقالع والحصون إلى االحتفاالت التي 
كانت تشــهدها بهذة المناســبة حين 
تتحول ســاحاتها إلى مياديــن للفنون 
والقصائد  بالسيوف  والمبارزة  الشعبية 

الشعرية وعرضة الخيل واالبل.
لــذا مر العيــد واألبــواب موصدة في 
وجوه الزوار مما حال دون وصولهم إلى 
بعض األماكن السياحية ألن القائمين 
عليها فــي إجازة ولعل إغــالق المتحف 
الوطني الذي توقع الكثير من الزوار أن 
يكــون حاضرا الســتقبالهم في اإلجازة 
جعلهم يضعون عالمة استفهام كبيرة؛ 
خاصــة للذين قصدو المكان من داخل 

السلطنة وخارجها.
مغـــــردون

وفي الوقت الــذي تفاعل فيه مرتادي 
وسائل التواصل اإلجتماعي مع األماكن 
التــي أرتادوها بااليجاب والســلب رأينا 
عددا من التغريدات التي كانت تستنكر 
إغــالق بعــض المواقــع وعــدم وجود 
أنشــطة ترفيهيــة أو ســياحية أو حتى 
فنية وثقافيــة في الكثير مــن المعالم 
القــالع والحصون.  الســياحية وخاصة 
وطالــب البعــض وزارة الســياحة بــأن 
تتحمــل تنشــيط ذلــك واإلعــالن إلى 
جانب دور البلديات والمجالس البلدية 

والفرق األهلية وغيرها من الجهات.
كمــا أن العيــد بأســواقه وهبطاتــه 
واحتفاالته التي يقيمها األهالي تشكل 
تظاهرات ثقافية واجتماعية بحاجة ألن 
تتولــى جهة معنية التنســيق واإلعالن 
عنهــا لتكون وجهــة ســياحية فهناك 
عــزوة العيــد التــي تنظمها عــدد من 
واليات الســلطنة وعرضة الخيل واإلبل 
والفنون الشــعبية وإطالق المدافع في 

بعض الواليات.
إحصائيات 

وأشــارت إحصائيــات وزارة الســياحة 
إلى أن ســد وادي ضيقة اســتقطب 40 
ألف زائر وبلغ زوار البرك المائية بوالية 
وادي بنــي خالد خالل الفترة من 17-9 
من شــهر ســبتمبر الماضــي 18938 
زائرا حيث سجل يوم 16 سبتمبر 2921 
زئــرا فقط في يوم واحــد، كما بلغ زوار 
كهف الهوتــة خالل إجازة عيد األضحى 

المبارك ما يزيد عن 12,700زائر.
وأن أغلب االحصائيات التي نشــرتها 

وزارة السياحة على حسابها في "تويتر" 
تشــير إلى يومي 16-17 ســبتمبر، أي 
بعــد إجــازة عيــد األضحى ومــن هذه 
اإلحصائيــات زوار قلعــة الرســتاق بلغ 
عددهم 164زائرا خالل يومين وحصن 
الحزم 126 زائرا وقلعة نخل 995 زائرا ، 
أما محمية السالحف في رأس الحد فقد 

بلغ عدد زوارها 239 زائرا.
مسندم 

 وفــي محافظــة مســندم زار حصــن 
خصــب 57 زائرا وحصن بخــا 35 زائرا 
وحصن الكمــازرة 9 زوار إلى جانب  أن 

مكاتب السفر والسياحة العاملة بميناء 
دبــاء قد نظمــت رحالت بحريــة لعدد 
391 سائحا خالل يوم واحد فقط، وفي 
محافظة ظفــار نظمت المديرية العامة 
للســياحة بمحافظة ظفار فعالية أفراح 

العيد بساحة حصن مرباط . 
ويــرى ابوصــال أحــد المغردين على 
"تويتر" في تعليق لــه على احصائيات 
ضعيفــة  أرقــام   " الســياحة  وزارة 
فالحصــون والقالع ضاربــة في القدم 
وتحتاج للترويج أكثر مع إدخال التقنية 
بهكــذا أماكن وما يتناســب معنا وقد 
ردت عليــه الــوزارة عبر حســابها " تم 
تهيئــة القــالع والحصــون بالتقنيــة 
الحديثــة )خصــب- نــزوى- جبريــن- 
والحزم( والجهــود تبذل لتغطية بقية 
التقنية  القــالع والحصــون بخدمــات 
الحديثــة، وبــإذن اهلل وبتظافــر كافة 

الجهود سيرتقي القطاع السياحي.
بوابة إلكرتونية 

أمــا علي العجمــي فقال عبر حســابه 
علــى "تويتــر" نتمنى ان تكــون هناك 
بوابــة إلكترونية ســياحية للمواقع في 
الســلطنه أو تطبيق للهواتــف الذكية 
يســهل علينا وللــزوار معرفــه المواقع 
الســياحية. وعلــق ماجــد الجابري على 
إحصائية ســد وادي ضيقة قائال "مكان 
ســياحي جميل لكن حتى كافتيريا تبيع 

سمبوسة ماشي".
مــن جهته طالــب ؛ محمــد الجحافي 
بإعــادة النظــر فــي أســعار المخيمات 
الســياحية فهــي مبالغ فيها جــدا، أما 
حمــد المشــرفي فكانت لديــة بعض 
المالحظات علــى احصائية زوار حصن 
الحــزم حيث قــال: " أن الرقــم ضعيف 
جدا وطالب الــوزارة بالبحث عن بدائل 
لتنشــيط الســياحة، حيــث أن األعداد 
المشــار إليهــا ال تغطي كلفــة فاتورة 
الكهربــاء وأن الســياحة بحاجــة لضخ 

عناصر جديدة وأساليب جديدة.
ذكـــــــاء 

وقال ســعيد الحاتمــي: أحيــي إدارة 
المتحف الوطني على ذكائهم المنقظع 
النظيــر، يعنــي فاتحيــن المتحــف في 
الجمعة التي تســبق وقفــة عرفة بيوم، 
يوم النــاس مشــغولة بالعيــد وماحد 
فاضــي، بينما في الجمعة التي تنشــط 
فيها الحركة السياحية يغلقوا المتحف.

أخبــار

ميلينيوم المصنعة 
يستعرض مهاراته 

في الطبخ بـ »مسابقة 
شيف عمان«

ارتفاع الطلب على
الشحن الجوي لشركات 

الطيران األفريقية

مسقط - 

  حصــد فريــقٌ من الطهــاة المهرة 
المُصنعــة  ميلينيــوم  منتجــع  مــن 
الميداليــة البرونزيــة خــالل النســخة 
»مســابقة  مــن  الســابعة  الســنوية 
الطهــاة المحترفين«، والتــي تعدّ أبرز 
منافســةٍ فــي مجــال فن الطبــخ على 
مســتوى السلطنة. وشــارك من جانب 
المنتجع كّل من تشودان سينغ، وعاتكة 
الطرافــي، وليونيــل رايفنــدرا كومارا، 
حيث شــملت الفعالية 25 مشــاركًا من 

أفضل الخبراء الذوّاقة في عُمان. 
وتــم تنظيــم الفعاليــة مــن جانب 
الجمعيــة العُمانيــة للطهــاة بمركز 
عُمــان الدوليّ للمعارض، وشــهدت 
تنافسًا كبيرًا أظهر خالله المشاركون 
أقصــى قدراتهم المبتكــرة في عالم 
الطبخ. وتضمنت المنافسة ست فئاتٍ 
يختار المشاركون واحدة منها بما في 
ذلك كعــكات الزفاف ثالثية الطبقات، 
والمقبّــالت، والبيتي فــور، والمطبخ 
المفتوح، وقوائم العشــاء الخماســية. 
وقامت لجنــة تحكيم متخصصة بمنح 
الدرجات للمتنافسين بناًء على معايير 
مختلفــة شــملت النكهــة، والنظافة، 
واالبتكار، وطريقة التقديم، والتقنيات 
المســتخدمة. وتفرد منتجع ميلينيوم 
المصنعة بكونه الفندق الوحيد الذي 
خــرج جميع أفــراد طاقمــه بميداليّة 

لكّل منهم.

وكاالت -العمانية 

ارتفع الطلب على الشحن الجوي 
األفريقي��ة  الطي��ران  لش��ركات 
بمعدل 8ر1 بالمائة في أغسطس 
الماضي مقارنة بنفس الشهر من 

العام السابق.
وأك��د تقري��ر نش��رته صحيف��ة 
»تراف��ل ديل��ي ني��وز« ان بيانات 
االتحاد الدولي للنقل الجوي »اياتا« 
أظه��رت ان الطاق��ة االس��تيعابية 
لش��ركات الطيران األفريقية نمت 
بمعدل 1ر3 بالمائة في أغسطس 
2016 مقارنة بالشهر المقابل من 

العام السابق.
وأش��ار ال��ى ان ش��ركات الطيران 
2ر2  عل��ى  تس��تحوذ  االفريقي��ة 
بالمائ��ة م��ن حجم الش��حن الجوي 
في العالم مقارنة ب�5ر31 لشركات 
الطيران في آسيا والمحيط الهادي.

نتيجة األفواج السياحية الجيدة التي شهدتها إجازة عيد األضحى

سياح يطالبون بتنظيم فعاليات
اسبوعية في المواقع السياحية

غياب دور المجالس البلدية والبلديات في الواليات 
يعرقل تطوير القطاع السياحي

كهف الهوتة وسد وادي ضيقة ووادي بني خالد والجبل 
األخضر وجبل شمس تستقطب السياح ولكن بدون فعاليات 
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تحت شعار »السياحة للجميع«

السلطنة تشارك دول العالم االحتفال باليوم العالمي للسياحة
مسقط ــ 

شــاركت الســلطنة دول العالم االحتفال 
باليوم العالمي للســياحة الذي يصادف 27 
ســبتمبر من كل عام ، حيــث نظمت وزارة 
السياحة فعالية بمناسبة هذا اليوم، والذي 
يحمل هذا العام شــعار “السياحة للجميع”، 
تحــت رعاية الســيد عــادل بــن المرداس 
السياحية  الشــؤون  البوســعيدي مستشار 

بوزارة السياحة .
وقــال هيثم بن محمــد الغســاني مدير 
عام مســاعد للترويج السياحي الداخلي في 
كلمــة افتتح بها االحتفــال: إن الهدف من 
هذه االحتفالية الســنوية هــو زيادة الوعي 
فــي المجتمــع المحلــي والدولــي بأهمية 
الســياحة حيث أصبح السفر جزًءا كبيرا في 
حيــاة الكثيرين، وتشــير التقديرات إلى أنَّ 
15 % من ســكان العام يعيشون أنواعا من 
اإلعاقة، وهذا يعني أنهم غير قادرين ربّما 

على الســفر والتمتّع بامتيــاز التعرّف على 
ثقافاتٍ أخرى، لذا ينبغي أن تكون السياحة 

المتاحة للجميع.
معايري واشرتاطات

وأضــاف الغســاني بــأن وزارة الســياحة 
حرصت على أن تكون السياحة متاحة لكل 
فئــات المجتمع حيث شــددت على ضرورة 
وجــود معاييــر واشــتراطات فــي المرافق 
التابعــة للمنشــئات الفندقيــة المرخصــة 
تراعي متطلبــات ذوي االحتياجات الخاصة 
وكبار السن في جميع محافظات السلطنة، 
ونؤكد علــى مواصلة العمــل لحض جميع 
الشــركاء في هذا القطاع لبذل المزيد من 
التســهيالت بحيث تكون الســياحة متاحة 
للجميع. كمــا تخلل الحفــل تقديم العديد 
مــن العروض ومنها محاضــرة مقدمة من 
المتحف الوطني عن التســهيالت المقدمة 
االحتياجــات  لخدمــة ذوي  المتحــف  مــن 

الخاصة، كما قدمت شــركة مارك للسياحة 
عرضا عــن جهودهــا في اســتقطاب ذوي 
االحتياجات الخاصة من السوق البريطاني، 
كما شــاركت بدور الصالحــي تجربتها في 
مجال تســلق الجبال، وقامــت وزارة التربية 
والتعليــم بعرض بعض األفالم الســياحية 
والتي قام بإنتاجها بعض طالب المدارس، 
كمــا تــم تقديم عرض مســرحي مبســط 
عــن مســاوئ التخييــم فــي األماكــن غير 
المخصصــة للتخييم مقدم من قبل الكلية 

التقنية بالمصنعة.
معـــــرض

ثــم تفضل الســيد عادل بــن المرداس 
البوســعيدي بافتتاح المعرض المصحاب 
للفعاليــة والذي حظي بمشــاركة العديد 
والفنــادق  الســياحية  الشــركات  مــن 
والجمعيات األهلية والمشــاريع الطالبية، 
وأصحاب المؤسســات السياحية الصغيرة 

والمتوســطة. وذلــك ايمانــا مــن وزارة 
الجهــات  مشــاركة  بأهميــة  الســياحة 
المختلفة ودورهــا الفاعل في رفد الحركة 
الســياحة فــي الســلطنة، وإبــراز دورهم 

المهم في تنمية القطاع.
فــي  المشــاركة  الجهــات  أهــم  ومــن 
الفعالية قسم الســياحة بجامعة السُلطان 
للتكنولوجيا،  األلمانيــة  والجامعة  قابوس، 
التقنيــة بالســلطنة، وجمعيــة  والكليــات 
المرأة العُمانية، ومجموعة من المشــاريع 
والمتوســطة وبعض  الصغيرة  الســياحية 
ذوي  وجمعيــات  الســياحية  الفنــادق 
االحتياجــات الخاصــة وفريق إنجــاز عمان، 
ويعتبر كل من الطيران العماني والشــركة 
العمانية للعبارات وشــركة مرمول للســفر 
والســياحة وفنــدق رمــادا وشــركة نجمة 
البحر الســياحة من الجهات الداعمة لليوم 

العالمي للسياحة.

الرفاعي: 1.5 مليار سائح 
يعبر الحدود الدولية سنويا

مسقط ــ 

قال طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية: "لقد 
شهدت السياحة خالل الخمسين عامًا الماضية ثورًة كبيرة، في 
عام 1950م، بلغ عدد الســياح الذين يعبرون الحدود الدولية 
في ســنة واحدة ما يناهز 25 مليون سائح، أما اليوم فقد ارتفع 
هذا العدد ليصل إلى 1.2 مليار سائح سنويًا. وتشير التقديرات 
إلى أن 15 % من ســكان العالم ال يقدرون على الســفر، وهذا 
يعني عــدم قدرتهم على التعرّف على ثقافات وشــعوب أخرى 
وخوض مغامــرات وتجارب جديدة في الحياة. ولهذا الســبب، 
فقد اخترنا شِعار "السياحة للجميع" هذا العالم لنسّلط الضوء 
على أن الســياحة هي حق مشــروع لجميع األفراد، ولكي نخرج 
بحلول ومقترحات تُســاعد على مُســاعدة كافــة األفراد على 

التمتّع بالسفر والتجوال حول أنحاء العالم."

شكرت العاملين في القطاع السياحي
ميثاء المحروقــية: السـلطنة تحظـى بمكانة
عالية في توجهاتها وقيمها وشعبها المضياف

مسقط ــ 

قالــت ميثاء بنت ســيف المحروقيــة، وكيلة وزارة 
الســياحة: تزامنًا مع اليوم العالمي للســياحة الذي 
يصادف الســابع والعشرين من سبتمبر والذي يأتي 
تحت شعار »الســياحة للجميع«، فإننا نحتفي بهذه 
المناسبة بتقديم جزيل الشــكر والعرفان للعاملين 
في القطاع السياحي وكافة القائمين على النهوض 
بالبلد لنصل إلى مراتب مُشرّفة عالميًا في مجاالت 

القطاع السياحي المتعددة. 
وأضافــت: إنــه لفخر كبير لنا بأن نشــهد التقدّم 
الذي نعاصره حاليــًا في كافة القطاعات والصناعات 
والخدمات والتي تتكاتف معًا ألن تجعل من السياحة 
نشــاطًا مُتاحًا للجميــع، وهذا ما تعمــل عليه وزارة 
الســياحة من خالل جهودها المســتمرة في الرقي 
بالمقومات الســياحية في الســلطنة. وإنه لمدعاة 
فخر وشــرف لنا كعمانيين بأن نرى السلطنة تحظى 
بمكانــة عاليــة فــي توجهاتهــا وقيمها وشــعبها 
المضيــاف وكل مــا تتمتع بــه من مقومــات تدعو 

الزائر إلى االنبهار من عمق التأثير األصيل لثقافتها 
وطبيعتها ومــا يكوّن هويتها من عــادات وتقاليد 

عربية عريقة. 
مشــيرة إلــى أن الســلطنة تمتلك مــن المقومات 
الســياحية مــا يؤهلهــا ألن تكــون ذات مواصفــات 
ســياحية عالمية ومركزًا نشطًا للفعاليات والمؤتمرات 
والمعــارض كذلك. وإيمانًا منــا بأهمية تنويع مصادر 
االقتصــاد العُماني، فإننا ســنعمل علــى إيجاد فرص 
عمل من خــالل تقديم تجارب ســياحية ثرية بالطابع 
العُمانــي للعالم، وأن نمّكن القــوى العاملة العمانية 
ألن تخــوض غمــار هــذا المجــال بشــغف وتميّــز ، 
وســنبذل جهدنا لنروّج للســلطنة كوجهة ســياحية 
متفردّة ونتمنــى أن تتكاف جميع الجهود في تكوين 
صــورة متميّزة عن الســلطنة في المحافــل الدولية، 
وهــو مــا عهدناه على الــدوام.  ونحن علــى ثقة بأن 
المستقبل يحمل في طياته المزيد من اإلنجازات على 
الصعيدين المحلي والدولي، ونأمل أن تتكلل جهودنا 
في اإلســتراتيجية العُمانية للســياحة 2040 بالنجاح 

والتوفيق لما فيه خير وصالح هذا الوطن المعطاء.

■ طالب الرفاعي

■ ميثاء المحروقية

مسقط -  

قال أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة: ننتهز مناسبة 
اليــوم العالمــي للســياحة والذي يحمل شــعار "الســياحة 
للجميع" هذه الســنة، بأن نعــرب عن ســعادتنا باإلنجازات 
التي تحققت في السلطنة على مدى السنوات األخيرة والتي 
تُبشّر بمســتقبل واعد في القطاع الســياحي، وبأن نحتفي 
بمــا تحقــق وســيتحقق مــن رؤى اإلســتراتيجية العُمانية 
للســياحة 2040، والتي بال شك ستغيّر من مالمح السياحة 
العمانيــة وتأخذ بصناعة الســياحة في الســلطنة إلى آفاٍق 

أرحب. وسنعمل جاهدين على أن نحقق األهداف التي ترمي 
إليها االستراتيجية، والتي تبدأ قبل كل شيء بالوعي الكامل 
بأهمية القطاع الســياحي في العملية التنموية للبالد، وبأن 
تكاتف جميع الجهات والمؤسســات واألفراد هي مســؤولية 
وطنيــة ألجــل النهــوض بالوطــن واالعتماد علــى مصادر 
جديــدة ومتجددة لدفــع عجلة التقدم واالزدهــار في وطننا 
الحبيب. وستسعى االستراتيجية خالل السنوات القادمة بأن 
توفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل حتى عام 2040 م، وأن 
تساهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحية 

وزيادة أعدادها إلى حوالي 1200 مؤسسة حتى عام 2040. 
و نأمل من خالل االستراتيجية العمانية للسياحة 2040 بأن 
تستقطب الســياحة في السلطنة ما يقارب 11 مليون سائح 
دولي ومحلي. كما نؤمن بأن الســياحة للجميع ، وســنعمل 
على تســهيل كافة السُبل لكي يحظى الزائر بتجارب مثرية 
وأن يخلــد في ذاكرته حســن الضيافــة والطبيعــة الغنيّة 
والحضــارة العريقة والعــادات والتقاليــد األصيلة. وهذا لن 
يتأتــى إال بتظافر جهودنا جميعًا لنضع الســلطنة في أعلى 

المراتب على خارطة السياحة العالمية.

أكد أن مستقبل واعد للقطاع السياحي بالسلطنة
المحرزي: استراتيجية 2040 ستغيّر من مالمح السياحة العمانية

■ أحمد المحرزي

■ هيثم الغساني
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مسقط - العمانية

يعد قطاع الســياحة العالميــة أحد أفضل 
القطاعــات غيــر النفطيــة أداء، حيث تظهر 
المؤشــرات العالميــة اتجاهــا متزايــدا نحو 
تفعيل الســفر والســياحة لــدى ماليين من 
البشر، وتسعى السلطنة للحصول على حصة 

جيدة من هذه الصناعة المتنامية.
وشــهد القطــاع الســياحي في الســلطنة 
زيــادة كبيرة فــي معدالت نمو المؤشــرات 
الرئيسية التي تقيس التقدم في هذا القطاع 
وفي مقدمتها االرتفاع المتســارع في القيمة 
المضافــة للناتج المحلي التي حققها وتجاوز 
عدد السياح حاجز المليونين ونصف المليون، 
وتوفيــره آالف من فــرص العمــل. ولزيادة 
مســاهمته في االقتصــاد تتبنــى الحكومة 
اســتراتيجية جديدة يتم من خاللها مراجعة 
كل ما يتعلق بجذب االســتثمارات السياحية 
وتذليل العقبات وتسهيل اإلجراءات تجاهها 
وتشكل المساهمة المباشرة لقطاع السياحة 
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســلطنة 
حاليــا %2 وترتفع إلى الضعف عند حســاب 
مســاهمة القطاع المباشــرة وغير المباشرة 
معــَا، ومــن المتوقــع أن تصل المســاهمة 
المباشــرة للقطــاع بنهايــة خطــة التنمية 
الخمسية التاسعة )2020( إلى نحو 4.2 %.

يــوم  العالــم  دول  الســلطنة  وشــاركت 
باليــوم  االحتفــال  الماضــي  ســبتمبر   27
العالمــي للســياحة الــذي يُقام كل ســنة، 
بهدف تعزيز الوعي بشــأن أهمية الســياحة 
وقيمتهــا االجتماعية والثقافية والسياســية 
الســياحة  واختــارت منظمة  واالقتصاديــة، 
العالميــة االحتفــال بيوم الســياحة العالمي 
لسنة 2016 في العاصمة التايلندية بانكوك 
تحــت شــعار "الســياحة المتاحــة للجميع – 

تعزيز الوصول الشامل إلى السياحة".
فعاليات

ونظمت وزارة السياحة عددا من الفعاليات 
بمناســبة اليوم العالمي للســياحة شــملت 
إقامــة المعــرض المفتوح بهذه المناســبة 
بالوزارة بمشاركة عدة جهات من القطاعين 
الحكومي والخاص وبهدف اطالع الموظفين 
التعليميــة وموظفي  المؤسســات  وطــالب 
الشــركات الســياحية على الدور الذي تقوم 
به السياحة، إضافة إلى تنظيم رحلة سياحية 

الى المتحف الوطني ودار األوبرا الســلطانية 
مســقط لموظفي الوزارة ورحلة للمســنين 
الى متحف قوات الســلطان المسلحة وسوق 
مطــرح ورحلة بحرية الى بندر الخيران لذوي 

االحتياجات الخاصة ) المكفوفين (.
مليار شخص

مــن جانب آخــر قالــت منظمة الســياحة 
العالميــة ان "مليار شــخص حول العالم من 
ذوي اإلعاقــة إلــى جانــب األطفــال الصغار 
احتياجــات  ذوي  واألشــخاص  والمســنين 
الوصول األخــرى ما زالــوا يواجهون عقبات 
في الحصول على أساســيات السفر على غرار 
المعلومــات الواضحــة والموثوقــة، والنقل 
الفعّــال والخدمات العامــة، والبيئة المادية 
التــي يســهل فيهــا التنقــل. وبالرغــم من 
التكنولوجيــات الحديثــة، يترك األشــخاص 
الذيــن يعانــون من ضعــفٍ فــي البصر أو 
السمع أو في القدرة على التحرّك أو اإلدراك 
متخّلفين عن الركب في العديد من المقاصد 

السياحية".
واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية 
أن " لــكل مواطٍن في العالم الحق في اختبار 
التنوّع المذهل الذي يتيحه كوكبنا. ولذلك، 
إنّه لمن األهميــة القصوى بمكان أن تقوم 
كافــة البلدان والمقاصــد والجهات المعنية 
بهــذا القطــاع بتعزيز مبدأ اإلتاحــة للجميع 
ســواء علــى مســتوى البيئة الماديــة أو في 
أنظمــة النقل، والمرافــق والخدمات العامة، 

وقنوات التواصل واإلعالم".

وشــملت االحتفــاالت الرســمية للمنظمة 
العالمية جلســًة حــول "الســياحة واإلعالم" 
عقــدت فــي جامعــة شــواللونغكورن فــي 
بانكــوك، باإلضافة إلــى مؤتمٍر لمــدة يوٍم 
كامل تبادل فيه الخبراء في مجال الســياحة 
اآلراء والممارســات الفضلى وتناولوا الحاجة 
إلى العمــل والتعاون بغــرض الدفع بأجندة 
"الســياحة للجميع" ، وإنشــاء إطاٍر سياساتي 
مناســب لتمهيــد الطريــق إلســتراتيجيات 
محددة لتطوير األعمــال والحاجة إلى تعزيز 
الوعــي وبناء القــدرات على نحٍو يســتهدف 
صنــاع القــرار وأخصائيي الســياحة في آنٍ 
واحــد. وأعلنــت كلية عمــان للســياحة عن 
إدخال مشــروع طالبي جديــد يتمحور حول 
"المدخل العالمي للسياحة" ضمن مقرراتها 
األكاديميــة التي تدرســها وذلك بمناســبة 
اليــوم العالمــي للســياحة الــذي يحتفل به 
هــذا العــام 2016 تحــت شــعار” الســياحة 
المتاحــة للجميع – تعزيز الوصول الشــامل 
إلــى الســياحة “ويدعم فكــرة هذا الشــعار 
والمتمثلــة في توفير البيئة المناســبة التي 
تحقق احتياجات كافة شرائح وفئات المجتمع 
الســياحية كأصحــاب االحتياجــات الخاصــة 
والعائــالت التــي لديها أطفال صغار الســن 
والمســنين وغيرهم من مختلف الفئات التي 
تحتــاج إلــى تســهيالت وإمكانيــات بعينها 
لالستمتاع بالمقاصد السياحية حول العالم.

وبحسب مبادرة الكلية شارك قرابة 100 
مــن طلبــة وطالبــات الكليــة الملتحقين 

ببرنامــج البكالوريوس أو برامــج الدبلوم 
التــي توفرها الكلية في مجاالت الســياحة 
الســياحي،  والتســويق  الضيافــة،  وإدارة 
وتنظيــم الفعاليات فــي برامــج أكاديمية 
مصممة بمواصفات محددة في مجال إدارة 

المقاصد السياحية واإلرشاد السياحي.
زيـــارات 

وقــال الدكتــور أنجلــو بتاليجــا، رئيــس 
قسم دراسات اإلدارة والســياحة: وفق هذا 
المشروع سيقوم الطالب بتخطيط وتنظيم 
زيــارات للمقاصد الســياحية المتعددة في 
السلطنة تتناسب مع المجموعات السياحية 
التي ال تحظى باهتمــام كاف من العاملين 
فــي صناعة الســياحة، حيث يقــوم الطالب 
خالل أيام محددة مســبقا في أشهر أكتوبر 
وتنظيــم  بتخطيــط  ونوفمبــر وديســمبر 
رحــالت ســياحية ألربع مجموعــات مختلفة 
كل منها بشــكل مســتقل لألطفال اليتامى 
وذوي اإلعاقة لعدد من المقاصد السياحية 
المحليــة والتي تــم اختيارها لتتناســب مع 

احتياجات كل مجموعة.
% 79.5

وتســعى الســلطنة إلــى رفــع مســاهمة 
القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي 
بالعمل على استقطاب أعداد أكبر من الزوار 
الوافديــن مــن أســواق جديــدة ومتنوعة ، 
وبنهايــة عــام 2014م بلغ اجمالــي اإلنتاج 
السياحي بالســلطنة مليارا و22 مليون ريال 

عمانــي منهــا 250 مليونــا و900 ألف ريال 
عمانــي )19.5 %( مــن الســياحة الوافــدة 
و971 مليونــا و100 ألف ريال عماني )79.5 
%( من الســياحة المحليــة ، وبلغت القيمة 
و500  مليونــا   724 المباشــرة  المضافــة 
ألف ريال عماني مشــكلة ارتفاعا نســبته 11 
% مقارنــة بـــ 653 مليونــا و200 ألف ريال 
عمانــي فــي العــام 2013م. وبــات القطاع 
الســياحي مطالبا بمضاعفة هذه المساهمة 
أراد  إذا  القادمــة  الـــ25  الســنوات  خــالل 
تحقيق الهــدف االســتراتيجي الذي وضعته 
وزارة الســياحة عند 6 % من الناتج المحلي 
اإلجمالــي فــي العــام 2040. وبلــغ معدل 
االرتفاع في الســياحة الوافــدة 40 % كل 5 
ســنوات ليرتفع العدد من 1.1 مليون سائح 
فــي العام 2005 إلى 1.5 مليون ســائح في 
العــام 2010 وصوال الى 2.1 مليون ســائح 
فــي العــام 2014. وارتفــع اجمالــي إنفاق 
الســياحة الوافدة في العــام 2014 م ليبلغ 
250 مليونا و900 ألف ريــال عماني مقارنة 
بـــ227 مليونا و300 ألف ريال عماني بالعام 
2013م وبنســبة ارتفاع بلغت %10.4 فيما 
بلغ متوســط االنفاق لــكل زائر 119.6 ريال 
عماني بارتفاع نســبته %31 مقارنة بـ91.1 

ريال عماني لكل زائر في العام 2009.
مشاريع

وقد شــهد العام الماضي 2015 والعام 
المشــاريع  مــن  عــدد  تدشــين  الحالــي 
الســياحية وتطويــر الخدمــات الســياحية 
المقدمة في الوجهات السياحية في مختلف 
المحافظات والمناطق مثل ظفار ومسندم 
والجبــل األخضــر الــذي تســعى الــوزارة 
لتحويله إلى منطقة جذب محلية واقليمية 
وعالميــة وتوفيــر بعــض خدمــات البنية 
األساســية في عدد من المواقع . وســجل 
عائد القطاع الســياحي في السلطنة خالل 
العــام 2014 ما قيمته مليــار و22 مليون 
ريال عماني بزيــادة قدرها 8 % عن العام 
2013م ، كما شــهدت الســياحة الوافدة 
معدالت ارتفاع جيدة خالل السنوات العشر 
األخيــرة ليتضاعف أعداد الــزوار القادمين 
الى الســلطنة مرتين كما تضاعفت أعداد 
الســياح المحليين بـ 3 مرات وفق ما بينت 
نشــرة إحصاءات الســياحة الصــادرة عن 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.

االرتفــاع املتسارع يف 
القيمة املضافة للناتج 

احمللي اليت حققها قطاع 
السياحة وجتاوز عدد 
السياح حاجز املليونني 

ونصف املليون

املساهمة املباشرة لقطاع 
السياحة يف الناتج احمللي 

اإلمجالي للسلطنة حاليا 2 % 
وترتفع إىل الضعف عند حساب 
مساهمة القطاع املباشرة وغري 

املباشرة معا

من املتوقع أن تصل 
املساهمة املباشرة للقطاع 

بنهاية خطة التنمية 
اخلمسية التاسعة 2020 

إىل حنو 4.2 %

ارتفع إمجالي إنفاق السياحة 
الوافدة للسلطنة يف العام 

2014م ليبلغ 250 مليونا و900 
ألف ريال عماني مقارنة 

بـ227 مليونا و300 ألف ريال 
عماني بالعام 2013م

بلغ متوسط االنفاق لكل 
زائر 119.6 ريال عماني 

بارتفاع نسبته 31 % مقارنة 
بـ91.1 ريال عماني لكل 

زائر يف العام 2009

2.5% 2% 4.2250119.6

أرقام النمو في القطاع تبشر بمضاعفة الدخل اإلجمالي للناتج المحلي

محرك أساس لمستقبل السياحة
التنـويع االقتصـادي
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منو أسطول الطريان الُعماني
إىل 70 طائرة حبلول 2020

جرافيك- 

حقق برنامج التوس��ع في األس��طول بالطي��ران العماني تقدمًا ملحوظًا، فم��ع وصول أول طائرة 
جدي��دة في الربع األخير من عام 2014، ويبلغ عدد طائرات أس��طول الطي��ران العماني في الوقت 

الحالي 45 طائرة، على أن يصل حجم األسطول في 2020 لحوالي 70 طائرة.

يتوقع استالم طائرتين من طراز 
بوينج 737 قبل نهاية هذا العام.

يتوقع اســتالم 4 طائرات إضافية 
خــالل   787 بوينــج  طــراز  مــن 

العامين المقبلين.

يتوقع أن يبلغ قوام األسطول من 
57 طائرة في 2018.

يتوقع ان يرتفع األسطول إلى 70 
طائرة بحلول عام 2020.

بلغ عدد الطائرات يف األسطول 35 طائرة حبلول يناير 2015

يف يناير 2016 ارتفـع عدد طـائرات األسطول إىل 41 طائرة

يتكون األسطول
حاليا من:

4
طائرات 

بوينج 787 
درميالينر

4
طائرات 

إيربــاص 
200-330

21
طائرة من 

طراز بوينج 
800-737

4
طائرات من 

طراز امرباير 
175

6
طائرات 

إيــرباص 
300-330

طائرة
بوينج
700-737

يطلق خدماته في الربع األخير من العام الجاري بـ 3 طائرات

»طيران السالم« يعين فرانسوا بوتلييه رئيسا تنفيذيا 
مسقط-  

 أعلن مجلس إدارة شركة طيران السالم 
عـن تعيـيـن فرانسوا بوتليـيـه في منصب 
الرئيس التنفيذيّ ألوّل طيرانٍ اقتصادي 

في السلطنة. 
واستنادًا على خبرته الواسعة التي تمتد 
أكثر من 30 عامًا في هذا القطاع، سيتولى 
فرانســوا مســؤولية توجيه الناقل الجويّ 
الجديــد إلطالق أولى رحالتــه خالل الربع 
األخير من العام الجاري حيث سيقوم بلعب 
دوٍر محــوريّ فــي إدارة العمليــات ووضع 
اســتراتيجيات العمــل لتلبيــة متطلبــات 
الحركة الجوية في السلطنة، والتي يتوقع 

نموّها بنسبة 40 % بحلول عام 2019.
وقبيــل انضمامــه إلى طيران الســالم، 
شغل فرانســوا وظيفة الرئيس التنفيذيّ 
لطيران نــاس، وهو ناقل جــوي منخفض 
التكلفة في المملكة العربية الســعودية. 
وقــد كان إلدارته األثر في نجاح الشــركة 
بنقل حوالي 4 ماليين مسافر سنويًا. كما 
ساهم فرانسوا في تأسيس وقيادة شركة 
طيران فالي بابو، وهو ناقل جويّ إقليمي 
في أوروبا، إضافة إلى عمله لدى الخطوط 
الجويّة الدوليّة السويســريّة في جنيف. 
كمــا تتضمن مســيرته المهنيــة الحافلة 
عددًا من الجوائز والتكريمات، حيث حصد 
لقــب ’أفضل رئيــس تنفيذيّ فــي قطاع 
الطيران‘ في عام 2013 من مجلة أرابيان 

بيزنس نيوز.
وقال المهندس خالد بن هالل اليحمدي، 
الرئيــس التنفيذي للشــركة المؤسســة، 
للتطويــر  الوطنيــة  مســقط  شــركة 
واالستثمار »أساس« ورئيس مجلس إدارة 

طيران السالم: يســرنا الترحيب بفرانسوا 
بوتلييه لقيــادة اإلدارة التنفيذية لطيران 
الســالم فــي أعوامهــا األولى التــي تعد 
أهم األعوام لشــركات الطيران. وال شكّ 
بــأّن معرفته الفنيّة بالكفاءة التشــغيليّة 
ودرايتــه الواســعة بــإدارة عدة شــركات 
خطوط جويّة تجاريــة واقتصاديّة جعلت 
منه مؤهاًل لتولي هــذا المنصب في هذه 
المرحلــة المهمــة مــن مســيرة طيــران 

السالم.
من جانبه، صرح فرانسوا بوتلييه بقوله: 
إنني فخور بالعمل لدى شــركةٍ ســيكون 
من شــأنها تغيير مالمــح صناعة الطيران 
في الســلطنة. يعدّ ســوق الطيــران في 
الشرق األوســط ضمن األســواق األسرع 
نموًا عالميــًا نظرًا لموقعه اإلســتراتيجي 
والقريــب مــن 80 % من بلــدان العالم 
مما يجعل أمام الســلطنة فرصة ســانحة 
لتعزيز نموهــا في هذا المجــال الحيويّ. 

وإنّني أتطّلع للمساهمة في توطيد مكانة 
الســلطنة كوجهــة جاذبــة علــى مفترق 

الطرق بين قارات العالم.
جدير بالذكر أنه قد تم تشــكيل مجلس 
إدارة شــركة طيــران الســالم. وعقد أول 
اجتماعاته نهاية شــهر ســبتمبر الماضي 
بعد دخــول القطاع الخــاص العماني في 
االستثمار بجانب كل من شركتي »أساس« 
و«تنميــة« المملوكة لصندوق االحتياطي 
العام للدولــة وصناديق التقاعــد وبلدية 
مسقط. وتجري األعمال في طيران السالم 
على قدٍم وساق مع خططه لالنطالق أواخر 
العام الجاري، حيث استأجرت الشركة ثالث 
طائرات من طــراز إيرباص )A320(. وفي 
إطــار رؤيته الهادفــة إلى تعزيــز قطاعي 
السياحة واألعمال، سيقوم طيران السالم 
بدوٍر ريادي لدفع عجلة النموّ االقتصاديّ 
عبر توفير رحالت جويّة منخفضة التكلفة 

وتطوير قطاع الطيران في السلطنة.

■ فرانسوا بوتلييه■ المهندس خالد اليحمدي

طيران صاللة تقدم عرضا 
تعــريفيا عن خــدماتها

صاللة - العمانية

اقيــم مؤخرا بفندق هليتون صاللة عرض تعريفي عن شــركة طيران صاللة وذلك 
تحــت رعاية الدكتور أحمد بن على العمري مستشــار بمكتب وزيــر الدولة ومحافظ 

ظفار للشؤون الفنية بحضور مرهون بن سعيد العامري مدير عا السياحة.
وقام ســام وليام أريــن الرئيس التنفيذي للشــركة بتقديم عرض مرئي للشــركة 
وخدماتها.. موضحا بأن طيران صاللة هي شركة عُمانية بالكامل أنشأت باستخدام 
نمــوذج معدل ألنظمة طيران الطائــرات الصغيرة في مجال النقل الجوي و تتخذ من 

صاللة وصحار والدقم ومسقط قاعدة النطالقها.
وأضـــاف بأن الشــركة تهدف إلى أن تكون من الشــركات الرائدة في المنطقة 
في مجال تقــديم خدمات الطيران وفق العادات والتقاليد العمانية. وسوف تسعى 
إلــى التعاون مع الطيران العماني وطيران الســالم لتقديــم خدمات مكملة تحقق 

مصالح السلطنة.
من جانبها اشــارت بدور بنت غانم رعيدان نائبة المدير التنفيذي لشــركة طيران 
صاللــة الى تعــاون الهيئة العامــة للطيران المدنــي على واالســتجابة في إصدار 
قرار تأســيس وتشغيل شــركة طيران محلية وإقليمية حيث ســتقوم الشركة حاليا 
باستكمال إجراءات الحصول على شهادة المشغل التجاري الجوي مع خبراء الطيران 

المدني بالسلطنة.

5
طائرات 

بـــوينج 
900-737
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صاللة - العمانية

يســتقبل مطار صاللة منذ بداية شــهر 
أكتوبــر الجاري أفواجــا ســياحية أوروبية 
أســبوعيا عبــر رحــالت طيــران مباشــرة 
بواقــع رحلتين في األســبوع مــن ألمانيا 

وسلوفاكيا.
وقــال مرهون بن ســعيد العامري مدير 
عام الســياحة بمحافظة ظفار في تصريح 
لوكالة األنبــاء العمانية انــه من المتوقع 
وصول 50 ألف سائح أوروبي خالل موسم 
خــالل  بالمحافظــة  الشــتوية  الســياحة 
الفترة من شــهر أكتوبر 2016 إلى شــهر 
مايو 2017 م . وأضــاف أن أولى الرحالت 
السياحية المباشرة إلى مطار صاللة كانت 
مــن جمهورية ســلوفاكيا فــي األول من 
شــهر أكتوبر الجــاري وعلــى متنها 178 
ســائحا فيما كانــت الرحلــة الثانية قادمة 
من جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة وعلى 
متنها 310 سائحا.  مشيرا إلى أن الرحالت 
مستمرة بواقع رحلتين اسبوعيًا أيام األحد 

والخميس .
وقال العامري أن األيام القادمة ستشهد 
ارتفاعــا فــي عــدد الســياح القادمين من 
أوروبــا حيث مــن المقــرر وصــول افواج 
ســياحية من إيطاليا نهاية الشهر الحالي 
بواقع رحلتين أسبوعيا على ان تبدأ رحالت 
المجموعات القادمة من بولندا في مطلع 

شهر نوفمبر القادم .
وأشار مدير عام السياحة بمحافظة ظفار 
إلى نجاح وزارة الســياحة في ايجاد موسم 
سياحي شتوي ثابت ومستمر في محافظة 
ظفــار منذ مــا يقــارب 10 ســنوات حيث 
بدأت اولــى الرحالت الســياحية االوروبية 

الى مطار صاللة خالل الموســم السياحي 
الشتوي 2006/2005م.

وأضاف أن وزارة الســياحة وضعت شعارا 
ترويجيــا لمحافظــة ظفار بعنــوان )ظفار 
أرض لــكل المواســم ( وذلــك فــي اطار 
جهودهــا للترويــج الســياحي للمحافظة 

كوجهة سياحية على مدار العام .
وأكــد مرهون بن ســعيد العامري مدير 
عام المديرية العامة للســياحة بمحافظة 
ظفار على أهمية رحالت الطيران االوروبية 
المباشــرة إلــى صاللــة فــي رفــع معدل 
تشغيل قطاع اإليواء والمكاتب والشركات 
إلــى جانــب  المحافظــة  الســياحية فــي 

المساهمة في تنشيط الحركة االقتصادية 
في األسواق والمواقع السياحية والقطاعات 

االخرى المرتبطة بالسياحة .
وأضــاف أن عــدد الســياح االوروبييــن 
الذين قدموا إلى محافظة ظفار في موسم 
الشــتاء الماضي بلغ 35674 ســائحا من 
خالل 191 رحلة طيران مباشــرة حيث بلغ 
عدد الســياح االلمان 24212 ســائحا من 
خــالل 106 رحلة اســبوعية فيما بلغ عدد 

السياح القادمين
من ايطاليا 7739 ســائحا من خالل 60 
رحلة اسبوعية مباشــرة وبلغ عدد السياح 
القادميــن مــن بولندا 2200 ســائحا عبر 

13 رحلــة اســبوعية الى جانب ســياح من 
السويد وتشيكيا وســلوفاكيا بلغ عددهم 

1523سائحا .
وقال العامري ان صاللة اكتسبت شهرة 
متزايدة لدى الســياح األوروبيين نظرا لما 
تتمتــع به من عوامل جذب وطبيعة خالبة 
متمثل فــي المواقــع االثريــة والصحاري 
والجبال والشــواطئ الرمليــة الرائعة وما 
يقدمــه القطــاع الفندقــي مــن خدمــات 
ممتازة تتناسب مع رغبات السياح والزوار.

وأضــاف أن البرنامج الســياحي يتضمن 
جــوالت تعريفية الــى المعالم الســياحية 
واالثريــة والتاريخيــة التــي تشــتهر بها 

محافظــة ظفــار كموقــع اشــجار اللبــان 
واألسواق الشعبية

ومنطقــة البليــد االثريــة ومتحف ارض 
اللبان والمنطقة االثرية في ســمهرم الى 
جانب زيــارات إلى صحــراء الربــع الخالي 
رياضــة  وممارســة  البحريــة  والرحــالت 

الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية.
وأشــار مديــر عــام الســياحة بمحافظة 
ظفار إلى اهتمام المســتثمرين من داخل 
التعــاون  ومــن دول مجلــس  الســلطنة 
الخليجي وبعض المســتثمرين العالميين 
إلقامة مشــاريع سياحية في محافظة ظفار 

خالل الفترة القادمة.

استثمر سياحيا في ُعمان
بيئة االس��تثمار التي تعززها القوانين في الس��لطنة بال شك تفتح 

الشهية وتدعو المستثمرين لالستثمار سياحيا في أرض عمان.
ه��ذه األرض البكر والتي تحتاج إلى ضح ملي��ارات من أجل انعاش 
س��ياحتها واقتصادها الذي ينمو بوتيرة جيدة في ظل المحفزات التي 

تسهلها الجهات المعنية.
ان مؤتمر »اس��تثمر في عمان« كان فرص��ة لتقارب االراء والتعرف 
على المعوق��ات والحلول إليجاد بيئة اس��تثمارية جاذبة واعالن كثير 
من الجهات او القطاعات، المحفزات التي يس��يل لها اللعاب لالستثمار 
فيها س��واء في الس��ياحة او الزراعة وكذلك الصناعات واللوجستيات 

وغيرها الكثير.
ولو ركزنا هنا على قطاع الس��ياحة نجد انه اصبح رقما مهما وبدأت 
نظرة الحكومة تتغير تجاه هذا القطاع ادراكا منها بأن السياحة قطاع 
واعد ويملك الكثير من المقومات اذا ما احس��ن استغاللها االستغالل 
األمث��ل والترويج بأس��اليب ترويجي��ة ناجعة تتواف��ق ومرحلة اليوم. 
إنن��ا نعيش اليوم واقعا حتميا يدفعنا ال ندفع بالقطاع الس��ياحي نحو 
االمام كونه أمل التنويع االقتصادي الذي تسعى اليه برامج الحكومة 
اإلنمائي��ة. ومع تنفيذ االس��تراتيجية العمانية للس��ياحة 2040 هناك 
تطل��ع إلى تأس��يس 1200 ش��ركة صغيرة ومتوس��طة ف��ي المجال 
السياحي. و زيادة مساهمة السياحة إلى 6 – 10 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي. و مضاعفة النش��اطات المتصلة بالس��ياحة م��ن 8 الى 10 
م��رات لخلق أكثر من 500 ألف فرص عمل مباش��رة وغير مباش��رة، 

حسب ما أوصى به مؤتمر »استثمر في عمان«.
كل ه��ذه التوجهات بال ش��ك س��تعمل على النهوض به��ذا القطاع 
الحيوي الذي لعله يكون المحرك األساس لسياسة التنويع االقتصادي 
وتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل وإنشاء المؤسسات الصغيرة 

info@wejhatt.com التي تدعم هكذا خطط.

رأي

ظفرت وكيلة وزارة السياحة ميثاء بنت سيف المحروقية، مؤخرا، بدرع التميز الذهبي في قطاع السياحة والذي منحها 
مجلس المرأة العربية خالل حفل تكريم الشخصيات المتميزة العربية والذي أقامه المجلس هذا العام في مدينة دبي 

تكريما لها كونها أبرز شخصية نسائية داعمة للقطاع السياحي في السلطنة، وتماشيا مع مبادئ التنمية في المنطقة 
العربية لتكون بذلك مثاال يحتذى به من قبل المرأة العربية.

تحت شعار » ظفار أرض لكل المواسم«

صاللة تستقبل 50 ألف سائح أوروبي في الموسم الشتوي

 رئيس مجلس اإلدارة 
رئيـــس التحــريــر:

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 

نقــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

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

كشفت شركة عمران –المطور الرئيسي 
لمشروع مدينة العرفان الحضري بمسقط 
– عــن عــدد 10 فــرص إســتثمارية فــي 
المشــروع، وتأتــي هذه الفــرص في إطار 
تطوير الشــركة لهــذا المشــروع الحيوي 
الــذي سيشــكل مركــزًا رائــدًا لألعمــال 
يســتقطب كبريــات الشــركات لتأســيس 

مكاتبها الرئيسية في المدينة. 
ويعتبر مشــروع مدينة العرفان الوجهة 
األحــدث للتنمية الحضرية في الســلطنة 
حيــث يمتــد علــى مســاحة 7.4 مليــون 
متــر مربع علــى مقربة من مطار مســقط 
الدولي، ويقدم المشــروع مرافق متعددة 
اإلســتخدامات تــم تصميمها وفــق أعلى 
مركــزًا  يجعلــه  مــا  العالميــة،  المعاييــر 
إستراتيجيًا نابضًا يجذب الشركات الكبرى 
في قطاعات عديدة كالســياحة والطيران، 
إلى جانب المؤسســات الطبية والتعليمية 

والمصرفية وغيرها. 
أراض استثمارية

وتتضمــن الفــرص اإلســتثمارية التــي 
كشــفت عنها الشــركة عددا من األراضي 
لإلستثمار مخصصة لتطوير مركز لألعمال 
ومكاتــب رئيســية للشــركات، إضافة الى 
أراضــي مخصصة لإلســتثمار فــي تطوير 

مستشفيات ومؤسسات تعليمية.    
مدينــة  مشــروع  مخطــط  ويســتلهم 
العرفــان أحدث المعاييــر بمرافق مرموقة 
وبنى أساســية متكاملة تتوافــر بها كافة 
الخدمات من شــبكات الطــرق والكهرباء 

والمياه و اإلنترنت فائق السرعة وغيرها. 
وقال جيمس ويلسون الرئيس التنفيذي 
لشــركة عمــران: نعمــل فــي "عمــران" 
أساســيين  لنكون مســاهمين  جاهديــن 
في جهــود تنويع مصادر الدخــل القومي 
للســلطنة ، وذلــك من خــالل العمل على 
جذب واســتقطاب االســتثمارات الداخلية 
والخارجية إلى السلطنة بما يسهم بشكل 

إيجابي في دعم االقتصاد الوطني .
وأضــاف: تحــذو "عمــران" حــذو نماذج 
عالمية فذة مثل شــركة جوجل والشركات 
األخــرى الناجحة التي أسســت بيئات عمل 
تعــزز التفكيــر المبتكــر وثقافــة العمــل 
المبدعــة. تترجــم مدينة العرفــان رؤيتنا 
في وضع نمــوذج للمــدن المتطورة على 
مستوى السلطنة خالل السنوات القادمة. 
كمــا ســيقدم المشــروع إضافــة مهمــة 

وعصريــة للعاصمــة مســقط . واضــاف: 
إستثمرت الحكومة بشكل واسع من خالل 
عمــران بهــدف وضــع اللبنات األساســية  
للتخطيط الحضري الذي يعكس أســلوب 
المدن الذكية المستقبلية.ويعد المشروع 
مثااًل واضحًا على التعاون المشترك لتنفيذ 

مدينة بمواصفات عالمية.
رؤيـــــة

وأشار إلى أن الحكومة أوكلت ل "عمران" 
مهمة بلورة رؤية السلطنة لصناعة معايير 
جديــدة ووجهة حضريــة مبتكرة في قلب 
العاصمــة، وقــد وضعــت "عمــران" هذه 
الرؤية والمخطط بالفعــل وأصبح المجال 
مفتوحًا امــام القطاع الخاص للمشــاركة 
فــي وضــع بصمتــه واقتنــاص الفــرص 

االستثمارية المطروحة.
وقال: هنــاك حاجة ملحة إليجــاد بيئات 
عمل ذات جودة عالية في ســلطنة عمان، 
ونعمــل فــي عمــران علــى تغطيــة هذا 
النقــص من خــالل توفيــر مراكــز أعمال 
بمعاييــر عالميــة ووفقا الحــدث التقنيات 
فــي هــذا المجال. نحــن فخــورون بالدور 
الــذي نقوم به فــي دفع عجلــة االقتصاد 

الوطنــي وســنعمل بكل جد علــى تحويل 
رؤيتنــا الــى واقع ملموس، حيث ســتكون 
مدينــة العرفان المكان األمثــل للباحثين 
عن اإلقامة بالقرب من اماكن عملهم  في 

مركز المدينة الجديد في العاصمة. 
واختتم ويلسون حديثه قائاًل: ستحتضن 
مدينة العرفــان المقرات الرئيســية لعدد 
من الشركات الكبرى في السلطنة كشركة 
عمــران والشــركة العمانيــة لإلتصــاالت 
أخــاذة.  عصريــة  بتصاميــم  )عمانتــل( 
وســتتعاون الشــركتان لتقديــم خدمــات 
وتكنولوجيا متطورة تترجم مفهوم المدن 

الذكية المتكاملة.
وأضاف قائاًل: من المخطط أن يحتضن 
مركز األعمال في مدينــة العرفان كبرى 
الشــركات المحلية واإلقليميــة، كما أننا 
بدأنا النقاش مع عدد من أبرز الشــركات 
المحليــة كالطيران العمانــي الذي أبدى 
إهتمامًا بتحويل مقره الرئيسي والمرافق 
الترفيهيــة والصحيــة للموظفيــن إلــى 

مدينة العرفان.
فرص واعدة

من جانبه قال صالح بن ســالم الغزالي، 

عمــران:  بشــركة  االســتثمارات  رئيــس 
تقــدم "عمــران" فرصــًا عديــدة وواعدة 
والعالمييــن.  المحلييــن  للمســتثمرين 
نحن نعمــل على تأســيس مركــز أعمال 
جاذب يضم جملة مــن المرافق المتميزة 
الخضــراء  والمســاحات  كالمقاهــي 
والمجمعات الســكنية ذات الجودة العالية 
إلــى جانــب منافذ تســوق مالئمــة. كما 
ســتضم مدينة العرفان مرافــق ترفيهية 
ومراكــز للتســوق ومؤسســات تعليميــة 
وصحيــة. وتم تصميــم المخطــط العام 
لمشروع مدينة العرفان ليحاكي التصميم 
الثقافــة  فــرادة  للمشــروع  المســتدام 
العمانيــة ومالمــح التصميــم العمرانــي 
األصيل التي تترجم إســتراتيجية التنمية 

الحضرية للسلطنة على  المدى البعيد.
وبدمــج كل مكونــات التطوير الحضري 
ســتصبح مدينة العرفــان المركز الحيوي 
كالمستشــفيات  العالميــة  للمؤسســات 
وبــال   ، الدوليــة  والفنــادق  والمــدارس 
شــك ســتحتضن المدينة مركــزا عالميًا 
والفعاليــات  والمعــارض  للمؤتمــرات 
واألحداث الكبرى، التي ستشكل بمجملها 
مرافــق إضافيــة تؤكد علــى دور المدينة 

كمركز نابض وعملي للعاملين فيها.
للمؤتمــرات  عمــان  مركــز  ويعــد 
مشــروع  ضمــن  الواقــع  والمعــارض 
مدينــة العرفان من المشــاريع المحورية 
اســتراتيجية  تفعيــل  فــي  المســاهمة 
الحكومــة في التنويع االقتصــادي. وعبر 
اإلستخدامات  تأسيس مشــاريع متعددة 
ذات بنيــة إقتصاديــة مســتدامة، كمــا 
ستصبح عمان وجهة رئيسية الستضافة 
الفعاليــات اإلقليميــة والعالمية ووجهة 
مهمة في صناعــة المؤتمرات التي توفر 
أبعادًا واســعة لتطوير وتنميــة  الكوادر 

والمواهب المحلية.

أخبــار

»قطر لالستثمار« 
يشتري 25 % من مطار 

بولكوفو الروسي 
بـ239 مليون يورو

بطرسبورغ -

االحت��كار  مكافح��ة  هيئ��ة  أعلن��ت 
الروس��ية مؤخرًا، أن اللجنة القانونية 
لالس��تثمارات األجنبي��ة صادقت على 
ش��راء جهاز قطر لالستثمار حصة في 

مطار »بولكوفو« في بطرسبورغ.
ووفق��ًا لقناة »روس��يا الي��وم« التي 
بثت الخبر على موقعها على االنترنت 
ام��س، فقد قال رئيس هيئة مكافحة 
االحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن 
جهاز قطر لالستثمار دفع 239 مليون 
ي��ورو مقاب��ل 24.99 % م��ن أس��هم 
الش��ركة المش��غلة لمط��ار بولكوفو 
الواقع في بطرسبورغ بشمال روسيا.

بطرس��برغ  س��انت  مط��ار  ويق��ع 
كيلومت��رًا   14 بع��د  عل��ى  بولكوف��و 
جنوب مدينة سانت بطرسبرغ، ويبعد 
المط��ار مدة 30 دقيقة بالس��يارة عن 
وسط سانت بطرسبرغ. واشتهر جهاز 
قط��ر لالس��تثمار ال��ذي يق��در معهد 
الس��يادية حج��م  الث��روات  صنادي��ق 
األصول التي ف��ي حوزته بقيمة 256 
مليار دوالر، كمس��تثمر ف��ي األصول 
األوروبية المتميزة مثل ناطحة سحاب 

شارد، ومتجر هارودز في لندن.

7.7 مليون مسافر 
عبر مطار دبي في 
أغسطس الماضي

دبي-

س��جل مط��ار دب��ي الدول��ي أعل��ى 
حرك��ة مس��افرين ف��ي تاريخه خالل 
ش��هر واح��د، بوص��ول إجمال��ي عدد 
مس��تخدميه إل��ى 7.7 مليون مس��افر 

في أغسطس الماضي.
وحس��ب تقرير صادر ع��ن مطارات 
ع��دد  إجمال��ي  ارتف��ع  فق��د  دب��ي، 
المس��افرين عب��ر المطار إل��ى 7.72 
مليون مسافر في أغسطس الماضي، 
بزي��ادة نس��بتها 6.1 % مقارن��ة م��ع 
7.28 ملي��ون مس��افر في أغس��طس 

.2015
وأظهر تقرير مط��ارات دبي ارتفاع 
إجمالي أعداد المسافرين عبر المطار 
خ��الل  مس��افر  ملي��ون   55.85 إل��ى 
األش��هر الثماني��ة األول��ى م��ن العام 
الجاري بزيادة نسبتها 6.9 % مقارنة 
مع 52.26 مليون مسافر خالل الفترة 
نفس��ها من العام 2015. وعزا تقرير 
مط��ارات دبي االرتف��اع الكبير بأعداد 
المس��افرين خ��الل ش��هر أغس��طس 
اإلج��ازة  فت��رة  انته��اء  إل��ى  الفائ��ت 

الصيفية وبداية الموسم الدراسي.

يخطط لها أن تكون مركزا رئيسيًا لألعمال 

مدينة العرفان
10 فرص إستثمارية جاذبة

شهدت المرحلة األولى من مشروع تطوير مدينة العرفان تقدمًا ملموسًا، 
حيث تم إســتكمال أعمال مركز المعارض ليســتضيف أولى فعالياته خالل 
الشــهر المقبل، بينما سيتم إنجاز وإفتتاح مركز المؤتمرات وفندقي كراون 
بــالزا وجي دبليو ماريوت في عــام 2017م. ويتكون فندق كراون بالزا ذو 
األربــع نجوم مــن 296 غرفة، ويقــدم لضيوفه تجربــة متكاملة من حيث 
تنوع المطاعم والمقاهي والمرافق الصحية والترفيهية. كما سيضم فندق 
جي دبليو ماريوت من فئة الخمس نجوم  304 غرفة مجهزة بكل وســائل 

الراحة والرفاهية.

المرحلة األولى
 تحذو »عمران« حذو 

نماذج عالمية فذة مثل 
شركة جوجل لتعزز 

التفكير المبتكر وثقافة 
العمل المبدعة
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علــى ركــن مــن واليــة مطــرح 
نعيمــة  جاليــري  يقبــع  القديمــة 
بيــت  متحــف  مجــاورا  الميمنــي، 
البرنــدة. وترى بيــن الحين واآلخر 
يطــل الزوار مــن الســياح وبعض 
العمانييــن والمقيميــن على ذلك 
المنــزل الذي ال يوحي مــن الخارج 
الى انه يضم كنوز من الفن والتراث 

والمشغوالت والتحف الفنية.
تنبهــر حينمــا تطــأ قدمــك عتبة 
البوابــة للولوج إلى داخــل المكان، 
يبهرك اللون األبيــض الذي تحول 
بــه المنــزل القديم الــذي احتضن 
والدة الفنانــة التشــكيلية العمانية 
نعيمــة الميمنــي. لذلــك ارادت ان 
تعيد بريقه ووهجه من جديد ليبدأ 
وتبــدأ معــه حيــاة جديــدة وعهدا 
يضيــف الى والية مطرح التي ولدت 
وتربت فيها شــيئا أخرى لعله بداية 
احيــاء هــذه المدينــة العريقة التي 

اهملت لفترة من الزمن.

تراثــي
نعيمة  الجاليــري  تقــول صاحبــة 
الميمنــي يضــم هــذا المــكان كل 
ما يخص التــراث العمانــي القديم 
والمطور واللوحات التشــكيلية التي 
رســمتها بنفســي بجانــب كل مــا 
يحتاجه الســائح والمواطن لنفســه 
بزيارته  تذكــره  تذكاريــة  كهدايــا 
إلــى الســلطنة عمومــا او الجاليري 

خصوصا.
وتضيــف؛ فكــرة الجاليــري جاءت 
من حيث إحياء لبيــت ومكان قديم 
وعــرض المعروضــات فكــرة تبهر 
الــزوار وليس مجرد صالة عرض 
فقــط. ألننــي اردت ان احكي 
القديم  البيــت  للزائــر قصة 
فــي عمــان. واصــررت على 
أن يكــون الجاليري في هذا 
البيت ألن المنطقة قديمة 
يحبون  والسياح  وتاريخية 
بجانب  القديمة،  األماكن 
انني أردت ان أضيف شيئا 
جديــدا للمــكان حتــى 
يكــون مــزارا ســياحيا 
جاذبــا بجانــب ســوق 
مطــرح وقلعــة مطرح 
الســلطان  ومينــاء 
الذي  السياحي  قابوس 
سيشــهد نقلــة جديدة 

خالل السنوات القادمة.
وجود امرأة 

الفــــــنانــة  وتســــتطرد 
التشــكيلية العمانية نعيمة 
فــي  وجــودي  الميمنــي؛ 

الجاليري بهــدف تحقيق رغبة وجود 
المــرأة العمانيــة في هكــذا مكان، 
وحتى يرى الســائح المــرأة العمانية 
وليــس عامــل وافد ال يضيف شــيئا 
للمكان. وهذا لالســف نشــهده في 
محالت ســوق مطرح حيــث ال وجود 
النســان عمــان فــي المحــالت وال 
بضاعــة عمانية لألســف.  وامتالكي 
الجاليري ووجودي فيه شخصيا يحقق 
األهــداف التي ســعيت مــن أجلها.  
كمــا انني احــاول إعطــاء معلومات 
عن الفضيــات العمانية بعد اختالط 
المعلومــات التي تقدم للســياح في 
ســوق مطــرح. كما ان وجــودي في 

الجاليــري يخدمة القطاع الســياحي 
ويدعم المنتــج العماني الذي نحتاج 
له اليوم في كل محالتنا التي يزورها 

السياح للتعرف عليها عن قرب.
كمــا ان وجــود المــرأة العمانيــة 
للمــرأة  احترامــا  يعطــي  للمــكان 
العمانيــة، حيــث يستســيغ الــزوار 
وجــود المــرأة فــي هكــذا محالت 
كما ان الــزوار يحاولــون ان يعرفوا 

أصدقائهم بالمكان الذي يزورونه.
رقابــة

وتطالــب نعيمــة الميمني بوجود 
الرقابة على بعــض المتاحف بحيث 
بعــض  او  المتاحــف  هــذه  تقــدم 
المحــالت التــي تبيــع التحــف على 
انها عمانيــة بحيث يكون بحق انها 
بضاعة عمانية حتى ال نغش السياح 
حينما يشــتري بضاعــة من محل ما 
علــى انهــا عمانية لكــن يفاجأ بعد 
ذلك أنها من افغانستان على سبيل 
المثال. وتقول: السياح حينما يأتون 
إلــى الســلطنة أول مــن يقابلهــم 
ســائق مركبــة األجــرة والعامل في 
المحــل وهــذا مهما لتقديــم وجه 

عمان الحقيقي للسياح.
وتؤكــد ان فتــرة الصيــف التــي 
تمتد من مايـــــو الى اكتوبر تكون 
الحركـــة الســـــياحية قليلة، ولكن 
مــع وصـــــول الســفن الســياحية 
ينتعــش المــكان بالــزوار. ونأمــل 
ان تضيــف وزارة الســياحة خارطــة 
ســياحية لمطــــرح تعطى للســياح 
حينما يأتــون للســلطنة لتعريفهم 
والمحــالت  واالماكــن  بالمواقــع 

السياحية في مطرح.

جاليري نعيمة الميمني يعيد الروح إلى مطرح

نعيمة الميمني لـ »        «: أردت إضافة 
شـيئا جديدا مع تطور مطـرح سـياحيا

نطالب بفرض رقابة 
على المحالت التي 
تبيع تحفا وفضيات 

غير عمانية 

سائق مركبة األجرة 
والبائع في المحل 

أول ما يلتقــي 
السياح بهم

أخبــار
»القطرية« ترفع 

قدرتها االستيعابية 
إلى ساو باولو 
وبيونس ايرس

الدوحة - قنا

أعلنت الخط��وط الجوية القطرية 
رفع قدرتها االستيعابية إلى وجهتين 
في ق��ارة أمري��كا الجنوبي��ة، وذلك 
ب��دءا م��ن 1 ديس��مبر المقبل حيث 
القطرية طائرة  الناقلة  ستس��تبدل 
بوينغ 200LR-777 التي تس��يّرها 
حالي��ًا عل��ى هذا الخ��ط بطائرة من 

.300ER-777 طراز بوينغ
وستس��اهم ترقي��ة الطائ��رة في 
إضاف��ة 99 مقع��دًا جدي��دًا للرحالت 
اليومي��ة الت��ي تطلقه��ا الخط��وط 
الجوي��ة القطرية إلى كٍل من س��او 
باولو ف��ي البرازيل وبيونس آيرس 
في األرجنتين من مقرها الرئيس��ي 

في الدوحة.

محسن رمضان 
مديراً جديداً لـ»مصر 

للطيران« في مسقط

مسقط - 

عين��ت مصر للطيران مؤخرًا محس��ن 
إقليمي��ًا  رمض��ان عبدالمحس��ن مدي��ر 
خلف��ا  عم��ان،  س��لطنة  ف��ي  جدي��دا 
لعبداله��ادي النعناعي الذي انتهت مهام 
عمله الرسمية. وسيتولى رمضان مهام 
عمله ومتابعة عملية التنشيط الواضحة 
في مص��ر للطيران فى الفت��رة األخيرة 
م��ن خ��الل زي��ادة ع��دد رح��الت مص��ر 
للطيران بين مسقط والقاهرة، لتصبح 
بواق��ع 5 رح��الت أس��بوعيًا - حت��ى 30 
اكتوبر القادم - بدال من 3 رحالت فقط 
. باإلضافة إل��ى تجاوبهم وتعاونهم مع 
أبن��اء الجالي��ة المصري��ة المتواجدة فى 
س��لطنة عمان. وقال محس��ن رمضان: 
ان هناك أس��عارا خاصة جدًا بدأت اليوم 
عل��ى تذاكر مص��ر للطيران ال��ى جميع 
الوجه��ات ولم��دة محدودة حي��ث ينتهي 

العرض فى 5 اكتوبر .
وأض��اف محس��ن رمض��ان ان زي��ادة 
الرحالت ج��اءت بناء على زي��ادة اإلقبال 
عل��ى رح��الت خط��وط مص��ر للطيران 
بين مسقط والقاهرة، خاصة مع ازدياد 
أع��داد المس��افرين فى موس��م الصيف 
والع��ودة للمدارس  والعائ��الت العمانية 
التى تحرص على الس��فر ف��ى الصيف 
للخارج ومنه��م من يس��افر للقاهرة أو 
إلى وجه��ات عديدة ح��ول العالم، نظرا 
لمالءم��ة رحالت مص��ر للطي��ران لهم، 
خاص��ة المس��افرين إل��ى دول المغ��رب 
العرب��ي وأوروبا ويفضلون الس��فر إلى 
القاه��رة، ومنه��ا إل��ى الوجه��ات الت��ى 

يريدون السفر إليها.

■ محسن رمضان
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طموحهن رفع اسم السلطنة في المحافل الدولية

3 بحارات عمانيات لـ »        «: هدفنا اإلبحار نحو األولمبياد

مسقط- يوسف بن أحمد البلوشي

حينما تلقي مــع بحارات عمانيات ما زلن 
في ريعــان الشــباب، ويكــون طموحهن 
التحــدي والوصول باســم الســلطنة إلى 
المحافــل الدوليــة وخاصــة األولمبيــاد، 
تعرف انك أمام قصة نجاح يدفعها معهن 
مشروع عمان لإلبحار الذي أخذ بيد هؤالء 
الفتيات لخوض تجارب اإلبحار على األمواج 

العالية. 
قصــة نجــاح الفتيــات الثالث، ابتســام 
وتماضــر  الخائفيــة  ومــروة  الســالمية 
البلوشــية، تســردها »وجهــات« بعد لقاء 
خــاص كان محــوره دور الفتــاة العمانية 
فــي البروز وتحقيق النجــاح بجانب الرجال 
الذين مخروا عباب البحر بالســفن قديما، 
ليأتــي اليوم دخول المــرأة العمانية عالم 

البحار لتحقيق التفوق والنجاح.
البداية 2012 

تقول ابتســام الســالمية، بدايتي كانت 
في العام 2012 فقد دخلت كمدربة إبحار 
لمــدة شــهرين بعدها التحقــت إلى عالم 

سباقات االبحار الشراعي.
وقد ســاعدتني دراســتي في كلية عمان 
للســياحة ألكون من ضمــن المتطوعين 
بعــد تخصص »ارشــاد الســياحي« واثناء 
الدراســة قدمت للتطوع في فعالية عمان 

لإلبحار. 
وتضيف؛ شــاركت حتى اآلن في بطوالت 
الطــواف العربــي فــي كل من الســلطنة 
والبحرين وقطر. كما شاركت في بطوالت 

اإلبحار الشراعي في كل من فرنسا وألمانيا 
وإسبانيا والسويد. 

وتؤكد ابتسام على أنها تميل الى رياضة 
المغامــرات، ولدي ميول لتجربة كل ما هو 
جديد خاصة وانني ال احب العمل المكتبي 
بينما أميل للعمــل الميداني لذلك جربت 
اإلبحار الشراعي وانطلقت في هذا المجال 
لتحقيق ميول شــخصي ولرفع اسم عمان 
فــي المحافل الدولية خاصة واننا كنســاء 
نســعى إلثبات أن للمرأة دور في رفع اسم 

السلطنة في المحافل الدولية الرياضية. 
وأضافــت: المرأة العمانيــة اليوم عليها 
ان تتــرك انطباع كبير فــي قطاع الرياضة 
وهناك نماذج ناجحة مثل فاطمة النبهانية 

في كرة المضرب.
وتستطرد قائلة: رياضة االبحار الشراعي 
ال يوجــد بها نســاء ونحن نســعى لنكون 
بداية االنطالقة لدخــول المرأة في هكذا 

رياضات. 
وتضيف؛ حققت المركز األول في ســباق 
ريجاتا الذي اقيم في مســقط في ديسمبر 
2011 وهــو الذي أعطانــي الدافع والثقة 
لالســتمرار. ومــن خالل الفريق النســائي 
لالبحار حصلنا على نسهة الطواف العربي 
فــي 2014 حيــث حققنا لقب االنشــور » 
قريبــة مــن الشــاطئ« واالفشــور »خارج 
محيــط الشــاطئ«. كمــا حققنــا المركز 
الســابع في ســباق نورماندي بفرنسا من 

بين 65 قاربا.
وعن الدول التي تحب السفر اليها تقول 
ابتســام: اهوى السفر الى الدول األوروبية 
نظــر للطبيعة التــي تتمتع بهــا واألجواء 

المنعشــة . كما انها تحب الســفر للتعرف 
على ثقافات الشــعوب والتقاليد والعادات 
واكتشــاف المواقع الســياحية فــي الدول 

التي تزورها.
مروة

بينما تقول مــروة الخائفية وهي ضمن 
فريق عمــان لإلبحــار،  بدايتي فــي عالم 
الرياضة قد يكون مختلفا بعض الشــيء، 
فقد بدأت في رياضة ألعاب القوى كالعبة 
فــي ســباقات 100 متــر و200 متر ووثب 

ثالثي وتتابع ووثب طويل.
لكن البحار العماني محسن البوسعيدي 
شجعني على تجربة عالم اإلبحار الشراعي، 
وبالفعــل اقنعني للتحول الــى اإلبحار بعد 
تجربة لمدة أسبوع بعدها اعجبت بالفكرة 
وتغلبــت على المخاوف مثــل الجلوس في 

البحر لمدة يوم كامل. 
وتســتطرد قائلــة: علمني البحــر الكثير 
منها الثقة بالنفس وعدم وجود مستحيل 

بحانب قوة التحمل والصبر.
طاقة إيجابية

وتؤكــد مــروة ان المــرأة قــادرة علــى 
التواجــد في مجال اإلبحار الشــراعي واني 
اشــجع الفتيات لالنخراط في هذا المجال. 
وأنه رغم ان القريبين مني كانوا يعطوني 
سلبيات كثيرة لكن حولت الطاقة السلبية 
الى طاقة إيجابيــة تدفعتني للوصول الى 

ما وصلت اليه اليوم.
وتقــول: شــاركت فــي ســباق الطــواف 
العربــي لالبحار الشــراعي مرتيــن وكان 
إنجاز بالنسبة لي كما شاركت في سباقات 

في فرنسا والسويد وبريطانيا.
وعــن دعــم األســرة تقــول مــروة؛ في 
الحقيقة كانت البداية غيرة مشجعة ولكن 
مع اإلصرار واإلقناع استطعت ان اعطيهم 
اإليجابية في هذا المجال والحمد هلل اليوم 
يدعموني ويقفون معــي من اجل تحقيق 
النجــاح ورفــع علم بــالدي فــي المحافل 

الدولية ونأمل الوصول الى االولمبياد.
مدربة أطفال 

أمــا تماضر البلوشــية فتقــول: بدايتي 
كانت في 2015 ، وســبق لي ان مارســت 
الرياضــة ولكــن مــن جوانب أخــرى مثل 
كرة الســلة والقدم والفروسية والبولينغ، 
لكن بعــد ذلك قررت الدخــول في رياضة 
اإلبحار الشــراعي.وتضيف: تجربتي األولى 
في عمــان لالبحار كانت من خالل وجودي 
كمدربــة لألطفــال، بعدهــا تــم اختياري 
للفريــق النســائي.  وشــاركت في ســباق 
الطــواف العربــي لإلبحار الشــراعي واالن 
نســتعد للدخول في الســباق الثاني الذي 
ســيكون في شــهر فبرايــر 2017. واالن 
نحن في مرحلة تدريب ومعســكرات حتى 

نستطيع ان نحقق المركز األول.
وتشــجع تماضــر البلوشــية شــقيقاتها 
الفتيات للدخول في عالم اإلبحار الشراعي 
الذي يشــكل أهمية كبيرة ويعلمنا الكثير 
من حيث التحمل والصبــر والتنافس بين 

المتسابقات من دول العالم.
وتهوى تماضر السفر الى دول آسيا الن 
بهــا الكثيــر الذي تبحث عنــه وتحقق من 

خاللها رغباتها التي تسافر من أجلها.

■ مروة الخائفية

■ ابتسام السالمية

■ تماضر البلوشية

ابتسام السالمية:  ميولي لرياضة المغامرات دفعني إلى اإلبحار الشراعي

مروة الخائفية: محســن البوسعيدي شجــعني لالنتقال من ألعاب القوى

تماضر البلوشية: ندعو الفتيات العمانيات لاللتحاق بـ »عمان لإلبحار«
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مسقط- يوسف بن أحمد البلوشي
تهــوى تســلق الجبال منــذ صغرها، 
بســبب حبها للمغامــرات وتحدي كل 
ما يدفعها القتحام عالم التحدي، الذي 
جعــل منهــا أولــى النســاء العمانيات 
الالتي وصلن الــى التفوق والنجاح في 

عالم تسلق الجبال.
بدأت فــي العام 2015 فــي الظهور 
األولي من خالل مشــاركتها في إحدى 
البطوالت في اإلمارات كما شاركت في 

مصر وايران من خالل تسلق جبالها.
بــدور بنــت خلفــان الصالحيــة أول 
متســلقة جبال عمانية شــقت طريقها 
بنجاح رغــم التحديات منها عدم وجود 
مجــال مخصــص فــي تســلق الجبال، 
وعــدم وجــود مدربيــن محترفين في 

التسلق.
تلتقي بها "وجهات" عن قرب للتعرف 
عليها والدور الــذي تقوم بها والهدف 
الذي تســعى مــن اجل الوصــول اليه 
فــي هــذه الرياضة. وكيــف تجعل من 
تســلق الجبال طريقا لتعريف الســياح 
بما تكتنزه عمان من مقومات سياحية 

طبيعية.
فتقــول اســمي بــدور بنــت خلفــان 
الصالحيــة؛ وعمري 25 ســنة، هوايتي 
تســلق الجبال، الذي بدأت اعشقه منذ 
الصغــر حينمــا كان عمري 9 ســنوات، 
ولكــن بــدأت الظهور علنيا في شــهر 

ديسمبر 2015.
حب املغامرة

وعــن ســبب اختيارها تســلق الجبال 
مــن دون بقية الرياضــات، تقول بدور 
الصالحية: ال يوجد ســبب معين ولكن 
حبي للمغامرات والتحديات وممارستي 
لتسلق الجبال منذ الصغر هو ما جعلني 
اجعل حلمي تســلق الجبال والحمد هلل 
حققت حلمــي بعد مرور 15 ســنة في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتضيف: رياضة تسلق الجبال عشقي 
وكل حياتي، فيها اجدد نشاطي وأختبر 
مــدى صبري وقــوة تحملــي، كما أرى 
فيهــا متاعب الطريق وأرى نفســي في 

تسلق الجبال.
وتقول: رياضة تســلق الجبال ليست 
رياضة عادية وإنما هي مدرسة يتفوق 
منها اإلنسان على نفسه وعلى الطبيعة 
وكوني امرأة هذا يشــكل صعوبة أكثر 
ولكــن من خالل ممارســتي للتســلق 
فإننــي أتغلــب علــى هــذه المعوقات 

والتحديات.
صعوبات

امــا عن الصعوبات التي واجهتها في 
تســلق الجبال فتقول بــدور الصالحية: 
صعوبات كثيرة تواجهنــي، منها عدم 
وجود مجال مخصص في تسلق الجبال، 
وعــدم وجــود مدربيــن محترفين في 
التســلق، حيث يلزم معرفة أساســيات 
التســلق وأدواته وكيفية اســتخدامها، 
كذلك عدم توافر الدعم والرعاية لهذه 
الرياضة، مما يشــكل عائقا في مســير 

رياضتي.
كان  إن  الصالحيــة،  بــدور  وســألت 
تشجع المرأة للدخول في هذا المجال. 
فقالت: بال شــك اني أشــجع ممارســة 

المرأة للرياضة بشــكل عــام بما فيها 
تسلق الجبال، لما فيها من فائدة تعود 
للفرد المتســلق من استمتاع بالمناظر 
الطبيعيــة والتأمل في عظمــة الخالق 
وســط الجبال، ولمــا فيها مــن متعة 
وخوض مغامرات وتحديات واختبار قوة 
الصبــر والتركيز وكســب لياقة بدنية 

وغيرها من الفوائد
وعن مشــاركتها في بطــوالت خارج 
الســلطنة، قالت بــدور الصالحية: نعم 
شــاركت في دولة اإلمارات وجمهورية 
مصــر العربية حيث حصلــت على لقب 
أول خليجيــة تتســلق أعلــى قمة جبل 
في مصر، كذلك شاركت في جمهورية 
إيران اإلســالمية كأول عربية تتســلق 
أعلى قمة جبل في غربي آســيا وأوروبا 

جبل دماوند.
دخول املرأة 

وعــن كيفيــة بــدء المــرأة مرحلــة 
الدخول في رياضة تسلق الجبال، تقول 
بدور: عليها ان تبدأ في ممارسة رياضة 
المشــي، مما تســهل عليها في تسلق 
الجبال حيــث يكون الجســم قد تأقلم 

على ممارسة الرياضة.
أما عن األهداف التي تسعى لتحقيقها 
من خالل تسلق الجبال؛ فتقول: اسعى 
إلثبات عزيمة المــرأة وقدرتها واختبار 
قوة صبرها وتحملها للمشاق وتشجيع 
الرياضــة بشــكل عام كذلــك رفع علم 

السلطنة في أعلى القمم.
وتضيف: من خالل ممارستي لتسلق 
الجبــال تعرفت علــى أماكن ســياحية 
جميلة جــدا بعد التغلغل فــي األدوية 
عدة كيلومترات مما يشــجع الســياحة 
الداخلية والتمتع في المناظر الطبيعية.

وعــن كيــف يمكــن اســتغالل جبال 
الســلطنة بتضاريســها المتنوعــة في 
جذب متسلقي الجبال من دول العالم؛ 
تقول بدور الصالحية: تتمتع الســلطنة 
المتنوعــة حيــث يمكن  بتضاريســها 
اســتغاللها من خالل تقديــم خدمات 

سياحية تجذب المتسلقين والسياح.

شقت طريقها بنجاح رغم التحديات

بدور الصالحية
أول متسلقة جبال عمانية

حصلت على لقب أول 
خليجية في تسلق 

الجبال في مصر

عدم وجود مجال 
مخصص في تسلق 

الجبال ومدربين 
محترفين أبرز 

الصعوبات

أخبــار

50 % زيادة في 
حجوزات معرض 

المطارات في دبي
دبي - وام

أعلن منظمو »مع��رض المطارات« 
ف��ي دب��ي، المزي��د من التوس��ع على 
ال��دورة الجدي��دة الت��ي س��تقام ف��ي 
 2017 ماي��و  و17   15 بي��ن  الفت��رة 
في مرك��ز دب��ي الدول��ي للمؤتمرات 
والمعارض، مدعوم��ة بالنجاح الكبير 

في الدورة السابقة .
وأك��د المنظمون أن االهتمام الكبير 
لصناعة الطيران العالمية في س��وق 
الشرق األوسط زاد حجوزات مساحات 
المع��رض بنس��بة %50، مقارن��ة مع 
إجمال��ي  ويص��ل  الماضي��ة.  ال��دورة 
اس��تثمارات الدول��ة في تطوي��ر أبرز 
مطاراتها إلى نحو 30 مليار دوالر من 
إجمال��ي 100 مليار دوالر اس��تثمارات 
مرص��ودة لتطوي��ر مطارات رئيس��ية 

في دول الشرق االوسط.

قصر لودفيغسلوست 
يستعيد رونقه

برلني - 

بع��د عق��ود م��ن اإلهمال، اس��تعاد 
أه��م  أح��د  لودفيغسلوس��ت،  قص��ر 
المبان��ي األثري��ة ف��ي ألماني��ا رونقه 
وفت��ح جناحه الش��رقي لل��زوار، فيما 
بدأت عملي��ات تجديد الجن��اح الغربي 
ليس��تعيد القصر موقعه كونه متحفًا 

يسجل الحياة االرستقراطية الباذخة.
فت��ح قص��ر لودفيغسلوس��ت ال��ذي 
يرج��ع للعص��ر الباروك��ي ويع��د أحد 
جناح��ه  األلماني��ة،  المبان��ي  أعظ��م 
الش��رقي أم��ام الس��ياح بع��د انته��اء 
عملي��ة تجدي��د عوض��ت عق��ودًا من 
اإلهم��ال. يض��م القص��ر أح��د أكب��ر 
النوافير في العال��م- وهي عبارة عن 
ش��الالت صناعية- ممت��دة على طول 
الس��احة األمامي��ة العريض��ة وهناك 
أيضًا حديقة ضخمة بها أجنحة عديدة 
ف��ي الس��احة الخلفية للقص��ر. ويقع 
لودفيغسلوس��ت  بل��دة  ف��ي  القص��ر 
ف��ي والي��ة مكلنب��ورغ- فوربوم��رن، 
ذات المناظ��ر الطبيعي��ة الخالب��ة في 
ش��مال ش��رق ألماني��ا. وداخ��ل المقر 
السابق لدوق ميكلنبورغ »فريدريش 
فرانس األول« يوجد 18 غرفة وقاعة 
ت��م تجديده��ا، بينما جرى اس��تبدال 
األرضيات العفنة في قاعتين أخريين، 
حسبما قال مدير القصر بيتر كروهن.
 يض��م الج��زء الداخلي م��ن القصر 
الذي ش��يد بين عام��ي 1772 و 1776 
سلس��لة من الغرف الفاخرة والمهيبة 
ومكدس��ة بفن��ون ذات قيم��ة عالي��ة 
م��ن ه��ذا العصر.  ومن بي��ن األعمال 
لوحات الحيوانات البرية لرسام البالط 
الملك��ي الفرنس��ي ج��ان- بابتيس��ت 

أودري )1686 - 1755(.
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أخبــار

»االتحاد للطيـران« ترفع 
أسطـولها إلى 303 
طائرات بحلول 2025

أبوظبي-

ترفع االتحاد للطيران أس��طولها من 
الطائرات التجارية والش��حن من 122 
طائرة حاليًا إل��ى 303 طائرات بحلول 
ع��ام 2025، حي��ث م��ن المخطط أن 
تتس��لم 181 طائ��رة ف��ي الفترة بين 
عامي 2016 و2025، بحس��ب بيانات 

صادرة عن الشركة.
وأش��ارت البيان��ات إلى أن الش��ركة 
تس��ير رحالت حالي��ًا إل��ى 117 وجهة 
ح��ول العالم ف��ي 68 دول��ة، وحققت 
مع��دل إش��غال يصل إل��ى 77 % في 

يونيو الماضي.
وتفصياًل، تضم الش��ركة حتى يونيو 
الماض��ي 122 طائرة، منه��ا 35 طائرة 
م��ن طراز إيرب��اص A320 و25 طائرة 
من طراز إيرب��اص A330، و8 طائرات 
م��ن ط��راز ايرب��اص A340، في حين 
تض��م 8 طائ��رات عمالق��ة م��ن طراز 
A380، و7 طائ��رات م��ن ط��راز بوينج 
787، و29 طائ��رة م��ن ط��راز بوين��ج 
777، وفيما يتعلق بأس��طول الش��حن 
فيض��م أس��طول الش��ركة 4 طائ��رات 
م��ن طراز ايرب��اص 200F-A330، و5 
 ،200F-777 طائرات من ط��راز بوينج
.200F-B747 وطائرة من طراز بوينج

ستتس��لمها  الت��ي  الطائ��رات  أم��ا 
الش��ركة بي��ن عام��ي 2015 و2016، 
فمن المتوقع أن تتسلم 26 طائرة من 
طراز ايرب��اص 320، و62 طائرة من 

طراز ايرباص 350.

حوار: فالح الفالحي 

ليلى الســنانية، متسابقة عمانية في 
رياضة الســيارات، دخلت معترك هذه 
الرياضــة منذ نعومــة اظفارها، تعيش 
عالما مختلفا فيه الكثير من المغامرة. 
بدأت في ســباقات الكارتنج ومن ثم 
انتقلت الى ســباقات الدرفت. تعشــق 
وتندفع نحو هذه الرياضة بقوة وتشجع 
بنــات جنســها للمشــاركة فــي هكذا 
مغامــرات رياضيــة حتى تثبــت المرأة 
العمانيــة انها قــادرة على الدخول في 

هذه الرياضات.
وتعد اليوم رياضة سباقات السيارات 
مــن دعائــم القطــاع الســياحي الذي 
يحتاج الى دفعة كبيرة من خالل هكذا 

فعاليات تسهم في الجذب السياحي.
"وجهــات" التقت مع ليلي الســنانية 
المتســابقة في عالم رياضة السيارات 
للحديــث حــول بدايتها واســتمرارها 
وأهمية هذه الرياضة في حياتها وكيف 

ترى المــرأة العمانية فــي التواجد في 
هذه الرياضات.

البداية
تقول ليلى، بــدأت منذ كنت صغيرة 
فــي الســن وبــدأت أوال في ســباقات 
الكارتنج ومن ثم انتقلت إلى ســباقات 

الدرفت.
وعن التحديــات التــي تواجهها في 
بيئــة رياضــة الســيارات: تقــول ليلى 
الســنانية: نفتقد الرعاية الشــاملة اي 
الدعم المــادي وغيرها فــي مثل هذه 

الرياضــات التي بال شــك تحتاج 
إلى دعــم ومســاندة. ونأمل 

من المسؤولين ان يدعموا 
هــذه الرياضة حتى نحقق 

الطموحات.
هذه  أن  ليلــى  وتؤكــد 

ذات  الرياضــة 
للمــرأة  أهميــة 
ألنها  العمانية، 
السالمة  تعلم 

والتحكــم حيث في اعتقــادي انه مهم 
جــدا للمــرأة ان تتعلــم وتدخــل في 
سباقات السيارات وأيضا  انها تعطيك 
معلومات ميكانيكية مهمة جدا لذلك 
أيضا عندما نقود السيارات شبه يومي 

في الطرقات.
تخوف

وتستطرد ليلى تقول؛ هذه الرياضة 
ال تشــكل اي خوف خالل المشاركة في 
الســباقات. وقــد يكون هــذا جزء من 
عــزوف الفتيات عن المشــاركة بجانب 
ان هنــاك غياب الدعــم. فالعديد من 
الفتيــات يحدثونني انه يودن ان 
يتعلمــن ولكــن ال يوجــد أحد 

يأخذ بيدهن ويدربهن. 
ســباق  فــي  شــخص  وكل 
جــدا  ســعيد  الســيارات 
يــود  مــن  لــكل  للمســاعدة 
ســباقات  فــي  الدخــول 
ولكــن   الســيارات، 
الشــيء الرئيسي هو 
ال يوجــد شــخص 
مولود بمهارات، 
ان  فالبــد 
وان  نتعلــم، 
مــن  نبــدأ 

مكان ما.
الدافــع  وعــن 
ليلــى  لدخــول 

الســنانية في عالم الســباقات، تقول: 
أحب هــذه الرياضة منــذ صغري، إنها 
رياضة التحديــات والكثير من المتعة، 
لــذا فأنــا اهوى هكــذا رياضــات التي 
تقودني للمغامرة. وانني اسعى الحقق 
مســتويات أفضل خالل مشــواري في 
عالم الراليات وخاصة سباقات الدرفت.

غري مستعدين
وتشــير ليلى الســنانية ان السلطنة 
مهيأة لتنظيم ســباقات عالمية ولكن 
لالســف نحن غير مســتعدين لتنظيم 
مثــل ســباقات الفورمــوال 1 ألنها في 
اعتقادي تتطلب حلبة كبيرة واستعداد 
كبير. خاصة انه في حالة تنظيم هكذا 
سباقات فانها ستشــجع على السياحة 
الرياضيــة كونهــا جــزء مــن الترويج 

للسياحة.
املرأة يف السباقات

وعن تشــجيع ليلى الســناني للمرأة 
ســباقات  فــي  للدخــول  العمانيــة 
الســيارات؛ تقــول نعــم بدون شــك و 
100 % نحــن بحاجه أكثر من العنصر 

النسائي للدخول في هذه الرياضة.
وتطالب ليلى السنانية بالدعم األكبر 
من خــالل وجــود اعالنات أكثــر. كما 
نحتاج إلى تغطيــات إعالمية أكثر، من 
اجل دعم المتسابقين، أيضا نحتاج إلى 
توفير خدمات جيــدة جدا في الجمعية 

ألن األمور تمشي بطيئة جدا.

ليلى السنانية لـ»      «:
سباقات الدرفت تعلمني المغامرة

أشجع دخول المرأة العمانية في الرياضة ونأمل دور أكبر لجمعية السيارات

تنظيم سباقات فوروموال 1 يحتاج إلى حلبات خاصة ونحن غير مستعدين

»هال أبوظبي« مزود 
حصري للرحالت 

البحرية لجزيرة صير 
بني ياس

أبوظبي - وام

أعلن��ت »ه��ال أبوظب��ي« - التابع��ة 
للطي��ران  االتح��اد  لمجموع��ة 
والمتخصصة في إدارة الوجهات - أنها 
ق��د اختيرت م��زودا حصري��ا للرحالت 
البحرية واألنش��طة لجزيرة صير بني 
ي��اس و«الواح��ة الش��اطئية« والت��ي 
تمثل أح��دث نق��اط التوقف للس��فن 
الس��ياحية في دولة اإلم��ارات العربية 

المتحدة لموسم 2016 / 2017.
الس��فن  توق��ف  وجه��ة  وس��تفتتح 
الس��ياحية الجديدة ف��ي أبوظبي في 
الخام��س م��ن ديس��مبر 2016 حي��ن 
تعود سفن شركتي »كوستا كروزيز« 
الخلي��ج  إل��ى مي��اه  و«أم أس س��ي« 
العرب��ي. وقال دارن بيس��لي الرئيس 
ه��ال  لمجموع��ة  باإلناب��ة  التنفي��ذي 
جزي��رة إن صير بني ي��اس واحدة من 
أفضل المواق��ع الجدي��دة التي تدخل 

سوق السفن السياحية هذا العام.
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مسقط-  

بــدأت الســلطنة تشــهد عــودة حركة 
قطاع السفن السياحية للموسم السياحي 
الجديد 2016 - 2017 والتي أسفرت عن 
زيادة في أعداد السفن واألفواج السياحية 
القادمة للسلطنة خالل المواسم السابقة، 
حيــث شــهد موســم 2014/ 2015 م ما 
يُقارب 109 زيارة للسفن السياحية لميناء 
الســلطان قابــوس، بينما شــهد موســم 
2016/2015 م حوالــي 135 زيارة. ومن 
أبرز الشركات المُسيّرة للسفن السياحية 
والتــي تقــوم بتنظيــم زيارات أســبوعية 
للســلطنة هي: كوســتا كروز، وآيدا كروز، 
وأم أس ســي كروز، و توي كــروز، ورويال 

كاريبيان كروز.
ومــن المتوقــع أن يتراوح عــدد زيارات 

السفن السياحية لميناء السلطان قابوس 
خالل الموســم الجديــد 2017/2016 م 
إلى 152زيــارة، حيــث افتتحت الســفينة 
السياحية كوســتا رومانتيك هذا الموسم 
كأول زيارة الى ميناء السلطان قابوس يوم 
الجمعة 30 ســبتمبر الماضي، وسيشــهد 
هذا الموســم بدء شــركة ثومسون كروز 
البريطانيــة بتســيير رحالتهــا إلى موانئ 

السلطنة.
وتســتقطب موانــئ الســلطنة )مينــاء 
الســلطان قابــوس، ميناء خصــب، وميناء 
صاللة( رحــالت بحرية وســفن ســياحية 
متنوّعة خالل الموســم الحالي، خصوصًا 
فــي ظــل التنمية التــي يشــهدها قطاع 
وتوافــد  بالســلطنة  الســياحية  الســفن 
السُــيّاح والزوّار إلى السلطنة لالستمتاع 
الفريدة وطبيعتها  الســياحية  بالمقومات 

البحريــة ذات التنوّع األحيائــي المتميّز. 
وتضم السلطنة مواقع متميّزة للنشاطات 
البحريــة والمائية، كما تســتقطب محبي 
الغــوص واإلبحــار باإلضافــة إلــى رُكاب 

السفن السياحية من كافة أنحاء العالم.
وقال ســالم بن عــدي المعمــري، مدير 
الســلطنة  إن  الســياحي:  الترويــج  عــام 
تشــهد حركة متميّزة في مجال الســفن 
الســياحية ونحــن نعمــل علــى تطويرها 
وتنميتهــا والترويج لهذا القطاع بالتعاون 
مع الجهــات المعنيــة الســتقطاب كبرى 
الشــركات المُســيّرة للســفن السياحية 
العالمية ونأمل أن يُثمر الموســم الحالي 
عن نشاط في حركة السُــفن السياحية ، 
واستقطاب المزيد من السُفن إلى موانئ 
السلطنة، واألهم من ذلك أن نُثري تجربة 

السائح والزائر.

20 مليون مسافر سنويا الطاقة االستيعابية 
لمطــار مســقط الدولــي الجديد

مسقط - العمانية

قــررت وزارة النقل واالتصــاالت أن يكون 
تصنيــف مســتوى الخدمة بمشــروع مطار 
مســتوى  فــي  الجديــد  الدولــي  مســقط 
 )optimum airport( المطارات المثاليــة
حســب التصنيــف الجديد لالتحــاد الدولي 
للنقل الجوي )آياتا(، والذي ســوف تزيد معه 
تلقائيًا الطاقة االستيعابية للمطار من دون 
أي تغييرات إنشــائية على مبنى المسافرين 
الحالي، من 12 مليون مســافر ســنويًا إلى 
20 مليــون مســافر ســنويًا وبنفس جودة 

الخدمة الرئيسية المقدمة للركاب.
وأكــدت الــوزارة في بيــان لهــا اليوم أن 
هــذه الخطوة تأتي ســعيا منها فــي زيادة 
مســاهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي من 
خالل التفعيل األفضل للبنى األساسية التي 
أنشأتها الحكومة في مشروع مطار مسقط 
الدولــي، وتماشــيا مــع التصنيــف الدولي 
الجديد للمطــارات والمعتمد أخيرا من قبل 

االتحاد الدولي للنقل الجوي )آياتا(.
التصنيــف  مــن  النــوع  هــذا  ويتميّــز 

بالمحافظة على مستويات عالية من الخدمة 
وتوفير المساحة التي تمنح المسافر مستوى 
عاليــا من الراحــة، كما سيســاهم ذلك في 
تغطية المصاريف التشغيلية وتحقيق عوائد 
اقتصاديــة أكبر من خالل الزيــادة في عدد 
المسافرين والشــحن الجوي، باإلضافة إلى 
أنه لــن تكون هناك حاجة ألية اســتثمارات 
رأســمالية لتوسعة المطار لســنوات قادمة 
وخاصة مع توجــه الحكومة على إبقاء مبنى 
المســافرين الحالــي لالســتخدام كمبنــى 
ثان في ظل تعدد أنــواع الطيران المختلفة 

كاالقتصادي والخاص وغيرها.
وأكــدت وزارة النقــل واالتصــاالت أنه تم 
تصميم مبنى المســافرين بمشــروع مطار 
مسقط الدولي بمواصفات عالية وفق أعلى 
مستويات الخدمة حسب التصنيف المعتمد 
من قبل االتحاد الدولي للنقل الجوي )آياتا( 
آنــذاك ليخــدم 12مليون مســافر ســنويًا، 
وقد راجــع االتحاد الدولي للنقل الجوي أخير 
مستويات إطار الخدمة بشكل كامل لتعكس 
الطبيعــة الديناميكية لصاالت المســافرين 
واستيعابها الركاب بغرض رفع كفاءة البنية 

األساســية وتطبيــق مســتويات مثالية في 
معظم مطارات العالم، حيث قررت المنظمة 
تغييــر تصنيف مســتويات الخدمة الســابق 
إلــى نظام جديد لتصنيف مســتوى الخدمة 
معتمدًا على المســاحة لكل مسافر والزمن 
المســتغرق في تخليص اإلجراءات والوقوف 

في االنتظار وغيرها من المعايير.
وأشار البيان إلى أن العديد من المطارات 
ذات الســمعة العالمية المعروفة تقع ضمن 
هــذا النوع من التصنيف وتحــوز جوائز رضا 
المســافرين كل عام وبشكل منتظم. جدير 
بالذكر أن مشــاريع مطارات عمان تعد ثمرة 
مــن ثمــار العهــد الزاهــر لحضــرة صاحب 
الجاللة السلطان المعظم، حفظه اهلل ورعاه، 
حيــث تقــوم وزارة النقل واالتصــاالت حاليا 
بإنشــاء أربع مطــارات في كل من مســقط 
والدقم وصحــار ورأس الحــد، بعدما أنهت 
مطار صاللة الذي افتتح أخيرا، ومن المؤمل 
أن تســهم هذه المطــارات في رفــع كفاءة 
قطاع الطيران المدني بالســلطنة وتحقيق 
زيادة في الناتج المحلي من خالل النمو في 

أعداد المسافرين والشحن الجوي.

افتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض 
رافـــد أساسي للتنويع االقتصادي

السلطنة تشارك في معرض
جـــاتا السياحي بطــوكيو

مسقــط-

عق��دت المنظم��ة الدولي��ة لالجتماع��ات والمؤتم��رات )إي��كا( ورش��تها األولى في 
الس��لطنة لتطوير ه��ذا القطاع الهام. وتعنى هذه المنظم��ة العالمية بتطوير قطاع 

سياحة االعمال على مستوى العالم.
نظم الورش��ة مكتب عمان للمؤتمرات ومركز عم��ان للمؤتمرات والمعارض وذلك 
بدعم من وزارة الس��ياحة، لبحث كيفي��ة ادارة الخدمات والمنتجات المرتبطة بقطاع 
الفعالي��ات والمؤتمرات، وتعكس هذه الورش��ة طموح الس��لطنة لتكون وجهة رائدة 

الستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية الهامة.
وناق��ش قادة ه��ذا القط��اع االتجاهات العالمية الرئيس��ية وأثرها على الس��لطنة 
والمنطقة، وذلك بمش��اركة اكثر من تس��عين خبيرا محليا وإقليميا من المؤسس��ات 
المرتبطة بالقطاع كوزارة السياحة ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض والمؤسسات 
المرموق��ة في مجال تنظي��م وإدارة الفعاليات وش��ركات إدارة الوجهات الس��ياحية، 

ومشغلي الفنادق الرئيسية.
وتحدث خالد الزدجالي، مدير مكتب عمان للمؤتمرات عن هذه الورشة قائال: تعتبر 
استضافة السلطنة لهذه الورشة للمرة األولى حدثا هاما ، حيث انها ترسخ اهتمامنا 
ببناء قطاع عالمي المستوى الستضافة الفعاليات. نرحب بدعم المنظمة الدولية لنا 
ونتطلع الى تطوير هذا القطاع محليا وإقليميا وبناء ش��راكة قوية مع هذه المنظمة 

العالمية المرموقة.
وم��ع توقع عائ��دات اقتصادي��ة ممتازة، يعتب��ر تطوير قطاع اس��تضافة الفعاليات 
الدولية أحد االعمدة األساسية التي ترتكز عليها استراتيجية السياحة العمانية 2014. 
ويعتب��ر مركز عمان للمؤتمرات والمعارض أحد المحاور الهامة لهذه االس��تراتيجية، 

والذي استضاف أولى فعالياته هذا الشهر.
وخ��الل الورش��ة، تح��دث تريف��ور مكارتن��ي، مدير عام مرك��ز عم��ان للمؤتمرات 
والمعارض قائال: مع دعم رابطة إيكا، حظيت منطقتنا بسمعة ممتازة لتكون مركزا 
عالميا بديال الس��تضافة الفعاليات والمعارض واالجتماعات الدولية وس��يعزز افتتاح 
مركز عمان للمؤتمرات والمعارض هذه الس��معة بش��كل أكبر لتكون رافدا أساس��يا 

لجهود التنويع االقتصادي للسلطنة.

طوكيو-

ق��ام وفد من وزارة الس��ياحة بزيارة معرض جاتا الس��ياحي الدول��ي في اليابان 
والذي يُعّد من أبرز وأكبر المعارض السياحية عالميًا والذي تم تنظيمه هذا العام 

خالل الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الماضي في مدينة طوكيو.
ويه��دف المعرض إلى الترويج عن المقاصد الس��ياحية العالمية لليابانيين، وهو 
فرصة مهمة اللتقاء رُوّاد الس��ياحة العالمية والمشاركين من مختلف دول العالم 
لتب��ادل الخبرات واالقتراحات الس��ياحية. وش��هد المعرض مش��اركة عدد كبير من 
العاملين بقطاع الس��ياحة من 140 دولة حول العالم، إلى جانب مش��اركة ممثلين 

عن جميع مقاطعات اليابان البالغ عددها 47 مقاطعة.
وضم المعرض الس��ياحي أربعة برامج رئيسية وهي: المعرض السياحي العام، 
والمنتدى الس��ياحي الدولي لمناقش��ة القضايا التي تواجه الس��ياحة بش��كل عام 
وأبرز التوجهات الحديثة في هذا القطاع، واجتماع رجال األعمال مع وكالء الس��فر 
والس��ياحة، وأخيرًا برنامج مكافأة المنظمات المتميّزة. ويقوم المعرض بدور رائد 
في تعزيز التواصل الثقافي والسياحي بين دول العالم واالطالع على تجارب الدول 
المُشاركة إلى جانب الترويج للمقومات السياحية للبلدان المُشاركة. وكان الهدف 
الرئيس��ي من هذه الزيارة الترويج والتوعية والتعريف بالسلطنة كوجهة سياحية 

الستقطاب السائح الياباني.
وقال س��الم بن ع��دي المعمري، مدير عام الترويج الس��ياحي ح��ول زيارة وزارة 
الس��ياحة لمعرض جاتا السياحي الدولي: تأتي زيارتنا لهذا المعرض الرائد عالميًا 
كفرص��ة للتعريف بالس��لطنة وما تضمه م��ن مقومات س��ياحية مميّزة وحضارة 
عريق��ة وتاريٍخ حافل باإلنجازات والنجاحات المُس��تمرة، ولالس��تفادة من التجارب 
السياحية للبلدان المُش��اركة، وعقد نقاشات حول سُبل التطوير السياحي عالميًا 

والمقترحات والقضايا المُتعلقة بالقطاع السياحي.

السلطنة تشهد حركة متمّيزة في السياحة البحرية
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مسقط- يوسف بن أحمد البلوشي

اكتشــاف جمــال عمــان يختلــف مــن 
شــخص إلــى آخــر، خاصــة إذا كانــت 
التي  والتضاريســية  الجغرافية  الطبيعة 
الكثيريــن  تغــري  الســلطنة  تملكهــا 
الكتشــافها عبر رحالت بريــة، فكيف اذا 
كانت رحلة االكتشــاف تكــون عبر رحلة 

طيران شراعي.
ان التحليق في الجو لمشــاهدة جمال 
الطبيعــة العمانيــة يشــجع الكثيــر من 
السياح للقيام برحلة طيران شراعي التي 
بدأت تشــق طريقها كرياضة لها الكثير 
مــن محبيها بيــن فئة الشــباب الذين 
اخذوا يكونون فريقا للطيران الشــراعي 

الستقطاب السياح والشباب.
وتملك الســلطنة بيئة سياحية خصبة 
تشـــجع ســياح العـالــم للتجربــة عبــر 

الطيران الشراعي. 
"وجهــات" التقت مــع الكابتن يعقوب 
بن ســليمان الحوســني الــذي يعد احد 
اركان فريــق الطيــران الشــراعي فــي 
الســلطنة للحديث عــن التجربة وفريق 
الطيران الشــراعي الذي يضم 14 طيارا 
عمانيا شاركوا بفاعلية كبيرة في تكوين 

هذا الفريق.
البداية

ويقــول يعقــوب الحوســني البالغ من 
العمر 31 سنة انه بدأ الطيران الشراعي 
في عام 2009. واخذ يشــق طريقه  في 
الطيران الشــراعي بدايــة كهواية نظرا 
لوجــود المتعــة والترفيه عــن النفس. 
خاصــة وانني من محبي المغامرات ومع 
تشجيع الشــباب لنا اخذنا تكوين فريق 
الطيران الشراعي والذي نأمل أن يتحقق 
الهدف إلنشاء ناد للطيران الشراعي في 

الســلطنة خالل الفترة المقبلة بشــكل 
رسمي.

يضيف الحوســني: الطيران الشــراعي 
يتطلب الرغبة وحب المغامرة والشجاعه 
وروح المثابــرة، خاصــة وانــه يعتبر من 

عوامل الجذب الســياحي على مســتوى 
المغامــرات  ســياحة  وخاصــة  العالــم 
التــي تمتــاز بهــا الســــلطنة فــي ظل 
لممارســــة  مســاعده  عوامــل  وجــود 
هــذه الهوايــة. ونأمل أن يكــون لهذه 

الرياضــة موقع على الخارطه الســياحية 
في الســلطنة حتى تكون عامل مســاند 
للقطاع السياحي الذي يمتاز بالمقومات 
الســياحية المبهــرة قي ظــل الجغرافيا 

العمانية المتنوعة.

دعــــم
ويطالــب يعقــوب الحوســني الجهات 
المعنيــة بدعــم هــذه الهوايــة لتصبح 
رياضة رســمية علــى مســتوى األندية 
وبالتالــي ستســهم بشــكل فاعــل في 
اســتقطاب محبــي هــذه الهوايــة على 
المســتويين المحلي والعالمي.. مشيرا 
الى انه تمت استضافة عدة فرق خليجية 
وعالميــة وأبدوا إعجابهم بما شــاهدوه 
من حيث المقومات المســاعدة  طالبوا 

التوسع بهذه الرياضة في السلطنة. 
وعــن الصعوبات التــي تواجه الفريق، 

يقول الحوسني:
نواجــه صعوبــات في الحصــول على 
التصاريــح وإشــهار الفريــق. ونأمل أن 
نحظــى بدعم مــن الجهــات المختصة 
للحصــول علــى التصاريــح قريبــا مــن 
أجــل فاعلية هــذه الرياضــة واهميتها 

للمستقبل السياحي في السلطنة.
رياضــة  او  هوايــة  لــكل  ويضيــف: 
مخاطرهــا، ولكن مع اإللتــزام بقوانين 
الســالمة والرياضة ســتجد سهولة في 
ممارســه هــذه الهوايــة. واننــا نعمل 
على اســتغالل هذه الهوايــة من خالل 
عمــل معســكرات شــبابية وإســتضافة 
فــرق خارجيــة ذات خبــرة واســعة فــي 
هــذا المجــال وكذلــك تدريــب عناصر 
شــابة لمحبي رياضة او هواية الطيران 
الشراعي ونقوم بعمل تشريعات مناسبة 

ودعم تواجد هذه الهواية.

شابا عمانيا كونوا 
فريقا كهواية 

لحب المغامرة 14
رحلة اكتشاف جمال 

عمان من الجو
الطيران 

الشـراعي

يعقوب الحوسني: نأمل اشهار هذه الهواية ودعمنا بالتصاريح للجذب السياحي

السلطنة تملك مقومات جغرافية فريدة تتطلب عوامل مساندة للقطاع السياحي

د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي

رسوم سياحية لرفد 
االقتصاد الوطني

ل��م تع��د الس��ياحة تحس��ب م��ن 
نش��اط  ب��ل  الكمالي��ات  اقتص��اد 
اقتص��ادي تعتمد علي��ه العديد من 
االقتصاديون  الدول، ويطلق عليها 

»وعاًء دسما لرفد االقتصاد«.
يعتب��ر توفير التمويل المس��تدام 
مطلبا أساسيا لديموية أي إقتصاد، 
وف��ي ظل وج��ود عج��ز مال��ي في 
ف��ي  خاص��ة  العام��ة  الموازن��ات 
الحس��اب الجاري يش��كل هذا االمر 
ضغطًا كبيرًا على مجاالت االقتصاد 
المختلفة بل يصب��ح مقيدا للعديد 

من الخيارات المتاحة للتنمية.
وتلع��ب الرس��وم الس��ياحية التي 
تف��رض على المنش��آت الس��ياحية 
دورا أساس��يا وهام��ا، إذ أن بع��ض 
الرس��وم س��تعمل عل��ى تحس��ين 
منه��ا  ستس��تفيد  الت��ى  الخدم��ات 
الس��ياحة وبالتأكيد س��تحظى مثل 
تلك المبادرات  على قبول إجتماعي 
لكونه��ا تص��ب ف��ي الصال��ح العام 

للوطن وأبنائه.
وهناك عدة طرق تعمل السياحة 
من خاللها على رفد االقتصاد وهي 

من خالل رسوم على:
• إيرادات المنشأت السياحة.

• حص��ة الحكوم��ة م��ن إجمال��ي 
اإليرادات من القطاع السياحي.

• بعض الرسوم التي تفرض على 
بعض الخدمات بالقطاع السياحي.

ومن المالحظ أن صناعة السياحة 
ف��ي الس��لطنة تق��دم العدي��د من 
خدماتها للطلب الس��ياحي المصدر 
من البلدان المتقدم��ة والتي تمتاز 
بإرتفاع الدخل والمستوى المعيشي 
به��ا وبالتالي ن��رى أن زيادة بعض 
الرس��وم بنس��بة متفاوت��ة س��واء 
عليهم أو غيرهم أمر سيعمل على 
تمويل عمليات االس��تثمار وصيانة 
المعال��م  م��ن  العدي��د  وتطوي��ر 
ذات  س��واء  الس��ياحية  والمراف��ق 
الطاب��ع البيئي أو التاريخي ونخص 
هنا القالع والحص��ون والعديد من 
المواقع الطبيعية مثل عيون المياه 
والمحمي��ات  والمراف��ق  الطبيعي��ة 
وبعض المواقع في محافظة ظفار 

ومواقع أخرى في ربوع السلطنة. 
إن إفتق��ار صناع��ة الس��ياحة إلى 
خدم��ات المرافق األساس��ية س��واء 
ف��ي الم��دن أو خارجها يحت��اج إلى 
إس��تثمارات كبي��رة وس��تعزز تل��ك 
الرس��وم ه��ذه االس��تثمارات ول��ن 

ترهق كاهل الحكومة.
إن الدخ��ل النات��ج ع��ن النش��اط 
الس��ياح���ي التتوق��ف آث��اره إل��ى 
ح��دود القط��اع الس��ياحي فق��ط 
ب��ل تمت��د إل��ى بقي��ة القطاع��ات 

االقتص��ادية األخرى.
ب��ال دخان  الس��ياح�����ة صناع��ة 
فه�����ي دائم��ا م��ا تك��ون واجه��ة 
عمرانية وحضارية للدول، تعكس 
له��ا  ومش��رفة  مش��رقة  ص��ورا 

فلنحافظ عليها.

وجهة نظر
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ايدن »تركيا«- 

تعد والية ايدن إحدى المحافظات التركية 
التي تتمتع بالجمال الخالب تقع في منطقة 
بحر ايجة تبلغ مساحتها الكلية 7.922 تقع 
في الجنــوب الغربي من األراضــي التركية 
تتميــز بالجمــال الفائق والســحر الطبيعي 
واألكالت  واألصالــة  التاريخيــة  والعراقــة 
الشــهية ذات النكهــة الشــعبية ايضا هي 
والية دائمــة التطور وتعد الوجه الحضارية 
لمنطقــة األناضــول تنحصر مدينــة أيدن 
بين مدينتي أزمير وبودروم تتميز المدينة 
بالعسل ورقصة ايفية يوجد بها الكثير من 
المعالم الســياحية التي تجــذب عدد كبير 
من السياح حول العالم هنالك أسباب كثيرة 
تجعل من تلك المدينة الوجهة الســياحية 

المقبلة بالنسبة لك.
تعــد المدينــة إحــدى المدن الســياحية 
العالميــة التــي تحتــوي علــى العديد من 
المدن التاريخية مثل مدينة ايفيس ونايسا 
وتراليــس األثرية وهي مــدن تحتوي على 
عدد من المعابــد األثرية و بقايا لعدد من 
الحضارات اإلنسانية يقال أن السيدة مريم 
العــذراء قضت فيهــا آخر ســنوات حياتها 
ومازالت المدن شــامخة بــكل عراقتها بها 
مســرح كبير يتســع لحولي 2000 شخص 
كانت مدينة نايسا وجه الحضارات القديمة 
ســواء الرومانية والفارســية كانت تسمى 

والية الفن .
يوجــد بالمدينة عدد من أهــم المتاحف 
الفنيــة العالميــة منها متحــف أركيولوجي 
األثــري مــن المتاحــف الفخمة يعــد أفخم 
المتاحــف األثريــة وأكثرهــا قيمــة يتوافد 

إليها عدد كبير من الزوار والســياح بهدف 
االستمتاع بمشاهدة المعروضات التاريخية 
المميزة من تماثيل صغيرة وكبيرة وأدوات 
زينة وأدوات صغيرة قطــع معدنية وغيرها 

من المعروضات.
تعد مدينة ايدن من أهم المدن العالمية 
إلنتــاج التيــن حيث أن فاكهــة التين تعد 
رمــزًا من رمــوز الصدق عنــد اليونانيين 
و اإلغريــق واعتبــره التيــن مــن الفاكهة 
المقدسة التي تمتد على األراضي الزراعية 
في جميع أماكن الوالية، عند ذهابك لتلك 
الوالية ال تنســى مشــاهدة حقــول التين 

واالستمتاع بتناول التين المميز .
من األسباب المميز التي تدفع الكثيرين 
لزيارة تلك الوالية مشاهدة أمسيات رقصة 
ايفيــه حيــث أن الواليــة تعد منشــأ تلك 
الرقصة هي مــن أهم الرقصــات التراثية 
للشــعب التركي يصبــح بإمكان الســائح 

التعــرف على تلــك الرقصة و نشــأتها في 
أماكن التقديم ، هي من األشــياء الممتعة 
جــدًا لمحبي الفلكــور التركــي التراثي ال 

يفوتك مشاهدتها وتصوريها .
ايضــا من ضمــن األســباب التــي تدفع 
لزيارة الوالية البحــر حيث يحيط البحر من 
كل أرجاء الوالية يتوســطها األشــجار التي 
يمتــد عمرهــا ألكثر من 500 عــام تحتوي 
على غابات تحتوي الغابات على حوالي 250 
نوع من األشــجار تنفرد فقط الوالية بتلك 
األنــواع ال توجد فــي تركيا كلهــا إال بتلك 
الواليــة، هنالك عــدد من األنشــطة التي 
يســتطيع الزائر ممارســتها على الشــاطئ 
سواء السباحة أو الغوص او ركوب القوارب 
أو التنزه بالمراكب الصغيرة في البحر الناعم 
والهادئ أو االستمتاع بحفالت الشوي على 
شــاطئ البحر ذات الرمال البيضاء الناعمة ، 
أما ممارسة رياضة اللعب بالكرة الشاطئية 

حيث أن هنالك أماكن مخصصة لذلك.
تتميــز المدينة بنكهــات المطبخ المميز 
يحتــوي المطبخ علــى عدد مــن النكهات 
المميزة يكثر االعتماد على األعشــاب طيبة 
المذاق كثيرًا في هــذا المطبخ مع الطعام 

التركي التقليدي المميز جدًا.
من ضمن األســباب المميزة التي تشجع 
علــى زيــارة الواليــة كــرم أهــل المدينة 
وحفاوتهــم بالضيف و الترحيــب بيه على 
مســتوى عالي من الكرم و المودة والحب 
ممــا يدفــع و يشــجع الســياح لتجــول في 
شــوارع المدينة كمــا أن شــوارع المدينة 
تروى العديد من الحكايــات التاريخية عن 

عراقتها و جمالها.
كانــت تلك أهم األســباب التــي تدفعك 
لزيارة تلك المدينــة المميزة و قضاء وقت 
ممتع فيها والمكوث فيها فترة للتعرف على 

معالمها و قصصها التراثية.

7 أسباب تدفعك لزيارتها

موقعها متميز على البحر األحمر 
جنوب سيناء.. محمية طبيعية تجذب سياح العالم

إيدن التركية
جـمال خالب يأسـر األلبـاب

أخبــار

الخطوط السعودية 
تستحوذ على 36 

طائرة إضافية

سلوفينيا تشارك 
في »اكسبو 
2020 دبي«

الرياض - وام

المؤسس��ة  إدارة  واف��ق مجل��س 
العام��ة للخط��وط الجوي��ة العربية 
تحدي��ث  خط��ة  عل��ى  الس��عودية 
أس��طولها والتي تستحوذ الخطوط 
السعودية بموجبها على 36 طائرة 
من أحدث م��ا أنتجته صناعة النقل 
الج��وي بحس��ب س��ليمان الحمدان 
رئي��س  الس��عودي  النق��ل  وزي��ر 
مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران 

المدني.
يت��رأس  ال��ذي  الحم��دان  وق��ال 
مجل��س إدارة الخطوط الس��عودية 
إن المؤسس��ة ستس��تحوذ على 63 
طائرة حديثة إلى جانب االتفاقيات 
الس��ابقه التي س��بق اإلعالن عنها 
ضم��ن البرامج الطموح��ة لتحديث 

وتنمية أسطول الناقل الوطني.
الجدي��دة  االتفاقي��ات  أن  وأك��د 
التش��غيلية  الخط��ط  س��تدعم 
للخطوط الس��عودية داخليا ودوليا 
وبرنامجه��ا الطموح للتح��ول الذي 
تم إق��راره ودعمه من قبل مجلس 
إنج��از  ويج��ري  المؤسس��ة  إدارة 
العديد من مبادراته وأهداف خطته 

االستراتيجية.

دبي - وام

س��لوفينيا  جمهوري��ة  انضم��ت 
لقائمة ال��دول التي ستش��ارك في 
»إكس��بو 2020 دب��ي« الت��ي م��ن 
المتوقع أن يفوق عددها 180 دولة 
بموجب اتفاقية وقعها س��لطان بن 
س��عيد المنصوري وزي��ر االقتصاد 
بوتشيفالشك  وزدرافكو  اإلماراتي 
وزي��ر اقتصاد جمهورية س��لوفينيا 
ف��ي غرف��ة تج��ارة وصناع��ة دبي 

مؤخرا.
يس��تقطب  أن  المتوق��ع  وم��ن 
»إكس��بو 2020 دب��ي« 25 ملي��ون 
زائ��ر من مختلف أنحاء العالم خالل 
الفت��رة الممت��دة م��ن 20 أكتوب��ر 
2020 إلى 10 إبريل من العام الذي 
يليه حيث س��يوفر الحدث المرتقب 
جناح��ا خاصا ل��كل دولة مش��اركة 
وهي سابقة تعد األولى من نوعها 
في تاريخ معرض«إكسبو« الدولي 
األم��ر ال��ذي س��يعزز ق��درة الدول 
عل��ى عرض ما لديها م��ن ابتكارت 
بهدف توحيد الجهود وصياغة خطة 

موحدة ترسم مالمح المستقبل.

القاهرة - العمانية

تعــد محافظــة جنوب ســيناء مــن أجمل 
محافظــات مصــر لموقعهــا المتميــز على 
البحــر االحمر وطقســها الجميــل المعتدل 
ومناظرها الجميلــة الموجودة بها وخاصة 
المحميات الطبيعية التي تنتشــر بها تضم 
أحياء نباتية وبحرية وحيوانية يستمتع بها 
الزائرون من الســياح وغيرهم بمشاهدتها 

والتقاط الصور لها.
ومــن أشــهر المحميــات فــي المحافظة 
محميــة »رأس محمد« وهــي محمية تراث 
عالمــي وتقــع عنــد التقاء خليج الســويس 
وخليــج العقبــة فــي الجــزء الجنوبــي من 
ســيناء على بعد نحو 12كيلو مترًا من شرم 
الشــيخ وتبلغ مساحة المحمية حوالي 480 
كم2 وتــم تحويلهــا إلى محميــة طبيعية 
عــام 1982م ، وتتميــز محمية رأس محمد 
بالشــواطئ المرجانية فــي أعماق المحيط 

المائــي لرأس محمــد واألســماك الملونة 
والسالحف البحرية واألحياء المائية األخرى، 
كما توجد بها حفريات تتراوح أعمارها بين 
75 ألف ســنة و 20 مليون سنة ، وتعد من 
أجمل مناطــق الغطس في مصــر ، بجانب 
تنوعها البيولوجي المتمثل في الطيور مثل 
الصقــور واللقالــق والثدييــات والحيوانات 

البحرية مثل الدالفين والقرش.
محميات طبيعية

وقال الدكتور عصام ســعد اهلل مدير عام 
محميــات ســيناء لوكالــة االنبــاء العمانية 
إن المحميــات الطبيعيــة تمثل 34 % من 
مســاحة المحافظة وجميعها تعد من أهم 
المحميــات الطبيعيــة فــى المنطقــة لما 
تضمه مــن أنظمة بيئيــة مختلفة وثروات 
طبيعيــة متنوعــة وتفيــد نشــرة إحصائية 
اعدتهــا محافظة جنوب ســيناء بان محمية 
رأس محمد يوجد بها حوالي 150 نوعا من 

الشعاب المرجانية أسفل الجزيرة.
محميــة  ســيناء  بجنــوب  توجــد  كمــا 
»ســانت كاترين« وتبلغ مســاحتها حوالي 
4300 كــم2 واعلنت محميــة طبيعية عام 
1988وتقع في نهاية لقاء وادي اإلســباعية 
مــع وادي األربعيــن علــى هضبــة مرتفعة 
تحيط بهــا ارتفاعــات شــاهقة تتمثل في 
عدة جبال متباينة االرتفاع هي جبل ســانت 
كاتريــن أعلى قمة في مصر وجبل موســى 
وجبل الصفصافــة وجبل الصناع وجبل أحر 

وجبل عباس. 
وأوضح عصام سعد اهلل أن محمية سانت 
كاترين وفــرت فرصًا رائعــة لعمل رحالت 
الســفاري والتمتــع بالطبيعــة ، كمــا انها 
تتمتــع بمقومــات طبيعيــة وحضارية ذات 
طابع خــاص فهــي منطقة تراثيــة عريقة 
بما تحتويه من المقومــات الفنية واألثرية 
مثل قبر النبي صالــح والنبي هارون. وتعد 
محميــة »ســانت كاتريــن« مــن المالجئ 

الطبيعيــة لمعظــم النباتات النــادرة التي 
تستوطن سيناء. كما تكثر بها ينابيع المياه 
والزراعــات المثمــرة وتوجد فــي المحمية 
كذلــك بعــض آبــار الميــاه ذات األهميــة 
التاريخية مثــل بئر الزيتونــة وبئر هارون، 
كمــا تزخر بالعديــد من الحيوانــات البرية 
وكذلك أنواع عديدة من الطيور والعصفور 

والنعار والدرسة وغيرها.
محمية نبق

وتشــتهر جنوب ســيناء أيضــا بمحمية 
»نبق« التي اعتبــرت محمية طبيعية في 
عــام 1992 وهــي تقــع فــي المنطقة ما 
بين شرم الشــيخ ودهب ووادي أم عدوي 
وتبعد 35 كيلو مترًا شــمال مدينة شرم 
الشــيخ ، وتحتوي محمية نبــق على عدة 
أنظمة بيئية في وقت واحد فبيئتها تتميز 
بتنــوع فريد يجمع بيــن البيئــة الجبلية 

والبيئة الصحراوية.
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 استطالع- حمدان البادي

علــى الرغم مــن أن عالــم اإلنترنت 
سهل حركة الناس واتصالهم ببعض، 
إال أنه يقف كتحد أمام عدد من األعمال 
التي كانت رائجه قبل تغلغل الشــبكة 
العنكبوتية فــي مختلف جوانب حياتنا 
بتطبيقاتهــا المختلفة لتكون المنصة 
األولى التي يقصدها االشــخاص وفي 

متناول األيدي اينما توجهنا.
"وجهات" تحاول اســتطالع رأي عينة 
من أصحاب مكاتب الســفر والسياحية 
وبعــض المســافرين، حول مــدى أثر 
االنترنــت علــى أعمال مكاتب الســفر 
ســهولة  حققــت  وكيــف  والســياحة 

للمسافرين.
الخدميــة  الجهــات  عملــت  فقــد 
والســياحية التــي يحتاجها المســافر 
على تطوير مواقع إلكترونية يستطيع 
المسافر الوصول إليها والحجز المباشر 
إلى جانب أن المصممين يتنافســون 
فــي تقديــم تطبيقات خاصــة تختزل 
للمســافر كل الخدمات التــي يريدها 
عبــر ثــالث خطــوات فق، وقــد وصل 
األمــر بهــذه التطبيقــات اإللكترونية 
الخيارات  للمســافرين  أن تســتعرض 
المتعددة وتقدم لهم التصنيفات من 
حيث السعر والتسهيالت التي توفرها 
بدء من حجز تذاكر الطيران والفنادق 
السياحية  وســيارات األجرة والمزارات 

والمطاعم وغيرها الكثير.
كما تحرص مكاتب السفر والسياحة 
علــى تســويق باقــة مــن العــروض 
الســياحية وبأســعار مغريــة لتجــذب 
المســافر للحجز والســفر عن طريقها 
إلى جانب قيامها بالتنسيق مع مختلف 
شركات الســياحة العالمية في مختلف 
دول العالم والفنادق وشركات الطيران 
للحصول على أسعار خاصة أرخص من 
سعر السوق او الموجود على االنترنت 

او المواقع اإللكترونية.
في ظل هذا التنافس ال تزال الصورة 
العامــة غير واضحة وهل هي مســأله 
تكامليــه أم تنافســية بيــن تطبيقات 
االنترنت ومكاتب الســفر والســياحة، 
الســياحية  المكاتــب  تــزال  حيــث ال 
رائجة ولها جمهورهــا الذي يثق فيها 
فــي الوقت الــذي يفضل فيــه بعض 
المسافرين اختيار اإلنترنت كبديل مع 
رجــوع البعض منهم إلى المكاتب في 

حاالت معية.
 يقول شــامس بن حمود الوضاحي 
صاحب مكتــب الطائر األحمر للســفر 
والسياحة: ال يمكن إلغاء دور المكاتب 
الســياحية حتــى وإن كانــت خدمات 
اإلنترنت حاضرة. حيث يرى الوضاحي 
من خالل خبرته في أعمال الســفر أن 
ذلك يعــود لعدة أســباب منهــا على 
سبيل المثال في حالة إلغاء الحجوزات 
ال يمكن اســترداد المبالــغ في الكثير 
من الحــاالت عندمــا يتــم الحجز عن 
طريق اإلنترنت وهــو عكس ما توفره 
مكاتب الســياحة، واألمر نفسه يسري 
علــى حجــوزات الفنــادق حيــث يتــم 

استقطاع كلفة الليله األولى.
دور  قائــال:  الوضاحــي  ويضيــف 
المكاتب الســياحية هو التسهيل على 
المســافر وخاصة في اإلجــراءات التي 

يتطلبها السفر من استخراج التأشيرة 
وغيرها من التفاصيل الصغيرة التي ال 
يوفرها اإلنترنت في كثير من األحيان 
وأن الحركــة واالقبــال علــى المكاتب 
السياحية التزال مســتمرة خاصة من 
قبل العائالت التي ترغب في االطمئنان 
على كل شــي قبل الســفر. مشيرا إلى 
أن انفتاح السلطنة على السياحة كأحد 
مصــادر التنــوع االقتصــادي البديلة 
سيعزز من دور المكاتب السياحية في 

استقطاب الوفود السياحية.
سحب البساط

ويختلــف معــه ســلطان بن ســعيد 
العلوي صاحــب مكتب هليب للســفر 
والسياحة حيث قال: بالطبع الحجز عن 
طريق اإلنترنت ســحب البســاط من 
تحت أقدام وكاالت الســفر والســياحة 
ولم يترك لهم إال مساحة قليلة وهذه 
المســاحة يســتفيد منها مــن ال يزال 
يخشــى الجديد او أبناء الجيل القديم 
الذي اعتاد علــى الحصول على تذكرة 

سفر في ظرف انيق .
وتطــرق العلــوي إلى نقطــة مهمة 
وهــي أنــه يمكــن لــوكاالت الســفر 
والسياحة البيع من خالل المنافذ التى 
تتــاح من خــالل تطبيقــات االنترنت. 
كما يمكنها من التركيز على اإلرشــاد 
الســياحي واســتقطاب أفواج سياحية 
ضخمة من مختلف الجنســيات والعائد 
مــن هذا العمل أفضــل بكثير من بيع 

التذاكر وتنسيق الحجوزات.
دور قائم

أما فيصل بن حمود السيابي صاحب 

مكتب الهيثم للســفر والســياحة قال؛ 
ســهل  اإلنترنــت  عالــم  ان  بالشــك 
الكثير من االتصاالت بين المسافرين 
والخدمــات التي يحتاجونهــا لكن مع 
ذلك يظل دور المكاتب السياحية قائم 
في أعمال الحجز والتنسيق لفئة كبيرة 
من المســافرين وخاصة المؤسســات 

الحكومية والخاصة.
وعلــى مســتوى المســافرين، قــال 
ســيف بن حمدون الشــرجي وهو أحد 
الذين ال يعتمدون على مكاتب السفر 
والسياحة في التخطيط لرحالته. وقد 
عزا الســبب في ذلك إلى أن تطبيقات 
اإلنتــرنــت توفـــــر كل شــي وتقدم 
الكثيــر من التفاصيل التي تجعل منها 

الخــيار األول.
امــا عبــداهلل بــن محمــد العبــري 
فقال، أنه يذهب للمكاتب الســياحية 

المحلية حينما تكــون العائلة برفقته 
وينوي الســفر لوجهة جديدة، أما في 
حالة السفر لوجهه سبق وأن زارها أو 
برفقة األصدقاء فإن اإلنترنت خيارهم 
األول لترتيب ذلك بحب االستكشــاف 

والمغامرة.
غالء األسعار

بينما يقول عــارف المعولي؛ ال نرجع 
للمكاتــب الســياحية النهــا أغلى من 
الحجــوزات عن طريق اإلنترنت واليوم 
اصحبت المواقع السياحية اإللكترونية 
متوفرة بتفاصيل كثيرة، وسهلت على 
الســائح رؤية مــا يريد ويناســبة بدال 
مــن العــروض الجاهزة التــي توفرها 
المكاتب الســياحية خاصة أن أســعار 
تذاكر الطيران علــى اإلنترنت أرخص 

من المكاتب السياحية.
ويضيــف، المكاتــب الســياحية يلجأ 
إليها المســافرون الجدد واالشــخاص 
الذيــن يرغبــون بالعــروض الجاهزة، 
وقد الحظــت في بعض الدول العربية 
المكاتــب  طريــق  عــن  الحجـــــز  أن 
الســياحية يكــون أرخــص ألن هــذه 
المكاتب لديها اتفاقيــات مع الفنادق 

وشركات الطيران.
أمــا فــي الســلطنة التــزال مكاتبنا 
الســـــياحية أغلــى وبالتالــي ال يوجد 
لديهــا مــا يغــري الســائح للحجز عن 
طريقهــا.  مشــيرا إلــى أنه لجــأ إلى 
احــد المكاتــب الخارجية اثناء ســفره 
إلى إســبانيا ليكون ضمــن مجموعة 
ســياحية وذلــك ألســباب عــدة منها 
ســهولة الوصول إلى بعــض المواقع 

السياحية وبكلفة أقل.

أخبــار

دبي تستضيف المؤتمر 
العالمي لمجموعة بريفيرد 

للفنادق والمنتجعات

»جبل سيفة« يدعو 
عّشاق المغامرة إلى 

خوض سباق إكس دبي 

 دبي - 

شارك أكثر من 100مندوب عن 60 
فندقًا حول العالم من أعضاء بريفيرد 
للفنــادق والمنتجعــات فــي مؤتمرها 
العالمي الذي عقــدت فعالياته للمرة 
األولى في منطقة الشــرق األوســط، 
وذلك خالل الفترة 12-16 أكتوبر في 

فندق بالزو فيرساتشي دبي.
وقالت ليندســي يوبيريث، الرئيس 
والرئيس التنفيذي لمجموعة بريفيرد 
للفنــادق والمنتجعــات: جســد قــرار 
اســتضافة مؤتمرنــا العالمــي لعــام 
2016 في دبي فرصة مثالية لتسليط 
الضــوء على خططنــا االســتراتيجية 
للنمــو، وتوفيــر المزيــد مــن الدعم 
لشركائنا في المنطقة في هذا الوقت 
المناســب لنــا لالطالع بشــكل أكبر 
على قطاع السياحة الذي يشهد نموًا 
اســتثنائيًا فــي جميــع أنحــاء منطقة 
الشــرق األوســط وخاصــة فــي دول 

مجلس التعاون الخليجي.

مسقط -  

يدعو مشــروع جبــل ســيفة جميع 
عشــاق المغامــرة ومحبي األنشــطة 
الرياضيــة مــن ســكان مســقط إلى 
خــوض ســباق إكــس دبي ســبارتن 
ريــس والذي يقام للمــرّة األولى في 
السلطنة ويمّثل أبرز منافسة رياضية 
مليئة بالتحديات على مستوى العالم. 
وســيقام الســباق فــي 21 أكتوبــر 
الجاري على شــاطئ جبل سيفة، حيث 
المبتدئين  المتنافسين  سيتم تحدّي 
والمحترفيــن لبذل أقصــى طاقاتهم 
الجســدية واختبار مدى قدرتهم على 
التحمّــل فــي تقليدٍ مشــابهٍ لنمط 
الحياة الذي كان سائدًا عند المحاربين 
أن  المتوقــع  ومــن  اإلســبرطيين. 
يستقطب السباق الذي صمم لتحدّي 
أقوى الرياضيين آالف المشاركين من 
السلطنة وخارجها للتنافس على مدى 
يــوٍم كامٍل مفعٍم باإلثــارة والمغامرة 

والقوّة.
وســتتضمن الفعاليّــة الحماســيّة 
خــوض مرحلة »ســبارتن ســبرينت« 
ضمن مســاٍر يزيد طوله عن خمســة 
كيلومتــرات وبأكثــر مــن 20 عائقــًا 
صممت لتحــدي قدرات المشــاركين 
مــن مختلــف المســتويات البدنيــة. 
وســيتم تقســيم التحدي إلــى فئتين 
تشــمالن ســباقيّ »مورنينــغ أوبن« 

و»إيليت«.

عالقتهما بين التكاملية والتنافسية

الحجوزات عبر اإلنترنت
هل تلغي دور مكاتب السفر السياحية..؟

■ عبداهلل العبري■ سيف الشرجي■ شامس الوضاحي

االنترنت سهـّـل 
المهمة للسائح 

وصعبها على 
المكاتب السياحية

■ ليندسي يوبيريث
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بندر عباس ـ 

وصلــت فــي الخامــس والعشــرين من 
ســبتمبر الماضــي اولــى رحالت الشــركة 
الوطنيــة للعبــارات إلى مينــاء باهونار في 
مدينــة بنــدر عبــاس فــي رحلة تســتغرق 
ســاعتين باســتخدام العبــارة “الحالنيات” 
إلــى  اإلقليميــة  وجهاتهــا  ثانــي  وهــي 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية انطالًقا من 
ميناء خصب بمحافظة مسندم بعد تدشين 

خط قشم في يوليو الماضي.
وقام الدكتور علي بن مســعود السنيدي 
وزيــر التجــارة والصناعــة وجاســم جادري 
محافــظ هرمزجــان بقص شــريط افتتاح 
الخــط البحــري بحضور مهــدي بن محمد 
العبدوانــي الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
الوطنيــة للعبــارات وغــازي بــن عبــد اهلل 
الزدجالــي رئيــس التســويق واالتصــاالت 
بالشــركة الوطنيــة للعبــارات وعــدد من 

المسؤولين في البلدين.
بعــد ذلــك تجــول الســنيدي والمحافظ 
والحضــور في مختلف قاعات العبارة وتناول 

بعدها الجميع القهوة العمانية.
نقل بضائع ومسافرين

وقال الدكتور علي بن مســعود السنيدي 
وزير التجارة والصناعة: إن تدشــين الخط 
البحري خصب بنــدر عباس يهدف بالدرجة 
األولى لنقل البضائع بين البلدين في مدة 
زمنية تقدر بحوالي الساعتين وهذه الرحلة 
تســتطيع ان تربط بين ميناء خصب وبندر 
عباس وميناء خصب الى ميناء شناص ودباء 
وصوال إلى مسقط والتي من خاللها سيتم 
نقــل البضائع والمــواد الغذائيــة الطازجة 
والمبردة ومن شــأنه ان يعطي حافزا كبيرا 
للشــركة الوطنية للعبــارات كونها تمتلك 
7 عبــارات حديثــة حيث يعتبر هــذا الخط 
البحري هو الثاني للشركة بعد خط خصب 
قشــم وبالتالي فإنني ادعو رجــال األعمال 
والقطاع الخاص ان يحسنوا استخدام هذه 
الفرص المتاحــة لديهم لنقــل بضائعهم 

على هذا الخط.
واضاف: كما ان الخط ســيدعم ســيدعم 
بالشــك الحركة الســياحية بيــن البلدين 
وسيساعد على ربط الكثير من دول مجلس 
التعاون بإيران مرورا بالســلطنة، باإلضافة 
إلى انــه ســيعمل على توفير فــرص عمل 
للشــباب. كما ســيعمل هذا الخط الدولي 
على ربــط محافظة مســندم بمدينة بندر 
عباس اإليرانية والذي ســينطلق من ميناء 
خصب إلــى بندر عبــاس حيث سيســتفيد 
القطاع الخــاص في البلديــن على انعاش 
الحركــة التجارية والســياحية بين البلدين 
كون ان عدد السكان في بندر باس حوالي 
مليوني نســمة وهذا ســيعمل على تعزيز 

التبادل التجاري والسياحي.
وســتقوم الشركة بتسيير أربع رحالت في 
األســبوع ذهابــا وإيابا عبر الخــط الجديد 
الذي ســيعمل على جــذب البضائع العابرة 
من الدول األخرى الستخدام المحور الدولي 
للنقل والعبور وتعزيــز فاعلية روابط النقل 
وتســهيل الوصول إلى األســواق العالمية 
من خــالل النقل البحري والبري عبر المحور 
الدولي للنقل والعبور وضمان أمن الســفر 
وتطبيــق المعاييــر الدولية لســالمة نقل 
وعبور البضائع والركاب، إضافة إلى الحماية 

البيئية وفقا للمعايير الدولية.
ويأتي تدشــين الشــركة لثاني خطوطها 
اإلقليمية إلى ميناء باهونار في مدينة بندر 
عباس بعد خط جزيرة قشــم الذي دشــن 
شهر يوليو الماضي اســتكماال لمشروعها 
ورؤيتها المتمثلة في تقديم خدمات النقل 
البحــري المتطــور لنقل الــركاب والبضائع 
والسيارات بين الموانئ المحلية والموانئ 
االقليميــة لتعزيــز التواصــل والتكامل في 
مختلــف المجاالت االقتصادية والســياحية 

واالستثمارية بين البلدين.
خط اسرتاتيجي

مــن جانبــه قــال مهــدي بــن محمــد 
العبدوانــي الرئيــس التنفيــذي للشــركة 
الوطنيــة للعبــارات بــأن تدشــين الخــط 
)خصــب – بندر عباس( كخط اســتراتيجي 
بعــد انتهــاء الشــركة من ربــط محافظة 
مســندم بشــمال الباطنة ومســقط والتي 

تــم تدشــينها فــي 2008، حيــث تم من 
خاللها ربط كل واليات الباطنة بمحافظتي 
مسندم ومسقط، ويأتي هذا الخط الدولي 
الــذي يعمل علــى ربط الموانــئ اإليرانية 
بمحافظة مســندم، بمثابة نقطة عبور إلى 
بقية محافظات السلطنة، حيث تم في شهر 
يوليو الماضي افتتاح أول خط بحري دولي 
ويربــط محافظة بيــن محافظة مســندم 

وجزيرة قشم اإليرانية.
وقــال إن الخط ينطلق مــن ميناء خصب 
بمحافظة مســندم إلى مينــاء باهونار في 
محافظــة هرمزجان اإليرانيــة ببندرعباس، 
متمنيــا بأن يســتفيد القطــاع الخاص من 
هــذا الربط على صعيــد الجانبين العماني 

واإليرانــي وكذلــك العمــل علــى إنعــاش 
الجانــب الســياحي، حيث يبلغ عدد ســكان 
محافظة هرمزجان مليوني نســمة ويصل 
عــدد الســياح لهــذه المحافظة فــي عيد 

النيروز إلى 5 ماليين نسمة.
وقال ان هذا الخط البحري الحيوي المهم 
يحظى بأهمية خاصة من الحكومة العمانية 
كونه يعمل علــى ربط الموانــئ العمانية 
واإليرانية من اجــل تعزيز الحركة التجارية 
واالقتصادية والسياحية واالجتماعية معربًا 
عــن أمله على ربط خط مســقط – خصب 
ومــن خطــط الشــركة الوطنيــة للعبارات 
العمــل على ربط خط )مســقط – خصب( 
االعتيــادي ومن ثم ترانزيــت )تحويل( من 
يرغب من المســافرين الــى بندر عباس او 
قشــم كوجهات أخرى والعكــس للقادمين 
من الموانــئ اإليرانية يمكن أن يصل إلى 
خصــب ومن ثم يواصل علــى متن العبارة 

إلى شناص خصب مرورًا بدبا وليما.
وأوضــح العبدوانــي بأن الشــركة تعمل 
حاليــا علــى اســتغالل الطاقــات القائمــة 
بــدون إضافة أي تكلفة ثابتة فقط التكلفة 
اإلضافية لتغطية الخطوط الجديدة والتي 
تتمثــل فــي الوقود ومــن خالل الدراســة 
عملــت الشــركة علــى اســتبعاد التكلفــة 
الثابتة كالرواتب واستغالل األمثل للطاقات 
المتواجدة كالموارد البشرية في ربط هذه 
الخطوط، أما الكلفات المتغيرة فتتمثل في 
رسوم الميناء لدى الجانب اإليراني وتكلفة 
الوقود، مشــيرًا إلى انه من خالل الدراسة 

التــي أعدتهــا الشــركة إذا وصلت نســبة 
اســتيعاب في اســتخدام خطــوط العبارات 
الصغيرة التي تســع 100 راكب إلى 40 % 
ســتتمكن الشــركة من تغطية مصاريفها 

التشغيلية في هذا الخط الحيوي.
12 ميناء

وأضاف العبدواني أن لدى الشــركة خطة 
واســعة لتغطيــة أكثر مــن 12 مينــاء في 
السلطنة وحاليا بعد افتتاح هذين الخطين 
قشــم وبندر عباس، تعتزم الشركة تدشين 
خــط إيرانــي آخــر ســيتم افتتاحــه خالل 
الشــهرين المقبلين وهو خط شهبار حيث 
تقع شــهبار في اقصــى الجنــوب اإليراني 
وتســتغرق  الباكســتانية  الحــدود  علــى 
الرحلــة ثالث ســاعات ويطــل الميناء على 
بحر العرب، ويعتبر الميناء شــبه جاهز وقد 
تــم تجهيز محطة المســافرين وتم توجيه 
دعوة للشــركة لزيارة محطة المســافرين 
وعلى ان يتم تجهيز جســر السيارات خالل 
الفترة المقبلة مؤكدا أنــه تم االنتهاء من 
جسر المركبات في قشم أما في بندر عباس 

فيحتاج إلى مزيد من الوقت لتجهيزه.
ربط مع اإلمارات

وأضــاف ان هنــاك خطا دوليــا آخر يربط 
بيــن محافظــة مســندم وموانــئ دولــة 
اإلمــارات العربية المتحدة وبالتحديد ميناء 
راشــد أو ميناء رأس الخيمة وحاليا الفنيون 
على تواصل لمعرفة مواصفات ميناء راشــد 
والتجهيزات الفنيــة المطلوبة ونأمل خالل 
العام الحالي ان يتم تدشين رحلة تجريبية 

لهذه الموانئ المجاورة.
وبالنســبة لمدى اإلقبال على ميناء قشم، 
أوضح العبدواني أن نســبة التشغيل بلغت 
نســبة 25 % والشركة تســتهدف بنهاية 
السنة ان تصل إلى 40 % وهو خط خصب 
قشــم بندر عباس معربا عن أمله بتدشين 
هــذا الخط ان يكون رافدا إضافيا بحكم ان 

بندر عباس المدينة األم.
زيادة االستثمارات 

مــن جانبــه قــال عبــد الحســين خدري 
رئيــس هيئــة الموانئ في بنــدر عباس إن 
تدشــين الخط المالحي بين الســلطنة – 
مينــاء خصب – إلــى بندر عباس ســيعمل 
على تعزيــز الحركــة التجارية والســياحية 
قياســي  بوقــت  وايــران  الســلطنة  بيــن 
والذي يقــارب الســاعتين تقريبــا والعمل 
علــى تنشــيط الســياحة البينية وســياحة 
الغوص خاصة التي تشهدها السلطنة في 
محافظة مسندم متوقعا الزيادة في الحركة 
التجاريــة، اال اننا في المقدمــة نهدف إلى 
تعزيز االســتثمارات في المجاالت السياحية 
والتجاريــة وتشــجيع رؤوس االموال خاصة 

في مجالي الفنادق الفاخرة والمطاعم .

انطالًقا من ميناء خصب وبمعدل 4 رحالت أسبوعيا 

ترسـو في ميناء باهـونار اإليرانـي
العبارات الوطنية

■ مهدي العبدواني

قال غازي بن عبداهلل الزدجالي رئيس 
بالشــركة  واالتصــاالت  التســـــويق 
الوطنية للعبارات إن التدشين الرسمي 
لرحالت العبارات مــن ميناء خصب إلى 
بنــدر عباس يعد األكثــر جاذبية خاصة 
فيما يتعلق بالنشاط السياحي والعالجي 
ومن الخطوط التي تعول عليه الشركة 
الوطنيــة للعبارات الكثيــر خاصة فيما 
يتعلق في مجال تعزيز الحركة التجارية 
والسياحية بين البلدين، مشيرا إلى ان 
هذا الخط يعتبر من الخطوط التجارية 
واألســرع فيمــا بين محافظة مســندم 
ومــينــاء بنــدر عباس فــي الجمهورية 
االســالمية االيرانيــة اضافــة إلــى انه 
يعتبر الخط البحري الثاني بين البلدين 
بعد افتتاح خط خصب – ميناء قشــــم 
االيرانــي مؤكــــــدا أن بــدء تشــغيل 
الخطوط البحرية والعمليات التشغيلية 
للعبــارات إلــى الموانــئ اإليرانية في 

اطار سعي الشـــــركة لتطبيق اتفاقية 
إليهــا  انضمــت  التــي  أبــاد(  )عشــق 
السلطنة وفق المرسوم السلطاني رقم 

.)2011/108(
وقــال غــازي الزدجالــي إن الشــركة 

تواصــل ســعيها الحثيــث والمتواصل 
لتســخير كافــة إمكانياتهــا وكوادرها 
البشــرية والفنية من أجــل تذليل أية 
صعــاب أو تحديات وتحقيــق تطلعات 
والتنســيق  والمقيميــن  المواطنيــن 
والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية 
ذات الصلة نحو تقديم كل التسهيالت 

للمسافرين على هذا الخط.
وأشــار الزدجالــي إلى انه وفــي اطار 
والوحــدات  الجهــات  بيــن  التنســيق 
الحكوميــة األخــرى فقــد تــم اكتمــال 
التنسيق مع وزارة السياحة للتعميم على 
كافة مكاتب الســفر والسياحة العمانية 
عن توافــر خدمة النقــل بالعبارات من 
الســلطنة إلــى بعــض الوجهــات في 
الجمهورية اإلســالمية اإليرانية مؤكدا 
ان افتتاح وتدشــين مثل هذه الخطوط 
يعتبر من اإلنجــازات العمانية الوطنية 

التي هي محل فخر لنا جميعا.

تعزيز التجارة والسياحة

■ غازي الزدجالي
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كبسة اللحم السعودية
املقادير:

ـ 1 كيلو لحم ضاني بالعظم.
ـ 2 ملعقة كبيرة زيت. 

ـ 1   طماطم متوسطة، مقطعة 
قطع صغيرة.

ـ ثالثــة أرباع كوب  من صلصة 
الطماطم.

ـ 2  بصلة متوسطة  مقطعة.
صلصــة  كبيــرة  مالعــق   8 ـ 

الطماطم.
ـ 1 مكعب مرقة  لحم.

ـ 4 أكواب من أرز بسمتي.
ـ بهارات الكبسة

ـ ملعقة من القرنفل المطحون.
ـ نصــف ملعقــة مــن القرفــة 

الناعمة.
ـ نصف ملعقة من الكزبرة.
ـ نصف ملعقة من الكمون.

الهــال  مــن  ملعقــة  نصــف  ـ 
المطحون.

ـ نصــف ملعقــة مــن الزنجبيل 
الخلنجــان  أو  المطحــون 

المطحون.
ـ نصــف ملعقــة مــن الفلفــل 

األسود. 
ـ نصف ملعقة من الكركم.

ـ ملح حسب الرغبة. 

الطريقة:

في مقالة على النار، يوضع كمية من الزيت 
، يضاف البصل المقطع شــرائح ويحرك حتى 

يذبل ويصبح لونه ذهبي.
يضاف اللحم إلى البصل ويقلى جيدًا، بعدها 
يضــاف الطماطــم وصلصــة الطماطم  من 

ثم  نضع أربعة أكواب حتى تستوي اللحمة.
تضــاف بهــارات الكبســة والملــح ومكعــب 
مرقة  لحــم عند غليــان الماء، ثم يضــاف األرز 
ويدفــع برفق لقــاع اإلناء بحيــث ال يوجد أي أرز 
أعلــى اللحم ، ويتــرك 3 دقائق على نــار عالية، 
من ثم تخفف حرارة النار حتى تســتوي الكميات 

جميعها مع بعض.

قطع الدجاج بالثوم والزعتر

الشيش برك 

املكونات:

ـ 2 رطل فخاذ دجاج
ـ ملح

ـ فلفل أسود مطحون
ـ رذاذ زيت الطبخ

ـ 1 ملعقة طعام من زيت الزيتون
ـ 2 رؤوس ثوم، مقطعة من االعلى

ـ 1 كوب مرق الدجاج
ـ 3/1 كوب كريمة طبخ

ـ 10 اغصان الزعتر
ـ ملح حسب الرغبة

ـ 2  رشة من الفلفل الحريف، اختياري
ـ عصير ليمون طازج

املقادير :

1.    250 غ دقيق.
2.    800 غ لحم خروف ناعم.

3.    250 غ بصل مفروم وسط.
4.    رشة بهار مشكل.

5.    كاري.
6.    رشة فلفل اسود.

7.    سماق.
8.    كيلو ونصف لبن رايب للمرق.

9.    رب البندوره للمرق.
10.    ملح.

11.    ملعقتين زيت لطهو اللحمه.
12. كزبرة خضراء مقطعة للتزين

الطريقة:

تتبــل افخــاذ الدجــاج بالملــح والفلفل. 
تدهــن المقالة بــرذاذ الطبخ، ثــم تقلى 
حتى يتحول الجانبين للون البني الذهبي. 

توضع قطــع الدجاج جانبــا ويتخلص من 
الزيت من المقالة.

المقــالة  إلــى  الزيتــون  زيــت  يضــاف 
مــرق  يضــاف  ويقلــى.  الثــوم  ويضــاف 
الدجــاج ، والكريمة والزعتــر ويقلب حتى 

يمتزجــان جيدا. يضــاف الدجــاج والملح 
والفلفــل األحمر )اذا اســتخدام( وتخفض 
الحــرارة لينضج، يقلب الدجــاج عدة مرات 
حتــى يطهى تماما. يســكب بعض عصير 

الليمون الطازج على الدجاج، يقدم فورا.

طريقة التحضري

للعجينة:

في وعاء ضعي الطحين مع الملح وابدئي 
بإضافة الماء الفاتر باالتدريج حتى تتشكل 

لديكِ عجينة متماسكة.
اتركي العجينة جانبًا لترتاح قلياًل.

في هــذه األثناء يمكنك البــدء بتحضير 
الحشوة:
للحشي:

ضعــي ملعقتــي الزيــت علــى النــار ثم 
أضيفي البصل المفروم واللحم والبهارات 

المشــكلة، مع الفلفل والســماق، والكاري 
والملح. قلبي المكونات جيدًا حتى تنضج.

قومــي بــرش الطحيــن أواًل ثــم ابدئي 
بفرد العجينة بالمشبك حتى تحصلي على 

عجينة رقيقة.
بواســطة كأس قومي بتقطيــع العجينة 
إلى دوائر. واحشــي قطع العجين ومن ثم 
قومي بإغالقها على شــكل هــالل أواًل ثم 

لفها.
لطهي اللنب:

اخلطــي اللبــن علــى الخالط جيــدًا ثم 
ارفعيه على النار حتى يغلي.

اســقطي بضع حبات من البــرك باللين 
واتركيها لدقائق حتى تنضج ثم أزيليها.

زيني الطبق بالكزبرة الخضراء
كما يمكنك طهي الشيش برك بصوص 

البندورة:
وذلك بإذابة رب البندورة بكأســين من 
المــاء. ثم أضيفي البهار والفلفل األســود 

والكاري.
إغلي المكونات جيدًا ثم أســقطي قسمًا 
من البرك في المزيج واتركيها حتى تنضج 
ثم قومي بإزالتها. يمكنك تقديم الرز إلى 

جانب الطبق.

طريقة التحضري:

ـ قلبي الكنافة في السمن والسكر جيدًا .
ـ أفــردي طبقــة مــن الكنافــة في قــاع الصينية 

واكبسيها جيدًا. 
ـ ضعــي طبقة من الجينــة الموتزاريال ثم إفردى 

طبقة أخرى من الكنافة واكبسيها .
ـ ضعي الصينية في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي.

ـ إخلطــى الشــربات مع لون الطعــام المذاب في 
القليل من الماء .

ـ أســقى الكنافة وهى ســاخنة بالشــربات ورشي 
على الوجه فول سوادانى مجروش للتزيين 

طريقة التحضري:

- اعجني الصبغة والسمن مع عجينة الكنافة وال تفتتيها.
- على ســطح نظيف، افــردي عجينة الكنافة بشــكل 

طولي.
- ضعي فــي منتصف العجينة الفســتق الحلبي ولفي 

العجينة برفق حول الحشوة.
- قطعي باستخدام سكين حادة.

- أدخلي الحلوى للفرن لمــدة 15 دقيقة حتى تتحمر 
الكنافة.

- أخرجيهــا وال تحركيهــا مــن مكانهــا حتــى تجف، 
واسقيها بالقطر. 

املكونات:

ـ نصــف كــوب كنافــة 
مقطعة قطع صغيرة

ـ كوب سمن سائل
ـ 1\2 كوب سكر 

ـ كوب جبــن موتزاريال 
مبشورة

ـ شربات
ـ لون طعام برتقالي

ـ فول سوداني مجروش 
للتزيين

املكونات:

ــــ ربــع كيلــو مــن 
عجينة الكنافة 

ـ كوب من القطر
ـ كوب من السمن 

الذائب
ـ فستق حلبي 

ـ قليل مــن صبغة 
الكنافة

الكنافة النابلسية

عش البلبل
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املصنعة-

أعلــن منتجع ميلينيــوم المصنعة عن طرحه 
عــرٍض جديدٍ هــو األول من نوعه تحت اســم 
'فيتامين ســي' للضيوف والنزالء من الشركات 
فــي إطار اهتمامــه المتواصل بالتشــجيع على 
اتبــاع أفضل الممارســات الرياضيــة والصحية 

داخل وخارج أماكن العمل.
مــن  والنــزالء  الضيــوف  بإمــكان  وأصبــح 
الشــركات االســتمتاع بإقامــة فعالياتهــم في 
قاعــات االجتماعات المجهــزة بأحدث التقنيات 
في المنتجــع وفي نفس الوقت ممارســة باقة 
من األنشــطة الصحيــة. كما يشــمل العرض 
قائمــة طعــام تزخــر باألطبــاق والمأكــوالت 
الصحية بنســبة %100 إضافة إلى فترات راحة 
واالســتمتاع  الرياضيــة  التماريــن  لممارســة 

بجلسات التدليك. 
وقــال كريســتوف شاليســينج، مديــر عــام 
المنتجــع: الكل يواجه صعوبة فــي اتباع نمط 
حياة صحي خــالل األيام المزدحمــة باألعمال 
والمواعيد، ولذا نطرح هذا العرض للشــركات 
والوفــود لنتيــح لهم فرصــة مميــزة للحفاظ 
على لياقتهــم وعاداتهم الصحية أثناء فعاليات 
األعمــال واالجتماعات التي تقــام في المنتجع. 
كما أن هذا المفهوم الصحي الجديد سيساعد 
الضيوف والزوار ســواء مــن الموظفين أو كبار 
المســؤولين في تجديد نشــاطهم وتحســين 
لياقتهــم البدنية مــن خالل تشــجيعهم على 
اتبــاع العــادات الصحيــة المفيدة فــي مكان 

العمل. وانطالقًا من إيماننا بأن سعادة ضيوفنا 
تكمن في صحتهم، فنحن نهدف من خالل هذا 
العرض إلــى إثراء تجربة ضيوفنا بإقامة مميزة 

مفعمة بالنشاط والحيوية. 
ومــن خــالل هذا العــرض، يمكــن للضيوف 
قاعــات  اســتخدام  الشــركات  مــن  والنــزالء 
االجتماعات الموجودة في المنتجع واالستمتاع 
بتشــكيلة من المشــروبات الصحية على مدار 
فترتي الراحة، إضافة إلى خدمة واي فاي مجاني 
ووجبة غداء صحية بشرط أال يقل عدد الحضور 
عــن 20 شــخصًا. وعالوة على ذلك، ســيحظى 
الضيوف بخمســة دقائــق كاملة مــن تمارين 
تنشــيطية قبل كل اجتماع مع تمارين للمشي 

أثنــاء وقــت الغــداء ودقيقــة واحــدة للتدليك 
االسترخائي خالل فترات الراحة. 

وتــم تصميم قائمــة الطعام لهــذا العرض 
الجديد بواسطة داكشــنامورثي سوبرامانيان، 
الشــيف التنفيذي، ومحمد رمضان، مدير قسم 
خدمات الطعام والشــراب بالمنتجع، لكي تزخر 
بتشــكيلة رائعــة مــن الوجبات والمشــروبات 

الصحية.
جديــرٌ بالذكــر أن المنتجع يتضمن خمســة 
قاعــات اجتماعــات ومركــزًا إعالميــا مجهــزة 
بأحدث التقنيات الســمعية والبصرية العصرية 
لعقد اجتماعات الشــركات، واجتماعات مجالس 
اإلدارة، وغيرهــا من فعاليــات األعمال األخرى. 

منتجع ميلينيوم المصنعة يطلق عرض 
»فيتامين سي« بمفهوم صحي جديد

تعيين مدير مبيعات 
وتسويق في 

منتجع كــانيون 
رانش ويلنيـس 

كــابالنكايا
اسطنبول-

أعلن��ت مؤخ��را العالمة التجارية الرائ��دة في مجال الحف��اظ على العافية، 
كاني��ون ران��ش، عن تعيين أون��ور كادمأوغل��و في منصب مدي��ر المبيعات 
والتس��ويق ألول وجهة عالمية لها في تركيا،  منتجع كانيون رانش ويلنيس 
كابالنكايا. سيستلم كادمأوغلو مهامه على الفور حيث سيعمل بشكل وثيق 

مع فريق كابالنكايا من مقر العالمة الجديد في اسطنبول.
يحظى كادمأوغلو بأكثر من عقد من الخبرة في مجال المبيعات والتسويق، 
وس��يواصل دعم��ه لمهمة العالم��ة التجارية إزاء العافي��ة العالمية من خالل 
عمله في منتجع كانيون رانش ويلنيس في كابالنكايا. كما سيقود مبادرات 
المبيعات، والتس��ويق والعالقات العامة في كابالنكايا بالنيابة عنها، ويروّج 

لعالمة كانيون رانش ككّل على الصعيد الدولي. 
ومؤخرًا، ش��غل كادمأوغلو منصب مدير الميبعات والتسويق في فندق بيرا 
باالس جميرا في اس��طنبول، حي��ث قاد فريقه في تنفيذ مب��ادرات المبيعات 
والتسويق، وزيارات المبيعات، والعروض المتنقلة ونشاطات العالقات العامة. 
هذا وعمل أيضًا لصالح فندق كمبينسكي بارباروس باي في بودروم بصفته 
مدي��ر المبيعات والتس��ويق؛ واس��طنبول إيديش��ن بصفته مدي��ر المبيعات؛ 
وريت��ز كارلتون اس��طنبول بصفت��ه المدير المس��اعد لمبيع��ات المجموعة؛ 
وس��يالن انتركونتيننتال اس��طنبول بصفته منس��ق المجموعة. كما ساهم 
ف��ي االرتقاء بفنادق ومنتجعات إلى مص��اف العالمية عبر تمثيل العالمة في 
مختلف الفعاليات الدولية في الواليات المتحدة األميركية، وأميركا الجنوبية، 
والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنس��ا واإلم��ارات العربية المتحدة وغير ذلك. 
وعقب دراس��ته في كلية إدارة السياحة في جامعة بوغازيكي في اسطنبول، 

عمل كادمأوغلو أيضًا لصالح الخطوط الجوية التركية.

افتتاح فندق سانت ريجيس فومولي 
جــزر المالديــف في نوفــمبر

املالديف-

تعتزم فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات 
س��تاروود العالمية )رمزها في بورصة نيويورك: HOT(، افتتاح منتجع "سانت 
ريجي��س فومولي ج��زر المالديف" ف��ي األول من نوفمبر له��ذا العام، لتوفير 
المزيد من الخيارات الفاخرة واالس��تثنائية لزوارها من الخليج العربي. وتعتبر 
جزر المالديف واحدة من أش��هر الوجهات العالمي��ة لقضاء العطالت الصيفية، 
ويش��كل الخلي��ج العرب��ي مصدرًا أساس��يًا لس��وق الس��ياحة ف��ي جمهورية 
المالدي��ف، حيث بل��غ إجمالي عدد الس��ياح القادمين من الخلي��ج العربي نحو 
41.976 ف��ي ع��ام 2015، منه��م 15.749 زائر من الس��عودية ع��ام 2015، 
و7.322 زائ��ر من اإلمارات العربية و4.492 من الكويت، بحس��ب اإلحصائيات 

السياحية الحكومية.
وق��ال مارك س��وليفان، المدير العام لدى "س��انت ريجيس ج��زر المالديف": 
تش��هد ج��زر المالديف إقبااًل كبيرًا من الزوار القادمين من الش��رق األوس��ط، 
حي��ث يزيد عدد رح��الت الطيران القادمة من الخليج العربي عن س��ت رحالت 
يومية. ومع افتتاح "سانت ريجيس جزر المالديف"، سيصبح لدينا وجهة فاخرة 
ممي��زة تجمع بي��ن الخصوصية والفخامة الت��ي يطلبها الضي��وف من الخليج 
العرب��ي.  م��ن خالل إعادة تعريف مفهوم الفخامة المطلقة، يس��عى "س��انت 
ريجي��س جزر المالديف" إلى توفير خدمة البواب اإللكتروني الش��خصية قبل 
الوصول ومن ثم النقل الفاخر من مطار "مالي" الدولي الذي يبعد عن الفندق 
45 دقيقة. يضم "س��انت ريجيس جزر المالديف، عزبة جون جاكوب أس��تور، 
واح��دة من أكب��ر الفلل المقامة فوق الم��اء في جزر المالدي��ف، وتضم ثالثة 
غرف نوم بمس��احة إجمالية تبلغ 1.540 متر مربع، وتتكون من فيال رئيس��ية 
بطابقي��ن وفيلتي��ن متصلتين بالبحيرة، م��ا يجعلها مثالية للعالئات الش��رق 

أوسطية الكبيرة والتي تسافر مع الخدم والمساعدين.
ويضم العنوان اآلسر أيضًا أحد أكبر مناطق االستجمام المتكاملة في جزر 
المالديف، "فومولي هاوس". ويقدم المركز عدد من األنشطة التي تناسب 

مختلف الفئات العمرية واالهتمامات المتنوعة.

فندق ديوكس دبي ينضم إلى محفظة الفنادق العالمية لمجموعة بريفيرد

مجموعة فنادق بارك إن في عمان تعين مديرا جديدا للتسويق والمبيعات

دبي-

أعلنت شــركة »ســيفن تايــدز« الرائدة في 
تطوير العقارات الفاخــرة والتي يقع مقرها في 
دبي، عــن توقيع اتفاقية شــراكة مع مجموعة 
بريفيــرد للفنادق والمنتجعــات التي تعد أكبر 
مــزود عالمي لخدمــات المبيعات والتســويق 
والتوزيع لعالمات الفنادق الفاخرة المســتقلة، 
وبموجــب هــذه الشــراكة ســيتم إدراج فندق 
ديوكس دبي ضمن منصة الحجز عبر اإلنترنت 
التابعة لمجموعة بريفيرد للفنادق والمنتجعات 
والتي تبلغ قيمة الحجوزات من خاللها أكثر من 

1 مليار دوالر أمريكي سنويًا.
ويقــع فنــدق ديوكس دبي فــي نخلة جميرا 
ومــن المقرر افتتاحه في الربع الرابع من العام 
الحالي، وســينضم بموجب هذه االتفاقية إلى 
قائمة العالمات التجارية الدولية البارزة ضمن 
محفظة مجموعة بريفيرد للفنادق والمنتجعات 
والتي تتمتــع بخبرة تمتد لـ 48 عامًا في قطاع 
الضيافــة والســياحة، وتوفــر باقــة متكاملــة 
لخدمــات المبيعــات المبتكــرة باإلضافة إلى 

خبراتها التســويقية وشــبكتها الواسعة التي 
تضم 35 مكتبًا في جميع أنحاء العالم.

وقالــت ديبــرا دوجــا، العضــو المنتــدب لـ 
»ديوكــس كوليكشــن«: »تمثل شــراكتنا مع 
مجموعة بريفيرد للفنادق والمنتجعات تجسيدًا 
ألهمية مكانة فنــدق ديوكس دبي والذي بدأ 

العد التنازلي الفتتاحه في وقت الحق هذا العام. 
وتمثل منطقة الشرق األوسط داعمًا ماليًا قويًا 
الســتمرار مسيرة نمونا، ويمثل انضمام فندق 
ديوكــس دبي إلى محفظــة مجموعة بريفيرد 
إضافــة قيمــة لجميع األطــراف، وقد ســجلت 
مجموعــة بريفيرد للفنــادق والمنتجعات خالل 
العام الماضي إيــرادات بلغت قيمتها أكثر من 
1 مليار دوالر لفنادقها بنسبة زيادة بلغت 15٪ 

بالمقارنة مع عام 2014«.
ويحتــل فنــدق ديوكس دبي موقعــًا متميزًا 
على الجــذع الغربي لجزيرة نخلــة جميرا التي 
تعــد من أبــرز المناطــق الحيوية فــي مدينة 
دبي، ويتمتــع الفندق بمزيج راقي من التجربة 
العالميــة الفاخــرة مــع األســلوب البريطاني 
التقليــدي، ويضــم 279 غرفــة بمــا في ذلك 
 )Duchess Floor( 64 جناحًا خاصًا وطابــق
المخصــص للنســاء فقط باإلضافــة إلى 227 
شــقة فندقية مفروشة بالكامل إلى جانب ستة 
مطاعم مميــزة والمرافق الترفيهية الواســعة 

والنادي الشاطئي والمنتجع الصحي.

■ أونور كادمأوغلو

مسقط-

عين فندق بارك إن باي راديســون مسقط 
وفندق ومنتجع بارك إن باي راديسون الدقم، 
بالســلطنة، بارشــانث جورومورثيــا مديــرًا 
للفندقيــن.  والتســويق  للمبيعــات  جديــدًا 
وســيكون مســؤوال عن تولي جميع شــؤون 

أقسام التسويق والمبيعات وتطويرها.
وبدأ جرو، هندي الجنســية، حياته المهنية 
مستشــارًا ومحلاًل لألنظمة، وواصل مســاره 
المهني في قطاع الضيافــة في عدة مناصب 
فــي سويســرا والمملكة المتحــدة واإلمارات 
إلــى  وانضــم  والهنــد.  المتحــدة  العربيــة 
مجموعــة ريزيدور في مايو 2007، حيث تقلد 
عددًا من المناصب اإلدارية الهامة في فندق 
راديســون بلو دبي، في خور الديرة باإلمارات 
العربية المتحدة. والحًقا في عام 2010، ترقى 

إلى منصب المدير اإلقليمي للمبيعات وعضو 
المكتــب العالمــي لمبيعــات مجموعة فنادق 
كارلســون ريزيدور فــي دبي، ثــم ترقى إلى 
منصب مدير المبيعات واإلجتماعات والحوافز 

والمؤتمرات والمعارض في 2014.
جرو حاصل على ماجيستير في إدارة األعمال 
في السياحة وإدارة الفنادق من جامعة "سيزار 
ريتــز" في سويســرا، وماجيســتير فــي إدارة 
األعمــال فــي التمويل مــن جامعــة ويلز في 

المملكة المتحدة.
وعلق نونــو نيفاس، المدير العــام  لفندق 
بارك إن باي راديســون وفنــدق ومنتجع بارك 
إن باي راديســون الدقم قائــاًل: من الرائع أن 
نرحــب بجرو ضمن فريقنا فــي عُمان، ونحن 
نتطلع إلى التعاون معه في تنفيذ الممارسات 
والخبرات التي اكتسبها عبر السنوات الماضية 

لمشاركتها في السوق المحلية في عُمان. ■ بارشانث جورومورثيا
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مانشسرت - 

حولــت عجلة االســتثمارات المتنامية من 
الخليج إلى مدينة مانشســتر هذه المدينة 
إلى منافس قوي للعاصمة لندن على جذب 
الســائح الخليجي. وما سهل حركة السياحة 
هــذه إضافــة إلى ســهولة الحصــول على 
تأشيرات الدخول توفر خطوط الطيران من 

مختلف مطارات الخليج.
ونشــرت صحيفــة »التايمــز« البريطانية 
تقريــرًا حول الســياحة الخليجيــة إلى هذه 
المدينــة، موضحــة أن المزيد من الســياح 
العرب يتوجهون إلى مانشســتر، قاصدين 

محالت المالبس هناك.
وأشــارت »التايمز«، فــي تقريرها، إلى أن 
زوار الشــرق األوســط يســتمتعون بمتاجر 
مانشســتر وجوهــا الرطــب، والتــي بدأت 
تنافــس لندن كونها وجهة لزيارات الخليج، 
مــع تزايــد الرحــالت المباشــرة للمنطقة، 
وحجوزات الفنادق، والمال الذي يتم إنفاقه 

خالل األعوام الماضية.
تجارة 

ويأتي سياح الشرق األوسط إلى مانشستر 
بسبب متاجرها، وإلى الواحة التي تقدم جوًا 

جمياًل خالل شهور الصيف الحارة.
إن  المحليــة  الفنــادق  مديــرو  ويقــول 
الزوار مــن المنطقة يدفعــون الكثير ألجل 
غــرف احتياطيــة لمشــترياتهم، وأشــارت 
الصحيفــة إلــى عائلــة مألت كل مســاحة 
البضائــع اإلضافية، وأخذت غرفــة إضافية 
إلبقــاء األحذيــة والمالبــس والمجوهرات 

والمشتريات من متاجر مانشستر.
وشــهد مطار مانشــتر تصاعدًا كبيرًا في 
المســافرين إلــى المنطقــة، وكان هنــاك 
16348 مســافرًا مــن الســعودية في عام 

2010، ليرتفع إلى أكثر من الضعف، ويصل 
إلى 40151 العــام الماضي، بينما تضاعف 
عــدد الكويتيين ثالث مرات، من 3083 في 

عام 2010 إلى 9300 العام الماضي.
 وهناك 54 رحلة أســبوعية إلى مانشستر 
من الكويت ودبي وأبوظبي والدوحة وجدة.

ويســتعد الطيران العمانــي إلطالق رحلة 
يوميــة العــام المقبــل، بينما سيســتخدم 
»الطيــران اإلماراتي« أكبــر ناقالته الجوية 

العام المقبل. وأشارت الصحيفة البريطانية 
إلى أن األرباح من الزيارات اإلماراتية ارتفعت 
من 9.3 ماليين جنيه اســترليني، إلى 18.1 

مليون جنيه استرليني العام الماضي.
عاصمة الشمال

وباالضافــة لذلك تمتاز مانشســتر بانها 
والمدينــة  اإلنجليــزي  الشــمال  عاصمــة 
الثانيــة في المملكة المتحدة، ومهد الثورة 

الصناعيــة في العالم. كمــا تتميز بموقعها 
الفريد في شــمال بريطانيا و الذي يتوسط 
العديد من مناطق الريف االنجليزي الساحر 
والعديد من الوجهــات والمنتجعات، وتبعد 
مانشســتر ســاعتين بالقطــار تقريبــًا عن 
العاصمــة لنــدن . يقصدها الســياح ألنها 
مهد المعالم الســياحية والثقافيــة التالية 
ومنهــا مكتبــة جــون ريالندز وهــي مبنية 
على طراز فكتــوري قوطي. افتحت المكتبة 

للعامة ســنة 1900م، بتمويل من االنســة 
أنريكتا أوغســتينا رايلندز وســمت المكتبة 

على اسم زوجها المتوفي جون رايلندز .
مــن  الكثيــر  علــى  تحتــوي  المكتبــة 
المخطوطــات التــي تعــود إلــى العصــور 
الوســطى، وبها نمــاذج من أوائــل الكتب 
المطبوعة في أوروبا. المكتبة وســعت أربع 

مرات، كان اخرها عام 2007م .
كمــا تحتــوي المكتبة علــى حوالي 900 
بالعربيــة  المخطوطــات  مــن  مجموعــة 
وللمكتبة عدة مصاحف مكتوبة بخط كوفي 

تعود إلى القرن التاسع والعاشر الميالدي.
زارها هذه المكتبة الكثير من الشخصيات 
المهمة كرؤســاء دول، وممــن زار المكتبة 

مؤخرًا األمير تشارلز وزوجته كاميال .
واذا كان الزائر من محبي كرة القدم فيمكنه 
زيــارة “متحف كــرة القــدم “، الذي تأســس 
للحفاظ على مجموعة تــذكارات من كؤوس 
و قــالدات خاصة بكرة القــدم . كان يقع في 
النكشاير لكنه انتقل إلى مانشستر في يوليو 
2012 . واستقطب أكثر من مئة ألف زائر في 

األسابيع الستة األولى من االفتتاح.

برلني - 

المشهد السياحي في أيامنا هذه هو على 
الشكل التالي، ســائح يبدو مكتئبا ويشكو 
من الضجر فجأة يسحب الكاميرا الخاصة به 
اللتقاط صورة سيلفي وفجأة تغمر السعادة 
وجهــه، كما لو كانت أعيــاد الميالد ورأس 
الســنة الجديــدة وعيد ميــالده حلت كلها 
مرة واحدة.. يحدث هذا المشــهد حاليا في 
عــدد ال يحصى من األماكن الســياحية في 
مختلف أنحاء العالم. »وجهات« تجول بكم 
مــن خالل مــا يقوله باحثون فــي موضوع 

نشرته جريدة الشرق األوسط.
لو كان الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
الذي عاش في القرن الســابع عشر موجودا 
في يومنا ما كان ليقــول: »أنا أفكر إذن أنا 
موجود«، ولكــن عوضا عن ذلك لقال: »أنا 

ألتقط سيلفي إذن أنا موجود«.
ما الذي تقوله هذه الحاجة البائســة من 

قبل الناس اللتقاط سيلفي عن زمننا؟
فيما يلي ثالثة آراء اجتماعية نفسية:

 التشــاؤم الثقافي: الصور السيلفي تعني 
أن »الكثيــر يضيع«، حســبما يقول الباحث 
الســياحي أولريــش راينهارد الــذي يرأس 
مؤسســة أبحاث المســتقبل في هامبورغ. 
ويضيــع علــى النــاس مشــاهدة األشــياء 
الغريبــة، التي تدعــو إلى الضحــك ألنهم 
مركزون بالكامل على أنفســهم.. »لم نعد 

نملك ببساطة هبة استيعاب اللحظة«.
تغري أسلوب 

 أبنــاء العصــر الرقمي: إنها ممكنــة فعليا، 
لذا نفعلها، يقول هذا الرأي إنه يتم ببســاطة 
التقاط الصور الســيلفي ألنه يســهل فعلها. 

ويقول إنــدري فيندلر، وهــو باحث في ثقافة 
اإلنترنــت بجامعــة فايمــر: »الســيلفي هــو 
عَــرَض لتغير أســلوب الســفر«، ويضيف أن 
هناك أثرا متبادال بين التكنولوجيا والسلوك 
االجتماعــي. ويقــول: »لــم تكــن البطاقات 
البريدية موجودة سوى لوجود نظام بريدي. 
وهــذا في المقابل كان له صلة وثيقة بابتكار 
الســكة الحديدية«. واليوم لديــك الهواتف 
الذكيــة ومواقــع التواصــل االجتماعي وفي 
المقابل الصور السيلفي التي توزع على نطاق 

واسع.
 ويقــول رأي ثالث إننــا لطالما كنا نصبو 
علــى  بعــرض  المــرء  فقيــام  لالعتــراف. 
أصدقائــه أنه كان يقضي إجازة رائعة، وأنه 
كان ســعيدا للغايــة هو شــيء لطالما أراد 

الناس فعله.
وهــي  كارولــوس،  إســتريد  وتقــول 

اختصاصيــة نفســية إعالميــة فــي جامعة 
الناحيــة  فورتســبورج: »إذا تحدثنــا مــن 
النفســية فنحن لم نتغير. في الماضي كان 
األفــراد يجلســون بعد أي عطلــة من أجل 
أمســية لمشــاهدة شــرائح الصور. واليوم 
يمكن لألشخاص صناعة عرض مباشر على 
مواقــع التواصل االجتماعــي«. وبالتالي ما 
هي إال مسألة اختالف الوسائل المستخدمة 

آنذاك واآلن، ولكن الدافع يظل واحدا.
وتقر كارولوس أن وجهة نظر األشخاص 
فــي عطالتهــم تغيــرت فــي ظــل الرغبة 
المســتمرة في التقاط صور ســيلفي رائع. 
وتقــول: »لكــن ليــس صحيحــا مطلقا أن 
األشــخاص الذين يحملــون هواتف ذكية 
يشاهدون أقل ممن ليس لديهم مثل هذه 
الهواتف. إنها ليست بالضرورة وجهة نظر 

سيئة ولكن باألحرى مختلفة«.

أولريش راينهارد:
يضيع على الناس 

مشاهدة األشياء الغريبة

إستريد كارولوس:
ليس صحيحا أن 

األشخاص الذين 
يحملون هواتف ذكية 

يشاهدون أقل

الصور تعني أن »الكثير يضيع«

متعة الزيارة وفقدان جمالية األماكن
السيلفي السياحي

تنافس لندن في جذب سياح دول الخليج

مانشستر
مهد المعالم السياحية والثقافية
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مهم��ا حاول��ت بعض ال��دول ان تعيش في كيانه��ا المحدود 
المحدد بحدود جغرافية، لكنها لألس��ف تظل منعزلة في ظل 
ما يش��هده العالم اليوم من انفتاح واسع لم يعد يستطيع أحد 

التحكم في حدوده.
ما يش��هده عالم اليوم شيء أسرع من تفكير مسؤول ما، أو 
سياسة دولة، العالم اليوم عالم بال حدود لم نعد قادرون على 
التحك��م في حدودنا وجغرافيتنا عن باق��ي دول العالم أو عن 
منع سائح أو زائر يود زيارتنا. نحن نعيش كما يقال في قرية 
صغيرة بل حتى أصغ��ر من قرية إذا كان هناك وصف أصغر، 

ويمكن أن نطلق عليه بيت واحد يضم هذا العالم.
الي��وم أي دولو تس��عى لما يس��مى بالس��ياحة ان تس��تقبل 
العال��م أي كان نوع��ه ومص��دره أو انتمائ��ه إذا كان ال يض��ر 
البالد التي يأتي إليها كسائح وانه بمعنى الكلمة يكون سائحا 

يستفيد ويفيد.
فتح األبواب الس��ياحية للس��ياح بات امرا مهما وان االنغالق 
يمث��ل ضعفا ف��ي قدرتنا عل��ى مواكبة االنفت��اح العالمي وما 
يش��هده م��ن تكنولوجي��ا تتس��ارع فيه��ا الص��ورة الس��ياحية 
والمعلومة عن بلدان العالم. فحينما نش��اهد ونقرأ عن بلدان 
العالم بالش��ك يحدونا أمل الس��فر اليها للتعرف على ثقافات 

وعادات شعوبها واكتشاف بلد جديد لم نزره من قبل.
هكذا هي الحياة ترحال وس��فر نعيش فيها بأش��ياء جديدة 
كل يوم وما الس��ياحة إال جزء للتعارف وبوابة السالم العالمي 
بين الشعوب. مع كل رحلة تلتقي شعوبا وتتعرف على ثقافات 
الش��عوب وقيمهم وطرق حياتهم وعيشهم، تتوسع وتترسخ 

لديك مفاهيم جديدة عن شعوب ودول ألول مرة تزرها.
ان رس��الة الس��الم تب��دأ م��ع تواص��ل الش��عوب، ونحن في 
الس��لطنة م��ن البلدان التي رس��خ فيها س��لطان الب��الد قيم 
الس��الم والتس��امح واالنفتاح على العال��م. لذلك من األهمية 
بمكان ان نفتح بلدنا لس��ياح العال��م الذبن يودون زيارتنا من 
دون تعقيدات وشروط صعبة او نمنع سياحا ونسمح آلخرين. 
وإذا أردنا اليوم ان نعزز اقتصادنا فعلينا ان نس��تغل السياحة 
كمدخ��ل للتنويع االقتص��ادي الذي علينا ان نلع��ب من خالله 
للولوج إلى ما نتغنى به من مقومات سياحية وتنويع اقتصادي 
يمكن ان يحقق للناتج المحلي فوائد وفوائض مالية اذا عرفنا 
ان نطرق بوابة السياحة ووضعنا مفتاح ذلك الباب في القفل 

الذي ال يزال يوصد بوابة السياحة.

السياحة مفتاح السالم العالمي

يوسف بن أحمد البلوشي

مسقط- يوسف البلوشي

حــط ســائحان فرنســيان رحالهما إلــى أرض 
الســلطنة فــي رحلة حــول العالم عبــر الدراجات 
الهـــوائية، تســــتغرق 10 سنوات حسب قولهما 

لـ "وجــهات".
وقال السائح الفرنســي ميشيل الذي يصطحب 
معــه زوحتــه صوفــي انهمــا بــدأ رحلتهما من 
فرنســا في تاريخ 14 يناير الماضي، وقطعنا حتى 
االن حوالــي 15 الــف كيلــو متر بعــد رحلة طفنا 
فيها إيطاليا واســبانيا والمغــرب وتركيا وجورجيا 
وارمينيا وايران واإلمارات واآلن نحن في ســلطنة 

عُمان بلد الضيافة واالمان.

وأضاف: اننــا نتوقف حاليا في مســقط قبل ان 
نغــادر الى الهند بعد ان نحصل على التأشــيرات 
بعدها الى مينمار وتايالند واندونيســيا واستراليا 

وكندا وغيرها حسب خطة الرحلة.

وقال ميشــيل: عمان بلد جميل وشعبه مضياف 
وكذلــك اإليرانييــن كان اســتقبالهم لنــا رائعا. 
وســوف نمكث في عمــان بين 10 إلــى 20 يوما 

وسنتجول في ربوع مسقط.
وقــال: الرحلة في هــذا الوضــع العالمي جيدة 
وأمان اال فــي بعض الدول مثــل جورجيا واجهنا 
صعوبات بعض الشــيء ولكن فــي ايران مثال لم 

ننام في فنادق بل رحب بنا الناس.
ونحن هدف رحلتنا االستمتاع بالمواقع السياحية 
لذلك نخيم في اي مكان. وفي عمام وجدنا ترحاب 
كبيــر وقربنا النــاس في بيوتهــم وتناولنا معهم 

االكل العماني.

سائحان فرنسيان يصالن السلطنة بالدراجات الهوائية

محطة



 

 اأ�سهر الأماكن لال�ستمتاع بتجربة الغو�ص يف عمان :

 م�سندم ، م�سرية ، بندر اخلريان ، جزر الدميانيات 

ن
متتع بتجربة فريدة مع الحياء البحرية يف اأعماق بحار عما


