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متسابقون يطالبون الجمعية
العمانية للسيارات بأجندة فعاليات

كتب - فالح الفالحي

أكد عدد من متسابقي السيارات في السلطنة بأهمية قيام الجمعية العمانية 
للسيارات بدورها الفاعل لتنشيط هذه الرياضة في السلطنة من خالل أجندة 
فعاليات س��نوية. واكدوا في لقاءات مع »وجهات« بان هذه رياضة الس��يارات 
في السلطنة تحظى على اهتمام كبير من قبل عديد المتابعين من الجماهير 
العمانية والمقيمين او الس��ياح الذين تجذبهم مثل هذه الرياضة. مؤكدين 
على أهمية تنظيم فعاليات متنوعة مع توفير مدرجات مهيأة للحضور ودورات 

مياه للجنسين ومظالت عن الشمس.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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بعضها يختص بإجراءات وزارة القوى العاملة

مسقط - 

أك��دت مصادر مطلعة في وزارة الس��ياحة 
ان تعمين المهن ف��ي قطاع الفنادق يواجه 
خمسة تحديات رئيس��ة تتمثل في الوصول 
إلى نسبة التعمين بالفنادق، وتصنيف مهن 
القطاع الفندقي، وآلي��ات واجراءات الجهات 
المعني��ة ذات الصل��ة وأبرزه��ا وزارة القوى 
العامل��ة، وش��روط إش��غال العمانيين فقط 
للوظائف المحددة قانونا، وتحديات الحصول 

على مأذونيات عمل للوافدات اإلناث.
وقال حس��ين بن عب��داهلل آل حمد مدير 
ب��وزارة  البش�����رية  الم����وارد  تنم���ي��ة 
الس��ياحة: ان الوزارة تسعى من خالل عقد 
حلقات دورية م��ع مدراء الموارد البش��رية 
بع��دد من المنش��آت الفندقية بالس��لطنة 
من أجل التعرف على أه��م وأبرز التحديات 
المتعلق��ة بالموارد البش��رية الت��ي تواجه 

منش��آتهم واقتراح الحلول ورفع التوصيات 
إلى الجهات المعنية.

وقال: اننا نس��تهدف المنشآت السياحية 
والفندقية بالس��لطنة لمناقش��ة التحديات 
التي تواج���هها في مجال الموارد البشرية 

الس�����ياحية تحديدا وذلك من أجل العمل 
عل��ى تط����وي��ر ه��ذا الجان��ب ومواكبته 
والتنمية  العم��ل  واس��تراتيجيات  لخط��ط 
الطموح��ة وأبرزها االس��تراتيجية العمانية 

للسياحة 2040.

»العبارات« تبحر إلى بندر عباس 
25 سـبتمبر بحضـور الســنيدي

مسقط - 

تبحر أولى رحالت العبارات الوطنية إلى 
بندر عباس في الجمهورية اإلس��المية 
اإليرانية يوم األحد 25 س��بتمبر الجاري 
بحض��ور الدكت��ور عل��ي ب��ن مس��عود 
السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس 

اللجنة العمانية اإليرانية المشتركة.
وهذا هو التدش��ين الثان��ي للعبارات 
الوطنية إلى إيران بعد خط قشم الذي 
تم تدش��ينه في ش��هر يوليو الماضي. 
وتس��عى العبارات الوطنية إلى توس��يع 
نط��اق رحالته��ا إل��ى خ��ارج الموانىء 
العماني��ة حي��ث تدرس أيضا تدش��ين 
رحالت إلى ميناء ش��اهبار وميناء راش��د 

في دبي خالل الفترة القليلة المقبلة.

5 تحديات تواجه التعمين في قطاع الفنادق

)تفاصيل ص 22(

■ علي السنيدي

)ص 7(

الدالفــين وغــروب الشمس
متعة السياحة البحرية في مسقط
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طالبوا بأهمية مراقبة المرشدين الوافدين 

مرشدون سياحيون ل� »         «:
نعاني من قلة المرافق الخدمية وعدم نظافة الحارات القديمة 

مسقط- يوسف بن أحمد البلوشي 
تمث��ل مهمة المرش��د الس��ياحي أهمية 
كبيرة في ظل ما تشهده السلطنة من نمو 
في أعداد الس��ياح القادمين من دول اوروبا 

خاصة وغيرها من الدول االخرى.
 وم��ع قل��ة عدد المرش��دين الس��ياحيين 
العمانيين العاملين في ه��ذه المهنة التي 
تتطلب صبر ومثابرة وتقديم معلومات عن 
السلطنة إلى الس��ياح تكون دقيقة ومثيرة 
وتضيف ش��يئا جديدا للس��ائح الق��ادم إلى 
الس��لطنة مع إبراز حس��ن الخل��ق والتعاون 
الفاع��ل واالبتس��امة ومحاولة ش��رح كل ما 
يحتاج إليه السياح خالل وجودهم في الرحلة 
السياحية بل من وصولهم أرض المطار إلى 

أن نودعهم بالمطار.
 »وجهات« التقت مع عدد من المرشدين 
الس��ياحيين خ��الل دورة مه��ارات اإلرش��اد 
الس��ياحي الت��ي نظمته��ا وزارة الس��ياحة. 
واكدوا على عدد من الصعوبات التي تواجه 
المرشد السياحي منها قلة المرافق الخدمية 
مث��ل دورات المي��اه وعدم نظاف��ة الحارات 
القديمة مما يصعب عليهم تعريف الس��ياح 
او اخذهم إلى هناك لمشاهدة مناظر ال تسر 

السياحة العمانية.
إثراء 

يقول خالد بن جعفر السيفي مرشد سياحي 
متفرغ: احببت هذه المهنة وهي جيدة للغاية 
وتس��اهم في اثراء معلوماتي عن الس��لطنة 
التي بدوري انقلها للسياح، فقد تعلمت اللغة 
األلمانية رغم اني سابقا أعمل فني اتصاالت.  
وقال: أحببت هذه المهنة بشغف كبير خاصة 
انني اهوى الرحالت والتعرف على محافظات 
الس��لطنة واستش��كاف المواف��ع الس��ياحية 

المختلفة التي تزخر بها بالدنا.
 ويش��ير ان الس��ياح يريدون التعرف على 
الع��ادات والتقاليد في الس��لطنة والحضارة 
العماني��ة وعيش أهل البل��د بجانب التاريخ 
العماني.  ويؤك��د انه يأمل أن يلقى المزيد 
م��ن الدعم م��ن وزارة الس��ياحية للش��باب 
العمان��ي من أج��ل تش��جيعهم للعمل في 
مهنة اإلرشاد السياحي، بجانب أهمية توفير 
مزيد الخدمات األساسية للسياح مثل دورات 

المياه والمطاعم  واالستراحات. 
دعوة الفتيات 

ام��ا س��ارة القرن��ي من ش��ركة ش��هرزاد 
الش��بكة الدولية فتقول؛: أول مرة اش��ارك 
في مثل ه��ذه الدورات وبالش��ك مهمة لنا 
وتعرفنا على اشباء كثيرة نحتاج اليها لدعم 

عملنا في االرشاد السياحي.
 فق��د تعرفنا على كيفية إدارة المجموعات 
وتوصي��ل  معه��م  والتواص��ل  الس��ياحية 
الرس��الة التي يري��دون التع��رف عليها عن 
الس��لطنة خالل زياراتهم. مش��يرة الى أنه 
رغم ان تخصصي ش��بكات وأمن معلومات 
الكترونية، إال انني احببت العمل في اإلرشاد 
الس��ياحي. واس��عى لجذب الفتي��ات للعمل 
في هذا القطاع المهم الذي يش��كل أهمية 
كبيرة لدعم السياحة في بالدنا. وتؤكد أنها 
على اس��تعداد للعمل مع السياح وارشادهم 
المقومات الس��ياحية في بالدي وهي مهمة 
وطني��ة ان نعرف نحن ببالدن��ا وليس ترك 
األم��ر للوافدي��ن الذين يمك��ن ان يعطوا 

معلومات غير صحيحة عن عمان للسياح. 
14 عاما

 وقال جمعة ب��ن خميس الحارثي، ويعمل 
مرشد سياحي متفرغ: اعمل في هذه المهنة 
منذ 14 عام��ا وكانت بدايتي كهواية ولكن 
بعد ذل��ك اصبح��ت مهت��ة مهم��ة واقول 

بتعريف السياح باالنجليزي والعربي. خاصة 
وان المرش��د الس��ياحي يعتبر سفيرا لبالده 
وهو الوحيد الذي يفترض ان يرافق السياح 
للتعري��ف بمقومات وتاريخ الس��لطنة النها 

مهمة وطنية مهمة وغاية في األهمية.
 ويؤك��د نع��رف الس��ياح ع��ن تضاري��س 
والثقاف��ة  والتقالي��د  والع��ادات  الس��لطنة 
العمانية والجيولوجيا واآلثار التي تزخر بها 
عمان .. مش��يرا إلى أن السياح ينبهرون لما 
يأتون إلى الس��لطنة ويش��اهدون كل هذه 
المقومات هنا في بالدنا وبس��اطة اإلنسان 

العماني وترحابه بالسياح وكرم العماني. 
ويؤكد أن من أهم التحديات التي تواجهنا 
خالل رحالت اإلرشاد السياحي، قلة المرافق 
الخدمي��ة وبطء في تطوي��ر المرافق وعدم 
تنظيم عملية اإلرش��اد. ونحن نش��كر وزارة 
السياحية على تنظيم هذه الدورة ونأمل أن 
يتم االهتمام المرش��دين العمانيين بشكل 
اكبر، م��ع الرقابة على المرش��دين األجانب 
الذبن يعمل��ون أحيانا م��ن دون تراخيص 
مم��ا يؤثر على القطاع الس��ياحي وس��معة 

السلطنة.
واجهة للبالد 

ويش��اركنا في الحديث يوس��ف بن ناصر 

الحضرمي ويعمل مش��رف ومرش��د سياحي 
في قلع��ة ن��زوى: اإلرش��اد الس��ياحي هام 
وواجه��ة للبالد امام الس��ياح، ونحن نعطي 
صورة عن الس��لطنة ومقوماتها الس��ياحية 
والتاريخ العماني عموم��ا وعن نزوى خاصة 

خالل تجوال السياح في القلعة.
 ويق��ول اعم��ل في هذه المهن��ة منذ 16 
س��نة تقريبا وهي مهنة ذات اهمية وامانة 
النن��ا نع��رف بالس��ياحة العماني��ة وعلين��ا 
واجب وطني كبير لنق��ل صورة واضحة عن 

السلطنة وأهلها. 
ويؤك��د أن م��ن التحدي��ات الت��ي تواجه 
المرش��د الس��ياحي لما يذهب مع الس��ياح 
إلى خارج المحافظة ولس��اعات طويلة عليه 
المبيت مع الس��ياح ولكن الشركات ال توفر 
لنا مسكن للمبيت مما يشكل مشقة علينا، 
كما نأمل ان يخف عدد المرش��دين األجانب 
ألن ش��ركاتهم هما الرب��ح، كما ان األجانب 

يعطون معلومات خاطئة عن السلطنة.
بلد متنوع

 ويدخل في الحديث أيضا، سالم بن محمد 
القمشوعي من شركة مارك تورز وهو يعمل 
في اإلرش��اد الس��ياحي من��ذ 16 عاما وخو 

يتقن اللغة االنجليزية واللغة الفرنسية. 
ويف��ول: عمان بلد س��ياحي كبي��ر متنوع 
الجغرافي��ا وهناك اهتمام كبير من الس��ياح 
بالسلطنة والتعرف على مقوماتها السياحية. 
وكثيرا ما يس��ألني الس��ياح عم��ا تغير في 
الس��لطنة خالل 46 س��نة ماضية كما انهم 
ي��ودون التع��رف عل��ى الع��ادات والتقاليد 

والتاريخ العماني. 
ويقول زميله يعقوب بن س��ليم الس��يابي 
من ش��ركة م��ارك ت��ورز ب��دأت ف��ي عمل 
االرشاد السياحي منذ 2004 وكانت بدايتي 
كسائق للمجموعات السياحية وتعلمت من 
الشباب عن كيفية اإلرشاد السياحي وما هي 
المعلومات التي يحتاجها الس��ياح. وأضافت 
هذه الدورة الكثير وتعلمت منها الجديد في 
التعامل مع الس��ياح والمعلومات التي يجب 

ان تكون ملما بها وتقدمها للسياح.
 وف��ي 2008 تق��دم��ت بطل��ب العم��ل 
كمرشد س��ياحي والحمد هلل حققت امنيتي 
واق��دم االن اإلرش��اد الس��ياحي باللغتي��ن 

العربية واإلنجليزية. 

صعوبات 
وع��ن الصعوب��ات الت��ي تواجه المرش��د 
كل  الس��يابي:  يعق��وب  يق��ول  الس��ياحي 
مهن��ة له��ا صعوب��ات وعراقيل منه��ا قلة 
الدورات التدريبية واالعتراف بنا كمرشدين 
س��ياحيين واحيانا العمل كس��ائق ومرش��د 
سياحي في نفس الوقت وهذا مهمة صعبة. 
بجان��ب العمل لمس��افات طويل��ة في يوم 
واحد وهو يس��بب لنا ارهاق مع عدم تقدير 
عالوات للرحلة خارج مسقط.  كما اننا نعاني 
من قلة المرافق الخدمية مثل دورات المياه 
خاصة بعض الس��ياح يحتاجون للتوقف الن 
عنظهم مرض سكر مما يحتاجون للتوقف. 

ويدعو السيابي لالستثمار في هذا المجال 
لتزفير خدمات للس��ياح ، كما اننا نعاني من 
ضعف التنظي��ف في بعض الحارات القديمة 
مما يجعلنا نخجل ان نقوم بإرس��اد الس��ياح 
في تلك الح��ارات ونأمل ان تق��وم الجهات 
المختص��ة بدورها للمحافظ��ة على نظافة 

تلك األماكن التي يزورها السياح.

■ يعقوب السيابي■ يوسف الحضرمي■ سارة القرني■ خالد السيفي ■ سالم القمشوعي■ جمعة الحارثي

قالت م��اري كالرك المدربة المعتمدة 
للمرش��دين  العالم��ي  االتح��اد  م��ن 
الس��ياحيين: أن االتحاد سعيد بتواجده 
ف��ي الس��لطنة، ونأم��ل ف��ي انضم��ام 
الس��لطنة إل��ى االتحاد وه��و المنظمة 
العالمي��ة الت��ي تمث��ل مهنة اإلرش��اد 
الس��ياحي، مؤكدة على أهمية المرش��د 
ال��ذي يع��د واجه��ة الدول��ة المضيفة 
للس��ياح وي��كاد يك��ون م��ن المؤثرين 

البارزين في نجاح التجربة السياحة. 

المرشد السياحي
واجهة بالده

■ ماري كالرك

■  المرشد السياحي العماني ادرى بمعلومات وتاريخ بالده

نقدم معلومات مهمة 
عن تاريخ وحضارة 

السلطنة ونحب مهنة 
اإلرشاد السياحي

 
سارة القرني:

ادعوا الفتيات للعمل 
في اإلرشاد السياحي 
ألنها مهمة وطنية  
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مسقط - 

نش��رت منظمة الس��ياحة العالمية تقريرها 
الس��نوي الذي جاء في��ه أن الس��لطنة احتلت 
المركز الثامن من حيث أفضل 10 دول عربية 
حصل��ت على عائدات من قطاع الس��ياحة في 
ع��ام 2015. وحققت الس��لطنة ايرادات بلغت 

1.540 مليار دوالر.
وق��ال التقرير إن أفض��ل 10 دول عربية من 
حيث األداء السياحي قد شكلوا مجموع 3.8 % 
من إجمالي عائدات السياحة حول العالم التي 

تقدر ب� 1.5 تريليون دوالر.
وأوض��ح التقري��ر أن ال��دول العربية حصلت 
على عائدات من السياحة وصلت الى 57 مليار 
دوالر ف��ي عام 2015، واحتل��ت دولة اإلمارات 
مقدمة الدول العربية من حيث أعلى العائدات 
من قط��اع الس��ياحة بإجمال��ي 16.30 مليار 
دوالر وه��و ما يش��كل 27.3 % م��ن إجمالي 
عائدات الدول العربية من الس��ياحة، واحتلت 
المملك��ة العربية الس��عودية المرك��ز الثاني 
في قائمة الدول العربي��ة ذات أعلى العائدات 
الس��ياحة بإجمال��ي 10.130 ملي��ار دوالر بما 
فيهم عائدات الحج والعمرة، وجاءت لبنان في 
المركز الثال��ث بعائدات قيمته��ا 6.75 مليار 
دوالر، تليه��ا مصر في المركز الرابع ب� 6.065 
ملي��ار دوالر والمغ��رب ف��ي المرك��ز الخامس 

بعائدات 6 مليارات دوالر.

واحتل��ت قط��ر المرك��ز الس��ادس بعائدات 
5.053 ملي��ار دوالر، تليه��ا األردن في المركز 
الس��ابع بعائدات 4.063 مليار دوالر، ثم جاءت 
تونس في المركز التاسع بعائدات 1.354 مليار 
دوالر والكويت ف��ي المركز العاش��ر بعائدات 

499 مليون دوالر فقط. وأشار التقرير إلى أن 
أفضل 10 دول من حيث العائدات الس��ياحية 
ش��كلوا ما مجموع��ه 43.73 % م��ن إجمالي 
القطاع الس��ياحي حول العال��م بعائدات مالية 

بلغت 655.9 مليار دوالر.

1.5 مليار دوالر ايرادات السياحة في السلطنة
جاءت ضمن أفضل 10 دول عربية 

بتمويل من شركة تنمية عمان

6 أكشاك تقدم خدماتها 
السياحية لزوار الجبل األخضر

الجبل األخضر -

أوضح س��الم بن س��لطان العبري خبير المبادرات السياحية بوزارة السياحة 
ان تدش��ين مش��روع محطة الخدمات الس��ياحية في الجبل األخضر يأتي في 
إط��ار الجهود الت��ي تقوم بها الوزارة وبدعم من الش��ركاء ممثال في ش��ركة 
تنمية نفط عمان. وأضاف: أن الوزارة والجهات المشاركة وفريق العمل قاموا 
بتقديم كافة التس��هيالت للمس��تفيدين من المش��روع إلنجاح هذه المبادرة. 
مشيرا إلى أن الهدف األساسي من تنفيذ هذه الفكرة، تقديم خدمات سياحية 
للس��ياح وال��زوار القادمين للجب��ل األخضر واس��تفادة المجتم��ع المحلي من 
التنمية الس��ياحية للمنطقة عبر تبني مثل هذه المبادرات التي تدعم أصحاب 
المؤسس��ات الصغيرة . كما أن المش��روع يش��جع أبناء الجبل األخضر لالتجاه 
للعمل في الخدمات السياحية والمشاريع التي تخدم السياح حيث يعتبر الجبل 
األخضر واجهة س��ياحية متفردة في المنطقة ويقصده آالف الس��ياح والزوار 
على مدار العام نظرا لطقسه الجميل ولما يشتهر به الجبل من مواسم حصاد 
للمنتجات الزراعية كالرمان الذي يبدأ موس��مه في ش��هر س��بتمبر، وستكون 

هذه األكشاك فرصة لتسويق مثل هذه المنتجات.
كما أكد خبير المبادرات السياحية على سعي الوزارة في المضي قدمًا لدعم 
المبادرات الس��ياحية واالستمرار في دعم المش��روعات الصغيرة والمتوسطة 
التي تس��هم في تنمية المواقع السياحية في السلطنة وتوفير الخدمات التي 

يحتاجها السائح.
ويتضمن المشروع تشغيل عدد 6 أكشاك ضمن مواقع مختارة بإطاللة على 
مقربة من المواقع السياحية في نيابة الجبل األخضر وفق األنشطة المحددة 
له��ا وهي : اثنان منها لبيع الفواكه والمنتجات الزراعية األخرى التي تنتج في 
الجب��ل ، و اثنان لتقديم وإعداد وبيع المأكوالت العمانية ، وواحد لبيع منتجات 

الصناعات الحرفية ، وواحد لتقديم الخدمات السياحية )الجوالت السياحية(.

الدوحــــة تســـتضيف قـمة الفندقة 
والضيافة في الشرق األوسط 27 سبتمبر

الدوحة - 

أعلنت شركة IDE الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات العالمية، عن انطالق 
النسخة الثامنة من قمة »الفندقة والضيافة في الشرق األوسط 2016« خالل 
الفترة ما بين 27 و29 سبتمبر الجاري في منتجع »غراند شيراتون« بالعاصمة 
القطري��ة الدوح��ة. وقال غانيش بابو، مدير ش��ركة IDE في الهند والش��رق 
األوس��ط: تمثل النس��خة الثامنة من قمة الفندقة والضياف��ة المقبلة منصة 
عالمية بامتياز تضم أكث��ر من 180 من خبراء ورواد صناعة الضيافة عالميًا، 
باإلضاف��ة إلى عدد من المش��غلين والمطورين واالستش��اريين الهندس��يين 
والمصممي��ن والمعماريين ومقدمي الخدمات الفندقية الفاخرة تحت س��قف 
واح��د، مما يجعل من القمة بيئة خصب��ة الجتماعات رواد األعمال في صناعة 

الضيافة في منطقة الشرق األوسط.
وتتخ��ذ قم��ة الفندق��ة والضيافة في الش��رق األوس��ط، الخط��وط الجوية 
القطرية وش��ركة كوليرز انترناش��يونال كش��ريكين رس��ميين خالل تنظيم 
القمة. ومن أجل مواجهة زيادة الطلب على الفنادق والش��قق السكنية، شرع 
501 فندقًا في منطقة الش��رق األوس��ط في تطوي��ر 144321 غرفة فندقية 

لتلبية احتياجات السوق خالل الفترة المقبلة.
وقال بابو: لقد اس��تثمر المط��ورون العقاريون األجانب ملي��ارات الدوالرات 
ف��ي دول مثل قطر واإلم��ارات العربية المتحدة والمملكة العربية الس��عودية 
وسلطنة عمان. ونحن نعتقد أن مستقبل الضيافة في المنطقة أصبح واعدًا، 

حيث صار أكثر نضجًا ويتمتع بمكانة عالمية مرموقة.

أكد أن المواطن العماني غمره بحسن استقباله
ماجد الصباح: التكوين الجغرافي للسلطنة لفت انتباهي 

مسقط - 

عبّر الش��يخ ماجد بن جابر الحمود الصباح 
عن ش��كره للقائمين على تنظيم زيارته الى 
السلطنة وتجواله بين المحافظات العمانية. 
وق��ال ان الذي لف��ت انتباهي عن��د وصولي 
إلى الس��لطنة تكوينه��ا الجغراف��ي الجميل 
وتن��وع المناظر الخالب��ة فيها، على س��بيل 
المثال، الجبال الشاهقة والشواطئ الذهبية 
والكثب��ان الرملي��ة، وأيضا البس��اط األخضر 

الذي تمتاز به صاللة.
واض��اف: عل��ى الرغ��م م��ن ضي��ق الوقت 
وطول المس��افة بين المناط��ق والمحافظات 
إال أنن��ي لم أش��عر بذلك والس��بب يعود إلى 
البرنام��ج الممت��از والمناظ��ر الجميل��ة. لقد 
غمرني المواطن العماني بحس��ن اس��تقباله 
أينم��ا ذهبت وإنه ليس بغريب على هذا البلد 
وأهله الذي اش��تهر منذ القدم بذلك. واش��اد 
بالتنظيم األكثر من رائع، وقال: ال يس��عني إال 
أن أقول إنه كان يعكس رقي المواطن. ولقد 
أكس��بتني هذه الزيارة للتعرف عن كثب على 
أهل البلد الطيب الذي لم يكن يفارقني إال في 
ساعات النوم، فش��كرا لألصدقاء الكثر الذين 

تشرفت بالتعرف عليهم.

مواقع
وكانت وزارة الس��ياحية ق��د نظمت برنامجا 
الصب��اح  ماج��د  للش��يخ  وتعريفي��ا  س��ياحيا 
بالتعاون مع بنك مس��قط، لزيارة أبرز المواقع 
والمقاص��د الس��ياحية والثقافية بالس��لطنة 
والتعريف بالعادات والتقاليد والفنون الشعبية 

التي تشتهر بها.
ويعد الش��يخ ماجد الصباح من الشخصيات 
المؤثرة على مستوى العالم ولديه أكثر من 6 
ماليين متابع على حس��اباته بمواقع التواصل 
االجتماع��ي ، فقد قام الش��يخ ماج��د الصباح 
خ��الل الفت��رة الماضي��ة بزي��ارة العديد من 
واليات ومحافظات الس��لطنة وتسليط الضوء 
عليها بأسلوب وطريقة جديدة ومشوقة وفي 
نفس الوقت والتعريف بالموروثات والثقافات 
العماني��ة المختلف��ة عل��ى قن��وات التواصل 
اإلجتماعي. ولقد حظيت هذه المبادرة بشكر 

وتقدير المجتمع في السلطنة ودول الخليج.
وفي رحل��ة ش��يقة ومليئ��ة بالمغامرات، 
اكتش��ف الش��يخ ماجد الصباح حياة البادية 
ف��ي رم��ال الش��رقية وجم��ال الطبيعة في 
صاللة في موس��م الخريف وختم جولته في 
دار األوب��را الس��لطانية في مس��قط، حيث 
حظيت تغطيته بتفاعل كبير من المتابعين 

على مختلف قنوات التواصل اإلجتماعي.

احتفال
كم��ا نّظ��م بن��ك مس��قط احتف��ااًل خاص��ًا 
إلستقبال الش��يخ ماجد الصباح، وذلك بالمقر 
الرئيس��ي للبن��ك. وكان في اس��تقباله ميثاء 
المحروقي��ة، وكيل��ة وزارة الس��ياحة وبحضور 
عدد من أعضاء إدارة البنك وبعض شخصيات 
التواصل اإلجتماعي واإلعالميين. واطلع خالل 
زيارته في البنك على تصاميم األزياء العمانية 
التقليدية والمطورة للرجال والنس��اء  وبعض 
الح��رف القديم��ة. وف��ي نهاية الحفل، ش��كر 
الشيخ ماجد بنك مس��قط على كرم الضيافة 
العماني��ة الرائعة وإتاحة الفرصة للتعرف على 

التراث والثقافة الغنية للبالد.
وقالت ميث��اء بنت س��يف المحروقية وكيلة 
وزارة الس��ياحة: لق��د سُ��عدنا بزيارة الش��يخ 
ماجد بن جابر الحمود الصباح إلى الس��لطنة، 
وبتغطيت��ه الناجح��ة لم��ا تحوي��ه الس��لطنة 
من مقومات س��ياحية متميّ��زة على الصعيد 

االجتماعي والثقافي والحضاري والتجاري، وإن 
مث��ل هذه المب��ادرات تفتح آفاق��ًا جديدة في 
ج��ذب أنظ��ار العالم نحو ما تحويه الس��لطنة 
من كنوز س��ياحية عريقة ومتميّزة وموروثات 
ثقافي��ة نادرة، ونحن نُقدر الش��راكة مع بنك 
مس��قط ومع الش��يخ ماجد بن جاب��ر الحمود 
الصباح، الذي بال شك سيعطي قيمة للبرنامج 
بقاعدته الجماهيرية الكبيرة وأسلوبه المميّز، 
ونثق بأن هذه المبادرة ستكون خطوة ناجحة 

للترويج للسلطنة كوجهة سياحية متميّزة.

مبادرات 
م��ن جانب��ه أع��رب عبدالرزاق ب��ن علي بن 
عيس��ى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، عن 
س��عادته واعتزازه بالتعاون مع وزارة السياحة 
في تنظيم هذه الزيارة للش��يخ ماجد بن جابر 
الصباح والمش��اركة في تنظي��م برنامج زيارة 
يه��دف إلى التعريف بالمقوم��ات االقتصادية 
والسياحية والثقافية التي تتميز بها السلطنة 
وفي مختلف المج��االت والقطاعات مؤكدا ان 
بنك مسقط من المؤسس��ات المالية الرائدة 
بالس��لطنة التي تح��رص على دع��م مختلف 
الفعاليات والمبادرات التي تس��اهم في تنمية 
وتطوير المجتمع العماني وتساهم في اعطاء 
الجميع صورة مش��رفة لما  تنفرد به السلطنة 
من مقومات وع��ادات وتقالي��د وتاريخ عريق 

نفتخر به جميعًا .
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رغم تغير وجه مطرح عما كانت عليه منذ 
زمن ما قبل عصر النهضة المباركة بقيادة 
جاللة الس��لطان قاب��وس المعظم، حفظه 
اهلل ورع��اه، إال ان المدين��ة ال تزال تحافظ 

بشىء من روح الماضي. 
هنا ال تزال س��وق مط��رح بوابة تاريخية 
وس��ياحية لكل م��ن يزور مس��قط عموما 
ومط��رح خاصة. رغ��م ان "دكاكين" الباعة 
بين مجرى واد مائي يأتي بين فترة وأخرى 
خاص��ة مع ن��زول األمطار الموس��مية في 
موسم الشتاء. فتجد السوق يقفل محالته 
التجارية متأثرا بن��زول األمطار. هناك تجد 
باع��ة اس��يويين يبيعون منتج��ات أغلبها 
غير محلية الصن��ع بل كثير منها جلب من 
الصي��ن والهند وافغانس��تان  باكس��تان 
وتباع أحيانا على الس��ياح على أنها بضاعة 

عمانية. لس��نوات طويلة لم تعط الجهات 
المعنية أهمي��ة لوجود محالت خاصة لبيع 
حرف تقليدية عمانية رغم حرص الحكومة 
على تشجيع الشباب لالنخراط بالعمل في 

هذه المشاريع. 
كثي��ر من الس��ياح خاصة الذي��ن يأتون 
عبر السفن البحرية يشكلون ازدحاما وقت 
وصول السفينة، ينزلون إلى السوق لقضاء 
يوم بين أروقة المحالت التجارية بعضهم 
يشتري بريال أو خمسة رياالت وهي عوائد 

اقتصادية ضعيفة.
النس��اء االجنبي��ات يحرصن على ش��راء 
بعض الفضيات أو األلبسة النسائية أغلبها 

ليس من صنع السلطنة.
 يفوح ف��ي المكان عبق اللبان حيث يبيع 
بع��ض الباع��ة لبان ظفاري يت��م حرقه مع 

نزول السياح إلى السوق لجذب انتباههم.
 وعن��د التعمق إلى الداخ��ل خاصة خارج 
إطار الس��وق تجد تلك األزق��ة بين البيوت 
القديم��ة التي هجرها س��كانها األصليون 
وترك��ت الي��وم للعمالة اآلس��يوية او انها 
مقفلة ال تسمع فيها إال أصوات القطط في 

أحيان كثيرة.
 جدران متش��ققة ومتصدعة وزوايا رغم 

أهميتها للسياح لكنها أهملت.
بعض األزقة تم رصفها باحجار "انترلوك" 
مما اضفى للم��كان جمالية خاصة لمحبي 
الس��ير بين تلك الح��واري القديمة التي ال 
تجده��ا إال في بلدان مهتمة بهكذا حارات 
وازقة وحول��ت إلى مطاعم وفن��ادق ونزل 

صغيرة للسياح.
 بع��ض بي��وت األهالي ال ي��زال محافظ 

عليه��ا خاصة م��ن التج��ار الذي��ن رمموا 
بعضه��ا، خاص��ة وان هن��اك ف��ي مط��رح 
مس��اجد متنوعة ال ت��زال قائمة إلى اليوم،  
بينما تم ترميم البي��وت التي على واجهة 
الطريق البحري لمط��رح مما اضفى جماال 

للمكان.
وال ن��دري لماذا ال تهتم الجهات المعنية 
وخاصة أهال��ي مطرح ببيوته��م القديمة 
واس��تغاللها خي��ر اس��تغالل م��ن حي��ث 
تحويلها إلى نزل قديم��ة وبيوت ومتاحف 
صغيرة الس��تقطاب الس��ياح أو تحول إلى 
بيوت تقدم وجبات عمانية للس��ياح الذين 
يبحث��ون عن أكالت محلي��ة حينما يزورون 
مطرح. وقد ال تكلف كثيرا بقدر أنها مهمة 
ف��ي إطار خطط تحويل مط��رح إلى وجهة 

سياحية فاعلة خالل السنوات المقبلة.

حينما تطأ قدمك مدينة مطرح يخالجك شعور بعبق الماضي، هنا يقف 
التاريخ ش��امخا باطاللته على موج بحر عم��ان الهادىء، وخلف المدينة 

التاريخية جبال شماء صلدة صامدة تعلو مباني المدينة العتيقة.
تجوال: يوسف بن أحمد البلوشي

حارات وبيوت قديمة
تشكل مزارا سياحيا لم يستغل.. !

»                « تتجول في أزقة والية مطرح

لماذا ال تحول المنازل 
إلى متاحف صغيرة 

ومطاعم أكالت عمانية 
ونزل صغيرة للسياح..؟ 
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مسقط - العمانية 

 تش��تهر محافظ��ة مس��قط ببحرها 
الهادئ وش��واطئها الذهبي��ة الجميلة 
وتوج��د أفضله��ا ف��ي ق��رى صغي��رة 
محيط��ة بها وه��ي الجص��ة والخيران 
والس��يفة ويتي وتتميز بأج��واء هادئه 
وخالب��ة تج��ذب الس��ياح م��ن داخ��ل 
واالستجمام  للتخييم  الس��لطنة  وخارج 
والغوص مما ش��جع الكثير من الشباب 
العماني على تأس��يس شركات سياحية 
خاصة لتنشيط حركة السياحة البحرية.

 وم��ن هذه الش��ركات ش��ركة نجمة 
البح��ر للس��ياحة البحري��ة التي تصنف 
ضم��ن الش��ركات الصغي��رة والتي تم 
تأسس��يها عام 2011م كمش��روع في 
مج��ال الس��ياحة البحرية حل��م طموح 
تحول الى واقع على يد مالكها س��عيد 
ب��ن حبي��ب الرحبي م��ن أهال��ي يتي 

بوالية مسقط .
 ونجم��ة البح��ر عب��ارة ع��ن ش��ركة 
س��ياحية لمرتادي البحر تضم س��فينة 
خش��بية تراثي��ة ذات طراز كالس��يكي 
وق��ارب رح��الت س��ياحية بط��ول )40( 
قدمًا ومخيم سياحي بجزيرة "الخيران" 
وبموظفين ال يزيد عددهم عن خمسة 
ه��م المال��ك وأف��راد عائلت��ه األربع��ة 
الذين يعملون كقباطنة س��فن إضافة 
ال��ى مهام الش��ركة اإلداري��ة والمالية 
والتس��ويقية لتتق��دم بثب��ات ونج��اح 
ف��ي تس��ويق واس��تقطاب المزيد من 
الس��ياح في عالم ال يخلو من التحديات 
الكبيرة كالمنافس��ة وموسمية الزبائن 
وتعقي��دات االج��راءات وغ��الء المواقف 

المخصصة للسفن.
ضعف سيولة

 يقول سعيد الرحبي أن فكرة تأسيس 
شركة س��ياحية كانت بذهني منذ فترة 
خاصة بعد تقاعدي من عملي بالبحرية 
الس��لطانية العماني��ة والتحاقي بعدها 
كقبط��ان س��فينة ف��ي ع��دة ش��ركات 
س��ياحية حي��ث اطلع��ت عن ق��رب في 
هذا المجال الس��ياحي وتش��جعت بعد 
دراسة مس��تفيضة على تأسيس شركة 
س��ياحة بحري��ة رغ��م ضعف الس��يولة 
ولكن بتضافر العائلة تم ش��راء سفينة 
تقليدي��ة وبعدها بفترة تم ش��راء قارب 
سياحي وما زال الطموح كبيرا في مجال 
الس��ياحة البحرية رغم اننا م��ا زلنا في 
بداية الطريق، والشركة استفادت عام 
2015 م��ن صندوق الرف��د بدعم مالي 
كان بمثابة االحتياط للش��ركة الوليدة 
تجاه اي عقبات قد تصادفها مس��تقبال 

ويتم سداده باألقساط المحددة.
 ووض��ح بأن نجم��ة البحر الس��ياحية 
تس��يّر رحالت بحرية عديدة أهمها في 
الفترة الصباحية لمشاهدة الدالفين او 

الس��باحة معها ورحالت الغداء والصيد 
وأعياد الميالد وكذلك رحالت المس��اء 
كرح��الت مش��اهدة غ��روب الش��مس 
والمبي��ت وحف��الت العش��اء والرحالت 

الخاصة وغيرها.
الرح��الت  ان ه��ذه  الرحب��ي  وق��ال   
تختل��ف حس��ب التوقي��ت الزمني فهي 
تنش��ط في الش��تاء العت��دال الطقس 
وتخف في الصيف الرتفاع درجة الحرارة 
والرطوب��ة وتختل��ف كذلك م��ن حيث 
المدة فالمجموعات الس��ياحية محددة 
بوقت زمني ما بين الس��اعتان إلى يوم 
كام��ل حس��ب ن��وع الرحل��ة ووقتها أو 
العدد وكذلك األس��عار تتفاوت حس��ب 
الع��دد ووقت الرحل��ة وتوقيتها، وهذه 
الرح��الت تصاحبها باق��ة من الخدمات 
والفعاليات الترفيهية كالغداء والعش��اء 
ورك��وب ق��وارب التجدي��ف والق��وارب 
وألعاب  السطحية  والسباحة  المطاطية 
كرة الطائرة واليد والقدم على الشاطئ 
ومس��ابقات ثقافي��ة وحف��الت الش��واء 
وغيره��ا من الفعاليات التي تكون عادة 

مصاحبة لهذه الرحالت.

ذروة
 وتعتب��ر فت��رة ال��ذروة في الس��ياحة 
البحري��ة في الس��لطنة خ��الل الفترة ما 
بين ش��هري اكتوبر وابريل من كل عام 
ويش��كل العماني��ون قراب��ة %60 من 
نسبة الزبائن والنسبة الباقي للوافدين 
خاصة األوروبيي��ن واغلبهم من األلمان 
مش��اهدة  رح��الت  أم��ا  والفرنس��يين، 
الدالفي��ن والس��باحة معه��ا فليس لها 
مس��ار مح��دد إذ هي تحدد وف��ق تواجد 
الدالفين ولكنها عادة ما تكون في عمق 
بحري عمان والعرب مثل السيفة والفحل 
وقريات. والتحديات التي تواجه الشركات 
الس��ياحية كثي��رة منها ضعف الس��يولة 
المالي��ة خاص��ة لمث��ل هذه المش��اريع 
التي تتطلب س��يولة مالية تصل لمئات 
اآلالف من الرياالت وارتفاع كلفة ايجارات 
المواقف في الميناء وهي مشكلة يعاني 
منها كافة مالكي الس��فن والقوارب، غير 
انه ت��م تخفيضها إلى النصف بالنس��بة 

للمرخصين للعمل السياحي.
جمي��ع  من��ه  يعان��ي  تح��د  وهن��اك   
المش��تغلين بالس��ياحة البحرية يتمثل 
في موسمية العمل وذلك بسبب ظروف 
الطقس في البلد حيث تنش��ط السياحة 
البحري��ة خالل فص��ل الش��تاء وتضعف 
وتق��ل خالل فترة الصي��ف ، وكحل لهذا 
التحدي المس��تمر تعمل الشركات على 
إجراء خصوم��ات وع��روض مميزة على 
األس��عار تصل ل� %50 وأحيانا ل� 60% 
خالل فترة الصيف وذلك لتحريك العمل 
ع��وض التوقف نهائي��ا فيما تعول خالل 
أش��هر العام اآلخر على السوق المحلية 

من العمانيين والجاليات األخرى.

مسقط -             

تساهم الش��ركات السياحية ومنها 
ش��ركة نجمة البحر للسياحة في إثراء 
الس��ياحة العمانية وذل��ك من خالل 
تعري��ف الس��ياح م��ن داخ��ل وخارج 
الس��لطنة باألماكن البحرية العمانية 

التي تمتد على طول خطوط الرحالت 
التي تس��يرها الش��ركة او تكون هي 
بحد ذاتها هدفا للرحلة )يقوم قباطنة 
المرش��د  ب��دور  والق��ارب  الس��فينة 
الس��ياحي( حي��ث تمر رح��الت الغداء 
بالبس��تان وبر الجص��ة ويتي وصوال 
إل��ى جزيرة بندر الخي��ران التي يتوفر 

بها كذلك مخيمّ مجهز للمبيت، فيما 
تمر رحالت مشاهدة الغروب بالبستان 
وقنتب وحرامل وسداب وجبل العالي 
وقصر العلم العام��ر وقلعتي الجاللي 
والميران��ي وصوال إل��ى مطرح حيث 
تت��م مش��اهدة الغ��روب بالقرب من 

ميناء السلطان قابوس السياحي.

إثـــــراء 
السياحة 

أخبــار

باريس- وجهات

أدت الهجم��ات اإلرهابي��ة الت��ي 
الفت��رة  خ��الل  فرنس��ا  ه��زت 
األخيرة إل��ى عزوف الس��ياح عن 
زي��ارة البالد، بجان��ب الفيضانات 
واإلضراب��ات التي س��اهمت ايضا 

في التأثير عن تدفق السياح.
فرنس��ا  س��ياح  ع��دد  وتراج��ع 
ب��اآلالف، حي��ث فق��دت العاصمة 
 750 نح��و  باري��س  الفرنس��ية 
مليون أورو من مداخيل السياحة، 
كم��ا تراجع��ت حج��وزات الفنادق 

ب�11.4 في المئة.
ولعبت الفيضان��ات واإلضرابات 
تراج��ع  ف��ي  دورا  األخ��رى  ه��ي 
سياح فرنسا ب�7 في المئة. وقال 
رئيس  فاليطوك��س،  فرديري��ك 
مجل��س الس��ياحة ف��ي باري��س 
»ح��ان الوق��ت لن��درك أن قط��اع 
الس��ياحة يم��ر بفت��رة كارثي��ة، 
نحتاج اآلن إلى استثمارات ضخمة 

جديدة«.
نص��ف  نح��و  فرنس��ا  وفق��دت 
زوارها من الصين، خالل النصف 
األول م��ن الع��ام الج��اري، وثلث 
س��ياحها م��ن روس��يا والربع من 

السياح اإليطاليين.

تراجع أعداد السياح 
إلى األردن 0.5 %

عمان -وجهات

إي��رادات األردن من  انخفض��ت 
الس��ياحة بنس��بة 0.5 في المئة، 
خالل األشهر الخمسة األولى من 

العام الجاري.
إن  الخمي��س،  األردن،  وق��ال 
إيرادات��ه من الس��ياحة انخفضت 

إلى 1.55 مليار دوالر.
ويسهم قطاع السياحة األردني 
بنس��بة 13 في المئة م��ن الناتج 
المحل��ي اإلجمالي، وه��و مصدر 
رئيس��ي للعمل��ة الصعب��ة الت��ي 
يعتم��د عليه��ا األردن، إلى جانب 
تحوي��الت المغتربي��ن، في دعم 

ميزان المدفوعات.
رس��مية  إحصائي��ات  وكان��ت 
الس��ياحة  وزارة  ع��ن  ص��ادرة 
األردنية أظهرت أن عدد الس��ياح 
الذي��ن زاروا الب��الد ف��ي 2015، 

انخفض بنحو 9.7 في المئة.

فرنسا تواجه 
مشكلة سياحية 

   ضعف السيولة تواجه تأسيس شركات بحرية خاصة

الدالفين وغروب الشمس 
متعة السياحة البحرية في مسقط

سعيد الرحبي:
موسمية العمل من أكتوبر إلى أبريل 

و60 % سياحنا عمانيون
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مع جني ثمار الحمالت الترويحية لوزارة السياحة في األسواق العالمية

توقعات بموسم سياحي شتوي كبير في السلطنة

أنهى قطاع الفنادق في السلطنة استعداداته 
للموس��م الس��ياحي الجديد وال��ذي يتوقع ان 
تش��هد فيه الس��لطنة نموا في أعداد الس��ياح 
الذي��ن يتوق��ع وصولهم إل��ى الس��لطنة بعد 
الجهود الترويجية والتس��ويقية التي قامت بها 

وزارة الس��ياحة بالتعاون مع الفنادق والشركات 
الس��ياحية ط��وال الفت��رة الماضي��ة من خالل 
المع��ارض والج��والت الترويجية ف��ي عدد من 

الدول المصدرة للسياح.
ويتوقع مس��ؤولو الفنادق الذين التقت معهم 

"وجهات" ان يش��هد هذا الموس��م نجاحا جيدا 
م��ن حيث األفواج الس��ياحية التي س��تأتي إلى 

سوق السلطنة.
بينما أكدت فنادق أخرى أن ما تحقق خالل هذا 
الموس��م س��واء في عيد الفطر او االضحى كان 

بالفعل نجاحا جيدا في نس��بة االش��غال بجانب 
نجاح حملة اكتش��ف عمان في هذا الصيف التي 
كانت إضافة جيدة للفنادق مع االسعار التي تم 

طرحها للسوق المحلي والخليجي.

استطالع: يوسف بن أحمد البلوشي

نونو نيفاس:
السلطنة وجهة جاذبة للسياح

ق��ال نونو نيف��اس مدير ع��ام إدارة 
ع��ن  مس��قط«  ان  »ب��ارك  فن��دق 
السياحي  للموسم  الفندق  استعدادات 
الجديد: س��يركز كل من فندقي بارك 
إن بإش��راف راديسون مسقط، وبارك 
إن بإش��راف فندق وش��قق راديس��ون 
الدق��م عل��ى رض��ا الن��زالء، واألم��ن 
وتنظي��م  واإلس��تدامة،  والس��المة، 
تس��تهدف  الت��ي  الفن��دق  عملي��ات 
والمؤتمرات،  والمع��ارض  اإلجتماعات 

وهذا من ش��أنه أن يعزز ويس��هل الس��فر ألغراض العمل واإلسترخاء 
بأسعار تنافسية. باإلضافه إلى ذلك، سنركز على إستراتيجية التعمين 

لتطوير وتوظيف المواهب العمانية.  
وع��ن دور الحم��الت الترويجي��ة في ج��ذب أكبر عدد من الس��ياح قال 
نيفاس: ان نتائج هذه الحمالت سيكون من خالل زيادة عدد المسافرين 
والزوار الى الس��لطنة خالل هذا الموس��م والذي بدوره سيجذب السياح 
م��ن وجه��ات مختلفة، كما سيس��اعد على زيادة عدد المس��افرين على 

تنشيط قطاع الضيافة لزيادة العرض والطلب فيما يخص الضيافة.
وس��تكون الس��لطنة معروفة كواحدة من وجهات السياحة والعمل، 
وتقوم وزارة السياحة بالس��لطنة على تطوير عدد كبير من المرافق 
وعل��ى تنفيذ عدد من المش��اريع التي تس��هم في ازدهار الس��ياحة. 
لذا، ستكون الس��لطنه وجهة دائمة وليست موسمية بسبب األنشطة 
المرافق��ة ألج��واء وطبيعة عمان المميزة لجعلها وجهة س��ياحية على 
م��دى الع��ام، كما س��تجذب العديد م��ن العائ��الت لإلس��تمتاع بجمال 

الطبيعة في عمان. 
وقال: ان هذا الموس��م س��وف يكون أكثر معززا بالسياح ألن أنشطة 
التسويق من قبل وزارة السياحة بالتعاون مع فئات السياحة المختلفة، 
نطم��ح ان يج��ذب ع��دد كبي��ر من ال��زوار للس��لطنة، كم��ا أن عدد من 
المش��اريع الهامة قائمة بما فيها التأشيرة اإللكترونية، ومطار مسقط 
الدول��ي ومط��ار صالل��ة، وميناء الس��لطان قاب��وس الس��ياحي وميناء 
صاللة وميناء خصب جنبا إلى جنب مع إنش��اء معرض عمان للمعارض 
والمؤتم��رات، حي��ث تتطلع عم��ان لتصبح وجه��ة عالمي��ة لإلجتماعات 
والمع��ارض والمؤتم��رات بع��د أن أصبحت مرك��زا للرح��الت القصيرة 
لس��ياح الخليج العربي، ولذا فإن السلطنة مستمرة على تطوير وتنفيذ 

واستثمار عدد من البنية األساسية.
باإلضافة إلى ذل��ك، أدى زيادة عدد رحالت الطي��ران العماني-الناقل 
الوطني للس��لطنة، وزيادة القدرة اإلستيعابية لرحالت الطيران األخرى 
إلى توس��عة مطاري مس��قط وصاللة الدوليين، حيث أن توسعة مطار 
صاللة القائمة س��وف تستوعب مليون مسافر سنويا، أما مطار مسقط 
الدولي الجديد س��وف يس��توعب 12 مليون مسافر س��نويا في المرحلة 
األولى من التوسعة، كما ان تحويل ميناء السلطان قابوس إلى سياحي 

سيعمل في رفد القطاع السياحي.

رشا المدني:
استعداد مبكر واشغال كبير

تق��ول رش��ا المدن��ي رئيس��ة قس��م 
المطاع��م والصاالت ف��ي فنادق منتجع 
اس��تعدادات   : برالجص��ة  ش��انغريال 
الفندق على ات��م الجاهزية خاصة وان 
الموسم السياحي يبدو انه سيبدأ مبكرا 
هذا العام. وقالت، إن نسبة اإلشغال في 
الفن��ادق تبدو عالي��ة ومرتفعة مقارنة 
م��ع نف��س الفترة م��ن الع��ام الماضي 
خاص��ة وان إجازة عي��د األضحى اعطت 
دافعا للس��ياح لزيارة الس��لطنة خاصة 

من دول الخليج العربية.
ان حم��الت الترويج التي قامت بها وزارة الس��ياحة في البلدان المصدرة 
للسياحة وفي المعارض الخارجية كان له اثر كبير على الحركة السياحية 
الى الس��لطنة وبالفعل نحن اليوم نش��هد حركة سياحية كبيرة مع بداية 
الموس��م السياحي. وأكدت ان هناك عددا كبيرا من الفنادق الجديدة التي 
ستدخل السوق في محافظة مسقط مما يزيد من المنافسة لجذب أعداد 

كبيرة من السياح والترويج للسلطنة سياحيا في األسواق الدولية.
وتتمنى رش��ا المزيد من الحمالت الترويجية في أسواق جديدة من أجل 
اكبر عدد من الس��ياح والتعريف بالس��لطنة خاص��ة وان هناك الكثير من 

السياح الذين يسمعون عن السلطنة ويودون زيارة السلطنة.
وقال��ت: ان الفن��دق ش��هد زي��ادة كبي��رة في اإلش��غال في ش��هر يوليو 
الماض��ي وه��ي تعتبر األكبر منذ افتتاح الفندق ف��ي 2007 في مثل هذه 
الفترة عن األعوام الس��ابقة.  وهذا مؤش��ر جيد للغاية على حضور عمان 
كوجهة سياحية عالمية في ظل ما تملكه من مقومات سياحية متنوعة ال 

تضاهى حتى في كثير من دول العالم.
واكدت رش��ا ان الجهد الكبير الذي قام به مكتب التمثيل الس��ياحي في 
فرنس��ا كان ل��ه دور كبير في الترويج للس��لطنة في ورش��ة العمل التي 
قامت بها وزارة الس��ياحة بالتعاون مع الفنادق خالل ش��هر مايو الماضي 

مما كان له أكبر االثر في الترويج للسلطنة في السوق الفرنسي.

اهتمام سياحي أوروبي بالسلطنة
ق��ال رامي فرحات، مدي��ر إدارة المبيعات والتس��ويق 
بفندق قصر البستان؛ عن استعدادات الفندق للموسم 
الشتوي: ان فندق قصر البستان لديه عالقات قوية مع 
الشركاء والعمالء من خالل شبكة سفر. وحضورنا في 
الس��وق لمدة 31 عاما ي��زداد على مر الس��نين وفريق 
المبيع��ات يك��رس دوره ف��ي تقوية العالق��ات مع هذه 
الش��بكة ذات القيم��ة الكبيرة وفي نف��س الوقت صنع 

عالقات جديدة.
وأضاف: ان الترويج السياحي للفنادق في تزايد حيث 
ان هناك خططا مستقبلية إلنشاء فنادق جديدة والتي 

ستلعب دورا مهما في استقطاب المزيد من السياح.
وع��ن أث��ر حم��الت التروي��ج على ج��ذب الس��ياح من 
أوروبا؛ قال رامي فرحات: كل الجهات المختصة ووزارة 
الس��ياحة تعمل مع بعض وتقوم على ترويج السلطنة 
ف��ي الخ��ارج لجل��ب الس��ياح وذل��ك من خ��الل حضور 
المع��ارض الس��ياحية العالمي��ة وم��ن أهمها األس��واق 
األوروبية لجعل حضور السلطنة في األسواق المختلفة 
ملحوظ وجذاب، وهناك اثر ملحوظ لهذه الحمالت حيث 
ان األس��واق األوروبية ما زالت مهتمة لزيارة الس��لطنة 
ورؤيتها لعمان كوجهة سياحية متميزة. وهذا يؤكد من 

خالل تزايد نسب التشغيل دائما بعد الصيف.

أكبر عباس: متفائلون بالموسم الجديد في »ذا فيو عمان«
ق��ال أكبر عب��اس مدير منتج��ع ذا فيو عم��ان في والية 
الحمراء انه تم اعتماد أس��عار التعاقد مع منظمي الرحالت 
الرئيس��ية، كما تم تطوير الخدمات والتس��هيالت لتجربة 
أفض��ل للس��ياح خ��الل الموس��م الس��ياحي الجدي��د في 
الس��لطنة. وأش��ار إلى انه تم تزويد المشغلين في أوروبا 
بمعدالت أسعار التعاقد، وتم إعتماد قائمة طعام أوروبية 
خاص��ة لضمان رضا ال��زوار. وقال عباس: ان��ه مع الدعم 
المق��دم من قبل وزارة الس��ياحة ومع الترويج الفاعل من 

الفندق، نحن متفائلين بالموسم القادم.

رامي 
فرحات:

■ أكبر عباس

■ رامي فرحات

■ رشا المدني■ نونو نيفاس
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د. خالد بن عبدالوهاب البلوشي

سياحة بال سياح
َكزَرْع بال ماء

على الرغم من جهود المس��ؤولين 
القائمي��ن عل��ى صناع��ة  الس��ياحة 
والت��ي تعمل بص��دق عل��ى اجتذاب 
الس��ياحة العالمي��ة واإلقليمي��ة إلى 
السلطنه، إال أن جميع هذه المساعي 
رغ��م نجاح البعض منها نس��بيا، لم 
يحقق الهدف المنش��ود ف��ي اجتذاب 

السياح إلى السلطنة.
والمنتجع��ات  الش��واطئ  لدين��ا 
والفن��ادق والبيئ��ة الجذاب��ة، إال أنها 
تعاني م��ن ع��دم اإلقبال المنش��ود 
ب��ل إن البعض منها على وش��ك أن 
ينه��ار وذلك نتاج م��ا تمر به صناعة 

السياحة في العالم من ركود.
فقد بدأ الرأي العام في انتقاد وضع 
القطاع الس��ياحي ومكررا الش��كاوى 
بأنه البد وأن يكون الترويج السياحي 
للس��لطنة موجها وبشدة نحو القارة 
األوروبي��ة كونه��ا الراب��ح األكبر من 

انخفاض أسعار النفط العالمية.
وفي جانب آخر أشارت بعض اآلراء 
إلى أن مساعي الحكومة نحو اجتذاب 
الس��ياحة العالمي��ة إل��ى الس��لطنة 
جميعها موجهه إل��ى مدينتين فقط 
وهما مس��قط وصاللة وت��م تغييب 
باقي الم��دن اآلخرى وهو أمر بحاجة 

الى أن يتم إعادة النظر فيه.
إن أزم��ة القط��اع الس��ياحي ف��ي 
العال��م أخذت تتفاقم بعد المش��اكل 
األمنية التي تمر بها بعض العواصم 
العالمي��ة وخاصة ف��ي أوروبا، لذلك 
وج��ب علينا توس��يع رقع��ة الترويج 
الداخلي لباقي الواليات في السلطنة 
وتوجي��ه اإلع��الم الس��ياحي خاصة 
نح��و الوالي��ات الحدودية لم��ا تتمتع 
ب��ه م��ن ق��رب جغرافي ل��دول لديها 
فائض س��ياحي كبير. ومن األهمية 
بم��كان تطوي��ر المراف��ق الخدمي��ة 
وااليوائية وزيادتها في تلك الواليات 
أو المحافظات التي تمثل ذات جدوى 

اقتصادية ووجهة سياحية.
عل��ى جان��ب آخ��ر، ي��رى البع��ض 
أن ال��كادر البش��ري ال��ذي يدير هذه 
الصناع��ة البد وأن ين��ال جانب كبير 
م��ن االهتم��ام، حي��ث ن��رى أن جل 
االهتم��ام موجه نحو المس��تثمرين 

فقط !.
كم��ا نتمنى تفعيل الق��رارات التي 
تفسح المجال للعديد من الجنسيات 
بالدخ��ول إل��ى الس��لطنة، بحي��ث ال 
تكون مجرد قرارات حبيس��ة األدراج، 
فق��د حان الوق��ت ألن نعي��د صياغة 
العدي��د م��ن القواني��ن الت��ي ه��ي 
فع��ال عائق نح��و نمو الس��ياحة في 
الس��لطنة، حت��ى نكس��ب حصة من 
األف��واج الس��ياحية العالمي��ة الت��ي 
تش��كل م��ردودا عل��ى االقتص��ادات 

المحلية والعالمية والناتج القومي.
وإال م��ا الفائ��دة م��ن توفي��ر آالف 
الغ��رف الفندقية وتعدي��ل القوانين 
االس��تراتيجية  الدراس��ات  وعم��ل 
الوطنية، ف��ي وقت األب��واب مازالت 

مغلقة أمام التدفق السياحي!.

وجهة نظر

صاللة ــ  

نج��ح مط��ار صالل��ة الجديد ال��ذي تم 
أفتتاح��ة في نوفمبر م��ن العام الماضي، 
في اس��تقبال وإنهاء إجراءات السفر ألكثر 
من 284 ألف زائ��ر وصلوا إلى المحافظة 
خالل موس��م الخري��ف الجاري ب��دءًا من 
15 يوني��و الماض��ي، حيث كش��فت آخر 
اإلحصائيات الصادرة عن المركز الوطني 
زوار  ع��دد  أن  والمعلوم��ات  لإلحص��اء 
الخري��ف تجاوز 529 ألف زائ��ر، قرابة 93 
ألف��ا منهم قدم��وا عبر الرح��الت الجوية 
الواصلة إلى مطار صاللة حتى نهاية يوم 
15 أغسطس الجاري والتي وصل عددها 

إلى 2263 رحلة محلية ودولية.
 وقال س��الم بن عوض اليافعي المدير 
الع��ام لمط��ار صالل��ة: أن إدارة المط��ار 
عملت على االستعداد مسبقًا بشكل جيد 
للتعامل مع الزيادة المتوقعة خالل موسم 
الخري��ف، وعل��ى الرغم من تج��اوز العدد 
للتوقع��ات، نجح المطار ف��ي التعامل مع 
الزيادة اإلس��تثنائية في أعداد الزوار عن 
المتوس��ط العام والت��ي وصلت إلى أكثر 
من 90 أل��ف راكب، باحترافية تامة، حيث 
ال يستغرق الزائر بالمتوسط سوى دقائق 
قليل��ة إلنهاء إجراءات الوصول واس��تالم 
الحقائ��ب واألمتعة ومغادرة مبنى المطار 
بغض النظر عن مواعيد وصول الرحالت، 
وه��ذا يدل عل��ى الكف��اءة العالي��ة التي 
تتمتع بها مرافق مط��ار صاللة وموظفو 
المطار على اخت��الف مواقعهم والجهات 
التابعين لها من شركائنا اإلستراتيجيين 
والذي��ن عمل��وا كفريق واح��د في خدمة 

زوار المحافظة.
 

أداء
 من جهته، تحدث مدي��ر العمليات في 
المط��ار، عل��ي بخيت بيت فاض��ل قائاًل : 
عندما ي��زداد أعداد المس��افرين، يصبح 
أداء الموظفين هو أس��اس النجاح، ولقد 
اس��تطاع فري��ق العمل في مط��ار صاللة 
أن يق��دم المس��توى المخطط له ويقدم 
أداًء اس��تثنائيًا عبر اس��تقبال آالف الزوار 
ف��ي الي��وم الواح��د س��واء القادمين أو 
المغادري��ن من دون حدوث أي تأخير في 
إنهاء إجراءات السفر أو عمليات التفتيش 
واس��تالم وتس��ليم األمتعة الش��خصية، 

نحن فخورون بالفعل ب��أداء فريق العمل 
المتكامل الذي يتطور يومًا بعد يوم من 

جميع الجهات العاملة في المطار.
 وق��ال هش��ام عبدالمجيد أح��د الزوار 
القادمي��ن إل��ى المحافظ��ة م��ن دول��ة 
أس��افر   : المتح��دة  العربي��ة  االم��ارات 
دوم��ًا بحك��م عملي أو بغرض الس��ياحة 
م��ع العائلة إل��ى جهات مختلف��ه إقليميا 
ودولي��ًا، وأتفهم ح��االت التأخير التي قد 
تقع في بع��ض المط��ارات نتيجة ارتفاع 
القادمين والمغادرين  المسافرين  أعداد 
في نفس الوقت، لقد توقعت أن تستغرق 
إنهاء إج��راءات وصولي إلى مطار صاللة 
بع��ض الوق��ت نتيج��ة الضغ��ط ال��ذي 
يتعرض ل��ه المط��ار بحك��م أن الجميع 
يريد القدوم واالستمتاع باألجواء الرائعة 
لمحافظ��ة ظف��ار خالل موس��م الخريف، 
بصراح��ة فوجئ��ت بالس��رعة واالحتراف 
ال��ذي تمت ب��ه اإلجراءات، خ��الل دقائق 
فق��ط كنت خ��ارج مبن��ى المط��ار، إنها 
تجربة جيدة جدًا وتس��تحق اإلشادة، هذا 
فض��اًل عن التعامل الطي��ب الذي تلقيته 
وأسرتي وهذا ليس بغريب على الضيافة 

العمانية المعروفة.
 

تطور
 ام��ا محمد ب��ن حم��ود الحضرمي أحد 
المواطني��ن القادمين لزي��ارة المحافظة 
الدائمي��ن  ال��زوار  م��ن  أن��ا   : فيق��ول 
للمحافظة كل عام خالل موس��م الخريف، 
وأفضل الس��فر جوًا على القيادة لمسافة 

تزيد ع��ن األل��ف كيلومتر من مس��قط، 
في هذا العام ش��هدنا تطورًا ملحوظًا في 
أداء المط��ار والفريق العام��ل هنا والذي 
قابلنا بكل ترحاب على الرغم من مظاهر 
اإلره��اق البادي��ة عل��ى وجوهه��م، إنها 
جهود تس��تحق الثن��اء واس��محوا لي أن 
أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تطوير 
مستويات الخدمة لتصبح بهذا المستوى 
عل��ى الرغم من تضاعف ع��دد الزوار عن 

العام الماضي.
 يذك��ر أن مط��ار صالل��ة الجدي��د بدأ 
عملياته التش��غيلية في 15 يونيو 2015 

وأفتتح رسميا في نوفمبر من العام نفسه 
ضمن إحتفاالت السلطنة بالعيد الوطني 
ال� 46 المجيد ليشكل إضافة هامة للبنى 
األساس��ية للمحافظة والس��لطنة بشكل 
عام في إط��ار الجهود المبذول��ة لتنويع 
االقتصاد المحلي والتركي��ز على القطاع 
الس��ياحي الذي تلعب فيه المطارات دورًا 
حيويًا. ويتميز المط��ار الجديد بتصاميم 
معماري��ة عصرية ومحط��ة ركاب ممتدة 
على مس��احة تتج��اوز  65,000 ألف متر 
مربع. حيث يحظى ال��زوار بفرصة التمتع 
بخدمات عالية المس��توى، في ظل وجود 
مركز متطور لنظ��م المعلومات ووحدات 
مناولة األمتع��ة ومراف��ق الخدمات التي 
تش��تمل عل��ى 28 منفذ إلنه��اء إجراءات 
الس��فر والخدم��ة الذاتية، فض��اًل عن 8 
جس��ور متحرك��ة لتس��هيل حرك��ة نزول 

وصعود الركاب من وإلى الطائرات.
 كما يضم المطار الجديد أيضًا سلسلة 
واس��عة من مناف��ذ التجزئ��ة والمطاعم 
والمراف��ق الحيوي��ة الت��ي م��ن ش��أنها 
توفي��ر الراحة للمس��افرين، أبرزها ردهة 
الس��يارات  الش��خصيات ومواق��ف  كب��ار 
الق��ادرة عل��ى اس��تيعاب 1957 مركب��ة 
متضمن��ة مس��احات مخصص��ة لمواقف 
كبار الش��خصيات وس��يارات األجرة، وقد 
تم تصمي��م المطار ف��ي المرحلة األولى 
س��نويًا،  مس��افر  ملي��ون   2 الس��تيعاب 
عل��ى أن تتم مواصل��ة أعمال التوس��عة 
والتحس��ين لضمان جاهزيته الستقبال 6 

مليون مسافر في المستقبل القريب.

إنهاء إجراءات سفر أكثر من 284 ألف مسافر 

مطـار صـاللة
يستقبل 2263 رحلة طيران في شهرين

سالم  اليافعي:
استعداد مسبق للتعامل 

م��ع الزيادة المتوقعة 
في موسم الخريف

 
علي بيت فاضل:
عندما يزداد أعداد 

المسافرين يصبح أداء 
الموظفين أساس النجاح

بنك صحار يجري السحب الشهري السابع لبرنامج المميز لإلدخار في بهالء
مسقط ــ  

أجرى بنك صحار مؤخرًا الس��حب الشهري 
الس��ابع لبرنام��ج الممي��ز لإلدخار لش��هر 
أغس��طس ف��ي فرعه بوالية به��الء؛ وذلك 
تحت رعاية الش��يخ عبدالعزيز بن سالم بن 

سيف آل عبدالسالم، والي بهال. 
حيث تضمنت الس��حوبات الس��حب العام 
الش��هري على جائزة 10,000 ريال عماني، 
والس��حب الخ��اص على حس��ابات االطفال 
عل��ى جائزة قيمته��ا 1,000 ري��ال عماني، 
والس��حب المخصص للنس��اء عل��ى جائزة 
10,000 ري��ال عماني )مقس��مة  قيمته��ا 
على فائزتين( و السحب الخاص على جائزة 

قيمتها 10,000 ريال عماني. 
وكان البن��ك ق��د أج��رى في وقت س��ابق 
س��حوبات الف��روع المضمون��ة وذل��ك في 

الفرع الرئيس��ي، حيث ت��م اإلعالن عن فوز 
27 من س��عداء الحظ بواقع فائز واحد من 
كل فرع من فروع بنك صحار بجائزة قيمتها 
1000 ريال عماني، وبذلك ش��هد السحب 
الش��هري مكافأة 32 زبون��ًا من زبائن بنك 

صحار بجوائ��ز تزيد قيمتها ع��ن 55,000 
ريال عماني ضمن مختلف فئات السحوبات.

ومث��ل بنك صح��ار ف��ي الحف��ل كل من 
خميس بن مسعود الرحبي – مساعد مدير 
ع��ام أول للف��روع ورئي��س قس��م التجزئة 

المصرفي��ة باإلناب��ة ببن��ك صح��ار، وعامر 
حمود الحبس��ي، المدي��ر اإلقليمي لمناطق 
الداخلي��ة ببن��ك صح��ار، وحمد ب��ن ناصر 
الهنائ��ي، مدي��ر فرع بن��ك صح��ار بوالية 
به��الء، إلى جان��ب موظفين الف��رع الذين 

استقبلوا المدعوين من زبائن البنك. 
وعلق خميس بن مس��عود الرحبي قائاًل: 
لقد قمن��ا بتطوير برنام��ج المميز لالدخار 
بهدف غ��رس ثقافة االدخ��ار والتوفير بين 
زبائنن��ا الكرام ومكافأتهم عل��ى ذلك، مما 
س��يكون له أث��رًا إيجابي��ًا عل��ى تحفيزهم 
لإلدخار. برنامج المميز لإلدخار هو احد اكثر 
الطرق العملية والمثالية لألشخاص الذين 
لديهم الرغبة للتوفير، باإلضافة إلى كونه 
يتي��ح خيارات متعددة للف��وز بجوائز نقدية 

تساهم في تغيير حياة الزبون لألفضل.



9 الثالثاء  20 سبتمبر 2016

مسقط ــ  

يعد كهف الهوتة واح��دًا من أكثر المواقع 
جذبًا للسياح، كما يعد أول كهف يتم افتتاحه 
أم��ام الحركة الس��ياحية في منطق��ة الخليج 
مس��جاًل قرابة 75 ألف زائر سنويًا قبل إغالقه 

للصيانة في الفترة السابقة.
للتنمي��ة  العماني��ة  الش��ركة  وأفتتح��ت 
ف��ي  رس��ميًا  الكه��ف  )عم��ران(  الس��ياحية 
التاح��ة  الج��اري،  س��بتمبر  م��ن  الخام��س 
الفرصة للزوار لزيارة هذا المقصد الس��ياحي 
البارز وإستكش��افه بحلته الجدي��دة التي تم 
تصميمه��ا لتقدي��م تجربة متمي��زة ومثرية 
نظرًا لما تتميز به س��لطنة عمان من مواقع 

طبيعية وأنظمة كهفية متفردة.
وتش��مل التجربة الجدي��دة لكهف الهوتة 
تدشين موقع إلكتروني جديد ونظامًا للحجز 
اإللكترون��ي ت��م تفعيله ف��ي ي��وم اإلفتتاح 
الرسمي، سعيًا لتقديم خدمات بجودة أفضل 
وضمان إجراء الحجوزات الالزمة مس��بقًا وفق 
باق��ات وبرام��ج س��ياحية متنوع��ة ومحددة 

بحسب رغبة الزائر.
كم��ا ينقل القط��ار الكهربائ��ي الوحيد في 
عم��ان الزوار والعائالت م��ن مركز الزوار إلى 
الكهف. هذا الى جانب المعرض الجيولوجي 
الذي يعرفهم على تفاصيل وأس��رار  تش��كل 
الكهف عب��ر الس��نين، إضافة ال��ى المرافق 
األخ��رى كمتج��ر الهداي��ا ورك��ن األطف��ال 

والمطعم، التي تضفي تجربة سياحية ممتعة 
لألفراد والعائالت.

وق��ال المهندس خال��د بن محم��د ميرزا، 
مدير تطوير مش��اريع بش��ركة عمران: كهف 
الهوتة هو أول كهف تم إفتتاحه للسياح في 
منطق��ة الخليج في نوفمب��ر 2006 ، وإيمانًا 
منا بأهميته البالغة كموقع سياحي وطبيعي 
ج��اذب، حرصنا على إج��راء أعم��ال الصيانة 
بدق��ة تامة وضمان معالج��ة جميع الجوانب 
المتأث��رة بالتس��ربات المائي��ة ف��ي الفت��رة 
الس��ابقة. وقد عملت »عمران« بشكل وثيق 
مع وزارة الس��ياحة لتطوير مرافق المش��روع 

وتقديم تجربة سياحية مرموقة لزواره.

وأضاف المهندس خالد قائاًل: نحن فخورون 
بإعادة إفتتاح الكهف ونس��عى إلضفاء بصمة 
س��ياحية متجددة لدى الزوار من المواطنين 
والمقيمين وكذلك الس��ياح على المس��توى 

اإلقليمي والعالمي.
جدي��ر بالذكر أن كهف الهوت��ة يمتد على 
مس��افة 4.5 كل��م إجم��ااًل، وتبلغ المس��افة 
المخصص��ة لل��زوار 500 مت��ر. ه��ذا ويضم 
المع��رض الجيولوجي أكثر م��ن 150 قطعة 
أثرية من الصخور والمواد الطبيعية النادرة، 
إضافة الى مواقع تفاعلية تعرف الزائر بالحقب 
الجيولوجية التي تشكل عبرها نظام الكهف 

والهوابط والصواعد المختلفة بداخله.

تم تحويل مسؤولية تطوير الكهف لشركة 
عم��ران م��ن قبل وزارة الس��ياحة ف��ي األول 
من يوني��و 2015م، وقد قام��ت عمران منذ 
تسلم المشروع آنذاك بجملة من التحسينات 
واإلصالحات ف��ي الكهف، لتع��زز من موقعه 
كإح��دى المقاص��د الس��ياحية المهمة على 

مستوى المنطقة.
ويفتت��ح الكه��ف يومي��ًا من يوم الس��بت 
وحتى الخميس من الس��اعة التاسعة صباحًا 
وحتى السادس��ة مس��اًء، وفي ي��وم الجمعة 
على فترتي��ن من الس��اعة التاس��عة صباحًا 
الى الثانية عش��رة ظهرًا، وثم الساعة الثانية 

ظهرًا حتى الخامسة مساًء.

بوابة قطاع السياحة مفتوحة
يوما بعد يوم يؤكد لنا قطاع الس��ياحة بأنه قادر على تعزيز تنويع مصادر الدخل 
للس��لطنة كبديل مضاف لقطاعات أخرى تش��كل بوابة المرحل��ة المقبلة. باألمس 
حققت الس��لطنة المرتبة الثامنة ضمن أبرز الوجهات السياحية من حيث اإليرادات 
من قطاع السياحة بين الدول العربية، ورغم أن المركز الثامن متأخر لبلد في وضع 
وجغرافية ومقومات الس��لطنة، ولكن أن نحقق تقدما في قطاع الس��ياحة يش��كل 
أهمي��ة وعنوانا بارزا لمرحل��ة تتطلب المزيد من االنفتاح للدف��ع بهذا القطاع إلى 
الواجه��ة من حيث جذب االس��تثمارات المحلية واألجنبية وفتح تأش��يرات الدخول 

للسياح من مختلف الدول المصدرة للسياحة.
إن تحقيق عائد 1.540 مليار دوالر من القطاع الس��ياحي في 2015 يمثل أهمية 
لمدى ال��دور الذي يمكن ان يلعبه قطاع الس��ياحة في جذب ايرادادت للس��لطنة، 
ولعلها رس��الة مهمة للمس��ؤولين بالدور الذي يمثله هذا القطاع لكي يلعب دوره 
األس��اس في التنويع االقتصادي للسلطنة وتشغيل أيدي عاملة عمانية متنوعة اذا 

ما تم تدريبها وفق اسس احتياجات سوق العمل المحلي.
ان استراتيحية السياحة العمانية يأتي اليوم دورها كبيرا في سبيل تحقيق أهداف 
وغايات مرحلة مهمة للمستقبل من أجل السير على الخطط المرسومة لبناء قطاع 
سياحي واعد يحقق األهداف العليا وبالتالي نحقق أفضل عائد من هذا القطاع على 
مدى الس��نوات المقبلة إذا س��ارت استراتيجية السياحة حس��ب ما برمج لها. سواء 
من حيث اس��تهداف نمو في أعداد السياح أو توفير غرف فندقية وايواء للسياح في 
مواقع متعددة من محافظات الس��لطنة التي تشكل كل واحدة بيئة سياحية جاذبة 

ومختلفة عن غيرها من المحافظات.
ورغم أن مؤشرات األرقام التي وضعت في استراتيحية السياحة متواضعة نوعا ما 
مقارنة مع مقومات السلطنة السياحية ألن نسبة 6 % مساهمة قطاع السياحة في 
الناتج المحلي قليلة إذا ما قيس بما تملكه السلطنة من مقومات متعددة.  وان أحد 
عشر مليون سائح مستهدفين حتى عام 2020 رقم يظل قليال مع ما نراه من أرقام 

أخرى في دول المنطقة التي قد تكون أقل منا في المقومات السياحية.
لذا علينا ان نفتح بوابة القطاع السياحي حتى نكسب مصدر دخل مهم من قطاع 

info@wejhatt.comيمثل مستقبل عمان وأبنائها.

رأي

 رئيس مجلس اإلدارة 
رئيــــــس التحــــريــــــر:

يوسف بن أحمد البلوشي

 تصدر عن:

مؤسسـة الثراء
للصحـافـة والنشــر
مسقط ــ سلطنة عمان

صندوق البريد: 1
 الرمز البريدي: 314 سلطنة عمان

 البريد االلكتروني:
 yahmedom@hotmail.com 

هــــواتف:
 المكتب:  24554488 

نـقـــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

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

سائحان يتجوالن في سوق مطرح الذي يعد أحد الوجهات السياحية التي يحرص عليها السياح أثناء زيارة السلطنة. وينتظر ان تزداد 
الحركة السياحية نحو السوق مع اقتراب الموسم السياحي مع تدفق السفن السياحية على ميناء السلطان قابوس السياحي.

يضم تشكيالت جيولوجية مثيرة

كهف الهوتة
مقص�د سياحي طبيع�ي يف�تح أبوابه للزوار

يم��تد على مس��افة 
4.5 ك���لم وتبلغ 

المسافة المخصصة 
للزوار 500 متر
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صاللة - العمانية 
تش��هد المواقع األثري��ة بمحافظة ظفار 
حركة سياحية نشطة حيث اصبحت وجهة 
سياحية فريدة تثري استراتيجية السياحة 
الثقافي��ة والطبيعي��ة بالمحافظة بش��كل 

خاص والسلطنة بشكل عام .
 وق��د بلغ ع��دد زوار مواق��ع أرض اللبان 
بمحافظة ظفار نحو 119 ألفا و 621 زائرا 
في الفترة من يناير وحتى 16 أغس��طس 
حس��ب االحصائية الواردة من دائرة مواقع 
جالل��ة  مستش��ار  بمكت��ب  اللب��ان  أرض 

السلطان للشؤون الثقافية.
 ويقوم مكتب مستش��ار جاللة السلطان 
للشؤون الثقافية بتطوير عدد من المواقع 
الخدمي��ة  بالمراف��ق  وتزويده��ا  األثري��ة 
والجمالية بهدف تعزيز الس��ياحة الثقافية 

واألثرية بمحافظة ظفار .
واجهة بحرية

 وق��ال غانم بن س��عيد الش��نفري مدير 
دائرة مواقع أرض اللبان بمكتب مستش��ار 
جالل��ة الس��لطان للش��ؤون الثقافي��ة في 
حدي��ث لوكال��ة األنب��اء العماني��ة ان��ه تم 
االنته��اء م��ن تطوي��ر الواجه��ة البحري��ة 
لمتن��زه البلي��د األثري الذي يش��تمل على 
ع��دد م��ن المقاه��ي تق��ع على الش��اطئ 
مباش��رة وس��وف تق��وم ه��ذه المقاه��ي 
بتقديم خدماتها قريب��ا للزوار إضافة إلى 
انش��اء مراكز للمعلومات في موقعي وبار 

)شصر( وسمهرم األثريين .
 وأض��اف ان المكت��ب ق��ام بوض��ع خطة 
علمي��ة لكش��ف مكنونات المواق��ع األثرية 
مش��يرا إل��ى ان المحاور الرئيس��ية للبحث 
واالستكشاف تضمنت التنقيب االثري وما 
يتصل به من دراسات علمية وتاريخية من 
أعمال مختلفة منها تصنيف القطع االثرية 
وتحليلها وتوثيقها واستخالص معلوماتها 
التاريخي��ة باإلضافة الى االعمال المتعلقة 
مخط��ط  ودراس��ة  الهندس��ي  بالجان��ب 
المدينة وترميم الجدران التي يتم الكشف 
عنه��ا من خالل التنقيب��ات األثرية لضمان 
صالبته��ا ومتانته��ا امام عوام��ل الطقس 

الخارجي بعد اجراء توثيقها.
 ووض��ح مدير دائرة مواق��ع أرض اللبان 
بمكتب مستش��ار جاللة السلطان للشؤون 
الثقافية أن البحث والتنقيب واالستكشاف 
للمواق��ع األثري��ة اش��تملت عل��ى أعم��ال 
التطوير والتهيئة لتس��هيل وصول ودخول 
الزوار له��ذه المواقع بعد اش��هارها عالميا 
مشيرا الى إنشاء متحف أرض اللبان الذي 
تم افتتاحه ع��ام 2007م ليكون الحاضنة 
الرئيس��ية لعرض جميع الم��واد المتحفية 
التي تق��دم بدورها عرضا لجميع المراحل 
التاريخي��ة الت��ي مرت به��ا محافظة ظفار 
عب��ر حق��ب زمني��ة مختلف��ة من��ذ العصر 
الحجري المتقدم وحتى الفترة االسالمية.

التطوي��ر  أعم��ال  بي��ن  إن م��ن   وق��ال 
بالمواقع إنش��اء ممرات للمشاة وتزويدها 
باإلن��ارة وتركيب لوحات ارش��ادية تحتوي 
عل��ى معلومات مختص��رة ألب��رز المعالم 
التي تم الكش��ف عنها من خالل التنقيبات 
االثري��ة إضاف��ة إل��ى انش��اء دورات مي��اه 
وق��وارب كهربائية تقل الزوار في البحيرة 
المحيطة بالموقع وعرب��ات كهربائية يتم 
التنق��ل بها ف��ي الموقع االث��ري باإلضافة 
ال��ى مرك��ز لبي��ع المش��غوالت التقليدي��ة 

العمانية والتحف والهدايا.
 تنقيب

 وأض��اف غان��م ب��ن س��عيد الش��نفري 
ان اعم��ال التنقي��ب والترمي��م والتطوي��ر 
مس��تمرة في ه��ذه المواقع وبم��ا تتطلبه 
الثقافي��ة  الس��ياحة  لخدم��ة  الحاج��ة 
والطبيعية واألثري��ة للمحافظة خاصة مع 
م��ا تش��هده ه��ذه المواقع م��ن كثافة في 
ع��دد الزائرين له��ا من االفواج الس��ياحية 
واألسر والمقيمين وكذلك طلبة المدارس 
والكلي��ات والجامعات من داخل الس��لطنة 

وخارجها على مدار العام .

 وتق��ع مدينة البلي��د األثرية ف��ي والية 
ف��ي  الس��احلي  الش��ريط  عل��ى  صالل��ة 
المنطق��ة الواقعة بي��ن الدهاريز والحافة 
وهي مس��تطيلة الش��كل تبلغ مس��احتها 
640 الف مت��ر مربع والبليد ه��ي المدينة 
اإلس��المية األثري��ة األكث��ر أهمي��ة عل��ى 
س��احل بحر العرب خالل القرون الوسطى 
وقد أجمع الباحثون من خالل االكتش��افات 
والش��واهد األثري��ة ومن دراس��ات الفخار 
والم��واد العضوي��ة أن الموق��ع يع��ود إلى 
العصر اإلسالمي بينما تشير الشواهد إلى 
أن الموق��ع كان مأهوال من��ذ أواخر األلفية 
الخامس��ة قب��ل المي��الد وأوائ��ل األلفي��ة 

الرابعة قبل الميالد.
 وتفي��د المصادر التاريخي��ة بأن المدينة 
ق��د أعي��د تأسيس��ها ف��ي القرن العاش��ر 
الميالدي ثم جدد بناؤها بمستوى معماري 
متقدم يضاهي المدن اإلس��المية الكبيرة 
في أس��اليب الفن المعماري وفي أسوارها 
الكبيرة وتحصيناتها القوية حيث اشتملت 
على منشآت معمارية متميزة مثل الحصن 
والجامع الكبير والمس��اجد الصغيرة ودور 

الس��كن والمراف��ق العام��ة األخ��رى وق��د 
اس��تفادت ه��ذه المدينة من تج��ارة اللبان 
مم��ا أدى إلى ازدهاره��ا وكانت على صلة 
تجاري��ة مع موانئ الصين والهند والس��ند 

واليمن وشرق أفريقيا والعراق وأوروبا .
 وقد قام الباحث بيرترام توماس في عام 
1930م بالتقاط صور ضوئية للموقع مثلت 
أه��م المراجع في دراس��ة الفن الهندس��ي 
والمعم��اري للمنطق��ة كم��ا قام��ت البعثة 
األمريكية برئاس��ة وندل فليب��س وبإدارة 
ويلي��ام فران��ك البرايت في ع��ام 1952م 
بالكش��ف عن مبنى كبير في أقصى شرق 
المدين��ة وبقاي��ا أعم��دة مزخرف��ة وأحجار 

مطلية وبقايا قواعد أعمدة.
 حفريات

 كما ت��م تنفيذ برام��ج حفريات وتنقيب 
وترميم ف��ي المدينة بالتعاون مع جامعات 
متخصص��ة م��ن ألمانيا كش��فت عن كثير 
من معالم المدينة المهمة وال تزال أعمال 
التنقيب والترميم مس��تمرة للكش��ف عن 
معال��م أخ��رى ف��ي المدين��ة مث��ل الجامع 
الكبي��ر وهو من أه��م المباني في الموقع 

ويضم نحو 144عمودا تشكل ثالثة عشر 
صف��ا م��ن األعم��دة موازية لج��دار القبلة 
ويتوس��طها  األض��الع  ثماني��ة  معظمه��ا 
مس��احة غي��ر مس��قوفة كما تم الكش��ف 
ع��ن مجموع��ة م��ن المس��اجد الصغي��رة 
ودور للس��كن وحصن البليد الذي هو مقر 

الحاكم ومركز السلطة في المدينة .
 وذك��رت المص��ادر التاريخي��ة أن مدينة 
البلي��د كان��ت محصن��ة ومحاطة بأس��وار 
دفاعي��ة وله��ا أرب��ع بواب��ات وق��د ج��اءت 
ح��ول  الس��ور  امت��داد  لتبي��ن  التنقيب��ات 
المدين��ة حيث تم الكش��ف عن ج��زء كبير 
م��ن س��ور الجان��ب الش��مالي له��ا يحتوي 
على بوابات مع أب��راج في جوانبه ويحيط 
بالمدين��ة خن��دق مائي "خور" م��ن الجهة 
الشمالية والش��رقية والغربية إال أن الخور 
ف��ي الجه��ة الغربي��ة اندثر بفع��ل الزمن 
ويعتق��د أن الخ��ور كان يس��تخدم لنق��ل 
البضائع إلى المدينة من الس��فن الراسية 
ف��ي البح��ر أو كمرس��ى طبيعي للس��فن 
الصغيرة أو كحماي��ة طبيعية للمدينة من 
الس��يول لتصريف المياه إلى البحر ويعتبر 
خور البليد محمية طبيعية ضمن محميات 

الخيران بساحل محافظة ظفار .
 ويق��دم متح��ف أرض اللب��ان ال��ذي تم 
افتتاحه في 23 يوليو 2007م موجزا لتاريخ 
عُم��ان ويوفر المتحف للزائرين والباحثين 
ملخّص��ا لمس��يرة عُم��ان عب��ر تاريخه��ا 
الطوي��ل حي��ث يش��ّكل المتح��ف إطالل��ة 
ش��املة على الس��لطنة بمختلف مناطقها 
وفتراته��ا الزمنية إلى جان��ب التعرف على 
موروثه��ا التاريخ��ي وتراثه��ا البحري من 
خالل عرض مجموعة من الشواهد واآلثار 
من مختلف محافظات الس��لطنة باإلضافة 
إل��ى نم��اذج مختلف��ة لبع��ض الش��واهد 
والمواق��ع األثري��ة والتاريخي��ة ومجموعة 
من الص��ور حيث تعتبر مثل هذه المتاحف 
مؤسس��ات تعليمي��ة تس��اعد عل��ى رب��ط 
األجيال الحالية بماضي اإلنسان وحضارته 
وجس��را للتواصل بين الماض��ي والحاضر 

والمستقبل .
 ويش��تمل المتح��ف عل��ى قاعتي��ن هما 
"قاعة التاريخ والقاعة البحرية" ففي قاعة 
التاري��خ يتم ع��رض نماذج من الش��واهد 
األثرية عبر العصور إلى وقتنا الحاضر من 
خالل ستة أقس��ام مختلفة منها "جغرافية 
عُمان وعُمان في األزمنة القديمة وأرض 
اللب��ان وإس��الم أه��ل عُم��ان ومالمح من 
التاريخ العُماني و نهضة عُمان" اما القاعة 
البحري��ة فتش��تمل عل��ى مف��ردات البيئة 
البحرية العُمانية ومهارات عمليات اإلبحار 
ومفاصل تاريخية هام��ة عن عالقة عمان 
بالبحر ونماذج الس��فن العُمانية التقليدية 
من خالل سبعة أقسام تضمها هذه القاعة 
منها " التراث البحري والبحر وبناء القوارب 
والسفن الشراعية واإلبحار والتجارة وواقع 

البحر االفتراضي والنهضة".

وجهة سياحية فريدة
تج�ذب أنظ�ار ال�زوار آثار ظفار

االنتهاء من تطوير الواجهة البحرية لمتنزه البليد األثري

أنش��طة  بتنظي��م  المتح��ف  يق��وم 
واس��تضافة  للزوار  وفعالي��ات متنوع��ة 
مع��ارض دولي��ة ومحلي��ة بي��ن الحي��ن 
واآلخ��ر وعرض بعض األفالم الوثائقية 
في قاعة الوس��ائط المتعددة إلى جانب 
للزي��ارات  األنش��طة  بع��ض  تنظي��م 
الطالبية خالل برنام��ج زيارتهم بإقامة 
برامج مختلفة للطلبة مثل ) حلقات عمل 
في الترميم - نش��اط الرس��م والتلوين 
التوعوي��ة  المحاض��رات  م��ن  وع��دد   )
مش��اركة  ال��ى  باإلضاف��ة  والتثقيفي��ة 
المتحف م��ع المجتمع المحلي في العديد 
من الفعاليات والمناش��ط المختلفة التي 
يقوم بها القطاع��ان العام والخاص من 
خ��الل البرامج الت��ي لها عالق��ة بتوعية 

المجتمع وتثقيفه.
 ومن المواقع االثرية التي تم تسجيلها 

ف��ي قائم��ة الت��راث العالم��ي الثقاف��ي 
والطبيع��ي تحت مس��مى طري��ق اللبان 
ع��ام 2000م »وادي دوك��ة« و«ش��صر 
 « »س��مهرم  روري  و«خ��ور  »وب��ار« 
و«البليد« ألهمية هذه المواقع باعتبارها 

مواقع ذات قيمة انسانية عالمية .
 ويبعد خور روري ) سمهرم ( عن والية 
صاللة نحو 40 كيلومترا ناحية الش��رق 
ويتص��ل الخ��ور بال��وادي المنح��در من 

شالالت دربات الواقعة شمال الموقع.
 وتش��ير نق��وش ف��ي س��مهرم عن��د 
البواب��ة والمكتوب��ة باألبجدي��ة العربية 
الجنوبية إلى تأس��يس المدينة بينما تم 
الكش��ف ع��ام 2003م ع��ن معبد صغير 

خارج جدران سمهرم ربما يكون مرتبطا 
بالمقب��رة فيما عث��ر في معب��د المدينة 
الداخل��ي على أدوات النذور مبعثرة فوق 
أرضي��ة المعب��د مث��ل قاعدة لش��معدان 
للزين��ة  وأدوات  وأوان��ي  وأج��راس 
الشخصية مثل س��وار وخاتم يد وقالدة 
وعم��الت معدني��ة ومبخرة م��ن البرونز 
وجرة كاملة من الحجر وطاولة للقرابين 
وعدة أصداف بحرية تستعمل كمصابيح 

تضاء بالزيت .
 كما تشير الشواهد من بعض األدوات 
إل��ى أن  المعدني��ة والفخ��ار  والعم��الت 
مدينة س��مهرم كانت من إح��دى المدن 
العربي��ة التي تميزت خ��الل تلك الفترة 
التاريخي��ة بعالق��ات بحري��ة متين��ة مع 
مناطق البحر األبيض المتوس��ط والهند 

ومنطقة الخليج .

 أنشطة 
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مسقط ــ  

أكد محمود بن محمد الجرواني رئيس مجلس 
إدارة مجموع��ة الجرواني، رئي��س مجلس إدارة 
مجموعة تمان��ي العالمية، أن المجموعة س��وف 
تس��تثمر حوال��ي 200 ملي��ون ري��ال عماني في 
مدين��ة العرف��ان، بالتعاون مع ش��ركة "عمران" 
للتنمي��ة الس��ياحية، م��ن خ��الل إنش��اء مدين��ة 
متكاملة تض��م فنادق ومراكز تجارية وترفيهية 
وممش��ى ومرك��ز تخصص��ي لعالج الس��رطان، 
م��ن أجل توفير مدينة تش��كل نبض��ا لمحافظة 
مس��قط بها كل ما يحتاجه الزائر س��واء للعائلة 

او األفراد.
وق��ال الجروان��ي ان اس��تثماراتنا ف��ي كل من 
مس��قط وصحار تس��ير وفق الخطط المرسومة 
وان مش��روع بالم مول مس��قط س��يكون وجهة 
لألس��رة العمانية لما يضمه من مراكز ترفيهية 
وفن��دق ومدين��ة تس��وق تضم أرق��ى العالمات 
التجارية واكبر لولو هايبر ماركت في الس��لطنة 

و15 قاعة سينما وفق أحدث نظم العرض والتي 
س��تقدمها ش��ركة فوكس العالمية بحانب اكبر 
وأول اكوايريوم في السلطنة وأول مدينة ثلجية 
ترفيهي��ة. مش��يرا إل��ى أن المجموعة تس��تثمر 
بين 115 ملي��ون ريال إلى 150 مليون ريال في 
مش��روع بالم مول مس��قط بالمعبيل��ة مما يعد 

مركزا ومحطة حيوية.
واك��د الجرواني اننا اآلن وبع��د انجاز أكثر من 
70 ف��ي المئة من مش��روع بالم مول مس��قط، 
نواجه مشكلة المداخل والمخارج للمشروع وانه 
حسب االتفاق الس��ابق والخطط المرسومة، ان 
تنفذ المش��روع بلدية مس��قط ولكن اآلن وبعد 
الجلوس مع رئيس البلدية تم ابالغنا على عدم 
قدرة البلدية تنفيذ المشروع نظرا للوضع المالي 
الحالي وهو يكلف حوالي 8 الى 10 ماليين ريال.

وأش����ار الجرواني إلى أنن���ا ملتزمون بحسب 
م��ا يفت��رض ان نقوم به م��ن أعم��ال والباقي 
تق��وم ب��ه الجه��ات المعني��ة حس��ب خططه��ا 

ومراحل تنفيذها.

AL JARWANI
GROUP

ملحق خاص .. مجموعة الجرواني .. مجموعة تماني العالمية 

بهدف جعلها مدينة تشكل نبضا لمحافظة مسقط

مجموعة الجرواني
تستثمر 200 مليون ريال في مدينة العرفان

إنشاء مستشفى لعالج السرطان ومركز تجارة عالمي وفندق ومراكز ترفيهية وممشى

بالم مول مسقط محطة ووجهة للعائالت وافتتاحه في الربع الثالث من 2017

الظــروف المــالية جـــعلت بلديـة مسقط تتراجــع عــن تنفــيذ شبكة الطــرق بالمشروع
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مسقط ــ  

هنا حي��ث رافعات العم��ل تتواصل في 
مدينة المعبيلة بوالية السيب التي تشهد 
والدة مش��روع ترفيهي وتجاري سيكون 
محطة أفراد العائلة.. يتواصل العمل في 
مشروع بالم مول مس��قط ليل نهار من 
أجل افتتاحه في الربع الثالث من 2017.

هذا المش��روع ال��ذي تدي��ره مجموعة 
الجروان��ي ومجموع��ة تمان��ي العالمي��ة 
للتنمية، س��يوفر خيارات متع��ددة للزوار 
والقادمين  والمقيمي��ن  العمانيي��ن  م��ن 
إل��ى الس��لطنة ليك��ون وجه��ة ومحط��ة 
رئيس��ية للباحثين عن المتعة والتشويق 

والمغامرات والثقافة.
مس��قط  م��ول  بال��م  مش��روع  يق��ع 
بالمعبيلة على مساحة إجمالية 250 ألف 
مت��ر مرب��ع ويعتبر المش��روع الثاني في 
مجال التطوير من حيث مواقف السيارات 

بعد مطار مسقط الدولي.
فالتوسعة المعمول عليها في المشروع 
خالل الفترة الحالية تضم مساحة واسعة 
للمدخ��ل ومس��احات للتأجي��ر ف��ي الدور 
الثاني وغرفة للصالة ومرافق أخرى في 

الدور الثالث.
استثمار 115 مليونا

ويقدر حجم االستثمار في مشروع بالم 
مول ما يقرب من 115 مليون ريال عماني 
ويس��عى الى توفير 4500-5000 وظيفة 
مباش��رة وغير مباش��رة. وحصل مشروع 
بالم مول مس��قط على مكون��ات مميزة 

تكون األولى من نوعها في سلطنة عمان 
مث��ل الحوض المائ��ي "اكواريوم عمان"، 
الحديقة الثلجية، ومركز للترفيه للعائلي 
يعد األكبر في عالم الترفيه في السلطنة 

تنفذه شركة العثيم.
حس��ب  قائ��م  المش����روع  تنف��ي��ذ 
المخط��ط ل��ه وس��يبدأ التش��غيل ف��ي 
المش��روع مع حل��ول الرب��ع الثالث من 

السنة المقبلة 2017.
اكواريوم عمان

يحتضن بالم مول مس��قط أول حوض 
مائ��ي يض��م مختل��ف أن��واع األس��ماك 
العماني��ة م��ن خ��الل وج��ود " اكواريوم 
عم��ان" وس��وف يبدأ العمل ف��ي مكونات 
االكواري��وم م��ع ش��هر أكتوب��ر المقب��ل 
وه��ي  س��نغافورية  ش��ركة  قب��ل  م��ن 
ذات الش��ركة الت��ي قامت ببناء مش��روع 
ويتك��ون  س��نغافورة.  ف��ي  االكواري��وم 

االكواري��وم عل��ى مس��احة 7500 مت��ر 
مرب��ع مبن��ي عل��ى طابقي��ن. حي��ث تم 
ش��حن مكونات المش��روع الى السلطنة 
من أجل بدء االش��غال. حيث س��يتم بدء 
عملي��ات التجربة في ش��هر يونيو 2017 
بع��د اكتمال كل األعمال في االكواريوم.  
ويع��د اكواري��وم عم��ان بيئ��ة تعليمي��ة 
حاضن��ة من أجل تعلي��م وتثقيف أطفال 
عم��ان بالبيئ��ة البحرية من أج��ل تقدير 
الكن��وز البحري��ة والكائنات تح��ت أعماق 
البح��ار العمانية والمحافظ��ة عليها. كما 
س��يكون اكواريوم عم��ان فرصة لمحبي 
اكتش��اف البيئة البحري��ة من خالل اتاحة 
الفرصة للغواصين للغ��وص في أعماق 
هذه التجربة األولى لمش��اهدة الكائنات 
البحرية التي ستزخر بها اكواريوم عمان.

محاكاة جبال األلب
بينم��ا تقدر مس��احة الحديق��ة الثلجية 

بحوال��ي 5000 متر مرب��ع يكون موقعها 
ف��ي ال��دور الثال��ث م��ن الم��ول ويعتب��ر 
المش��روع  الثلجي��ة  الحديق��ة  مش��روع 
األول ف��ي الس��لطنة. وفك��رة الثل��ج الال 
محدود س��يتكفل ب��ه استش��اري عالمي 
ومتخصص م��ن هولن��دا، الحاصل على 
خبرة واسعة في مجال الثلوج والتي عادة 
ما يكون مقره��ا مدينة مالهي. حيث ان 
غرفة المع��دات الكهربائية والتش��غيليه 
للحديق��ة وبع��ض المرفق��ات المختلفة 
للش��حن.  جاه��زة  بالحديق��ة  الخاص��ة 
وبحل��ول اكتوبر المقبل، س��تبدأ األعمال 
اإلنش��ائية الخاصة بالحديق��ة في الدور 
الثالث وبذلك يكون الموقع جاهز للقيام 

بأعمال الحديقة الثلجية.
وتحاك��ي الحديق��ة الثلجي��ة الطبيع��ة 
الثلجية والمناظر الطبيعية والش��تاء في 
جب��ال األلب الرائعة م��ع المناظر الجبلية 

بالم مول مسقط وبالم مول صحــــار محطــتان ترفيهــيتان للعــــائلة

مجموعة الجرواني وتمــاني العـالمية للتنمـية
نساهم من أجــل غــد أفضــل

شركة سنغافورية تبنــي أول اكــواريوم بالســـلطنة في بالم مــول مسقط واالفتتاح في 2017

تجربة ثرية لألطفال لمشاهدة كنوز عمان البحرية في االكواريوم والمحافظة على البيئة البحرية

البحار العماني أحمد بن 
ماجد يطوف بزوار بالم مول 
في رحلة بحرية تعريفية من 

شمال عمان إلى جنوبها

مركز ترفيه عائلي يعد 
األكبر في السلطنة تنفذه 

شركة العثيم السعودية
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األق��رب للواقعي��ة، ش��اليهات جبال االلب 
 ، ثلجي��ة  حجري��ة  ومنحوت��ات  أعم��ال   ،
مدرج��ات B&F م��ع األث��اث وموضوعاته 
، واالك��واخ واألش��جار وتس��اقط الثلوج، 
والمؤث��رات  الص��وت  إل��ى  باإلضاف��ة 
المرصع��ة  الس��ماء  وكذل��ك  الضوئي��ة 
تس��ويق  مح��ل  يوج��د  كم��ا  بالنج��وم. 
لمجموعة واسعة من الهدايا التذكاريات. 
هن��ا يمكن لل��زوار أيض��ا ش��راء الصور 
TapeMyDayوالفيدي��و ، ال��ذي يتم من 
خالل��ه توثيق لحظاته��م داخل الحديقة. 
أما المركز الترفيهي للعائلي الذي تنفذه 
مجموعة العثيم السعودية الشهيرة على 
مساحة إجمالية قدرها 7500 قدم مربع. 
ويعتبر األكبر كما انه يضم سلس��لة من 

المطاعم لجميع الفئات العمرية.
يس��لك مش��روع بال��م م��ول المس��ار 
الطبيع��ي ذل��ك حس��ب الج��دول الزمني 

األصلي، وم��ن المتوقع أن يكون مفتوحا 
في الربع الثالث من عام 2017 . ومعظم 
المناط��ق المعروضة للمس��تأجرين على 

استعداد تسليمها والحجز.
ونال مش��روع بالم مول اهتماما كبيرا 
بي��ن مجموع��ات التجزئة الكب��رى، حيث 
يمل��ك الق��درة على جل��ب أكث��ر من 50 
عالم��ة تجارية والت��ي تعتبر جديدة على 

السوق العماني.
فندق بالم

وس��يكون مرفق مع مشروع بالم مول 
فن��دق بالم والذي سيش��غل مس��احة ما 
يق��ارب 45000 مت��ر مرب��ع، ذي األربعة 
نجوم، والذي س��يكون تش��غيله من قبل 
المش��غل الش��هير "Dusit " التايالندية، 
وس��تقدم ما يقرب من 150 غرفة و100 
غرفة عائلية. الفندق سيشمل ايضا على 
مرافق ترفيهية كصالة رياضية ومنتجع 

صحي وبركة س��باحة وغ��رف اجتماعات 
وقاعة مناس��بات تلبي��ة للنزالء من رجال 
األعم��ال والمناس��بات الخاص��ة. خاص��ة 
وان تجربة س��لطنة عمان ف��ي الضيافة 
ال تضاه��ى مم��ا س��يكون اضاف��ة اخرى 
لقطاع السياحة عامة وس��ياحة العائالت 

وبيئة االعمال في السلطنة.
رحلة مع أحمد بن ماجد

سيكون المالح والبحار العماني حاضرا 
في بالم مول مسقط، من خالل التطواف 
ال��ذي س��يأخذ زوار المرك��ز التجاري في 
جولة بحرية من شمال عمان الى جنوبها 
لتعريفه��م بالحي��اة البحري��ة العماني��ة 
ومكوناته��ا مع تعري��ف بالطبيعة البرية 
وم��ا تزخ��ر ب��ه م��ن حي��اة بيئي��ة حت��ى 
يستطيع الزوار العيش في عالم إبداعي 

يحاكي واقع الحياة والبيئة العمانية.

بالم مول صحار
تعتب��ر صح��ار واحدة من أس��رع المدن 
نم��وا في س��لطنة عم��ان، حيث س��جلت 
نم��وا هائال في عام 2011 . كما ان ميناء 
صح��ار يعتب��ر وبموقعه س��هل الوصول 
وفي متن��اول يد االقتص��ادات المزدهرة 
ف��ي الخلي��ج وش��به الق��ارة الهندية ومع 
اتص��ال كبير إلى أبوظب��ي ودبي والعين 
ومس��قط. أما منطقة صح��ار الصناعية 
والت��ي ه��ي قريب��ة ج��دا م��ن المين��اء 
فق��د تج��ذب المزي��د م��ن المس��تثمرين 

والصناعات المختلفة.
وبدأت ش��ركة تمان��ي العالمية للتنمية 
ببن��اء بال��م م��ول - صحار، مع مس��احة 

إجمالية 40 ألف متر مربع.
وتتكون مكونات بال��م مول صحار من 
10 آالف متر مربع هايبر ماركت. و2500 
متر مربع للس��ينما )10 شاشات عرض(. 
و2500 متر مربع مساحة مركز ترفيهي 
عائلي. و2500 مت��ر مربع أماكن جلوس 
للمخ��ازن  مرب��ع  مت��ر  و2500  ل��ألكل. 
مخ��ازن  مرب��ع  مت��ر  و6125  الرائ��دة. 

الفانيال. و 300 متر مربع للمطاعم.
أم��ا منطق��ة التس��وق س��تكون بمثابة 
مقص��د لتج��ار التجزئ��ة، للحص��ول على 
تجربة تسوق مريحة، وإثراء مع األنشطة 
الترفيهية. كما س��يتم في المرحلة الثانية 
انشاء مركز طبي تخصصي وفندق عالمي 
يوف��ر بيئ��ة س��ياحية قريبة م��ن المركز 
التج��اري بيحث يكون مرتبط بالمول حتى 

يحقق األهداف والغايات من التسوق.

بالم مول مسقط وبالم مول صحــــار محطــتان ترفيهــيتان للعــــائلة

مجموعة الجرواني وتمــاني العـالمية للتنمـية
نساهم من أجــل غــد أفضــل

مدينة ثلجية تحاكي جبال األلب يوفرها بالم مول مسقط الستمتاع أفراد العائلة

مدرسة تعليمية تثقيقية لألطفال تشرح مكونات الحياة البحرية والبرية في السلطنة

15
شاشة سينما عالية 

الجودة من »فوكس« 
تقدم أحدث

األف��الم العالمية
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مسقط ــ   

أك��د محمود ب��ن محم��د الجرواني رئيس 
مجلس إدارة مجموع��ة الجرواني ومجموعة 
تماني العالمي��ة للتنمية اننا نعمل بش��كل 
وثيق مع ش��ركة "عمران" للتتمية السياحية 
التمام صفقة استثماراتنا في مدينة العرفان.

وكش��ف عن خطط المجموعة لالس��تثمار 
في عدة مش��اريع في مدين��ة العرفان بقيمة 
تصل إل��ى 200 مليون ري��ال القامة مدينة 

عصرية ذات مكونات نموذجية.
وق��ال الجرواني: اننا نس��عى ف��ي حال تم 
االتف��اق مع "عمران" النش��اء مرك��ز التجارة 
العالمي ومول العالمات التجارية المشهورة 
للعديد من المراكز التجارية وانشاء الفنادق 
عالم��ي، باالضاف��ة الى الترفيه ومستش��فى 

خاص لعالج السرطان.
وأض��اف: ان مكونات المش��روع المختلفة 
التن��زه  بواس��طة  حي��وي  بش��كل  ترتب��ط 
ومفهوم فريد مش��تق من فكرة "الممشى"، 
حيث يمكن للناس االستمتاع بالطعام الجيد 
واالنغم��اس ف��ي األنش��طة المختلفة مثل 
ركوب الدراجات الهوائية والركض وممارسة 

العديد من األنشطة الحيوية.
ويؤك��د محم��ود الجرواني عل��ى ان هناك 
المجموع��ة  تدرس�����ها  واع��دة  فرص����ا 
لالس��تثمار فيها خالل الفت��رة المقبلة منها 
الدخول في اس��تثمارات في المدينة الزرقاء 
حيث نأمل ان تع��ود هذه البقعة إلى وجهة 
سياحية لالس��تثمار وبيئة األعمال.  ونسعى 
إلقامة مستشفى خاص وفندق في المدينة 

الزرق��اء بع��د اكتمال كاف��ة اإلج��راءات مع 
الج���هات المعنية.

كما اننا اس��تحوذنا مؤخرا على لولو هايبر 
مارك��ت ف��ي خص��ب بمحافظ��ة مس��ندم، 
ون��درس ان نعيد تش��كل تل��ك األرض من 
خ��الل اس��تثمار حقيق��ي يس��هم ف��ي رفد 
محافظ��ة مس��ندم باس��تثمار يجع��ل منها 
وجهة س��ياحية النهد مس��ندم تحت��اج إلى 
اس��تثمارات ضخمة خ��الل المرحلة المقبلة. 
حي��ث تتمت��ع المحافظة بمقومات س��ياحية 
حيوية سواء من حيث انها بيئة ذات إطاللة 
هام��ة على بحر عم��ان حيث مضي��ق هرمز 
وتلك المكونات البحري��ة للطيور والدالفين 

والجبال التي تعانق موج البحر.
واضاف الجرواني، اننا نس��عى القامة مركز 
طبي تحصصي في خضب ومجموعة ش��قق 
فندقية راقية تكون إضافة للقطاع السياحي 

في السلطنة عامة ومسندم خاصة اذا سارت 
األمور حسب دراساتنا وخططنا.

وق��ال: ان الحش��ود البش��رية الت��ي تعبر 
الحدود مع كل نهاية أس��بوع بال شك تفتقد 
هنا على أرض الس��لطنة الشياء جاذبة لذلك 
تهاج��ر نهاي��ة األس��بوع الى خ��ارج الحدود 
وتص��رف ماليي��ن الري��االت، ونحن نس��عى 
كمجموعة ان نوفر ما يس��عى اليه المواطن 
العماني خارج بالده م��ن مجمعات ترفيهية 
لألطف��ال والعائل��ة التي تبحث عما يش��كل 

إضافة لهم في حياتهم اليومية.
إن تل��ك المصروف��ات الكبي��رة م��ن قبل 
األفراد العمانيين التي تخرج أس��بوعيا خارج 
حدودنا بال شك أولى بها أرض عمان، اذا ما 
تم توفير ما يحتاج اليه اإلنسان العماني مما 
يكب��ده عناء طوابير المركب��ات على الحدود 

لساعات طويلة.

أكد السعي لتوفير ما يبحث عنه المواطن العماني خارج السلطنة

محمود الجرواني:
ماليين الرياالت تخرج كل أسبوع خارج الحدود
طوابير األفواج البشرية والمــركبات في الهجرة األســـبوعية دفــعنا لالستثمار في بالدنـــا

ندرس االستثمار في خصب النشاء مركز طبي ومطاعم ومركز ترفيهي لألطفال

مسندم وجهة سياحية مهمة تحتاج إلى استثمارات ضخمة

■ محمود الجرواني

ملحق خاص .. مجموعة الجرواني .. مجموعة تماني العالمية 



15 الثالثاء  20 سبتمبر 2016
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يستقبل مشروع سرايا بندر الجصة والذي 
يتم إقامته على أرض حكومية، أول سكانه 
أوائل العام المقبل مع افتتاح احد الفندقين 

اللذين تديرهما مجموعة جميرا.
 ومش��روع س��رايا بن��در الجص��ة، مجمع 
س��ياحي خدم��ي متكام��ل بالش��راكة بين 
الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" 
وشركة س��رايا عمان حيث تشمل المرحلة 
األولى للمش��روع 224 وحدة مقس��مة إلى 
ثالث مناطق سكنية وفندقين خمس نجوم 

ومرافق ترفيهية وفيلل ومجمعات للشقق.
 كم��ا يض��م موق��ع المش��روع البالغة 
مس��احته 2.2 ملي��ون متر مرب��ع واجهة 
فاخرة على ش��اطئ البح��ر، باإلضافة إلى 
الحفاظ عل��ى القلعة التاريخية التي كانت 

موجودة بالموقع األصلي ويعود تاريخها 
إلى مئات السنين.

أول السكان
 وسيس��تقبل المجمع السياحي المتكامل 
والمقام بالقرب من قري��ة قنتب بمحافظة 
مسقط الس��تقبال أول س��كانه مع بدايات 
الع��ام المقبل حيث م��ن المفترض بحلول 
ذل��ك الوقت أن يكون أحد الفندقين الذين 
سيتم إدارتهما من قبل مجموعة جميرا في 
مرحل��ة اإلعدادات النهائية الس��تقبال زوار 
سرايا بندر الجصة حيث من المقرر االنتهاء 
من انش��اءاته ف��ي نف��س توقي��ت افتتاح 

المرحلة األولى للمشروع.
 وكانت أعمال االنش��اءات في المشروع 
ق��د انطلقت في العام 2012 حيث تركزت 
االعمال اإلنشائية بداية على انتقاء وإعداد 
الموقع الرئيس��ي وتزويده ببنية أساسية 

للمراف��ق وقن��وات الصرف وقن��اة داخلية 
تم��ر عبر الموقع يغذيه��ا البحر.  ومن ثم 
بعد إنجاز هذه األعمال اإلنش��ائية األولى 
فقد بدأ التركيز على أعمال البناء حيث تم 
إنش��اء طرق مرصوفة بمرافقها وأصبحت 
مئات الفيلل ومجمعات الشقق على وشك 
االكتم��ال. وتتولى مجموع��ة جميرا إدارة 
فنادق الخمس نجوم التي يش��هد العمل 
فيها تقدما سريعا. ومن المتوقع أن يكون 
االفتتاح األولي ألح��د الفندقين في مطلع 
الع��ام المقب��ل حيث يضم الفن��دق األول 
206 غ��رف، باإلضافة إلى قاعة مطلة على 
الواجهة البحرية الى جانب ردهة استقبال 
خاص��ة وش��اليه لكبار ال��زوار، وناد صحي 

وناد للغوص.
شهاليات

 كم��ا يضم الفن��دق اآلخر 112 ش��اليها 

تندرج في ثالث مس��تويات تمثل ثالثة من 
أنماط الحياة التقليدية في الس��لطنة حيث 
يع��رض المس��توى األدنى الحي��اة البحرية 
متمثلة في األثاث والمناظر الطبيعية بينما 
يركز المس��توى األوس��ط عل��ى نمط حياة 
الواح��ة ال��ذي يعك��س أهمي��ة الزراعة في 
المجتمع العماني جنبا الى جنب مع التعبير 
ع��ن روح التاري��خ والثقاف��ة وانعكاس��هما 
على الزراعة فيما يجس��د المستوى العلوي 
طبيعة الحياة والمعيش��ة الجبلية.  وتسعى 
إدارة المش��روع إل��ى توظي��ف 800 عماني 

لدعم سياسة التعمين في قطاع الضيافة.
3 مناطق

 وفي الجانب السكني توجد ثالث مناطق 
منفصل��ة وإن كان��ت على قدم المس��اواة 
في المناظ��ر الخالبة فهنال��ك 33 فيال في 
الجزيرة الوس��طى تس��مى نمير تحيط بها 
قناة وبحيرة حيث تتفاوت مس��احات الفيلل 
فيها بين ثالث غرف نوم )427 مترا مربعا( 

وأربع غرف نوم )498 مترا مربعا( .
 وتض��م المنطقة الثاني��ة زهاء 169 فيال 
وش��قة حيث يحتوي النوع األول من الشقق 
عل��ى غرفت��ي ن��وم )200 متر مرب��ع( فيما 
تحتوي ش��قق الدوبلكس عل��ى ثالث غرف 
نوم )351 مترا مربع��ا( تطل على الحديقة 
والبح��ر علم��ا ب��أن ش��قق الدوبلكس في 
المس��توى العلوي تنفرد بحدائق وأحواض 
س��باحة منحوتة ف��ي الجبل.  أما مس��اكن 
منطقة "وج��د" فتوجد أعل��ى منحدر جبلي 
يمنح الس��كان منظ��را بانورامي��ا للمحيط 
واألرض المجاورة حيث سيس��تمتع س��كان 
ال��� 22 فيال التي تق��ع ضمن هذه المنطقة 
وتحت��وي كل منه��ا على خم��س غرف نوم 
)750 مترا مربع��ا( بواحد من أكثر المواقع 

تميزا في المنطقة.

توظيف 800 عماني في الضيافة بالمشروع

سرايا بندر الجصة
يستقبل أول سكانه مطلع 2017

ميثاء المحروقية: المرشــــد الســياحي ســفير للســلطنة
مسقط -  

نظمت الجامع��ة األلمانية للتكنولوجيا 
ال��دورة التدريبي��ة األولى ف��ي المهارات 
وه��و  الس��ياحي  لإلرش��اد  العملي��ة 
البرنام��ج المعتم��د والمق��دم م��ن قبل 
االتحاد العالمي للمرش��دين السياحيين.  
واحتضنت وزارة الس��ياحة فعاليات هذه 
ال��دورة في مقرها بدي��وان عام الوزارة 
وتستمر الدورة من 21 إلى 29 أغسطس 
الماضي. حيث افتتحت ميثاء المحروقية 
وكيلة وزارة الس��ياحة ال��دورة وتقدمت 
بالشكر للمرشدين والشركات السياحية 
الس��تثمارهم الوق��ت والمش��اركة ف��ي 
مث��ل ه��ذه ال��دورات. وأك��دت عل��ى أن 
المرش��د السياحي هو س��فير للسلطنة 
بما يقدمه م��ن تعريف لثقافة وحضارة 
البل��د.  وتعتب��ر هذه الم��رة األولى التي 

تنظم فيها الدورة التدريبية في مهارات 
اإلرش��اد الس��ياحي المقدم��ة م��ن قبل 
االتحاد العالمي للمرش��دين السياحيين 
وتق��ام ف��ي الس��لطنة. وته��دف ه��ذه 
ال��دورة ال��ى رف��ع مه��ارات المرش��دين 
وط��رق   ، الس��ائح  س��يكولوجية  ف��ي 
التعريف  بالمواق��ع و المقتنيات األثرية 

المتحفية  المجموعات والج��والت  وإدارة 
والجوالت س��يرًا على األقدام والجوالت 

في الحافالت السياحية.
  كم��ا ناقش��ت ال��دورة مواضي��ع ع��ن 
كيفي��ة التخطيط وإدارة الوقت ومختلف 
مه��ارات الحديث والتواصل مع الس��ياح، 
إضافة إل��ى كيفية التص��رف في حاالت 

تضمن��ت  كم��ا  الك��وارث.  أو  الح��وادث 
الدورة تدريب للمرشدين على التعريف 
بآلي��ات اإلرش��اد ف��ي المتح��ف الوطني 
الذي فت��ح أبوابه مؤخرا لل��زوار. وقالت 
م��اري كالرك المدرب��ة المعتم��دة م��ن 
االتحاد العالمي للمرش��دين السياحيين 
أن االتحاد س��عيد بتواجده في السلطنة 
وتأمل في انضمام السلطنة الى االتحاد 
وهو المنظمة العالمية التي تمثل مهنة 
اإلرش��اد الس��ياحي، مؤكدة على أهمية 
المرشد الذي هو واجهة الدولة المضيفة 
للس��ياح وي��كاد يك��ون م��ن المؤثري��ن 
البارزين ف��ي  نجاح التجربة الس��ياحة.  
وش��ارك في ال��دورة 10 مش��اركين من 
المتح��ف الوطني وش��ركة م��ارك تورز 
وقلع��ة ن��زوى وع��دد م��ن المرش��دين 

السياحيين العاملين في المجال. 

أخبــار

نمو إيرادات السياحة 
العالمية 3.6 % 

العام الماضي

»تليجراف«: موسم 
»مضطرب« يضرب 
السياحة العالمية

باريس - 

أعلن��ت منظمة الس��ياحة العالمية 
التابع��ة لألم��م المتح��دة أن إيرادات 
الس��ياح��ة العالمي��ة نم���ت بنس��بة 
3.6 % خالل العام الماضي. وأفادت 
الس��ياحة  إي��رادات  ب��أن  المنظم��ة 
العالمي��ة جاءت من المس��افرين في 
البلدان األجنبية، إذ نمت بنسبة 3.6 
% في عام 2015، لتبلغ نحو 1.232 
ملي��ار دوالر، من ضمنها المس��كن، 
والمأكل، والرفاهية، والتس��وق في 

المحالت التجارية.
وحق��ق عدد الس��ياح الوافدين في 
العال��م العام الماضي رقما قياس��يا، 
حيث بلغ 1.18 مليار مسافر، مرتفعا 
بنس��بة 4.4 % عم��ا كان علي��ه في 
.2014 ع��ام  م��ن  نفس��ها  الفت��رة 
وأفاد التقرير الص��ادر عن المنظمة 
األممي��ة بأنه خالل ع��ام 2015، بلغ 
المبلغ اإلجمالي إليرادات هذا القطاع 
نح��و 1.4 تريلي��ون دوالر، مع األخذ 
بعين االعتبار االنفاق على استخدام 

وسائل النقل.

لندن- 

“تليج��راف”  صحيف��ة  ذك��رت 
البريطاني��ة أن فصل الصيف، الذي 
يمثل ذروة المواس��م السياحية في 
أوروب��ا وغيرها م��ن المناطق حول 
العالم، ش��هد هذا العام سلسلة من 
األحداث واالضطراب��ات التي أضرت 
بالس��ياحة العالمي��ة، وتس��ببت في 
خسائر كبيرة لشركات ذات باع كبير 

في هذا المجال.
تقري��ر  ف��ي  الصحيف��ة،  وقال��ت 
بثته عل��ى موقعه��ا اإللكتروني، إن 
العوام��ل التي تس��ببت ف��ي تراجع 
فص��ل  خ��الل  العالمي��ة  الس��ياحة 
الصي��ف الجاري تنوع��ت بين أحداث 
االنق��الب  محاول��ة  مث��ل  سياس��ية 
العس��كري ف��ي تركي��ا وم��ا تبع��ه 
من اضطراب��ات في الب��الد، وأخرى 
اقتصادية مثل تصويت البريطانيين 
أواخر يونيو الماض��ي لصالح خروج 
بالده��م من االتح��اد األوروبي، وما 
نت��ج عنه من حالة ع��دم اليقين في 
االقتصاد البريطاني وعدم استقرار 
قيمة العمالت المستخدمة في قطاع 

السياحة في أوروبا.
وأوضح��ت أن اإلرهاب ضرب خالل 
الصيف الجاري عددا من المدن التي 
لطالما اعتقد السائحون حول العالم 

أنها أماكن آمنة.

وكيلة السياحة 
تتفقد المشروع

 
مسقط ــ  

س��يف  بن��ت  ميث��اء  تفق��دت 
المحروقي��ة وكيلة وزارة الس��ياحة 
خ��الل زي��ارة ميداني��ة قام��ت بها 
لمش��روع س��رايا بندر الجصة أهم 
مراحل س��ير العمل وأبرز تطورات 

الجان��ب االنش��ائي وقد التقت بحضور عدد من المس��ؤولين مع إدارة المش��روع وتفقد أوض��اع العاملين فيه.  
وقامت وكيلة وزارة الس��ياحة بجولة ش��املة وتعرفت على ما تم انجازه من مراحل وما يتوقع االنتهاء منه خالل 

الفترة الحالية والقادمة وصوال إلى افتتاح المرحلة األولى منه. 
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الدوحة - العمانية - فانا 
تتملك المرء مش��اعر وأحاسيس عديدة 
عندما يدخل سوق واقف القطري بمدينة 
الدوح��ة، إذ يش��عر بأن��ه في ص��رح من 
الماض��ي العري��ق، فيرى الف��ن المعماري 
القديم في ممراتها وجدرانها ودكاكينها، 
ومنه��ا يتمك��ن من ق��راءة تاري��خ دولة 
قطر بماضيه��ا المميز، وال��ذي يعبر عن 
القي��م الجميلة لحياة البس��اطة والجمال 
وحاضره��ا المتج��ه دوم��ًا نح��و النهضة 
الحضارية التي تهم في السير إلى األمام 

في وقتنا الحالي.
 تعتبر هذه الس��وق من أقدم األسواق 
القطرية والخليجية، وهي خير شاهد على 
تراث األجداد الذي يطوره اآلباء ليتوارثه 
األبناء وليكون لهم مفخرة يتباهون بها، 
توثق جالل عاداتهم وتقاليدهم وتزيدها 
متان��ة وق��وة على م��ر األيام والس��نين. 
تقع الس��وق وس��ط العاصم��ة القطرية 
 .1955 ع��ام  أص��اًل  وأنش��ئت  الدوح��ة 
وجه��دت الدولة عام 2004 في تطويرها 
وترميمها وتحديثها م��ع المحافظة على 
خصوصيتها التي تع��ود ألكثر من نصف 
قرن من الزمان. زاوج��ت عملية التطوير 
هذه بين ماضي السوق وحاضرها فتحول 
من مج��رد تراث يبحث عن��ه البعض من 
اله��واة لش��راء التح��ف والتق��اط الصور 
التذكارية والتعرف عل��ى التراث القطري 
إلى توليف��ة يجد فيها الكل ما يس��تمتع 
به من أنشطة وعروض وفعاليات ثقافية 

وفنية ورياضية مختلفة ومتنوعة.
 تسمية

 تع��ود تس��مية س��وق واقف إل��ى أكثر 
م��ن 100 ع��ام عندم��ا كان��ت عملي��ات 
البيع والش��راء في تل��ك المنطقة تحصل 
وقوف��ًا، وكان��ت مدينة الدوح��ة وقتذاك 
قري��ة يقس��مها واد إل��ى نصفي��ن تجري 
في��ه الس��يول اآلتي��ة م��ن المرتفع��ات 
باتج��اه البحر. وعلى ضفت��ي ذلك الوادي 
الصغي��ر ال��ذي كان مس��رحًا لحركة المد 

والجزر كان أهالي الدوحة الذين س��كنوا 
ضفتي��ه الش��رقية والغربي��ة يجتمع��ون 
للبيع والش��راء، وألن مي��اه البحر الدافقة 
ل��م تترك س��وى مم��ر ضيق ف��إن الباعة 
كان��وا يضط��رون للوقوف طلي��ة النهار، 
نظرًا لضيق المكان لذلك سمي ب� )سوق 
واقف( ال��ذي يضم حاليًا مح��الت تجارية 
تباع فيه��ا المنتجات التقليدية كالبهارات 
والتوابل، المصوغ��ات الذهبية واألواني، 
والعب��اءات القطري��ة المط��رزة، والخناجر 
والس��يوف وأدوات الموس��يقى ب��ل حتى 

االس��طوانات القديم��ة لكب��ار الفناني��ن 
العرب. تعتبر س��وق واق��ف إحدى المعالم 
التراثية القطرية، وهي البوابة الرئيس��ية 
لمدخل السوق الكبيرة وإحدى الواجهات 
المحبب��ة للضيوف اآلتين م��ن الخارج إذ 
يجدون فيها تنوعًا في البضائع التقليدية 
وصياغ��ة  كالعط��ارة  اليدوي��ة  والح��رف 
وصن��ع  والتطري��ز  والخياط��ة  الذه��ب 

العباءات العربية للنساء والرجال.
 بقي��ت الس��وق على ما ه��ي عليه لنحو 
قرن من الزمان، حتى بدأ العمل في إعادة 
إحيائه��ا والمحافظ��ة عليه��ا وتطويرها. 
وقد تم تجديد الس��وق وإعادة تصميمها 
وهيكلته��ا مع هدف ب��ارز يكم��ن بإبقاء 
الصل��ة بي��ن الماضي والحاض��ر، ولتبقى 
عالمة بارزة على اعتزاز الحكومة القطرية 
بالماضي وبالتراث األصيل، وهكذا يشعر 

المرء عند رؤيته السوق بالبعد الجمالي.
 تن��وع

 أصبح��ت الس��وق متعددة المش��ارب 
ومتنوع��ة البضائ��ع، فم��ن يرغ��ب في 
االستماع للموس��يقى الخليجية التراثية 
سيجد مبتغاه في جلسات موسيقية تعقد 
باس��تمرار في باح��ة الس��وق الخارجية، 
وس��يجد نفسه جالس��ًا فيما يفضله من 
مطاعم متنوعة أو مقاهٍ شعبية يستمتع 
بعزف فرقة موس��يقية تق��دم له فقرات 
غنائي��ة متعددة وال تقتصر تلك الفقرات 
عل��ى الفن الخليجي فقط، بل تش��اركها 
الموس��يقى المصرية واللبنانية وهي ما 

تجذب الجنسيات العربية.

صرح من الماضي العريق وإبراز للفن المعماري القديم

سوق واقف
معل�م تراثي وس�ياحي ف�ي قط�ر

أن  واق��ف  س��وق  اس��تطاعت 
تفرض س��حرها حتى على القنوات 
الفضائية التي جعلتها عنصر جذب 
لبرامجها، فهي تخصص للفائز من 
مش��اهديها تذاك��ر س��فر إلى بالد 
بإقامة  ليحظ��ى  العريق��ة  الس��وق 
سعيدة وتجوال ممتع وشائق، وألن 
جميع م��ن ي��زور قطر يس��مع عن 

س��وق واقف فإن زيارته��ا بالتأكيد 
س��تكون هي أول ما يفك��ر به زائر 
العاصمة القطري��ة الدوحة. وهكذا 
ونح��ن نتج��ول ف��ي س��وق واقف، 
عالم��ة الس��ياحة ف��ي قط��ر وفخر 
الش��عب القطري، نرى ف��ي الدوحة 
تجس��د األزمنة المتعاقبة، ونعيش 

الماضي والحاضر والمستقبل.

كهف الهوتة 
يبصــر النـــور

حب��ا اهلل الس��لطنة بموق��ع جغرافي 
اس��تراتيجي جع��ل منه��ا رقم��ا صعبا 
ف��ي الس��ياحة الطبيعية نظ��رًا لتباين 

التضاريس البيئية والجغرافية.
الس��لطنة تطل على سواحل طويلة 
تمت��د لحوالي 3 االف كيل��و متر طولي 
وجبال شاهقة على علو 2000 متر عن 
س��طح البحر تمتد ف��ي اراضيها وهي 
التي تتمتع بالتنوع البيئي بين األودية 
والكثبان الرملية والصحاري والسهول 
لتشكل لوحة فنية فريدة تتناغم فيها 
الحياة الفطرية ق��ل ما تجد في العالم 
مثيال له. كل هذا يوفر عوامل قوة في 

اثراء الحركة السياحية.
وم��ن أبرز الخطوات في س��بيل اثراء 
السياحة جاء افتتاح كهف الهوتة بحلته 
الممي��زة والمطورة في كاف��ة مرافقة 
وف��ق معايي��ر عالي��ة. حي��ث ان كه��ف 
الهوت��ة، كهف كبي��ر االتس��اع ويتميز 
بالصواع��د والهواب��ط المتش��كلة من 
تكلس األمالح الذائبة من مياه األمطار 
التي شكلتها على مدار ماليين السنين 
والت��ي تتع��دد ألوانه��ا وأش��كالها، يقع 
الكه��ف في والي��ة الحم��راء بمحافظة 
الداخلي��ة وت��م تس��ميته بذات االس��م 
نسبة إلى قرية الكهف التي يقع الكهف 
ضم��ن نطاقه��ا ويبع��د 100 كيلو متر 

تقريبا عن العاصمة مسقط.
وج��اء افتت��اح الكه��ف ليؤك��د توجة 
الس��لطنة لتنمي��ة القطاع الس��ياحي. 
ويش��تمل الكه��ف على كاف��ة المرافق 
الت��ي يحتاجها الزائر لتلب��ي احتياجاته 
في س��بيل قضاء وق��ت ممتع ويعيش 

مغامرة شيقة في كافة أركان الكهف.
تب��دأ الرحل��ة داخ��ل الكه��ف بقطار 
يأخذ ال��زوار من االس��تقبال في رحلة 
تق��رب الدقيق��ة بي��ن مناظ��ر الجب��ال 
والودي��ان إلى فم الكه��ف ثم بعد ذلك 
تتاب��ع الرحلة مش��يًا عل��ى األقدام في 
رحلة دائرية وحت��ى الخروج من نفس 
المدخ��ل م��رة أخرى ف��ي رحل��ة تمتد 

حوالي ساعة.
ومما لفت نظ��ري وجود بحيرة مائية 
طبيعي��ة داخ��ل الكهف أضاف��ت جماال 
ورونق��ا خاص��ا له��ذا المالذ الس��ياحي 

وتمتد البحيرة إلى 4 كيلو مترات .
ومن المتوقع ان يشهد الكهف اقباال 
والوافدي��ن  المواطني��ن  م��ن  كبي��را 
والس��ياح كون��ه يعتبر مزارا س��ياحيا 
فري��دا من نوعه، كما يس��اهم افتتاح 
الكه�����ف ف��ي اث��راء الس��ياحة أيضا 
س��اهم في توفير فرص عمل مجدية 
البن��اء الواليات المجاورة للكهف فترى 
نخب��ة م��ن العمانيين يش��تغلون في 

أرجاء الكهف.
هذه المكونات والمكنونات السياحية 
علينا ان نس��تغلها ونس��وقها للس��ياح 
حتى تكون وجهة س��ياحية بارزة كيف 
ال وعم��ان متحف س��ياحي ب��ارز يحتاج 
إل��ى جهد كبير ف��ي المرحل��ة المقبلة 
حت��ى تصب��ح بالدن��ا وجه��ة س��ياحية 
أول��ى للعال��م خاص��ة عب��ر م��ا يعرف 
اليوم بالتس��ويق عبر شبكات التواصل 
االجتماع��ي التي اصبح��ت مؤثر فاعل 

في توجيه أنظار السياح.
ahmed11724@gmail.com

شباك

أحمد بن صالح الغماري

مسقط ــ   

أتاحت مرس��يدس-بنز عُم��ان المجال 
أمام عش��اق ’األفض��ل وال ش��يء غيره‘ 
 )E( المت��الك س��يارة جدي��دة من الفئ��ة
مودي��ل 2016 ابت��داًء م��ن 24995 ريااًل 
عُمانيًا فقط، إضافة إلى االستمتاع بباقة 
من المزايا الحصرية تشمل 1000 ريال 
عُمان��ي هدي��ة نقدية، وخدم��ة صيانة 
مجانية لخمس��ة أعوام أو 105000 كم. 
ويتوف��ر العرض االس��تثنائي على طراز 
 ،)E 300 Avantgarde AMG Sport(
ويعك��س مفاهي��م التف��رّد والرفاهية 
وال��ذكاء في تجربة قيادة س��يارة جديدة 

من مرسيدس-بنز. 
الرئي��س  هامون��د،  كالي��ف  وق��ال 
التنفيذي لمرسيدس-بنز في السلطنة: 
معل��ومٌ  ه��و  كم��ا  س��ياراتنا  تتميّ��ز 
بمعاييره��ا الفنيّة العالي��ة، وإبتكاراتها 

العصريّ��ة، ورفاهيّتها المطلقة. ونحن 
نس��عى دائم��ًا إلى رف��د عمالئنا بأفضل 
تجربة عند ش��راء س��يارة جدي��دة، وهذا 
م��ا دفعنا إلى طرح هذا الع��رض الرائع، 
وال��ذي سيس��تمتع عمالؤنا الك��رام من 
خالله بهدية نقدية مقدارها 1000 ريال 
عمانيّ، وخدمة صيانة مجانية لخمس��ة 

أعوام أو 105000 كم".
 E( 2016( وأض��اف: "إّن س��يارة الفئ��ة
كفيل��ة بأّن تأخذك إلى عال��ٍم جديدٍ من 
الترف وال��ذكاء الخارق بمجرد جلوس��ك 

خلف عجلة القيادة.  
 E300(( ويس��تمر العرض على ط��راز
2016 حتى الثالثين من س��بتمبر 2016 

أو حتى نف��اذ الكمية. ومثل بقية نجمات 
العالم��ة األلماني��ة العريق��ة، فق��د تمّ 
شحن هذه السيارة بالعديد من التقنيات 
المبتك��رة وأنظم��ة المالح��ة والترفي��ه 
المتطوّرة عبر جيل جديد من الوس��ائط 
المتعددة التي تعمل بخاصية المتحكمات 
الحدس��ية سريعة االس��تجابة. وتتضمن 
التجهيزات القياس��يّة له��ذا الطراز باقة 
متنوعة من خصائص الراحة والسالمة، 
بما في ذلك نظام منع التصادم المعدّل 
 COLLISION PREVENTION(
ASSIST( ال��ذي يعم��ل بتقني��ة الرادار. 
وتتمت��ع ه��ذه األيقون��ة بمس��توى أداء 
ملف��تٍ لألنظار مس��تمدٍ من الهندس��ة 
الفائقة لس��يارات النجمة الثالثية والتي 
تجم��ٍع ف��ي تناغ��م آس��ر بين الرش��اقة 
والس��رعة وفعالي��ة اس��تهالك الوق��ود، 
وتعطي سائقها في الوقت ذاته إحساسًا 

ال يضاهى في كّل رحلةٍ على الطريق.

عالمة 
سياحية

مرسيدس - بنز ُعمان تطرح عرضًا مميزًا على طراز )E300 AMG Sport( موديل 2016



17 الثالثاء  20 سبتمبر 2016

مسقط ــ   

كش��ف الش��ركة العُماني��ة للتنمي��ة 
الس��ياحية )عمران( - المطور الرئيس��ي 
لمش��روع مدينة العرف��ان- عن إتمامها 
عملي��ة بي��ع 20 بالمائ��ة من األس��هم 
المطروح��ة لإلس��تثمار  ف��ي مش��روع 
فن��دق ك��راون ب��الزا الجدي��د، الج��اري 
تنفي��ذه حاليًا ضمن المرحلة األولى من 
مشروع مدينة العرفان، وذلك لعدد من 
صنادي��ق التقاعد المحلي��ة عبر اكتتاب 
أول��ي تم طرحه للقط��اع الخاص مؤخرًا 
ضمن برنامج الشركة الرامي إلى تفعيل 
منظومة الش��راكة بين القطاعين العام 
التقاع��د  والخ��اص. وتض��م صنادي��ق 
المس��اهمة كاًل م��ن صن��دوق تقاع��د 
الهيئ��ة العام��ة للتأمين��ات اإلجتماعية 
وصندوق تقاعد قوات السلطان الخاصة، 
حيث أبدت المؤسستان في وقت سابق 
االس��تثمارية  بالفرص  بالغ��ًا  إهتمام��ًا 
في المرحلة األولى من مش��روع مدينة 
العرفان، ما أثمر عنه إنجاز هذه الصفقة 
مع الصندوقين بقيمة استثمار إجمالية 
تق��در ب20 بالمائ��ة في فن��دق كراون 

بالزا في مدينة العرفان .
اهتمام خاص

وص��رح الش��يخ غس��ان ب��ن خميس 
الحشار، مدير دائرة اإلستثمار في الهيئة 
العامة للتامين��ات اإلجتماعية قائاًل: لقد 
كان لن��ا اهتم��ام خاص للمش��اركة في 
المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم 
بها ش��ركة عمران ووزارة السياحة، وقد 
كانت فرص��ة اإلس��تثمار ف��ي المرحلة 
االول��ى م��ن مدين��ة العرف��ان جاذب��ة 
ومجدي��ة وخصوص��ًا عند رؤي��ة التقدم 
الملحوظ ف��ي األعمال اإلنش��ائية، بما 
في ذلك إرساء العقود وإجراءات التمويل 
المتبعة، االم��ر الذي وضعنا امام صفقة 
إستثمارية مميزة وفرصة جيدة للشراكة 

مع عمران في هذا المشروع الرائد.
وأضاف الحش��ار قائاًل: يعتبر مش��روع 
مركز مدينة العرفان الحضري مش��روعًا 
ضخمًا سيسهم في تحقيق فوائد طويلة 

األمد س��تنعكس إيجابًا عل��ى المجتمع 
في س��لطنة عمان. لذا فإن االس��تثمار 
في ه��ذا المش��روع يعد فرص��ة مثالية 
للش��راكة نحو تحقيق فوائ��د اجتماعية 

واقتصادية تتماشى مع اهدافنا .
مشاريع تنموية 

م��ن جانب��ه ق��ال ص��الح ب��ن س��الم 
ف��ي  االس��تثمارات  رئي��س  الغزال��ي، 
التع��اون  نم��وذج  يش��كل  "عم��ران": 
بي��ن القطاعين الع��ام والخاص خطوة 
حيوي��ة وباألخ��ص عند اإلس��تثمار في 
مش��اريع تنموية كبرى كمشروع مدينة 
العرف��ان بما يكفل تحقيق نتائج وفوائد 
خ��الل  م��ن  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 
شراكات إستثمارية مثرية مع  مؤسسات 
القطاعي��ن الع��ام والخ��اص.  وأضاف: 
ضخت عم��ران إس��تثمارات كبي��رة في 
المرحل��ة األول��ى م��ن مش��روع مدينة 
العرفان لتأسيس أرضية صلبة لألعمال 
التنوية في موقع المش��روع، مع تقديم 
خيارات استثمار مجزية للقطاع الخاص. 
وقد حققنا تقدم��ًا كبيرًا في تنفيذ مركز 
والمنطق��ة  والمع��ارض  المؤتم��رات 
المحيط��ة ب��ه، ويتض��ح لن��ا جلي��ًا من 
خالل فندق ك��راون بالزا تس��ارع وتيرة 
االستثمار بالش��راكة مع القطاع الخاص 
في تنمية هذه األصول الجاري إنشاؤها 

على أرض المشروع اآلن.
كم��ا أردف الغزالي قائاًل: اس��تطاعت 
عم��ران تقلي��ل تكاليف اإلنش��اء بقيمة 
تق��در ب� 1.5 مليون ري��ال عماني. ومنذ 

تحوي��ل ملكية ارض مدينة العرفان من 
وزارة الس��ياحة إل��ى محفظة الش��ركة 
ضاعفت الش��ركة جهودها ف��ي تفعيل 
منهجية الش��راكة بين القطاعين العام 

والخاص في تطوير المشاريع.
جدي��ر بالذك��ر أن فندق ك��راون بالزا 
ذو األرب��ع نجوم يعد ج��زءا من المرحلة 
األولى م��ن مدين��ة العرف��ان، ويتكون 
لضيوف��ه  ويق��دم  غرف��ة،   296 م��ن 
تن��وع  حي��ث  م��ن  متكامل��ة  تجرب��ة 
المطاعم والمقاه��ي والمرافق الصحية 
والترفيهي��ة. كم��ا أن موقع��ه القري��ب 
من مركز عم��ان للمؤتمرات والمعارض 
س��يجعله االختيار األمثل لرجال األعمال 
وال��زوار. إضافة إلى ذلك، تضم المرحلة 
األول��ى أيض��ًا فندقًا آخر ه��و فندق جي 
دبلي��و ماريوت من فئ��ة الخمس نجوم 
الذي س��يضم 304 غرف��ة مجهزة بكل 
وس��ائل الراح��ة والرفاهي��ة. ويق��ع كال 

الفندقي��ن ضم��ن مش��روع مركز عمان 
يعتبر  ال��ذي  والمع��ارض،  للمؤتم��رات 
المشروع الرئيسي في هذه المرحلة من 
مراحل مدينة العرف��ان. ومن المخطط 
افتتاحهم��ا ومركز المؤتمرات خالل عام 
2017 ف��ي حين س��يتم إفتت��اح قاعات 

المعارض في سبتمبر الجاري 2016.
للمؤتم��رات  عم��ان  مرك��ز  ويع��د 
مش��روع  ضم��ن  الواق��ع  والمع��ارض 
مدينة العرفان من المش��اريع المحورية 
اس��تراتيجية  تفعي��ل  ف��ي  المس��اهمة 
الحكومة في التنوي��ع االقتصادي. وعبر 
تأسيس مش��اريع متعددة اإلستخدامات 
ذات بنية إقتصادية مستدامة، ستصبح 
الس��تضافة  رئيس��ية  وجه��ة  عم��ان 
ووجهة  والعالمية  اإلقليمي��ة  الفعاليات 
مهمة في صناعة المؤتمرات التي توفر 
أبعادًا واس��عة لتطوي��ر وتنمية الكوادر 

والمواهب المحلية.

أخبــار

مسقط - وجهات

بحثت ميثاء بنت سيف المحروقية 
الس��ياحة م��ع وف��د  وكيل��ة وزارة 
 Inter-Excel ( رس��مي من ش��ركة
بع��ض   )  Advisory sdn Bhd
المش��روعات  لتطوير  المقترح��ات 

السياحية في السلطنة.
ورحب��ت وكيل��ة وزارة الس��ياحة 
نب��ذة  بإعطائ��ه  وقام��ت  بالوف��د 
تعريفي��ة ع��ن القط��اع الس��ياحي 
السياحية  التنمية  العماني وعملية 
الس��لطنة ومعدالت  التي تشهدها 
النم��و الت��ي تش��هدها ف��ي أعداد 
الس��ياح القادمين إليه��ا مما يؤكد 
أهمية التوسع في تطوير المنشآت 
والمش��اريع والخدم��ات الس��ياحية 
المقدمة للس��ياح، مثمنة مشاركة 
الش��ركات العالمية واالستفادة من 
خبراتها في المس��اهمة في تنمية 
وتطوير المش��اريع الس��ياحية في 
الس��لطنة. كما تطرقت المحروقية 
خ��الل اللق��اء إل��ى االس��تراتيجية 
العماني��ة للس��ياحة 2040 وأه��م 
التنفيذي��ة  وبرامجه��ا  مرتكزاته��ا 

واألمور ذات الصلة.

6 خطوط طيران 
تبدأ العمل خالل 

عام في السعودية
الرياض - بنا

أكد وزير النقل السعودي رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للطي��ران المدن��ي 
س��ليمان الحمدان، أن شح العرض 
ف��ي مقاعد الطيران س��ينتهي بعد 
من��ح الرخ��ص التش��غيلية ألرب��ع 
الع��ام،  ف��ي ه��ذا  نق��ل  ش��ركات 
لتصب��ح س��تة خطوط نق��ل جوي 
س��وق  أن  مبين��ًا  المملك��ة،  ف��ي 
الطي��ران حقق��ت اكتفاء س��يحدث 
توازن��ًا طبيعيًا، وس��ينعكس على 
ج��ودة الخدم��ات المقدمة وخفض 
األس��عار. وكان��ت ال��وزارة منح��ت 
رخص��ا تش��غيلية لكل من ش��ركة 
ونس��ما،  الخليجي��ة،  الس��عودية 
وأديل، واخيرا شركة سكاي برايم.
وأكد وزي��ر النقل أن ع��ام 2017 
سيكون منعطفًا تاريخيًا في صناعة 
النق��ل الج��وي الس��عودي، بع��د أن 
تش��غل كل هذه الشركات رحالتها، 
والت��ي س��تبدأ طالئعه��ا ف��ي الربع 
األخير من 2016، باس��تثناء شركة 
أديل، التي يتوقع بدء تش��غيلها في 

الربع األخير من 2017.

شركة ماليزية تعرض 
تطوير المشروعات 

السياحية بالسلطنة 

صناديق التقاعد تستثمر 20 % في المرحلة األولى

مدينة العرفان
وجهة سياحية ومركزا للمؤتمرات والمعارض العالمية

مسقط ــ العمانية

أوضح أحمد بن علي البلوش��ي الرئيس 
التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية 
"مواصالت" أن الش��ركة ستدش��ن خالل 
الربع األخير من العام الجاري خط مسقط 
الدقم. مش��يرا إل��ى أنه تم خالل ش��هر 
س��بتمبر الجاري تدش��ين خط الخوض - 

جامعة السلطان قابوس.
وفيما يخ��ص الخط��ط القادمة وحجم 
االس��تثمارات اوضح انه م��ن المتوقع ان 
تت��م إضافة 118 حافلة جديدة للش��ركة 
إذا تيس��رت أمور التمويل منها 85 حافلة 
للمدين��ة و33 لخ��ارج المدين��ة وتغذية 
المدن األخرى وبنهاية هذا العام س��وف 
نكشف عن خطتنا طويلة األمد 20 – 40 
وتقوم بها شركة اسبانية حاليا وسنقوم 
بالكش��ف عن الخطوط الجديدة المتوقع 
تش��غيلها ف��ي ع��ام 2017 . موضحًا أن 
الرؤي��ة ف��ي المراح��ل النهائية تش��مل 

عمليات الش��ركة المس��تقبلية ليس في 
مس��قط وحدها وانما ف��ي كل محافظات 
وم��دن الس��لطنة، كما تش��مل الخطط 
التمويلي��ة للحاف��الت والبنية األساس��ية 
وكذل��ك تقيي��م العائد االس��تثماري غير 
المباش��ر بش��كل عام سنكشف عنه خالل 

الشهر القادم.
وأشار إلى أن الش��ركة تركز حاليًا على 
الخطوط الرئيس��ية أوال لتأسيس شبكة 
قوية عل��ى الخطوط الرئيس��ية ومن ثم 

الذه��اب إلى الش��وارع الفرعي��ة. منوها 
إل��ى أن الش��ركة تمتل��ك 40 حافلة في 
مسقط وخارج مسقط 37 حافلة وأن لدى 
الش��ركة 6 خطوط رئيسية أهمها الخط 

الطويل هو خط روي المعبيلة.
وأكد عل��ى أن الش��ركة نقل��ت حوالي 
مليوني��ن و200 أل��ف راكب حتى ش��هر 
يونيو الماضي منذ التدش��ين في ش��هر 
نوفمب��ر الماض��ي ووص��ل ع��دد الركاب 
الذي��ن يتم نقله��م يوميا م��ا يقارب 10 

آالف راك��ب حتى ش��هر يولي��و المنصرم 
وه��و يعتب��ر مقياس��ا جي��دا عل��ى نجاح 

الشركة.
وحول مدى إقب��ال المواط��ن العماني 
على استخدام حافالت النقل العام أوضح 
أن الش��ركة حاولت بق��در اإلمكان قياس 
هذا المؤش��ر ألن التمييز بين الركاب في 
الحصر يحتاج الى مجهود اكبر قائم على 
المالحظة وليس العد فحس��ب ومع ذلك 
فق��د اجرينا احصائيات عش��وائية لقياس 
للحافالت  المواطني��ن  اس��تخدام  حج��م 
وق��د تبين لنا ان النس��بة حاليا تصل الى 
20بالمائ��ة حي��ث ل��م تكن تتع��دى في 
بداية التدش��ين نس��بة 10 بالمائة وفي 
الربع االول من العام الجاري كانت النسبة 
ال تتج��اوز 10 بالمائة ولكنها ارتفعت في 
الربع الثاني الى 20 بالمائة ونحن نتوقع 
زي��ادة هذه النس��بة خالل فصل الش��تاء 
حي��ث إن الطبيع��ة الجغرافي��ة ودرج��ات 
الحرارة تلعب دورا كبيرا في هذا الصدد.

تدشن قريبا خط مسقط - الدقم
أحمد البلوشي: »مواصالت« تضيف 118 حافلة جديدة لمواكبة النمو في النقل

■ صالح الغزالي 

■ أحمد علي البلوشي 

■ سليمان الحمدان
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إعداد : يعقوب بن يوسف البلوشي 

وتتن��وع  الس��ياحية  الم��زارات  تتع��دد 
حس��ب طبيعة البلد وكيف يسعى البعض 
الس��ياحية  ومزاراته  مقوماته  الس��تغالل 
م��ن أجل ج��ذب ماليين الس��ياح ودخول 
الملي��ارات من العملة الصعب��ة الى البلد 

ولفت انتباه المستثمرين.
 هن��اك م��زارات عديدة اخ��ذت طريقها 
منذ آالف السنين وبات السياح يتهافتون 
عليه��ا بأع��داد س��نوية وه��ي م��ا تعرف 
بس��ياحة األم��وات الت��ي أخ��ذت طابعها 
السياحي. وعلى س��بيل المثال األهرامات 
فق��د بنى الملوك ه��ذه األهرامات كقبور 
لهم ولتخزين كنوزهم ومتعلقاتهم التى 
س��يحتاجونها فى حيواته��م األخرى. فقد 
كان المص��رى القدي��م يعتقد ف��ى فكرة 
الخلود متص��ورا أن هناك بع��ث آخر بعد 

الموت.
 وهن��اك ايضا تاج محل وه��و عبارة عن 
ضريح ومس��جد من أعظم وأهمّ مساجد 
المسلمين قي العالم، وهو رائع بتصميمه 
وزخارف��ه والمواد المس��تعملة في بنائه، 
وقد تمّ إعالنه كأحد عجائب الدنيا السبع 

في عام 1983م من مؤسسة اليونسكو.
 كما ان هرم المايا يعد من أكثر المعالم 
األثرية الجاذبة للسائحين في المكسيك، 
حيث يزوره س��نويا حوالي 1.200 مليون 
زائر ويعتبر من إحدى عجائب الدنيا السبع 
الجدي��دة.  لذل��ك تأخذك "وجه��ات" الى 

مزارات تعتبر مزارات لسياحة األموات.
 

األهرامات
 تع��د األهرام��ات أح��د عجائ��ب الدنيا 
الس��بع التى لم تندثر بم��رور الزمن، وقد 
بنى الملوك هذه األهرام��ات كقبور لهم 
ولتخزي��ن كنوزه��م ومتعلقاته��مt التى 
س��يحتاجونها فى حيواته��م األخرى. فقد 
كان المص��رى القدي��م يعتقد ف��ى فكرة 
الخلود متص��ورا أن هناك بع��ث آخر بعد 
الموت. وم��ن هنا ح��رص كل ملك حكم 
مصر على تسجيل إنجازاته وفتوحاته على 
جدران المعابد كى تراها األجيال القادمة، 
كم��ا حرص على إس��تقدام أمه��ر العمال 
والمهندس��ين لبناء مقابر مبتكرة، فظهر 
فى البداية هرم زوس��ر المدرج، حتى أتى 
المهن��دس الحكيم أمنحت��ب، وقدم ألول 
مرة التصميم الهرم��ي الذى ما زال يبهر 
الخبراء حتى أيامنا هذه.  ان أفضل أوقات 
الزيارة تكون في فصل��ي الخريف والربيع 

حيث الجو المعتدل
 

تاج محل
 ه��ذا المكان الس��احر ما ه��و إال دليل 

قاطع على روعة العمارة اإلسالميّة، وهذا 
المكان هو عبارة عن ضريح ومسجد من 
أعظ��م وأهمّ مس��اجد المس��لمين قي 
العال��م، وه��ور رائع بتصميم��ه وزخارفه 
والمواد المس��تعملة في بنائه، وقد تمّ 
إعالن��ه كأح��د عجائب الدنيا الس��بع في 
عام 1983م من مؤسس��ة اليونس��كو. 
تاج محل ه��و اختصار ل� "ممت��از محل"، 
وممت��از ه��ي زوج��ة اإلمبراطور "ش��اه 
جه��ان" المحبّبة إليه، وق��د توّفيت في 
ع��ام 1631 م وهي تلد، ولذلك فقد قرّر 
اإلمبراطور أن يخّلد ذكرى محبوبته بأن 
يبن��ي لها ضريحًا رائع��ًا في الجمال. تقع 
هذه األعجوبة ف��ي مدينة أجرا الهنديّة 
في الش��مال الغربيّ للبالد، والتي كانت 
عاصمة المغول المسلمين آنذاك. يوجد 
هذا الضريح في حديقة كبيرة في ساحة 
المكان، أرضه مكس��وّة بحج��ار المرمر، 
وفي��ه قنوات مائيّة تأت��ي من النهر من 
تح��ت األرض، وفيه��ا بركة م��اء كبيرة 
تضيف للمكان روعة وجمال أكثر فأكثر. 

وقد اس��تقطب اإلمبراطور ش��اه جهان 
أح��د أفضل رج��ال الفن��ون لتصميم هذا 
الضريح أال وهم: أس��تاذ عيسى الفارسيّ، 
أوستن  والفرنس��يّ  فيرونيو،  واإلبطاليّ 
دي ب��وردو، ولم يكن للهن��دوس الهنود 

أيّ يدٍ في بنائه 

هرم المايا
 يع��د ه��رم المايا م��ن أكث��ر المعالم 
األثرية الجاذبة للسائحين في المكسيك، 
حيث يزوره س��نويا حوالي 1.200 مليون 
زائر ويعتبر من إحدى عجائب الدنيا السبع 
الجديدة، ويعود إنش��اء ه��ذا الهرم إلى 
حض��ارة المايا في الفترة من عام 600 – 
900 قبل الميالد، ومعنى اسمه بلغتهم 
“بئ��ر إيتزا”. قام باكتش��اف ه��ذا الهرم، 
الذي يبلغ ارتفاعه 54 مترًا، العالم األثري 
األميركي إدوارد تومسون في أواخر القرن 
التاس��ع عش��ر وكان البناء األثري عندئذ 
مغطى بالنباتات ث��م تبينت معالمه بعد 
ذلك. يقع الهرم في شبه جزيرة يوكاتان 
في المكسيك، ويعتبر أشهر معالم مدينة 
معب��د مايا وكان ه��و المركز االقتصادي 
والسياس��ي لحضارة الماي��ا وال يزال من 
الممكن حتى اليوم مشاهدة العديد من 
هياكله ه��رم كوكولكان ومعبد تش��اك 
م��ول وقاعة األل��ف عمود وس��احة لعب 
الس��جناء حيث تش��ير تلك الهي��اكل إلى 
االلتزام الفائق بالتصميم المعماري من 
حيث اإلنش��اء والمساحات الفارغة، وكان 
الهرم نفسه آخر وأكبر معابد المايا. وفي 
أعماق قلب ش��به جزيرة يوكاتان تكمن 
مدينة شيش��ن-ايتزا وهي محور حضارة 
مايا القديمة والمش��هورة في المكسيك 

“أطالل المايا” رغم أن األثريين ال يعرفون 
الش��يء الكثير عن المايا ويعتقد إنه بني 
حوال��ي القرن الس��ابع وه��و هرمي من 
حيث الشكل وتحيط به المعابد والقصور 
والميادين الكبيرة واألسواق والحمامات 
والهي��اكل. ويعتق��د بعض علم��اء اآلثار 
ال��ى ان هناك قبور يعتقد انها لمجموعه 
من العاملي��ن الذين عمل��وا في المعبد 
وتش��ير بعض التحليالت ال��ى ان القبور 
المدفونه هي مجرد قصة نسجها بعض 
علماء اآلثار للمض��ي ببحوثهم في عمق 
لم يسبقهم اليه احدًا قبلهم، وباإلضافة 
إلى ان الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 54 مترا 
يوج��د به معب��د المحاربين ال��ذي يروي 
قصة اجتياح يوكاتان من قبل مجموعات 

أتت من وسط المكسيك.

مقبرة وادي السالم
يتج��اوز العم��ر الفعلي لمقب��رة "وادي 
السالم" الواقعة في مدينة النجف جنوبي 
الع��راق األلف ع��ام وتضم قب��ور العديد 
م��ن الش��خصيات التاريخية م��ن أنبياء 
وملوك وشيوخ عشائر ومثقفين، حيث ان 
اليونسكو وافقت على وضع المقبرة على 
الالئحة بعد أن زاره��ا وفد من المنظمة 
واطل��ع عل��ى معال��م المقب��رة بش��كل 
تفصيل��ي وأخذ نب��ذة تاريخي��ة عنها مع 
مجموعة صور لها. وبيّن أن مقبرة وادي 
الس��الم هي األكبر في العالم واألوس��ع 
كم��ا أنها ذات قيم��ة تاريخية،  وال يوجد 
هن��اك إحصاء دقي��ق لع��دد المدفونين 
في المقب��رة لكن التقديرات تش��ير إلى 
وجود الماليين, حي��ث إن المقبرة بدأت 
باس��تقبال الموت��ى منذ مئات الس��نين، 
كم��ا أن وادي الس��الم ليس��ت مقب��رة 
للنجف وحدها وال للعراق وحده, بل لكثير 
من البل��دان كإيران والهند وباكس��تان 
وأفغانس��تان والكويت ولبن��ان وغيرها، 

على حد قوله.

تعتبر مزاراتها من عجائب الدنيا السبع 

سياحة األموات
تج�ذب م�اليين الس�ياح س�نويًا

فالح بن ناصر الفالحي

غياب إعالمي عن 
سباقات السيارات!

يش��كل اإلعالم بكافة افرعه جزءا ال 
يتجزأ من نجاح اي مش��روع لما يقدمه 
م��ن تروي��ج وتس��ويق لالح��داث على 

كافة اشكالها.
ويلعب اإلع��الم ال��دور المحوري في 
تكام��ل النجاح الي ح��دث كان، خاصة 
إذا كان ه��ذا الحدث رياض��ي بمختلف 
أش��كاله. كيف ال إذا كان بإثارة سباقات 
الس��يارات التي تجذب اليها محبي هذه 

الرياضة من مختلف دول العالم.
إن طموحات المتس��ابقين وامنياتهم 
عدي��دة م��ن أجل اس��تقطاب الس��ياح 
والجماهي��ر وم��ن أجل أن ي��روا الواقع 
الس��ياح  بس��عادة  ضجيج��ا  يص��در 

والمتسابقين والمهتمين باالمر.
ومع غي��اب دور اإلعالم ع��ن حلبات 
وساحات س��باقات الس��يارات، يطالب 
المتسابقين، المختصين باالمر النظر 
عن كث��ب والعمل في القريب العاجل 
لتطوير سياحة رياضة السيارات حتى 
تجد هذه الرياض��ة صداها اإلعالمي  
وايضا جذب عديد األفواج الس��ياحية 
البل��د والن ه��ذه الرياض��ة أي  إل��ى 
رياض��ة س��باقات الس��يارات مص��در 
دخل جيد جدا للدولة ومن أجل صورة 
البلد في الس��ياحة المحلية والعالمية 
الس��لطان  جالل��ة  أوام��ر  ولتحقي��ق 
المعظم، حفظه اهلل ورعاه، بضرورة 

تنويع في مصادر الدخل.
فالتسويق والترويج عنصران مهمان 
ج��دا وه��و ام��ر يج��ب ان ترك��ز عليه 
الجمعية العمانية للسيارات، حيث انها  
تلعب دورًا كبيرًا في استقطاب السياح 
والمتس��ابقين وتنشيط السياحة وأداة 
فاعل��ة لنمو االقتصاد. إن اإلعالم يجب 
ان يعمل جاهدا ويعمل حلقة عمل بينه 
وبين القن��اة الرياضي��ة المتوفره اآلن 
بتلفزيون س��لطنة عُم��ان، واإلذاعات 
المحلي��ة األخرى، لعم��ل برامج ونقل 
األحداث على الهواء خاصة اذاعات »اف 
ام« مع عمل حلقات نقاشية وتغطيات 
مع الجماهير والس��ياح والمتسابقين، 
منا يسهم عبر هذه الروابط المباشرة 
متابعة جماهيرية للفعاليات، من خالل 
بث األخب��ار ف��ي الصح��ف والمجالت، 
وعمل وصلة عمل مع وزارة الس��ياحة 
لعمل جدول سنوي في أجندة فعاليات 
ف��ي محافظة مس��قط للس��ياح الذين 
ي��زورون الس��لطنة، والتواص��ل عب��ر 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي وانش��اء 
موق��ع رس��مي ف��ي القري��ب العاج��ل 
وتوزي��ع جدول فعالي��ات او ارفاقها في 

الصحف والمجالت.
في الخت��ام انه من األهمي��ة بمكان 
أن تعمل الجمعية العمانية للس��يارات 
وف��ق آلية توظيف موظفين ذو فاعلية 
وخب��رة وكفاءة ف��ي إدارة التس��ويق، 
الترويج، االعالم، التنظي��م، والتعاون 
مع وزارة السياحة وعمل إدارة فعاليات 
لمسابقات السيارات من أجل النهوض 
وتنشيط قطاع السياحة العمانية بعدة 
فعاليات لجذب االس��تثمارات والخبرات 
والعائ��د االقتصادي م��ن خالل رياضة 

السيارات وسباقاتها وفعالياتها.

زاوية



19 الثالثاء  20 سبتمبر 2016

1.5 مليون زائر قدموا للسلطنة 

ضمن جوائز مجلة عالم اإلقتصاد واألعمال
عمانتل تحصد جائزة اإلجادة في بناء المواهب الوطنية

مسقط - 

القادمي��ن  ال��زوار  ع��دد  اجمال��ي  بل��غ 
للسلطنة 1.5 مليون زائر حتى نهاية شهر 
يولي��و 2016 لتس��جل الس��ياحة الوافدة 
خالل ش��هر يولي��و ارتفاعا نس��بته 27 % 
مقارنة بنفس الشهر من العام 2015 فيما 
سجلت السياحة المغادرة ارتفاعا نسبته 46 
% حيث بلغ اجمالي عدد الزوار المغادرون 
3.2 ملي��ون زائر وفق م��ا أظهرت البيانات 
الص��ادرة عن المرك��ز الوطن��ي لإلحصاء 

والمعلومات.
وس��جل ش��هر يوليو 2016 فقط اجمالي 
ع��دد الزوار القادمون قدر ب���272 ألف زائر. 
واحت��ل الزوار الخليجيون من غير العمانيين 
المرتب��ة األول��ى حي��ث بلغ عدده��م 144 
ألفا مش��كلين ما نس��بته %53 م��ن الزوار 
الهندي��ة  الجنس��يات  وج��اءت  القادمي��ن. 
والعمانية والباكستانية في المراتب الثانية 
والثالثة والرابعة مشكلين ما نسبته 10 % 

و8 % و3.5 % على التوالي.

كما بل��غ اجمالي ال��زوار المغادرين خالل 
ش��هر يوليو 551 ألف زائر شكل العمانيون 
منهم ما نس��بته 70 % حي��ث بلغ عددهم 

385 ألفا و292 زائرا.
أم��ا فيما يتعل��ق بخدمات وس��ائل اإليواء 
فقد بلغ��ت إيرادات الفن��ادق ذات التصنيف 
من 3 إلى 5 نجوم 10.1 مليون ريال بارتفاع 
بلغت نس��بته 10 % عن نف��س الفترة من 

العام 2015. وبلغت نسبة االشغال في هذه 
الفنادق 38.1 % خالل ش��هر يوليو 2015 
مقارنة ب�33.3 % لنفس الش��هر من العام 

2015 وبارتفاع نسبته 14 %.
كما بلغ عدد النزالء خالل شهر يوليو 111 
ألف��ا و872 نزي��ال مقارنة ب���73 ألفا و590 
نزيال خالل نفس الش��هر م��ن العام 2015 

وبنسبة ارتفاع بلغت 52 %.

مسقط - 

حص��دت الش��ركة العماني��ة لالتصاالت 
عمانتل، جائ��زة »اإلجادة في بناء المواهب 
الوطنية« ع��ن اإلنجازات التي حققتها على 
ه��ذا الصعيد خالل العام الماضي 2015م، 
وذلك ضم��ن حفل توزيع جوائز مجلة عالم 
اإلقتص��اد واألعمال ألفضل الش��ركات أداء 
والذي أقي��م بفندق قصر البس��تان مؤخرا 
تح��ت رعاي��ة الدكتور رش��يد ب��ن الصافي 
الحريبي رئيس مجلس المناقصات وبحضور 
الش��يخ س��الم بن مس��تهيل المعش��ني، 

المستشار بديوان البالط السلطاني.
وأكد الش��يخ طالل بن س��عيد المعمري، 
الرئي��س التنفيذي لعمانتل عل��ى أن الفوز 
بهذه الجائزة يأت��ي ليؤكد من جديد على 
ال��دور المحوري ال��ذي تلعب��ه عمانتل في 
عملية التنمية الشاملة من بوابة اإلستثمار 
ف��ي العنص��ر البش��ري ال��ذي هو أس��اس 
ودعامة التنمية المس��تدامة، سواء إرتبط 
ذل��ك بتطوي��ر كف��اءات فري��ق العمل في 
الشركة، أو إمتد ليش��مل المواهب الشابة 
من الجي��ل الجديد في مختل��ف القطاعات 

واإلختصاصات.
وقال: في عمانتل نعي تمامًا دور الكوادر 
البش��رية في مس��يرة النجاح المس��تمرة 

للشركة، حيث نتعامل مع موظفي الشركة 
على أنه��م أهم األص��ول الت��ي تملكها 
وحجر األس��اس الذي يبني عليه تقدمها 
نحو تحقيق أهدافها اإلس��تراتيجية، ففي 
ظل المنافس��ة الش��ديدة التي يواجهها 
القطاع على مس��توى المنطق��ة والعالم، 
يكون س��ر النجاح مرتبط بكفاءة الكوادر 
الت��ي تملكها الش��ركة، ولذل��ك لم تألوا 
الش��ركة جهدًا خالل الس��نوات السابقة 
ف��ي العمل على تطوير مه��ارات وقدرات 
الفري��ق على كاف��ة المس��تويات ليكون 
على قدر المس��ؤولية ويس��اهموا بشكل 
فاعل في تطوير العم��ل وتقديم الخدمة 

لمختلف مشتركيها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لعمانتل : وعلى 
الجه��ة المقابلة، وإيمانًا من الش��ركة بأن 
مس��تقبل الب��الد يعتمد كليًا عل��ى قدرات 
أبنائها على إخت��الف مواقعهم، إمتد تأثير 
الشركة اإلجتماعي ليشمل مواهب شبابية 
م��ن خارج إطار ال��كادر العامل في عمانتل، 
وفي قطاعات متع��ددة لم تنحصر في إطار 
تقنية المعلوم��ات واالتصاالت الذي يعنينا 
بشكل مباشر، وإنما ش��مل قطاعات أخرى 
مث��ل الرياضة والف��ن والتعلي��م واإلبتكار 
وغيرها، بهدف المش��اركة في بناء القدرات 
المحلي��ة للجي��ل الحال��ي م��ن العمانيين 
الذين سيناط بهم مسؤولية الحفاظ على 

اإلزدهار والتقدم للبالد.

حتى يوليو الماضي وبارتفاع 27 % عن 2015

مسقط - 

إنطالقًا من إيمانه الراسخ بقدرة مواقع التواصل االجتماعي على تحسين 
خدم��ة العمالء، عزز بنك العز اإلس��المي بقدر كبير من حضوره على جميع 
مواقع التواصل االجتماعي خالل العام الحالي  ليكون بذلك أحد المؤسس��ات 
المصرفية الرائدة والبنك اإلس��المي الوحيد على مس��توى الس��لطنة الذي 
يتج��اوز ع��دد متابعي��ه عل��ى االنس��تغرام 20,000 ألف ش��خص كما حصد  
50,000 معج��ب عل��ى الفيس��بوك. ويأتي ترتي��ب البنك حاليًا ف��ي المرتبة 
الثالث��ة من حيث البنوك األكثر متابعة عل��ى مواقع التواصل االجتماعي في 
الس��لطنة، متقدما بهذا اإلنج��از على عدد كبير من البن��وك التقليدية التي 
لها باع طويل في هذا القطاع. كما أنه أحد البنكين الوحيدين في الس��لطنة 

اللذان يملكان حسابا على موقع سناب تشات.
وال شك أن تفاني البنك والتزامه بتقديم الحلول المصرفية التي تضمن 
راح��ة عمالئه كان له دور كبير في تعزيز حض��وره على مواقع التواصل 
االجتماعي والتفوق على المصارف األخرى على مس��توى الس��لطنة في 
تبني أحدث األدوات وأكثرها ش��يوعًا لتقدي��م خدمات مبتكرة على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتوف��ر حس��ابات بن��ك العز اإلس��المي على مواق��ع التواص��ل االجتماعي 
خدم��ات مس��اندة للعم��الء على مدار 24 س��اعة س��عيًا من البنك لتش��جيع 
كاف��ة أف��راد المجتم��ع على المش��اركة في المناس��بات الت��ي يقيمها ضمن 
إطار برامج المس��ئولية االجتماعية، وإبقاء العم��الء والمتابعين على إطالع 
بأحدث المنتجات والخدمات التي يطلقها البنك. كما تس��اعد مواقع التواصل 
االجتماعي بنك العز اإلسالمي على تحديد احتياجات عمالئه واالستفادة من 
البيان��ات المقدمة لتصمي��م منتجات جديدة وتقديم خدم��ات متطورة تلبي 

هذه االحتياجات.
ويس��اهم الحضور القوى للبنك على مواقع التواص��ل االجتماعي )تويتر، 
وفيس��بوك، وانستغرام، ويوتيوب، وسناب تش��ات، ولينكيدإن( في مواصلة 
البنك على المحافظة على موقع متميز بين المؤسسات المالية المحلية من 
خالل التأكيد على أهمية التخاطب مع الجمهور وإشراكهم في مواضيع تثير 
اهتمامهم. وقد نجح بنك العز في االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي 
لإلع��الن ع��ن حمالته لمختل��ف فئات العمالء وف��ي تعزيزعالمت��ه التجارية 

وأساليبه التسويقية لتحقيق نتائج مهمة في هذا الجانب.

»العز اإلسالمي« 
يعزز حضوره على 
مواقع التواصل 

االجــتماعــــي

بنك مسقط يعرف بمزايا
وخدمات برنامج »نجاحي«

مسقط - 

شارك بنك مس��قط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، في دعم و انجاح 
تنظيم معرض الش��رق االوس��ط للنقل والخدم��ات اللوجس��تية لعام 2016 
وال��ذي ينظم خالل الفترة من 5 – 7 س��بتمبر بمركز عمان الدولي للمعارض 
بمش��اركة أكثر من 75 ش��ركة محلية وعالمية بهدف اس��تعراض العديد من 
الحل��ول الرائ��دة و ط��رح احدث التقني��ات واالبت��كارات المتط��ورة والمنتجات 
والخدم��ات ذات التكلفة المناس��بة والت��ي تلبي احتياجات مختل��ف القطاعات. 
وتأتي مشاركة بنك مسقط في انجاح هذا المعرض ضمن استراتيجية البنك 
في دعم مختلف االنش��طة والفعاليات التي تقام في الس��لطنة وتساهم في 
تنمية وتطوير المجتمع العماني، حيث ش��ارك البنك خالل المعرض من خالل 
رك��ن خاص للتعريف بالتس��هيالت والمزاي��ا والخدمات الت��ي يقدمها برنامج 

»نجاحي« والمخصص في دعم رواد االعمال والمؤسسات الصغيرة .
وخ��الل فعالي��ات المع��رض ق��ام موظف��ي بن��ك مس��قط بتعري��ف الزوار 
والمش��اركين بالدور الذي يقوم بة برنام��ج » نجاحي« في دعم رواد االعمال 
والمؤسسات الصغيرة حيث يحظى البرنامج بإقبال كبير من قبل رواد األعمال 
والمؤسس��ات الصغيرة لالستفادة من الخدمات والتس��هيالت المصرفية التي 
يقدمه��ا البرنام��ج وذلك بهدف إنجاح مش��اريعهم التجاري��ة وتوفير التمويل 
المناس��ب ألعمال المؤسس��ة ، حي��ث تم تصمي��م البرنامج خصيص��ا لتلبية 
متطلبات رواد االعمال و المؤسس��ات الصغيره من خالل تقديم الدعم الالزم 
حيث تم االعداد لهذا البرنامج بعد دراس��ة ميدانية الحتياجات هذه الفئة فيما 
يخص التس��هيالت المصرفية لتس��يير امور عمل الش��ركة، ويق��دم برنامج 
»نجاحي« مجموعة من المزايا ويوفر تس��هيالت متخصصة من دون ضمانات 
او حس��ابات مدققة. كما يقدم حس��اب نجاحي الجاري مزايا خاصة تشمل حد 

سحب يومي يصل إلى 1000 ريال عماني.
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أكالت عالمية

طريق عمل الطاجن:

ضع��ي كل المقادير ماعدا الليم��ون مع بعض في 
صينية بيركس أو أي صينية تصلح للتقديم.

قطعي عليها ش��رائح الليمون، ثم ضعيها في فرن 
متوس��ط الحرارة لمدة س��اعة تقريبً��ا اخرجيها من 

الفرن بعد النضج وقدميها مع األرز األبيض.

طريقة التحضري:

-تقطع صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- يضاف الثوم والصويا صوص وعصير الليمون والبابريكا والملح والفلفل والسكر، إلى مكعبات 

الدجاج السابق تقطيعها.
- تترك في الثالجة أطول وقت ممكن )4 ساعات على األقل(

- يُخرج خليط الدجاج من الثالجة، وتُغرز قطع الدجاج فى أعود الشواء.
- ترص أسياخ الدجاج على سطح الشواية، وتقلب على كل الجهات حتى تمام النضج.

- ترش بالسمسم و البصل المقطع.
تقدم مع األرز األبيض المسلوق والصوص الحار.

طاجن الجمبري اللذيذ 
املقادير:

� كيلو جمبري مغسول ومقشر
� بصلة مقطعة شرائح

� 3فصوص ثوم
� 3ثمرات طماطم مبشورة لفصل 

القشرة
� 2حبة فلف��ل حلو )فلف��ل رومي( 

أخضر أو ملون مقطعة حلقات
� 3مالعق زيت ذرة
� ملح وفلفل أسود

� 2ليمونة

سلطة الكافيار 
بالملفوف 

املكونات:

� علبة كافيار
� 8بيضات مسلوقة

� ملفوفة واحدة - كابوتشا
� حبة فليفل حمراء

� بعض حبات الزيتون
� كوب لبن

� 2معلقة مايونيز
� معلقة صغيرة مستارد

� معلقة صغيرة عصير ليمون
� ملح وفلفل للتتبيل وبهارات حسب الرغبة. 

الطريقة : 

� يقطع الملفوف إلى أربع قطع ويرص في األطباق. 
� يقط��ع الفلفل والزيت��ون إلى حلقات، ث��م يخفق اللبن 
والمايونيز والمس��طردة، والملح والبهارات، ويسكب فوق 
الملفوف، ويزين بالفلفل المفروم.. تضاف أنصاف البيض 

لألطباق وتزين بالكافيار والزيتون. 

 

الدجاج 
المكسيكانو الحار 

املقادير :

� كيلو من الدجاج مقطع إلى مكعبات
� 4 حبات جزر مقطعة أصابع

� حبتان من الفلفل األحمر
� 3 حبات من البطاطس مقطعة أصابع 

� حبتان من الفلفل األخضر مقطعة أصابع
� 3 مالعق صغيرة من مسحوق الفلفل األحمر

� ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل
� فلفل أسود، ملح )حسب الرغبة(

� كوب صغير من الخل � كوب صغير من الزيت

الطريقة :

� ضع��ي الدج��اج المقطع  ف��ي إناء عمي��ق، وأضيفي 
إليه الخّل والزنجبي��ل والملح وثمرات الفلفل المقّطعة، 
واترك��ي الخليط لمدة س��اعة حت��ى يتبّل جي��دًا. في 
إناء آخر  س��خني الزيت ثم أضيف��ي إليه الدجاج المتبل 
واتركيه حت��ى يحمر وينضج. من ث��م أضيفي البطاطا 
والجزر ومس��حوق الفلفل األحمر واتركيهم جميعًا على 

نار متوسطة حتى ينضج المحتوى.
� قدمي الطبق إلى جانب األرز األبيض.

املكونات

- 4 صدور دجاج مخلية.
- 5 فصوص ثوم مفرية.
- ¼ كوب صويا صوص.

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

- ½ ملعقة بابريكا.
- ملح وفلفل.

- 2/1 ملعقة سكر.
- سمسم.

- فلفل أخضر مقطع.

املقادير:

� 3 مالعق كبيرة بقدونس طازج مفروم
� 3 فص ثوم

� 2 عيدان كرفس مقطع 
� ملعقتان صغيرتان ريحان مقطع

� ملعقتان كبيرتان خل 
� 2 بصل مقطعة

� ملعقتان كبيرتان عصير ليمون
� 1 فلفل أحمر حلو مقطع مكعبات
� ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة

� 1 خيار مقطع مكعبات
� 1 فلفل أصفر حلو مقطع مكعبات

� ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب 
الرغبة

� نصف كيلو طماطم مقطع ومقشر
� نصف كوب زيت زيتون

الطريقة:

� ضع��ي الطماطم، الكرف��س، البصل، الثوم، 
الزي��ت والريح��ان في الخ��الط، اخلط��ي جيدًا 

للحصول على خليط متجانس.
� أضيف��ي عصي��ر الليم��ون والمل��ح والخ��ل 
والفلفل األسود، اخلطي حتى يتجانس الخليط.

� ضعي الشوربة في وعاء وضعيها في الثالجة 
لحين التقديم. 

� ضعيه��ا في أطب��اق التقديم ورش��ي عليها 
فلفل أل��وان مقط��ع، خيار مقط��ع، البقدونس 
المفروم، مكعبات الخبز المحمصة، تقدم باردة 

بالهناء والشفاء.

طريقة 
تحضير شوربة 

الجازباتشو 

أسياخ الدجاج المشوي 
على الطريقة الصينية 
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مسقط - 

قال سونيل برابهاكار المدير التنفيذي 
لش��ركة نقطة الس��فريات ان الس��لطنة 
مهي��أة الس��تقبال أف��واج متع��ددة من 
الس��ياح خاصة ف��ي س��ياحة المغامرات 

ومحبي الكهوف والجبال والصحراء.
وأضاف في تصريح خ��اص ل� "وجهات" 
ان الس��لطنة تمت��از بتن��وع فري��د م��ن 
المقومات الس��ياحية التي تش��كل اغراء 
كبي��ر للمجموع��ات الس��ياحية وه��و ما 
الس��لطنة  عل��ى  يتهافت��ون  يجعله��م 
واكتشافها كوجهة سياحية جديدة لكثير 

من المغامرين والسياح.
وقال؛ ان شركة نقطة للسفريات سوف 
تستضيف 4 مجموعات خالل أشهر أكتوبر 
ونوفمبر وديس��مبر من العام الجاري من 
محبي ومغامري الدراجات الهوائية حيث 
تس��تمر رحالتهم في ربوع السلطنة على 
م��دى 11 يوما بمعدل 25 ش��خصا لكل 
مجموعة، وس��يطوفون صحاري السلطنة 
وجباله��ا ووديانها وش��واطئها في رحلة 

الكتشاف طبيعة عمان الجميلة.
وكشف س��ونيل عن أن الفوج السياحي 
مك��ون م��ن س��ياح المغام��رات ومحبي 
رك��وب الدراج��ات الهوائية م��ن إيطاليا 
وإس��بانيا وألمانيا، وقد التقينا معهم في 
أحد المعارض السياحية العالمية بفرنسا 
وعرضنا عليهم فكرة رحلة اكتشاف عمان 
خاصة وعرفناهم بان السلطنة بلد جديد 
بها فس��حة من سياحة المغامرات خاصة 
وان بعضهم ل��م يزرها من قب��ل، وأنها 
مسألة جيدة للتعرف على بلد سياحي به 
عديد التضاريس والمقومات الس��ياحية. 
وأضاف: بدأنا الترتيب للرحلة من المطار 
إل��ى المط��ار بحيث حجزنا له��م الفنادق 
ف��ي  والمبي��ت  اللوجس��تية  والخدم��ات 

الصح��راء بين الوديان وعند الش��واطئ. 
حي��ث س��يقضون أول يوم في مس��قط 
وبعدها عش��رة أي��ام في خارج مس��قط.  
وس��يزورون وادي ضيقة وشاطىء فنس 
وقري��ة ق��ران ف��ي قري��ات ووادي بن��ي 
خال��د، ورمال الش��رقية وجع��الن بني بو 
عل��ي ورأس الجين��ز حي��ث س��يقطعون 
حوال��ي 800 كليو متر طوال فترة الرحلة 

االكتشافية.
للتعري��ف  نس��عى  إنن��ا  إل��ى  وأش��ار 
بالسلطنة ونمط الحياة التقليدية التي ال 
يزال االنسان العماني محافظا عليها وهو 
ما يثير اعجاب السياح الذين يبحثون عن 
هكذا س��ياحة ف��ي بل��دان محافظة على 

بيئة العيش.

عشاق الكهوف
م��ن جانبه��ا قال��ت س��ارة ش��رطاني 
مس��ؤولة الس��وق األوروبية في ش��ركة 
نقطة الس��فريات: ان الشركة تعد العدة 
أيضا الس��تقبال عدد من محبي س��ياحة 
الكه��وف من مختل��ف دول العالم لزيارة 

السلطنة الستكشاف معالم السلطنة من 
حيث الكه��وف وما تزخر ب��ه من نماذك 

كهفية عالمية.
وأضافت : س��يزور الس��لطنة في شهر 
نوفمبر وفد س��ياحي من محبي الكهوف 
س��يقضون حوالي 11 يوما في السلطنة 
بالتعاون مع شركة تراثنا التابعة لشركة 

عمران للتنمية السياحية.
واس��تطردت تقول، ت��م تنظيم رحالت 
له��م إل��ى كه��ف الهوت��ه وإل��ى نزوى 

ومس��قط بجانب عمل مؤتمر خاص عن 
االقتصادية.  الكهوف وأهميتها  س��ياحة 
خاص��ة وان م��ن ه��ذا الفوج الس��ياحي 
أعضاء م��ن الجمعية العالمي��ة للكهوف 

ومقرها ألمانيا يمثلون ايضا عدة دول.
واش��ارت إلى أن الس��لطنة تملك عديد 
المقوم��ات الس��ياحية م��ن حي��ث توفر 
الكهوف الجميلة التي تشكل بوادر جيدة 
لتعزيز سياحة الكهوف إلى السلطنة األمر 
ال��ذي يعزز من ف��رص تنوي��ع منتوجات 
الس��ياحة العماني��ة بدل االعتم��اد على 
س��ياحة الش��واطئ او الصح��راء والرمال 
فقط.  خاصة وان الس��لطنة تملك الكثير 
من التفرد السياحي في منتوجها الذي ال 

يزال يشكل بيئة بكر لكثير من السياح.

سياحة األعراس
وكش��ف س��ونيل قائال، أيضا السلطنة 
تع��د وجه��ة ممي��زة لس��ياحة حف��الت 
األعراس، فبعد النجاح الكبير الذي تحقق 
الع��ام الماضي بدأن��ا اآلن الترتيب لعدد 
م��ن حفالت ال��زواج له��ذا الع��ام وهذه 

السياحة مهمة لالثرياء الذين يأتون في 
أفواج كبي��رة خالل أي��ام ويحجزون غرف 

فندقية تفوق 400 غرفة في كل حفلة.
وأش��اد س��ونيل بالتع��اون القائم مع 
شرطة عمان السلطانية ووزارة السياحة 
لدع��م ه��ذه النوعية من الس��ياحة إلى 

السلطنة. 
ويش��ير إلى انه حت��ى اآلن يتم ترتيب 
ل� 4 حفالت اع��راس بينما هناك تفاوض 

إلقامة 11 حفال آخر..
مؤك��دا أن ه��ذه النوعية من س��ياحة 
األع��راس تحت��اج إل��ى فن��ادق م��ن فئة 
خمس نجوم الس��تيعاب األعداد الكبيرة 
الت��ي تحضر هذه الفعاليات في كل حفلة 
خاص��ة وان الغالبي��ة يأت��ون م��ن خارج 
الس��لطنة. مما يشجع لالستثمار في هذه 
النوعية من السياحة التي تتطلب اإلعداد 
الجدي��د من االلف الى الي��اء. خاصة وان 
الصرف على حفالت الزواج الهندية يفوق 
20 مليار دوالر س��نويا وهو بال شك رقم 
كبير بامكان السلطنة ان تستفيد بحصة 

من هذه الكعكة المربحة.

مسقط - 

تعد سمية بنت ابراهيم البلوشية أحد 
الش��باب العماني الطم��وح، حققت رغبة 
كانت تس��يطر عل��ى فكره��ا للعمل في 
قطاع السياحة والسفر، كونه بوابة نحو 

العالم والعرف على الثقافات المتعددة.
التحق��ت  البلوش��ية:  س��مية  تق��ول 
للعمل في ش��ركة نقطة السفريات منذ 
6 س��نوات تقريب��ا، وعملت كاستش��اري 
سياحي، حيث ان مهام عملي تنحصر في 
عمل حجوزات الس��فر والعطالت للزبائن 

سواء من داخل السلطنة او خارجها.
وتش��ير إل��ى أن حبها للعم��ل في هذا 
المجال دفعها لالنخراط لقطاع السياحة 
ال��ذي يفت��ح الكثير م��ن األب��واب، وقد 
درست دورة تأسيسية في كندا اكتسبت 

منها خبرة جيدة ساهمت في دفعي الى 
هذا المجال.

وتضيف: قطاع الس��ياحة يش��كل أحد 
الوطني  لالقتص��اد  المهمة  القطاع��ات 
وعلين��ا ان نعمل ب��ه خاصة وان��ه يتيح 

فرص��ا متنوعة للعمل فنح��ن أبناء البلد 
أولى بالعمل في هذا القطاع.

وتؤك��د أن��ه م��ن المهم ل��كل من 
يري��د العم��ل في قط��اع الس��ياحة ان 
أعطي��ت كل  اذا  العم��ل الن��ه  يح��ب 

جه��دك فأنت س��تعيش مرتاحا خاصة 
وانه مج��ال يعرفك بالعال��م وبثقافات 
متع��ددة وتع���رف الش��يء الكثير عن 
بلدان العالم وما تمتاز به من مقومات 
س��ياحية. وتش��جع س��مية البلوش��ية 

الش��باب من الجنس��ين للعمل في 
ه��ذا القطاع ال��ذي يحت��اج الى 

الق��وى العماني��ة، خاصة وان 
بمقومات  تزخ��ر  الس��لطنة 

ل��ذا  متنوع��ة،  س��ياحية 
فنح��ن اول��ى ان نعرف 

بالسلطنة عالميا عبر 
هذا القطاع الحيوي 

الذي يوس��ع من 
مداركنا وفهمنا 

للعالم الواسع.

" هذه الزاوية للشباب العماني الذين يتبؤون مناصب في قطاع السياحة والسفر، بهدف تسليط الضوء على جهودهم  تخصص "
باقتحامهم لمعترك العمل في هذا القطاع الحيوي والذي تعول على السلطنة في تنويع مصادر الدخل. ونسعى البرازهم اعالميا كنماذج ناجحة 

بالعمل في هذا القطاع الذي يزخر بالعديد من الوظائف المتاحة للشباب العماني الباحث عن فرص العمل.

ناجحون في قطاع السياحة

بهدف اكتشاف جمال ُعمان سياحيا

نقطة السفريات
تستقطب مغامري ركوب الدراجات ومكتشفي الكهوف

■ سارة شرطاني■ سونيل برابهاكار 

سمية البلوشية استشاري سياحي في »نقطة السفريات«
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أكدوا على تنظيم المقاعد وتوفير دورات مياه

متسابقون يطالبون الجمعية العمانية للسيارات بأجندة فعاليات

استطالع - فالح بن ناصر الفالحي

تحظى رياضة الس��يارات في الس��لطنة 
على اهتمام كبير من قبل عديد المتابعين 
م��ن الجماهي��ر العماني��ة والمقيمي��ن او 
السياح الذين تجذبهم مثل هذه الرياضة.

وتش��كل الجمعي��ة العمانية للس��يارات 
موقع��ا مهما فهي البيت ال��ذي يأوي إليه 
المتابعين سواء  والجماهير  المتس��ابقين 
لممارس��ة ه��ذه الرياضة التي تس��تهوي 
الكثي��ر م��ن الش��باب، او المتابعي��ن من 
الجماهير. لكن هناك عدد من النقاط التي 
اثارها بعض المتسابقين والجماهير ارادوا 
عب��ر »وجهات« ايصالها إلى المس��ؤولين 
القائمين على الجمعية لالخذ بها من أجل 
ان تتحق��ق لهم كل ما يصبون اليه للدفع 
به��ذه الرياضة وجذب الجماهير اليها من 

داخل السلطنة وخارجها.

نمو وعائد
يق��ول المتس��ابق س��يف ب��ن مس��عود 
الهنائي، وهو متسابق محترف في الراليات 
المحركات:  ورياض��ة  )الدرفت(  واالنجراف 
دور كبير لهذه الرياضة في نمو الس��ياحة 
في السلطنة، اي ان الجمعية نظمت سابقا 
راليا دوليا وكان عدد حضور جماهير كثيرة 
من ش��تى الدول مما س��اهم زيادة العائد 
االقتص��ادي للدول��ة م��ن تنظي��م هكذا 
فعالي��ات. ويؤكد انه يج��ب أن يتم توفير 
كراس��ي في س��احة الدرفت للمتسابقين 
وتوفي��ر مدرج��ات أمن��ة ومريح��ة للكبار 
الشخصيات، والعائالت والنساء وايضا من 
االهمية تطوير الجمعية بشكل عام ولكن 
االش��كالية ان الجمعي��ة غير ق��ادرة على 

التطور من وجهة نظرة.

تحديات
وعن أب��رز التحدي��ات والمعوق��ات التي 
الهنائ��ي؛  يق��ول  كمتس��ابق،  تواجه��ه 
التحدي��ات تبرز في قلة الدعم والرعاية اي 
يؤثر ذلك على المتس��ابقين والسياح من 

حيث عدد المشاركين في البطوالت.
ويش��ير إلى نقطة مهمة وهي غياب دور 
اإلعالم في متابعة مثل هذه البطوالت الن 
المتابعة االعالمية تس��هم في استقطاب 

الجماهير والسياح.
كما يؤكد عل��ى أهمية تنظيم مثل هذه 
البطوالت بين دول الخليج العربية حس��ب 
جدول زمني حت��ى ال يتعارض إقامتها في 

نفس الوقت في عدة دول.

توفير خدمات
أما المتس��ابقة العمانية ليلى الس��نانية، 
االنج��راف  رياض��ة  ف��ي  وه��ي متس��ابقة 
»الدرف��ت« فتقول: ان ه��ذه الرياضة ذات 
أهمي��ة بالغ��ة للس��ياحة العماني��ة اي ان 
الرياض��ه تعزز االنضباط وت��روج للبلد من 
حي��ث مش��اركة المتس��ابقين في س��احة 
آمن��ة وس��المة وبيئة تس��تطيع ان تتحكم 
بظروفها. وتش��ير إلى أن النمو في رياضة 
الدرفت في الس��لطنة يؤدي لتوسع وجذب 
السياح من أجل المشاركة ومتابعة فعاليات 
»الدرفت« من كل انحاء دول العالم أي انها 
تشكل جزءا من الترويج للسياحة العمانية، 
وهي رياضة تس��تقطب النس��اء والعائالت، 

والبد من توفير الخدمات األساسية لهم.
ال��ى اهمي��ة توفي��ر  الس��نانية  وتش��ير 
دورات المي��اه اي انه��ا خدم��ات أساس��ية 
للمتسابقين في ساحة السباق. ورغم وجود 
خدمات بسيطة االن، لكنها بعيده جدا عن 
ساحة الدرفت، مع اهمية توفير مظالت في 
ظ��ل ارتفاع درج��ة الح��رارة، وتوفير مقاعد 
وخدم��ات خاص��ة للنس��اء، وغرف��ة ص��الة 
مخصصة للنس��اء ومقهى ذات جودة عالية 

يقدم مأكوالت ممتازة.

تواصل
كم��ا تطال��ب الس��نانية بأهمي��ة وجود 
بي��ن  اإللكترون��ي  البري��د  عب��ر  تواص��ل 
الجمعي��ة والمتس��ابقين الي جدي��د م��ن 
ناحية التنبيهات، وتغيي��ر تواقيت وتواريخ 
التنظيمية،  والقوانين  والقواعد  الفعاليات، 
م��ع التنويه مس��بقا عن تواري��خ الفعاليات 
على االقل قبل 6 أش��هر من عمل الفعالية 

من أجل االستعداد من كل نواحي.

وتطالب المتس��ابقة الس��ناتية ايضا؛ ان 
يك��ون هناك تدريب الدرف��ت يوميا وليس 
فق��ط ف��ي اإلج��ازة األس��بوعية، فرياضة 
الكارتن��ج يكون التدري��ب يوميا وليس في 
االجازة األس��بوعية فقط. وايضا ان يكون 
الس��عر رخي��ص وليس غال وعدد س��اعات 
إضافي من اجل تحس��ين القي��ادة، وتوفير 
موظفي��ن محترفين في تخصص ميكانيكا 
س��يارات لكل أنواع الرياض��ات ونخصيص 

مكافأت ثمينة للفائزين.
كما تطلب الس��نانبة مزيد من التسويق 
والترويج للفعاليات في الفنادق، المطارات، 
الكلي��ات  الم��دارس،  التجاري��ة،  المراك��ز 

والجامعات ومحطات الوقود.
تطوير

وقال المتسابق ايمن بن محمد السالمي، 
متس��ابق محت��رف ف��ي رياضة الس��يارات 
االنج��راف )الدرفت(: كجمعي��ه يفترض ان 
يك��ون هن��اك حدي��ث ونق��اش اي يقصد 
حلقة وص��ل بي��ن اإلدارة العلي��ا للجمعية 
والمتس��ابقين م��ن حيث تجدي��د وتطوير 
وادارة  الس��باق  مس��ارات  ف��ي  وتحدي��ث 

الفعاليات وقوانين السباق.
ام��ا م��ن ناحي��ة التحدي��ات تتمث��ل في 
تجهي��ز الس��يارة ال��ذي يك��ون مكلفا من 
حيث مس��تلزمات المتس��ابق، وعدم تفهم 
الش��ركات والمؤسس��ات والجه��ات ووزارة 
الش��ؤون الرياضي��ة له��ذه الرياضة وعدم 

إدراجها مع الرياضات المعترف بها.
ويضيف: اما اإلعالم فهو عمود الش��هرة 
التواص��ل  فمواق��ع  متواج��دة  والجمعي��ة 
االجتماعي فقط ولك��ن من جهه اخرى لم 
تحت��وي على القن��وات والصح��ف المحلية 
لتش��هر بس��ياحة رياضة الس��يارات. نحن 
كمتس��ابقين نروج النفس��نا وللسباق من 

شبكة التواصل االجتماعي لجلب الجماهير 
والسياح المتابعين لنا.

رأي الجماهير
ويشارك في الحديث أسعد الكمياني، وهو 
اح��د الجماهير المتابعين له��ذه الرياضة، 
فيق��ول: نطال��ب بمدرجات تعط��ي اريحية 
ف��ي متابعة الس��باقات في س��احة الدرفت 
ألن المدرج��ات الحالية غي��ر آمنة. ويضيف 
ان رياضة الس��يارات مهمة للسياحة فهي 
تتي��ح للس��ياح م��ن دول الخلي��ج والعالم 
لحضور والمش��اركة وقضاء وقت ممتع في 
الجمعية وانحاء الس��لطنة. ويؤكد ان هناك 
قصور من حي��ث متابعة االعالم لمثل هذه 
الفعالي��ات، خاصة من قناة عمان الرياضية 

حيث ال تنقل فعاليات الدرفت وغيرها.
ويق��ول ت��وم رينج، وه��و م��ن المملكة 
المتح��دة، وجود الجمعية امر مهم لرياضة 
الس��يارات مم��ا يس��هم ف��ي ج��ذب عديد 
المتابعي��ن من داخل الس��لطنة وخارجها، 
واود من الجمعية أن تصدر جدول للفعاليات 
القادمة على األقل قبل 6 اشهر من السباق 
حت��ى يمكنن��ا ان نخط��ط للحض��ور مث��ل 
أي خط��ة عندما أود أن أس��افر إلى الخارج، 
خاصة وان س��لطنة عمان تحظ��ى بالكثير 
من المتسابقين الموهوبين وسيكون رائع 

لدعمهم قدر االمكان.
ويؤك��د ايض��ا عل��ى جان��ب اب��راز هذه 
الرياضة في االعالم المحلي باللغتين حتى 
تتس��ع وجذب مزيد من الجماهير العمانية 

والمقيمين في البلد. 

■ ليلى السنانية

■ توم رينج

■ سيف الهنائي

سيف الهنائي: قلة الدعم والرعاية يؤثران على المتسابقين

ليلى السنانية: رياضة الدرفت مهمة لجذب السياح إلى السلطنة

أيمن السالمي: مهم تطوير وتحديث مسارات السباق وادارة الفعاليات

نطالب بتدريبات يومية 
ل� »الدرفت« وليس في 

اإلجازة األسبوعية فقط..!

مطلوب توفير مظالت 
تق��ي من ارتف��اع

الحرارة ومقاعد وخدمات 
خاص��ة للنساء

■ أيمن السالمي

■ حضور جماهيري لسباقات السيارات

■ جانب من سباقات السيارات 

■ أسعد الكمياني
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مواقيت 
الصالة 

في 
مسقط

أرق���ام 
تهم��ك

استعالمات رحالت مطار مسقط الدولي:

استعالمات رحالت مطار صاللة:

استعالمات الطيران العماني:

مركز استعالمات وزارة الصحة:

طوارئ الشرطة:

24519173

23291016

24531111

24441999

9999

24341234

المتحف الوطني
24701289

متحف بيت الزبير
24736688

متحف بيت البرندة
24714262

متحف التاريخ الطبيعي
24641374

قوات السلطان المسلحة
24312646

متحف ارض اللبان
23202566

المتحف العماني الفرنسي
24736613

خدمة العمالء خالل ساعات الدوام الرسمي:

محطة

بيئة االس��تثمار في السلطنة تش��كل جذبا كبيرا للمستثمرين خاصة وأن 
الس��لطنة بيئة بكر في كثير من مجاالت االس��تثمار الت��ي يجب أن توجه 

إليها بوصلة االستثمار حتى نستفيد من المقومات المتاحة.
وم��ع كل م��ا هو يوجد في الس��لطنة م��ن قوانين وتس��هيالت ومحطات 
خاصة للمس��تثمرين، فإننا كثيرا ما نس��مع من المس��تثمرين حاالت تذمر 
س��واء المس��تثمر المحلي أو األجنب��ي من حيث التعقي��دات التي توجد في 

الوزارات والجهات التي يتردد عليها المستثمر. 
وكثيرا ما نس��مع أن الحكومة تسهل القوانين على المستثمرين وتقوم 
بج��والت تعريفي��ة لمناخ االس��تثمار والف��رص المتاحة عل��ى أرض عمان 
م��ن ش��مالها إلى جنوبها، لكن لماذا المس��تثمر يتذم��ر إذن، إذا كانت بيئة 
االس��تثمار مهيأة لهكذا اس��تثمارات. هل الموظف ف��ي تلك الجهة ال يقوم 
بدوره أو ال يعرف بالقوانين المسهلة التي يصرح بها كبار المسؤولين في 
الس��لطنة. وهل هذا الموظف أو ذاك يعمل في واد والمس��ؤول الكبير في 
واد آخ��ر خاصة في هكذا بيئة عمل يفترض أن تكون ش��املة وكاملة من 
حيث قوانينها وموظفين يفهمون ويدركون معنى االس��تثمار والمس��تثمر 
وحاجة الس��لطنة ألي مس��تثمر تتوافق اس��تثماراته مع قوانين الس��لطنة 

التي تسهل البيئة االستثمارية.
ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهود عبر »اس��تثمر بس��هولة« 
بال ش��ك عم��ل جي��د ودؤوب ويح��رص عليه المس��ؤول في ال��وزارة على 
تس��هيل العملية االستثمارية، وما تقدمه وزارة القوى العاملة أيضا يشجع 
على االس��تثمار، ومعهما وزارة اإلسكان، وكذلك الحال في وزارة السياحة، 
ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، كلها جهات معنية بتسهيل 
االس��تثمارات وجذب المس��تثمرين. إذن أين هي المش��كلة الحقيقية التي 
يتح��دث عنها المس��تثمرون من حيث وجود تعقي��د إداري وغيره. هناك بال 
شك إذن حلقة مفقودة في هذا المناخ يتطلب أن نقف معها حتى نتوصل 

إلى التحدي الحقيقي الذي يقف أمام بيئة االستثمار في السلطنة. 
ألي��س من األهمية بم��كان أن يقوم المركز العماني لترويج االس��تثمار 
وتنمي��ة الص��ادرات ب��دوره الفاع��ل في هك��ذا تحدي��ات تقف أم��ام مناخ 
االس��تثمار، وأليس من األجدر أن يق��وم المجلس األعلى للتخطيط بدوره 
من أجل حلحلة أي عائق يقف أمام هذه البيئة االس��تثمارية المتاحة والتي 

يسيل لها اللعاب. 
إن العم��ل الحقيقي هو تكاتف الجه��ات المعنية في حل معرقالت البيئة 
االس��تثمارية ورغم أن هكذا بيئة متناثرة ومش��تتة تشكل التحدي األكبر 

في وجود جهات متعددة لالستثمار والمستثمرين. 
نح��ن الي��وم نتح��دث ع��ن كي��ف باإلم��كان ان نحق��ق معادل��ة تس��هيل 
االج��راءات اإلدارية ف��ي مؤسس��اتنا الحكومية ونجاحنا في جل��ب أكبر عدد 
م��ن المس��تثمرين إلى الس��لطنة. نعتقد انه علينا أن نوجد ش��بكة ش��بكة 
إلكترونية تكون مربوطة بين كبار المس��ؤولين ف��ي الجهات المعنية بحيث 
يقوم ذلك المس��ؤول بتمرير الموافقة للمس��تثمر إلى المسؤول في الجهة 
األخ��رى إلكترونيا وال��كل يتابع عبر رس��ائل إلكترونية أين تقف المش��كلة 
ولماذا جلس��ت تلك المعاملة مدة طويلة عند ذلك المس��ؤول وتكون محددة 
بالتوقيت واألس��باب التي تقف حجر عثرة أمام تمرير المعاملة االستثمارية. 
ولكن أن نظل نعيد ونزيد ونردد كل مرة أننا هيأنا البيئة االستثمارية ولكن 
نجد على أرض الواقع أن العراقيل كثيرة والمس��تثمر يتذمر من تردده بين 
الجهات الحكومية حتى أن بعض المعامالت حبيسة اإلدراج لسنوات وبعضها 

شهورا من دون أن نعرف األسباب التي تقف وراء األمر.
yahmedom@hotmail.com

مستثمرون يتذمرون..!
يوسف بن أحمد البلوشي

عالم بال حدود
سرعة تفوق الحدث

تجاوب وانتشار
أسعار أفضل

yahmedom@hotmail.com

للتواصل ونشر االعالنات:
24554488 / 99327574

صـاللـة وجـهة السياح 
الخليجيين في صيف 2016

ـ                       �صاللةـ 

يتوقع م�س���وؤولو القطاع ال�س���ياحي والفندقي يف 

حمافظ���ة ظف���ار ان ت�سهد �سالل���ة هذا املو�س���م تدفقا 

�سياحي���ا من دول اخلليج العربي���ة خا�سة مع انتهاء 

�سه���ر رم�س���ان املب���ارك لال�ستمت���اع باأج���واء �ساللة 

ال�سياح���ي 2016. وبداأت اال�ستع���دادات مبكرا هذا 

العام الحت�س���ان االفواج ال�سياحية من خمتلف دول 

اخللي���ج. ويوؤكد م�سوؤول���ون يف القط���اع ال�سياحي 

يف �سالل���ة ان هناك تو�سع���ات كبرية �سهدها القطاع 

ال�سياح���ي يف املحافظ���ة ه���ذا الع���ام بزي���ادة اأع���داد 

الغ���رف االيوائي���ة م���ع افتت���اح فن���ادق جدي���دة يف 

املحافظة مما ي�سه���ل ا�ستيعاب اأكرب عدد من ال�سياح 

اخلليجيني الذين يتوقع ح�سورهم اىل �ساللة ب�سكل 

كب���ري يف ظل االأو�ساع ال�سيا�سي���ة واالقت�سادية يف 

الع���امل �سواء يف �سرق اآ�سي���ا اأو دول اوروبا يف ظل 

الت�سديدات االأمنية بعد تفجريات بلجيكا وباري�س.

وجته���ز وزارة ال�سياح���ة وبلدي���ة ظف���ار عدي���د 

املراف���ق واخلدمات الرتفيهية للعائ���الت هذا العام 

مبا يعط���ي اأريحية للزوار لق�س���اء اأف�سل االأوقات 

ب���ني اأح�س���ان الطبيع���ة اخلالب���ة حي���ث انخفا�س 

درجات احلرارة وت�ساقط الرذاذ.

كم���ا يع���د افتتاح مط���ار �سالل���ة اجلدي���د اإ�سافة 

كبرية للبنية االأ�سا�سية للقطاع ال�سياحي باملحافظة 

وال���ذي ي�ستوع���ب مليوين م�ساف���ر �سنوي���ا حاليا 

وي�سل اإىل 6 ماليني عرب املراحل املقبلة.

تفا�سيل �س 10 اىل 14

تسير 5 رحالت يوميا إلى صاللة في الخريف

»مواصــالت« تنــوي نقل 5

مــاليين راكب بنهاية 2016
م�صقط- خا�ص                    

ق���ال اأحم���د ب���ن عل���ي البلو�س���ي 

الرئي�س التنفيذي لل�سركة العمانية 

للنق���ل الوطن���ي »موا�س���الت« يف 

ت�سري���ح خا�س ل���� »وجه���ات«: ان 

ال�سركة تنوي حتقيق رقم 5 ماليني 

راكب بنهاية العام احلايل 2016. 

»موا�سالت«  اأ�سبح���ت  واأ�س���اف: 

حمفزة ب�سكل كبري لقطاع النقل الربي يف حمافظة م�سقط على وجه اخل�سو�س مع تد�سني 

خدماته���ا الع�سري���ة قبل خم�سة اأ�سهر، االأم���ر الذي جعلها نقل 1.1 ملي���ون راكب منذ بداية 

الت�سغي���ل. واأكد البلو�س���ي اأن ال�سركة تدر�س زيادة رحالته���ا اإىل �ساللة اإىل خم�س رحالت 

يومي���ا خالل فرتة مو�سم اخلريف حي���ث ت�سري االآن ثالث رحالت. كم���ا تد�سن »موا�سالت« 

يف نهاي���ة اإبريل خ���ط روي - م�سقط مرورا مبطرح وميناء ال�سلط���ان قابو�س، وكذلك خط 

اخلو�س- جامعة ال�سلطان قابو�س- برج ال�سحوة يف منت�سف هذا العام.

ود�سن���ت »موا�س���الت« موؤخرا خ���ط روي العامرات ح�سب اخلطة املو�سوع���ة من االإدارة 

التنفيذي���ة بع���د جناح ت�سغيل خط روي - املعبيلة، والذي حقق اأعلى عدد ركاب ب� 580 األف 

راك���ب يليه خط روي- الوادي الكب���ري 393 األف راكب ثم خط روي- وادي عدي 127 األف 

راك���ب. وحقق���ت »موا�سالت« اقباال على ا�ستخ���دام احلافالت كان اأعلى م���ن املتوقع وتركز 

االإقبال من قبل الوافدين مبختلف جن�سياتهم.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة الثراء لل�شحافة والن�شر @wejhatt www.wejhatt.com

م�صقط-                   

علم���ت »وجه���ات« ان ال�سركة العماني���ة الإدارة املطارات �سوف تط���رح مناق�ستني خالل 

االيام القليلة املقبلة الن�ساء فندقني يف كل من مطار م�سقط الدويل ومطار �ساللة.

وياأت���ي ه���ذا يف اإطار �سعي ال�سرك���ة لتوفري كامل اخلدم���ات للم�سافرين عرب املطارين، 

ومن اأجل ق�ساء اأوقات مريحة خالل تواجد م�سافري الرتانزيت. وتعمل ال�سركة بت�سارع 

من اأجل جعل مطارات ال�سلطنة �سمن اف�سل 20 مطارا يف العامل بحلول العام 2020.

وحق���ق مطار م�سق���ط منوا يف عدد امل�سافري���ن خالل عام 2015 بل���غ 18 % عن العام 

2014 . فيما زاد عدد امل�سافرين عرب مطار �ساللة 22 % يف 2015 عن العام 2014.

فيم���ا بلغ������ت ن�س���بة منو حركة الطائ���رات املدنية يف مطار م�سق���ط 15 % و بلغت يف 

مطار �ساللة 21 %.

جــريـدة

ســياحية

مـجـانية

رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س التحرير: يو�شف بن اأحمد البلو�شي

E.mail:yahmedom@hotmail.com -- info@wejhatt.com

�صفحـة
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إنشاء فندقين في مطاري مسقط وصاللة

األهالي لم يتفقوا على إنشاء شركة ويرفضون بناء غرف إيوائية

مشروع لتطوير وادي بني خالد سياحيًا
م�شقط- يو�شف بن اأحمد البلو�شي

�أن  �ل�س���ياحة  وز�رة  يف  م�س����ؤول  م�س���در  ق���ال 

�ل�ز�رة على و�سك �النتهاء من �إعد�د ت�سميم تط�ير 

و�دي بني خالد ليك�ن مز�ر� �سياحيا متكامال يخدم 

�حلركة �ل�سياحية �لتي ي�سهدها �ل��دي ط��ل �لعام. 

و�أ�س���اف �مل�سدر ل� »وجه���ات«: �أن ت�ساميم �مل�سروع 

يف مر�حلها �لنهائية مع ��ست�ساري �مل�سروع و�سيتم 

�لك�س���ف عنه���ا بع���د �النته���اء م���ن و�س���ع �للم�س���ات 

�لنهائية. حيث تعمل �ل����ز�رة بالتعاون مع �الأهايل 

لتح�ي���ل و�دي بني خالد ليك����ن وجهة �سياحية بها 

كافة �خلدمات �لتي يحتاج �إليها �ل�سياح.

وق���ال �مل�س���در �إن �ملرحل���ة �الأوىل تت�سم���ن تنظيم 

م��قف لل�سيار�ت وزيادة عدد دور�ت �ملياه وحت�سني 

وتط�ير �ملرك���ز خا�سة من حيث �حلماية �أيام هط�ل 

�الأمط���ار وجري���ان �الأودي���ة �لت���ي جت���رف كل �س���يء 

و�لعم���ل على عمليات �لتحك���م يف �لدخ�ل �إىل منطقة 

�ل��دي و�لتي �ستتم عرب �مل��طنني بحيث يك�ن �لنقل 

منظم���ا وفق خدمات جيدة لل�سي���اح. وقال �مل�سدر �أن 

وز�رة �ل�سياح���ة �قرتحت على �الأه���ايل �إن�ساء �سركة 

�أهلي���ة الإد�رة م�س���روع و�دي بن���ي خال���د لك���ن حت���ى 

�الآن �الأه���ايل مل يتفق��، كما �قرتح���ت �ل�ز�رة عليهم 

��ستغ���الل �أح���د �الأر��سي هن���اك الإن�ساء غ���رف �إي��ء 

ملرتادي �ل��دي لكن �الأهايل رف�س�� بحجة �أن �الأر�ض 

ق���رب منازلهم مم���ا يت�سب���ب يف �الإزعاج له���م من قبل 

�ل�سي���اح. و�أ�ساف �مل�س���در: �أن وز�رة �ل�سياحة تق�م 

بتقدمي �مل�ساع���دة لالأهايل خا�سة عند ن���زول �الأودية 

و�لتي تت�سبب بخر�ب كبري جلمالية �ملكان.

وتاأمل �ل�ز�رة �ن يتم �إن�ساء �سد حماية يف �ملرحلة 

�ملقبلة من �أجل حماية �ل��دي وجعله مز�ر� �سياحيا 

ط��ل �ل�قت وحتى ال يتاأثر عند جريان �الأودية.

عمليات الترميم تتواصل

افـتتاح قـلعة مطـرح أمـام

السياح في نوفمبر المقبل
ـ                      م�شقطـ 

توا�س���ل وزارة ال�س���ياحة العمل يف م�س���روع ترميم قلعة مطرح حيث ينتظر اأن تت�سلم الوزارة القلعة بعد 

الرتمي���م خالل �س���هر نوفمرب املقبل. وتوا�س���ل ال�س���ركة املنفذة العم���ل يف عمليات الرتميم والتي �س���تخدم 

احلركة ال�سياحية يف والية مطرح وما ت�سهده من توافد اأعداد كبرية من �سياح ال�سفن ال�سياحية التي تزور 

ميناء ال�سلطان قابو�س. وياأتي تطوير القلعة يف اإطار االهتمام بتاأهيل وتطوير املواقع التاريخية املتمثلة يف 

القالع واحل�سون حيث مت اإعداد خمطط يو�سح امل�ساحة املطلوبة لتنفيذ اأعمال التطوير. ويهدف م�سروع 

تاأهيل وتطوير قلعة مطرح اإىل حتقيق عدد من االأهداف منها جتميل وحت�سني املنطقة املحيطة بقلعة مطرح، 

وتطوير القلعة ال�ستغاللها لالأغرا�س ال�سياحية. حيث تعد القلعة واجهة بحرية و�سياحية يف حمافظة م�سقط.

وتطل القلعة من فوق نتوء �سخري قريب من ال�ساطئ وعلى قمة ه�سبة �سخرية �سيقة. كما تبدو القلعة 

وكاأنه���ا املم���ر الوحي���د الذي ي�سل بني مطرح وم�سقط القدمية وتتكون حاليًا من ثالث���ة اأبراج دائرية اأحدها 

برج كبري على القمة واالثنان الباقيان اأ�سغر حجمًا ويقع اأحدهما عند اأول نقطة يف الغرب اأما الربج االآخر 

الذي ال يزال ع�سًا ملدفع قدمي فيقع ناحية ال�سمال من القلعة بالقرب من الربج الكبري.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة الثراء لل�شحافة والن�شر @wejhatt www.wejhatt.com

الطــيران العماني: 12 رحلة

يوميا إلى صاللة في الخريف
م�شهد-                     

قال عبد�لرحمن �لب��سعيدي نائب �لرئي�ض �لتنفيذي، رئي�ض �ل�س�ؤون �لتجارية بالطري�ن �لعماين 

�ن �لطري�ن �لعماين �س�ف ي�سري 12 رحلة على مد�ر �لي�م بني م�سقط و�ساللة خالل م��سم �ساللة 

�ل�سياح���ي 2016. وق���ال يف م�ؤمت���ر �سحفي يف م�سه���د �الإير�ني���ة مبنا�سبة تد�سني خ���ط �لطري�ن 

�لعم���اين؛ �أن رح���الت م�سهد �س�ف تك�ن مرب�طة ب�ساللة عن طريق مطار م�سقط كذلك. و�أ�سار �إىل 

�أنه مت عمل در��سة لفتح خط م�سقط – �سري�ز و�لنتائج �أ�سارت �إىل �أن هذ� �خلط له جدوى �إقت�سادية 

فمدين���ة �سري�ز متثل وجه���ة �سياحية وطبية الأبناء �خلليج. و�أو�س���ح �أن �ل�سلطات �الإير�نية �سهلت 

للعمانيني �حل�س�ل على �لتاأ�سرية حيث ميكن �حل�س�ل عليها عند �ل��س�ل الإير�ن.

جــريـدة

ســياحية

مـجـانية

رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س التحرير: يو�شف بن اأحمد البلو�شي
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الطيران العماني إلى النجف
15 سبتمبر بمعدل 4 رحالت أسبوعيا

م�سقط ــ 

علم���ت »وجه���ات« �ن �لطري�ن �لعم���اين، �لناقل �لوطني لل�شلطنة، �شيد�ش���ن �أوىل رحالته 

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

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

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

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

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

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

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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يبدأ سريانها مع تطبيق الالئحة التنفيذية في 1 سبتمبر

عودة الفرق الفنية بالمطاعم السياحية بشروط
م�سقط - 

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

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

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

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

�ل�شياحة يف �ل�شلطنة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حلنية وترية وفق نظام حمدد. كما �شيتم �شريان 

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

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

�مل�شموح لها بذلك من �ل�شابق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�ملاأكولت �لتي يقدمها«.

1.2 مليون زائر لمهرجان صاللة السياحي
�ساللة - العمانية

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

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

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

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

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

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

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

موؤقتة للعمانيني و�لأ�شر �ملنتجة.

إعالنكم يف

فصل الربيع في صاللة يجذب السياح
صاللة - 

يعتب��ر موس��م الربي��ع ف��ي محافظ��ة ظفار 
الذي يعقب موس��م الخريف من أروع الفصول 
الس��ياحية فهو ال يقل جماال وروعة عن موسم 
الخريف فعندما تنقش��ع س��حب الضباب وتطل 
الش��مس باش��عتها الزاهي��ة تتفت��ح الزه��ور 
والورود في الس��هول الخضراء وتتكشف روعة 
الم��روج الخضراء والجبال المكتس��ية اخضرارا 
وتصب��ح الرؤية واضح��ة لالس��تمتاع بكل هذا 
اإلبه��ار من اإلخضرار عل��ى امتداد البصر على 

مدى ثالثة أشهر تستمر حتى نهاية نوفمبر.
ويترقب محب��و الطبيعة الس��احرة والطقس 
الجمي��ل وهواة التصوير بلهفة موس��م الربيع 
كم��ا يح��رص بعض ال��زوار على تمدي��د فترة 
بقائه��م في المحافظة لالس��تمتاع بمش��اهدة 
الب��اردة  والنس��مات  الزه��ور  تفت��ح  موس��م 
المنعش��ة. وف��ي فص��ل الربي��ع تع��ود أم��واج 

البح��ر إلى طبيعته��ا الهادئة لت��أذن للصيادين 
ركوب البحر وعودة األنش��طة التي يترقبونها. 
كما يترقب مربو الماش��ية موس��م الربيع الذي 
تكثر فيه الزراعات المختلفة وتنتش��ر المراعي 

الخض��راء وتجود األراضي بأن��واع مختلفة من 
الثم��ار ذات الج��ودة فتزدان الجب��ال بمحاصيل 
زراعية متنوعة كما ينتش��ر عدد م��ن النباتات 

المثمرة والمناحل في سفوح الجبال وبطونها.



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.
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