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2.4 مليون مسافر عبروا مطاري
مسـقط وصـاللة فـي فــبراير 

مسقط - العمانية 

سجل عدد المسافرين عبر مطاري مسقط الدولي وصاللة حتى نهاية شهر فبراير 
2017 ارتفاعا بلغت نســبته 5ر15 بالمائة و20 بالمائة على التوالي مقارنة بالفترة 
نفسها من العام 2016 ليبلغ مجموع من سافروا عبر المطارين مليونين و432 ألفا 
و241 مســافرا وفق ما أفادت آخر البيانــات االحصائية الصادرة عن المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات. وارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بمن فيهم 
القادمون والمغادرون والمحولون والترانزيت ليبلغ حتى نهاية شهر فبراير الماضي 

مليونين و222 ألفا و976 مسافرا، فيما بلغ عدد الرحالت 17 ألفا و853 رحلة.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

استمتع ببيانات إنستجرام تصل إلى 3 جيجابايت
مقابل 1 ر�ع مع ’حياك على كيفك‘.

إضغط #280* لالشتراك اآلن.

يسري العرض حتى 24 يونيو 2017

مرح ال ينتهي
على إنستجرام

تطبق الشروط واألحكام.

تابـعـونـــا omantel.om
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بحضور 2800 شركة عالمية
السلطنة تشارك في سوق
الســـــفر العـربي بدبـي 

دبي - 

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة السياحة 
في معرض سوق السفر العربي 2017 الذي 
يفتتــح يوم 24 ابريل الجاري ويســتمر حتى 
27 من نفس الشهر. وترأس وفد السلطنة 
ميثــاء بــن ســيف المحروقية وكيلــة وزارة 
الســياحة بحضور عدد من مســؤولي وزارة 

السياحة وممثلي شركات السفر والسياحة.
وتهــدف المشــاركة العمانيــة الــى إبراز 
المقومات الســياحية والفرص االستثمارية 

المتاحة في القطاع الســياحي بجانب االلتقاء مع ممثلي الشركات العالمية 
بهدف التعريف بالســوق الســياحي العُماني الذي يشــهد نموا حيث تعد 
السلطنة من الوجهات السياحية التي يفضّل زيارتها خالل عام 2017 نظرا 

لما تتمتع به من مقومات سياحية واستقرار وامان.
كما ســيتم التباحث من الشــركات العمانية ونظيراتها في العالم لتسيير 
أفواج سياحية الى السلطنة سواء الى محافظة ظفار او مسقط والمحافظات 
االخرى. ومن المتوقع أن يســتقطب المعرض أكثــر من 30,000 زائر على 

مدى أربعة أيام، مع وجود أكثر من 2800 شركة عارضة.

أكثر من 3 آالف غرفة فندقية جاهزة

لبان ظفار يجذب السياح في الخريف
صاللة - 

تؤمــن صاللــة الواقعــة على الســاحل 
الجنوبي لمحافظة ظفار، للمسافر العصري 
وجهة ناشــئة أنعم عليهــا الخالق بجمال 
يفوق الوصف، فهي المدينة التي تشتهر 
بأشــجار اللبان التي تفوح روائحه في كل 
مكان، بجانب الشــواطئ الزاخرة بأشجار 
جوز الهنــد والمناظــر الطبيعية الخالبة.  
فيمــا يتوافد الزوار خالل موســم الخريف 
الذي يشهد هطول أمطار موسمية تحول 
الســاحل والجبل إلــى أدغال اســتوائية، 
تمضــي صاللة مــا تبقى مــن العام في 
انتظار المستكشــفين. غير أّن هذا المالذ 
العمانــي المذهــل هــو وجهة تســتحق 
الزيارة على مدار العام، إذ تصطحب الزوار 
فــي رحلة تنضــح ألوانًا وتمتــزج بالتاريخ 
واألســاطير مع قــالع وحصــون تاريخية، 
وكثبان مترامية األطراف، وشــواطئ نقية 

لم تدســها قدم إنسان وأســواق تنبض 
حياًة وحيوية.

وتتجهز المحافظة للموســم السياحي 
2017 بفعاليــات متنوعة بعــد ان تزايد 
أعــداد الغــرف الفندقية الــى اكثر من 3 

آالف غرفــة مجهزة بأحــدث المواصفات 
وفِــي متناول الســياح. بجانب اكتشــاف 
الكثيــب الرملي الذي يطلــق عليه رملة 
جديلــة في محافظة ظفــار كأعلى كثيب 

رملي في العالم.

■ ميثاء المحروقية
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ممارسات وظواهر سلبية بسبب عشوائية مزاولة عمل االستراحات
مسقط ــ 

ظهــرت فــي اآلونــة االخيــرة مســألة 
غيــاب الرقابة على االســتراحات والمزارع 
الســياحية  والتي بدأ اإلقبال عليها كبيرا 
مــن قبــل الســياح المحليين علــى وجه 

الخصوص.
وتلقــى المجلــس البلدي فــي محافظة 
مســقط شــكاوى عــدة متعلقــة ببعض 
المترتبة  الســلبية  والظواهر  الممارسات 
على عشــوائية مزاولة هذا النشــاط على 

حد تعبير المجلس البلدي.
وناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس 

البلدي لمحافظة مسقط موضوع تنظيم 
االســتراحات والمــزارع الســياحية، وذلك 
خــالل االجتماع الثاني لهــا للعام الحالي، 
والذي ترأســه قيس بن محمد المعشري 

نائب رئيس اللجنة.
ويأتــي اســتعراض الموضــوع بعد أن 
تالحظ اإلقبــال على إقامة تلــك المزارع 
واالستراحات بشــكل كبير وما يقابله من 

إقبال على استئجارها من قبل الناس.
وأكــدت اللجنــة أن المشــكلة تكمــن 
في عــدم وجود الضوابط واالشــتراطات 
الالزمــة لتنظيمها حيث تلقــى المجلس 
البلدي شكاوى متعلقة ببعض الممارسات 

والظواهر السلبية المترتبة على عشوائية 
مزاولة عمل تلك االســتراحات؛ األمر الذي 
يســتدعي وجود تنظيم واضح كالمعمول 
به فيما يخــص النزل الخضــراء؛ لضمان 
والمــزارع  االســتراحات  تلــك  اســتغالل 

السياحية بالشكل األمثل.
واطلعت اللجنة على النصوص القانونية 
فــي الئحة قانون الســياحة، والتي حددت 
نوع اســتعمال األرض لطلبات إقامة النزل 
الخضراء، والشــروط الخاصة بإقامة النزل 
الخضراء في األراضي الزراعية، وأكد ممثل 
وزارة الســياحة بالمجلــس البلــدي إلــى 
أنه توجد الئحــة لتنظيم النــزل الخضراء 

وتتــم الموافقة علــى إقامتها بالتنســيق 
مــع الجهات األخــرى. كما تم اســتعراض 
االشــتراطات والتدابيــر األمنية التي تلزم 
بها شرطة عمان السلطانية لمزاولة نشاط 
تنظيم االســتراحات والمزارع الســياحية، 
وعلى الصعيد نفســه أكدت شرطة عمان 
الســلطانية علــى ضرورة اإلبــالغ عن أية 
ممارسات مشــبوهة أو تجاوزات قد تصدر 

من مرتادي تلك المزارع.
وكانت وزارة السياحة قد قامت بالتعاون 
الســمكية  والثــروة  الزراعــة  وزارة  مــع 
بإعــالن  منتــج النــزل الخضــراء للحفاظ 
وتشــجيع  المزروعــة  المســاحات  علــى 

مالك المزارع الســتغاللها بشــكل أفضل 
واالهتمــام بمزارعهم، حيــث تعتبر هذه 
المزارع كرافد اقتصادي جيد يثري التجربة 
السياحية للزائر إذا تم تطويرها والحفاظ 
على الغطاء النباتي األمر الذي يعزز القطاع 
بنــوع جديد مــن الغــرف الفندقيــة مما 
يؤدي إلى توفير فــرص عمل للمواطنين 
وتفعيل األنشــطة التجارية المساندة من 
خالل اشــتراك المجتمع المحلي في توفير 
الخدمــات المصاحبــة كتقديــم الوجبات 
العمانيــة وبيــع المشــغوالت والمنتجات 
المحليــة باإلضافة إلى ضمان اســتدامة 

هذه الموارد.

  مزايا تنافسية تؤمن نمو أعمالك املستقبلية
  تمتع بإعفاءات ضريبية تمتد 30 سنة قابلة للتجديد

  منح حق االنتفاع ملدة تصل في حدها األق�صى إلى 50 سنة قابلة للتجديد
  فرص استثمارية متنوعة في الصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والثروة السمكية 

  2000 كم مربع من األرا�صي املتاحة للمستثمرين في املرحلتين األولى والثانية من التطوير
  مناخ معتدل على مدار العام وموقع استراتيجي على بحر العرب وقرب خطوط املالحة العاملية

  مطار دولي وميناء متعدد األغراض وحوض جاف إلصالح السفن ومصفاة نفط 
محطة واحدة تقوم بإصدار جميع التراخيص والتصاريح واملوافقات والتأشيرات

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان توفر لك:المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان توفر لك:
  مزايا تنافسية تؤمن نمو أعمالك املستقبلية

  تمتع بإعفاءات ضريبية تمتد 30 سنة قابلة للتجديد
  منح حق االنتفاع ملدة تصل في حدها األق�صى إلى 50 سنة قابلة للتجديد

  فرص استثمارية متنوعة في الصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والثروة السمكية 
  2000 كم مربع من األرا�صي املتاحة للمستثمرين في املرحلتين األولى والثانية من التطوير

  مناخ معتدل على مدار العام وموقع استراتيجي على بحر العرب وقرب خطوط املالحة العاملية
  مطار دولي وميناء متعدد األغراض وحوض جاف إلصالح السفن ومصفاة نفط 
محطة واحدة تقوم بإصدار جميع التراخيص والتصاريح واملوافقات والتأشيرات

استثمر  في الدقماستثمر  في الدقماستثمر  في الدقم

ناقشها المجلس البلدي في مسقط

شكاوى ضد االستراحات والمزارع السياحية

■ اجتماع لجنة الشؤون العامة في المجلس البلدي في مسقط
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مسقط ــ 
وقعــت وزارة الســياحة وشــركة امــواج 
للســياحة والفنــادق مؤخــرا علــى اتفاقية 
تطوير مشــروع نســيم الصباح بين وزارة 
الســياحة والمطــور الرئيســي للمشــروع 
شــركة أمــواج للســياحة والفنــادق . وقع 
االتفاقية من جانــب الوزار  أحمد بن ناصر 
المحرزي وزير السياحة ومن جانب الشركة 
ماماس كريســتودوليديس رئيس مجلس 
أحــد  الخالــدي  ومحمــد  الشــــركة  إدارة 
الشركاء بالمشروع. ويندرج مشروع نسيم 
الصباح الكائن موقعه على شاطئ الموالح 
الشمالية بوالية السيب بمحافظة مسقط 

تحت قائمة مشروعات المجمعات السياحية 
المتكاملــة )ITC( وتم التوقيــع عليه بين 
وزارة الســياحة وشــركة أمــواج للســياحة 
والفنــادق المطور والمســتثمر الرئيســي 
للمشــروع بنظام حق االنتفــاع وهو يمتد 
علــى مســاحة إجمالية تبلــغ 400 ألف متر 
مربع ويقــام على مرحلتين تنطلق األعمال 
االنشائية في المرحلة األولى العام المقبل.

واجهة بحرية
قيمــة  تصــل  الــذي  المشــروع  يقــع 
االســتثمارات فيــه إلى 400 مليــون ريال 
عمانــي في أحــد أهــم المواقــع الحيوية 
بمحافظة مسقط ويتميز بواجهته البحرية 

وسيتم إنشــاءه من قبل فريق عالمي من 
المستشارين والمهندسين ليكون مجمعا 
ســياحيا ســكنيا بخدمــات راقيــة ومعايير 
جــودة دولية مــع األخذ في عيــن االعتبار 
لثقافــة  ومالئمتــه  المشــروع  اســتدامة 

وحضارة المجتمع العماني.
تم تصميم المشــروع الســتيعاب أكثر 
من 1200 وحدة ســكنية وغرفة فندقية 
ويضم في أبرز مكوناته فندقا عالميا من 
فئة الخمس نجوم وفندقا لألعمال بسعة 
إجمالية للفندقيــن 600 غرفة باإلضافة 
إلــى 696 وحــدة ســكنية ذات تصميــم 
وجودة عالمية ومرفأ بحري وناد لليخوت 
باإلضافــة إلى قريــة مزدهــرة ومتنوعة 

لألعمــال تضم أجنحــة مكتبيــة ومركزا 
تجاريا ومطاعم متنوعة ومرافق ترفيهية 

وخدمية أخرى.

تعزيز البنية األساسية 
وقــال أحمد بــن ناصــر المحــرزي وزير 
السياحة: يعد نسيم الصباح أحد مشروعات 
المجمعــات الســياحية المتكاملــة التــي 
نطمــح من خاللهــا إلى تحقيــق عدد من 
األهداف المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع 
السياحي في السلطنة ضمن االستراتيجية 
العمانيــة للســياحة 2040 وذلــك بتعزيز 
البنية األساسية للقطاع ورفع اعداد الغرف 
الفندقيــة وجودة الخدمــات وإيجاد مرافق 

ترفيهية وخدمية متنوعة للســائح الدولي 
المثلــى  االســتفادة  وضمــان  والمحلــي 
للمقومــات الســياحية مــع تحقيــق قيمة 

مضافة للمجتمع.
من جهته قال ماماس كريستودوليديس 
رئيس مجلس إدارة شركة أمواج للسياحة 
والفنادق: نتطلع من خالل إنشــاء مشروع 
نســيم الصباح إلــى تحقيق رؤيــة خاصة 
لهذه النوعيــة من المجمعات الســياحية 
المتكاملــة وإيجاد قيمــة حقيقية وحيوية 
مؤكدة وملموســة من خــالل تطوير هذا 
المشــروع العالمــي بطريقــة تعبــر عــن 
الحضارة والتراث والمعمار والبيئة العمانية 

وتوفر فرص عمل للعمانيين.

400 مليون ريال إلنشاء وتطوير مشروع نسيم الصباح السياحي 
يتميز بواجهته البحرية ويضم مجمعا سياحيا سكنيا وفنادق 5 نجوم
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 ألف سائح يسترخون على شواطىء ظفار 
مع تدفق رحالت الطيران المباشرة من أوروبا في الموسم الشتوي

صاللة-

تتمتــع محافظة ظفــار بمقومات ســياحية 
عديدة ومتميزة؛ بســبب التنوع البيئي الغني 
بالســهول والجبــال والنجــاد والســواحل، ما 
يمنحهــا شمســًا ســاطعة دافئة في الشــتاء 
بالبــوادي والحواضــر، فضــاًل عمــا تكتنــزه 
البــوادي والمناطق الســاحلية مــن مقومات 
لتنظيم رحالت السفاري الصحراوية، وممارسة 
الرياضــات المائيــة على الشــواطئ الممتدة 

برمالها البيضاء النظيفة.
ومــع تدفق رحــالت الطيران المباشــرة من 
دول أوروبــا الــى صاللــة فقد اســتمتع اكثر 
من 40 الف ســائح بالمقومات الســياحية في 
محافظة ظفار خالل الموسم السياحي الشتوي 

من شهر أكتوبر الى شهر ابريل الجاري . 
وقضى السياح أوقاتهم بين االستراخاء على 
شواطىء ظفار برمالها البيضاء الناعمة وزيارة 

المواقع السياحية المتعددة .
وتســعى محافظة ظفــار للنهــوض بقطاع 
السياحة لتأكيد مكانتها التاريخية والجغرافية، 
وإبــراز مالمحهــا الثقافيــة، باإلضافــة إلــى 
اســتثمار إمكاناتهــا، وزيــادة إســهام هــذا 
القطــاع في التنمية الوطنيــة، وتنويع مصادر 
الدخل القومي تماشــيًا مع الرؤية المستقبلية 

لالقتصاد العماني
وتضم المحافظة مواقع متميّزة للنشاطات 
البحرية والمائية، كما تستقطب محبي الغوص 
واإلبحار، باإلضافة إلى رُكاب السفن السياحية 
من كافة أنحاء العالم. كما أن السلطنة تشهد 

حركة متميزة في مجال السفن السياحية.
وصممــت وزارة الســياحة برامــج مبتكرة 
لتعزيز صناعة السياحة في محافظة ظفار، مع 
بدء الشتاء الذي يعتبر وقتًا مثاليًا الستكشاف 
روعــة الميــاه الشــاطئية بالمحافظــة التي 
تقــع على طــول خــط الســاحل الممتد من 
والية مربــاط إلى نيابة حاســك، وحول جزر 
الحالنيــات، والتــي تتمتــع بإمكانــات كبيرة 

لممارسة سياحة الغوص.

طقس معتدل
ويقول مرهون بن سعيد العامري مدير عام 
الســياحة في محافظة ظفار: ان محافظة ظفار 
تمتــاز بروعة الطقس والمنــاخ المعتدل على 

مدار العام وتعتبر وجهة سياحية فريد.
وأضاف تســتقطب المحافظــة أعدادا كبيرة 
من األفواج الســياحية األوروبيــة عقب نهاية 
موســم الخريف وتســتمر الى شهر مايو نظرا 
لمــا تتمتــع به مــن بيئــة طبيعيــة متنوعة 
كالجبــال والشــواطئ والصحاري الــى جانب 
المواقع األثرية والشــواهد التاريخية واعتدال 
الطقس. مشــيرا إلى ان السياحة في محافظة 

ظفــار اصبحت دائمــة وطول العام وليســت 
مقتصرة على موسم الخريف.

كما أفاد بأن هناك اربع رحالت مباشرة تصل 
الى مطار صاللة اسبوعيًا وهي بمعدل رحلتين 
مــن جمهوريــة ألمانيا ورحلة مــن جمهورية 
ســلوفاكيا ورحلة من جمهورية إيطاليا ، حيث 
يتوقع وصول مع نهاية الموسم الشتوي شهر 
مايو القادم 45000 الف سائح، علمًا بأن عدد 
الســياح في الموســم الماضي 2016/2015 

وصل عددهم 35.674 الف سائح.

منتجع البليد 
ويقــول عبــداهلل الهنائــي نائــب مدير عام 
منتجع البليد انانتارا في صاللة: يشهد منتجع 
البليد صاللة بادارة انانتارا إقبااًل غير مسبوق 
منذ افتتاحه في نهاية شهر نوفمبر2016 من 
قبل الســياح من مختلف الجنســيات، وخاصة 
مــن  ألمانيــا  وايطاليــا والمملكــة المتحدة، 
مقارنة بمختلف دول الشرق األوسط، وخاصة 
الــدول المجــاورة تتميز هــذه الواحة بكونها 
أول منتجع للفيالت الفاخرة في صاللة وتحتل 
موقعًا متميزًا على الشــاطئ بمحاذاة الساحل 
الجنوبــي لمحافظة ظفار. وتحيــط بممراتها 
أشجار نخيل شــاهقة وأشــجار رائعة وحدائق 
استوائية ومعالم مائية غنية بالنباتات موفرة 

أجواء هادئة لرحلة غنية باالستكشافات.
تتمتــع محافظة ظفــار بمقومات ســياحية 
عديدة ومتميزة؛ بســبب التنوع البيئي الغني 
بالســهول والجبــال والنجــاد والســواحل، ما 
يمنحهــا شمســًا ســاطعة دافئة في الشــتاء 
بالبــوادي والحواضــر، فضــاًل عمــا تكتنــزه 
البــوادي والمناطق الســاحلية مــن مقومات 
لتنظيم رحالت السفاري الصحراوية، وممارسة 

الرياضــات المائيــة فــي الشــواطئ الممتدة 
النظيفة.

تحسين الخدمات
ويؤكد الهنائي على اهمية تحسين وتطوير 
شبكة الطرق بمدينة صاللة وإنشاء متنفسات 
وحدائق عامة، باإلضافــة إلى تطوير وتجميل 
الشواطئ وإقامة منتزهات طبيعية في مختلف 
مناطق المحافظة وإقامة مجمعات لألســواق 
التراثية المتخصصة وزيادة شــركات الطيران 

من وإلى صاللة.
مثل هذه المشاريع سيكون لها الدور الكبير 
في دعم التنمية السياحية بالمحافظة من أجل 
تقديم أفضل الخدمات للسائحين والمواطنين 
والمقيمين ولتخــدم األهداف المراد تحقيقها 

في إطار برنامج التنمية السياحية.

رحالت مباشرة
ويقول أحمد بن ناصر العلوي مدير العالقات 
العامة بشركة نقطة االلتقاء والسياحة: تقوم 
شــركة نقطة االلتقاء للسياحة بتسيير رحالت 
مباشــرة لمحافظة ظفــار منهــا رحلتين من 
ألمانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من إيطاليا، 
أي ان عــدد الرحــالت أربــع رحالت أســبوعيًا 
ومن المتوقع بأن يكون عدد الســائحين هذا 
الموســم 2017/2016 هــو )45( ألف ســائح 
إذ أن العــدد ازداد بنســبة %20 عــن الســنة 

الماضية.

برامج سياحية 
ومــن أهم البرامج الســياحية التــي يزورها 
الســياحي يقــول العلــوي: ننظم زيــارات الى  
مســجد الســلطان قابوس بصاللــة، ومتحف 

ارض اللبان وحصن طاقة  وسمهرم 

وجمعيــة المــرأة العمانية بمربــاط وكهف 
المرنيف في المغســيل، وكهــف طيق  وجبل 
ســمحان ووادي دربــات ومنطقــة اوبــار في 

الشصر، ومخيم الحشمان .
ولكل من هذه الزيارات برنامج خاص تقوم 
فيه الشــركة بتقديم خدمات الراحة للســائح 
بالتعــاون مــع الشــركات االخرى التــي تقوم 
بخدمات لوجســتية من حيــث النقل وتقديم 
وجبات الغداء والعشــاء واإلرشــاد الســياحي 
إلظهــار الضيافة العربيــة األصيلة في تجربة 
جديدة تسهم في اطالع السائح على المجتمع 

العماني بصورة مباشرة ودقيقة .
وقامت الشــركة بإســتقطاب وفود إعالمية 
وصحفيــة مــن ألمانيــا وســلوفاكيا للترويج 
لســلطنة عمان بشــكل عام . كما تقوم أيضًا 
بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للســياحة 
بمحافظــة ظفار بنشــر الوعي الســياحي لدى 

طلبة المدارس .
وبمــا أن هــذا القطاع ســيصبح رافــدًا من 
الروافــد األساســية لالقتصــاد الوطني خالل 
السنوات القادمة هذا يدفعنا بأن نمضي قدمًا 
فــي تطوير البنيــة التحتية الســياحية بهدف 

االرتقاء بقطاع السياحة.
ونطالــب بــأن يتــم توفيــر دورات مياه في 
األماكن التي يرتادها الســائح كجبل سمحان 
ووادي دربات وكهف طيق  وسمهرم ومنطقة 
المغســيل فليس من المقبــول اال توجد مثل 
هذه الخدمات االساســية البســيطة في هذه 
األماكــن  وكمــا نطالب أيضــًا بزيــادة عدد 
الكاونترات عند وصول الرحالت المباشرة الى 
مطار صاللة لتسهيل دخول السياح فالموجود 
حاليًا غيــر كاف عند وصــول الرحالت وخاصة 

الطائرات الكبيرة.  

سياح من ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا يستمتعون بالرمال البيضاء ودفء الشمس والمزارات التاريخية 

■ احمد العلوي ■ عبداهلل الهنائي■ مرهون العامري
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صاللة ــ 
تؤمّــن صاللــة الواقعــة على الســاحل 
الجنوبي لمحافظة ظفار، للمسافر العصري 
وجهة ناشــئة أنعــم عليها الخالــق بجمال 
يفــوق الوصف، هي التي تشــتهر بأشــجار 
اللبــان، والشــواطئ الزاخرة بأشــجار جوز 

الهند والمناظر الطبيعية الخالبة. 
فيمــا يتوافد الزوار خالل موســم الخريف 
الذي يشهد هطول أمطار  موسمية تحوّل 
الســاحل والجبــل إلــى أدغــال اســتوائية، 
تمضي صاللة ما تبقى من العام في انتظار 
المستكشــفين. غير أّن هذا المالذ العماني 
المذهل هو وجهة تستحق الزيارة على مدار 
العــام، إذ تصطحب الزوار فــي رحلة تنضح 
ألوانًا وتمتزج بالتاريخ واألســاطير مع قالع 
وحصون تاريخية، وكثبان مترامية األطراف، 
وشــواطئ نقيــة لم تدســها قدم إنســان 

وأسواق تنبض حياًة وحيوية.

شواطئ تخطف األنفاس 
تنتظــرك وفرة مــن الشــواطئ المنعزلة 
بأسلوب "روبين كروزو" الممتدة على أميال 
من الســواحل الخالبة، ما يجعل من صاللة 
وجهة ال غنى عنها لدى عشــاق الشــاطئ. 
يمكنــك الوصول إلــى شــاطئ الفزايا عبر 
طريق متعرج وشــديد االنحــدار، وهو مالذ 
تعمّه الســكينة وتتبعثر في نواحيه صخور 
الصــوان الكبيــرة والمنحدرات الســحيقة، 
تقابلها رمال بيضاء نقية ومياه زرقاء داكنة 
تسبح فيها الدالفين الحدباء أو تطفو عليها 
أكــواخ الصيد. مــن ناحية أخــرى، يفترش 
شاطئ مغسيل مســاحة طويلة من الرمال 
النقيــة التي تتّكــئ على كتلــة صلبة من 
الحجــر الجيري لجبــل القمر الــذي تغوص 
ســفوحه في البحر، مع ثقوب مجاورة تنفث 
مياه المد والجزر التي تتغلغل بين شــقوق 
المنحدرات في األســفل. وفي شاطئ طاقة، 
يمكن للمسافرين مشاهدة القرويين وهم 
يســحبون شــباًكا مليئة بســمك السردين 
ويتركونهــا لتجــف تحت أشــعة الشــمس 
العربيــة الحارقــة. تعجّ مياه ظفار بســمك 
مارلن، والماهي ماهــي والهامور، وبالتالي 
فإنّهــا مثالية لصيد األســماك، حيث يُقام 
مهرجــان بحري في طاقة كل شــهر مارس 
احتفاًء بأساليب العيش المحلية، مع وسائل 
صنع الشباك ومسابقات صيد األسماك إلى 
جانب موسيقى، ورقص ومأكوالت تقليدية.

طبيعة تأسر القلوب
تُعــدّ صاللــة المــكان المثالــي الختبار 
تجارب غير مألوفة ومشاهدة مناظر طبيعية 
تخطــف األنفــاس وكثبــان رملية شــاهقة 
مدهشــة، حيث أّن حركة المــرور الوحيدة 

التي ستشــهدها هي قافلة ِجمــال تتمايل 
علــى الطريــق أمامك. يمكن للمســافرين 
الجريئيــن خوض غمــار الجبال لمشــاهدة 
الحياة البرية بما في ذلك الغزالن والضباع 
المخططة، في حين يستطيع مراقبو الطيور 
رؤية أسراب كبيرة من طيور النحام، ومالك 
الحزين والبلشــون. من ناحية أخرى، يوفر 
وادي دربات مسار مشي ممتاز يشق طريقه 
عبــر التالل المتعرجة، في حين يُعتبر طوي 
اعتير )بئــر الطيور( وكهــف طيق وجهتين 

أساســيتين على الئحة األمــور التي ينبغي 
تجربتها، حيث يضم األول كهوًفا مدهشــة 
متنوعة تنتشــر في جبال صاللــة المكونة 
من الحجر الجيري المسامي، والثاني األكثر 
إبهــارًا هو ثالث أكبر كهــف في العالم. أما 
إذا كنــت تبحث عن مغامرة في مكان بعيد، 
فاذهــب في رحلة إلى صحــراء الربع الخالي 
التــي تُعتبر من أكبر الصحــارى في العالم، 
للتخييم تحت النجوم واختبار الحياة البدوية 

التقليدية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

طريق اللبان
تأوي صاللة أشــجار اللبــان العريقة التي 
تُعتبــر محّفزًا لالحتفــال واإللهام والتجارة 
منــذ آالف الســنين، ولهــا مــاٍض عريــق 
يستمدّ حكاياته من األســاطير والفلكلور. 
تــروي األســاطير أّن ملكــة ســبأ جمعــت 
ثروة هائلــة من تجارة اللبــان المزروع في 
قصرها الســاحلي في سمهرم على شاطئ 
خــور روري، الذي بــات مدرجًا علــى قائمة 

اليونسكو لمواقع التراث العالمي. ال يقتصر 
اســتخدام اللبان علــى الممارســة الطبية 
فحسب، بل باتت تفوح اليوم رائحته الزكية 
مــن كل متجر، وزقــاق ومســجد، حتّى أّن 
الضيوف يســتطيعون شــراء أكيــاس منها 
واصطحابهــا إلى ديارهم. لكــن ال تكتمل 
الرحلــة إلى صاللــة من دون زيــارة متحف 
أرض اللبان الــذي يقع بجوار المنتجع. فهو 
يــروي الحكاية بــكّل تفاصيلها ويضمّ في 
حنايــاه مجموعــة مُبهرة مــن التحف التي 
تعود إلى كافة مراحــل التاريخ العربي. يقع 
بجواره منتــزه البليد األثري، وهو موقع آخر 
مدرج على قائمة اليونســكو لمواقع التراث 
العالمــي يحتضن بقايــا أثرية قديمة تعود 
إلى القرن الثاني عشر لميناء ظفار التجاري. 
بوسع الزوار زيارة هذا الموقع األخاذ وتأمّل 
تفاصيلــه المبهرة، قبل التوجه الكتشــاف 
جواهــر تاريخية أخرى تشــمل حصن طاقة 
الذي يعود إلى القرن التاســع عشــر وقلعة 
مربــاط. إذا كنت تودّ االنغماس في تجربة 
تسوّق منقطعة النظير، توجّه إلى األسواق 
الشــعبية لتــذوّق الحيــاة المحليــة علــى 
أصولهــا وتفرّج على كنز دفين من الفنون 
العمانيــة والتحف الثقافية، وتنشّــق رائحة 

اللبان التي تخاطب الروح.

تمتاز ببساتين ومسطحات خضراء وشالالت تنساب عذوبة 

اكتشف أسرار ظفار في موسم الخريف السياحي

تــمّ افتتاح منتجــع البليــد صاللة من 
أنانتــارا مؤخــرًا وهــو مصنف مــن فئة 
الخمس نجوم. يضفي المنتجع مســتوى 
جديدًا من الفخامة على المنطقة، موفرًا 
للضيــوف المتميزين قاعــدة أنيقة يحلو 
منها استكشاف األســرار المحيطة بهذه 

المنطقة من الجزيرة العربية.
ترعــرع خبيــر صاللــة المتمــرّس في 
منتجــع البليد صاللة من أنانتارا في قرية 
مجاورة، لذا فهو يعرف خبايا المنطقة أكثر 
من أي أحــد، وهو الوحيد القادر على منح 
الضيوف فرصة تــذوّق الحياة في صاللة 
على أصولها، ويشّكل صلة الوصل بينهم 
وبين ثقافة المنطقة وتاريخها وطبيعتها. 
وبمســاعدته، يمكن الكشــف عن أسرار 
هذه األرض عبر مسار مصمم بما يناسب 
رغبــات الضيف، إذ يوفر حكايا ال تُعدّ وال 
تُحصى ويشــّكل المالذ المثالي للعائلة 

واألصدقاء على حد سواء.
بعد أيام تمضيها في اكتشــاف أســرار 
صاللــة، يمكنــك االســتمتاع بالمحيــط 
الفاخر لمنتجع البليــد صاللة من أنانتارا 

واالســترخاء بين أحضان الفيال المزوّدة 
ببركة ســباحة خاصة، وهــي األولى من 
نوعهــا فــي صاللــة. يعكــس تصميــم 
األصيلــة،  العمانيــة  العمــارة  المنتجــع 
المســتوحاة من قــرى ظفــار التقليدية، 

ويجمع فــي حناياه أيضًــا عناصر حديثة 
ج في مالذ خــاّلب يعانق  ومعاصــرة تُتوَّ
البحر. تنزّه على طول الشــواطئ الخالية 
المكسوّة بالرمل األبيض، أو دّلل نفسك 
التقاليــد  مــن  المســتوحاة  بالعالجــات 

المحليــة فــي ســبا أنانتــارا الشــهير، أو 
اســتمتع بتذوّق أطايب شــهية في أحد 
المطاعم الثالثة المتوافرة، أو شــارك في 
إحــدى الرياضــات المائية الكثيــرة بين 

رحاب المنتجع.

منتجع البليد صاللة استرخاء على ضفاف البحر 
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أخبــار

مسقط-
عين الطي��ران العُماني، الناقل 
الوطني لس��لطنة عُمان، أس��ماء 
بنت حميد الغابشية بمنصب نائب 

رئيس تنفيذي للموارد البشرية.
وتنض��م أس��ماء الغابش��ية إلى 
أس��رة الطيران العُماني بخبرتها 
الدولية الواس��عة، الت��ي تمتد الى 
14 عام��ا، مفعمة ب��روح الحيوية 
جي��ل  إله��ام  عل��ى  والتصمي��م 
الش��باب من الرجال والنس��اء في 
العُمان��ي وتحفيزه��م  الطي��ران 
عل��ى العمل بج��د واجته��اد على 
الش��خصي  تطوره��م  مس��توى 
والمهن��ي، إلى جانب المس��اهمة 
ف��ي نج��اح الناق��ل الوطن��ي في 
غايته المنشودة، ليكون األفضل.

وبعد حصولها على درجة جامعية 
في اللغ��ة اإلنجليزي��ة وآدابها من 
جامعة الس��لطان قابوس، عَمِلت 
أس��ماء في شركة ش��ل لزهاء 14 
س��نة تنقلت خاللها بين السلطنة 

وقطر ومصر  وهولندا.

أكور للفنادق تفتتح 
فيرمونت رويال بالم مراكش

مراكش -  

أعلن��ت مجموع��ة أك��ور للفنادق 
الرائدة عالميًا في مجال تش��غيل 
الفنادق عن توقيع اتفاقية تشغيل 
موريش��يوس  ني��و  م��ع  تجمعه��ا 
تع��د  الت��ي  المح��دودة،  هوتيل��ز 
ش��ركات  وأكب��ر  أع��رق  إح��دى 
الفندقي��ة  واإلدارة  الضياف��ة 
ف��ي موريش��يوس، وع��ن طريق 
االتفاقية الجديدة تتولى مجموعة 
أك��ور للفنادق مهمة إع��ادة افتتاح 
التش��غيل  قي��د  فن��دق  وإدارة 
تح��ت عالم��ة فيرمون��ت للفنادق 
والمنتجعات ابتداء من مايو 2017، 
في خط��وة هام��ة تؤك��د المكانة 
الممي��زة الت��ي تتمت��ع به��ا عالمة 

فيرمونت في أفريقيا.
ويض��م فيرمون��ت روي��ال بالم 
مراك��ش 134 غرف��ة فندقية، من 
ضمنه��ا خمس��ة أجنحة رئاس��ية، 
وعش��رة  ه��اوس،  بين��ت  وجن��اح 
في��الت أميرية، كم��ا يوفر المنتجع 
94 فيالت س��كنية لإلقامة طويلة 
األمد ال تزال قيد التطوير، تتراوح 
أحجامها بين غرفتين أو ثالث غرف 
أو أربع غرف نوم. وستتولى عالمة 
فيرمون��ت إدارة الفيالت الس��كنية 
الخاصة وتقدي��م خدماتها الراقية 

للمقيمين فيها .

الطيران الُعماني يعين 
أسماء الغابشية نائب رئيس 

تنفيذي للموارد البشرية

إزكي ـ   

كشــف وزير الســياحة احمــد بن ناصــر المحرزي، 
عَن انه ســيتم قريبا طرح مناقصة لمخطط سياحي 

متكامل لواليات محافظة الداخلية.
وقــال المحرزي خالل زيارة قام بها وزير الســياحة 
إلــى واليــة إزكــي بمحافظــة الداخليــة: أن وزارة 

الســياحة تشــجع وتدعم الجهــود التــي تبذل من 
الشــركات األهلية والقطاع الخــاص ألبناء المناطق 
لالستثمار وتشغيل المشاريع السياحية في والياتهم 
ومن بينها ترميم الحارات القديمة واســتغاللها من 

ناحية سياحية.
وخــالل الزيــارة قــام الوزيــر بزيــارة ميدانية إلى 
عدد مــن المواقع الســياحية والتراثية فــي الوالية 

رافقه الشــيخ محمد بن شهاب البلوشي والي إزكي 
والمكرميــن اعضاء مجلس الدولــة وأعضاء مجلس 

الشورى وأعضاء المجلس البلدي.
وشــملت الزيارة حارتي الســواد وإمطي والحارات 
القديمة فــي مناطق اليمــن والنــزار ووادي الودي 
وكهف جرنان والمقابر األثرية بقرية زكيت باإلضافة 

الى قرى سيماء ومقزح.

وزير السياحة قام بزيارة ميدانية لوالية إزكي 
قريبا طرح مناقصة لمخطط سياحي متكامل لمحافظة الداخلية

خبراء السفر في »هوليداي مي« يرشحون صاللة
بين أفضـل المدن الخـليجية لقضاء عطالتك

دبي - خاص  

قديمة وحديثة، ريفية ومدنية كلها 
صفات تعبر عن منطقة الخليج المليئة 
بــروح المغامرة. حاول قبــل اعتمادك 
علــى وجهتــك القادمة اإلطــالع على 
هذه القائمة المقدمة من خبراء السفر 
فــي "هوليداي مــي" ألفضــل المدن 

الخليجية لقضاء عطلتك لهذا العام.

دبـــي
لربما تكون هي المدينة األجمل في 
المنطقة وذلك لســحرها وتســجيلها 
ألرقــام قياســية عديدة. فمــن روعة 
جزيــرة نخلة جميــرا إلى بــرج خليفة 
أطــول بــرج فــي العالــم إلــى دبــي 
مول أكبــر مركز تســوق فــي العالم 
كلها أماكن تســتحق اإلكتشــاف في 
رحلتــك التاليــة. كما تضــم المدينة 
أهم المنتزهات مثــل أي أم جي عالم 
مــن المغامــرات، دبــي باركــس أند 
ريزورتس، ليغوالنــد و وايلد وادي. ال 
ننسى الشــواطئ الجميلة التي تتمتع 

بها هذه المدينة مثل شــاطئ جميرا 
جيه بي آر ووك ودبــي مارينا ومدينة 
جميرا. حقًا إنها الوجهة األمثل لقضاء 

العطلة.

مكة والمدينة المنورة
الرحلــة التي يحلم بها كل مســلم، 
كونهــا البلد الذي ولد فيه الرســول 
محمد صلى اهلل عليه وســلم، والبلد 
الذي يضم تاريخ المســلمين، إضافة 
إلى بيت المسلمين الكعبة، والمسجد 
النبوي حيــث دفن الرســول الكريم. 
المســجد  زيارة  ســتحظون بفرصــة 
الحرام أكبر مسجد في العالم. تمتعوا 
بتنــاول المأكــوالت المشــهورة بها 
السعودية مثل خبر الفطير والكبسة. 
وال ننســى العروض المستمرة سواء 
على السجاد أو المجوهرات أو التوابل 

وغيرها المزيد.

الكويت 
مزدهــرة، مبهجة وعالميــة وغيرها 
الكثير من الصفــات لمدينة الكويت. 

التســوق  بمراكــز  المدينــة  تعــج 
والشــواطئ، مثل مارينا مول وســوق 
شرق. إضافة إلى العديد من المطاعم 
التي تقدم أشهى المأكوالت الشعبية. 
ال تضيــع فرصة اكتشــاف أول برج ذو 
منصــة تدور لتلقي علــى أعيننا أجمل 
الرائعــة. خصص  المدينــة  مشــاهد 
بعض الوقــت لزيارة متحــف الكويت 
الوطنــي الــذي يحكــي قصصــًا عن 
الحضارة والتراث في هــذه المنطقة. 
تأكــد من زيــارة بيــت البــدر، البيت 
القديم المبنــي بطريقة تراثية والذي 

ال يزال صامدًا إلى اآلن.

صاللة
ما رأيك في قضــاء العطلة الصيفية 
مستمتعًا بجمال طبيعة صاللة اآلخاذة. 
تتمتع صاللة بتضاريس طبيعية رائعة 
كالجبال المحيطة بشــواطئ المحيط 
الهنــدي المتميزة برمالهــا البيضاء. 
ســواء اخترت قضاء الوقــت في وادي 
دربــات أو اكتشــاف عالــم البحــار في 
مرباط حيث يمكنك مشاهدة القرش 

واألخطبوط والسالحف.
تعد محميــة جبل ســمحان المكان 
األفضــل لمشــاهدة حيوانــات مثــل 
الفهود والذئاب والضباع في حياتهم 
البريــة. يأخذك جمــال مدينة صاللة 

إلى عالم بعيد وهادئ.

الدوحة
تضم الدوحة أماكن تســوق تراثية 
التجــول  يمكنــك  حيــث  وعصريــة 
تشــكيالت  أفضــل  علــى  واإلطــالع 
السجاد الفارســي والموزاييك التركي 
والمنحوتات الخشــبية الدمشقية. قم 
بزيارة للمتحف اإلسالمي وتعرف على 
التــراث والحضــارة الســابقة للبــالد. 
تفقد سوق الذهب وسوق واقف، حيث 
ستجد الحلي الذهبية والفضية والدرر 
الثمينة. ستحب العائالت التسوف في 
مول فيالجيو كونه مليء بالنشاطات. 
إذا كنــت تبحث عــن التثافــة والمرح 
واالســترخاء، إذًا إجعــل مــن الدوحة 

وجهتك القادمة.
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بعد إطالق طيران السالم بنجاح 

»أساس« تقود قاطرة االستثمار
في القطاع السياحي بالسلطنة

تنفيذ مشروع »هيلتون جاردن
إن مســـقط« فـــي الخــــويــر

الـــبدء فــــي مشــروع بحــي
الـــوزارات »معهـــــد اإلدارة«

مسقط - العمانية

الوطنيــة  مســقط  شــركة  تمضــي 
للتطوير واالستثمار »أساس« قدما وفق 
اســتراتيجيتها لالستثمار في العديد من 
المجــاالت التــي تدعم جهود الســلطنة 
للتنويع االقتصادي وتحقيق أرباح مجزية 
ومســتمرة للمســاهمين والمستثمرين 
وخاصة في قطاع السياحة الذي يعد من 

القطاعات الواعدة والمشجعة.
وقال خالد بن عوض البلوشي مدير عام 
االستثمار في »اساس« ان الشركة تعمل 
حاليا على سلسلة من المشاريع القادمة 
ســيتم االعــالن عنها خــالل هــذا العام 
والعام القادم في قطاع الســياحة والشق 
العقاري في القطاع اللوجســتي وقطاعي 
التعليم والصحة، مشــيرا الى ان الشركة 
تنظر الى مجال السياحة كسلسلة توريد 
والتي تبدأ من التســويق الى المنشــآت 

االيوائية الى قطاعات الطيران والترفيه.

مشاريع
واضــاف فــي تصريــح لوكالــة األنباء 
العمانية ان الشــركة، التي تأسســت في 
أكتوبــر مــن عــام 2014، نجحــت خالل 
الفترة القصيرة من انشــائها بالشــراكة 
مــع القطاعيــن الحكومــي والخاص في 
تنفيــذ مشــاريع اقتصاديــة مهمــة في 
القطــاع الســياحي حيث تم إطــالق أول 
شــركة طيــران اقتصادي على مســتوى 
الســلطنة والبــدء فــي تنفيــذ مشــروع 
»هيلتون جاردن إن مســقط« في الخوير 
كما انها تعمل حاليا على البدء في تنفيذ 
مشــروع بحي الوزارات بمنطقــة الخوير 
)معهد اإلدارة( ومشــروع حي الشرق في 
بركاء كمدينة ترفيهية متكاملة المرافق، 
مؤكــدا ان الشــراكة في عقــود االنتفاع 
بين القطاعين العام والخاص هي حاجة 
ضروريــة في المســتقبل للطرفين حيث 
تســتطيع الدولة اســتثمار هذه االراضي 
والحصول على ايرادات من عقود االيجار 
والقطــاع الخاص يكون لــه مدخل على 

مواقع استثمار ممتازة .

واوضح ان مشروع معهد اإلدارة العامة 
وفنــدق انتــر ســيتي فــي الخويــر الذي 
سيقام في موقع ممتاز وسيبدأ العمل في 
تنفيذه خــالل الربع الثالث من هذا العام 
واالنتهاء منه قبل نهاية 2019 ويشتمل 
علــى فنــدق انتر ســيتي الذي ســتديره 
شركة ستيشــن بيرجر للفنادق االلمانية 
وبطاقة استيعابية تبلغ 280 غرفة اضافة 
الى انشــاء مبنــى جديد لمعهــد اإلدارة 
العامة وفق أحــدث المواصفات العالمية 
سيرفع الطاقة االستيعابية للمعهد من 3 
االف متدرب ســنويا الــى 20 ألف متدرب 

ومنطقة تجارية وترفيهية.
وعن حي الشــرق في واليــة بركاء قال 
المهنــدس عمار الهنائي مدير مشــروع 
اول في شركة »اساس« ان هذا المشروع 
يعــد أحــد مشــاريع الشــركة الحيويــة 
وســيعمل على تعزيز الســياحة الداخلية 
وإنعاش الحركة التجارية والســياحية في 

محافظة جنوب الباطنة
والمحافظــات القريبــة ويعــود بالنفع 
على المجتمــع المحلي وإيجــاد العديد 
من الفــرص الوظيفية المباشــرة وغير 
المباشـــــــرة للشباب وســيتم تشييده 
على مساحة تبلغ مليون ونصف المليون 
متــر مـــربــع بواجهة بحريــة بطول ما 

يقارب الكيلو متر.

سياحة داخلية
واوضح ان المشــروع الذي سيتناســب 
مع احتياجات الســياحة الداخلية يتضمن 
11 مرفقا ســيتم انشــاؤها بجودة عالية 
كمدينة تضم كل الخدمــات والمنتجات 
الســياحية وتتوافق مع المعايير المحلية 
والعالميــة وســيتم االنتهاء من دراســة 
تصميــم المخطــط الرئيس للمشــروع 
خالل شــهر ابريل القادم علــى ان تنفذ 
مكونات المشــروع بشــكل متتالي خالل 
الســنوات االربع القادمة ويكتمل العمل 

في كل المكونات في عام 2021.
واضــاف ان المشــروع يشــتمل علــى 
حديقــة ترفيهيــة متكاملة مــع حديقة 
حيوانــات كمكــون رئيســي للمشــروع 
تســتهدف 80 بالمائة من الزائرين من 
الســوق المحلي و20 بالمائة من الخارج 
اضافة الــى الحديقة المائيــة المرتبطة 
مع فندق اربعة نجوم و3 فنادق في فئات 
3 نجــوم و4 نجوم و5 نجــوم والمنطقة 
ومركــز  الفروســية  ومركــز  الســكنية 
تعليمــي للعلوم والمعرفة يســتفيد منه 
جميــع الزوار والمركز التجاري الذي يضم 
مساحات للتسوق وخيارات من المطاعم 
والمقاهــي ومشــروعًا تجاريًــا ومركزًا 

لتجارة االثاث لتعزيز هذا القطاع الحيوي 
وممرًا للمشي وممارسة الرياضة بطول 

5ر1 كيلومتر.

حي الشرق
 وقال الهنائي إن مشــروع حي الشــرق 
الثقافــة  ومقومــات  مالمــح  ســيعكس 
المحلية من خالل تصاميمها وأنشطتها 
الفريدة وسيشــتمل  المعمارية  وفنونها 
علــى العديــد مــن المناظــر الطبيعيــة 
الخالبــة التــي تُجســد جمــال الحيــاة 
العُمانية وســيكون هناك استشــاريين 
لكل مكــون من مكوناته االحدى عشــر 
وســيتم االســتعانة بإحــدى الشــركات 
حديقــة  وتشــغيل  إلدارة  األمريكيــة 

المالهي والحديقة المائية.
وتحدث المهنــدس محمد بن محمود 
الزدجالــي مديــر مشــروع فــي شــركة 
»اســاس« عن مشــروع حديقــة الخوير 
وفندق هيلتون جاردن الجاٍر تنفيذه حاليا 

في منطقة الخوير بوالية بوشر.
وقال إن الشــركة استهلت أعمال البناء 
األولى فــي الموقع وســتنتهي في الربع 
الثالث من عــام 2018 ليبدأ الفندق في 
اســتقبال ضيوفه في الربع األول من عام 
2019. مشيرا إلى آن المساحة االجمالية 
للمشــروع مع الفندق تبلــغ 16 الًفا 765 
مترا مربعا حيث ستقوم شركة »اساس« 
باســــتثمار الحديقة وتديرهــا لمدة 50 
عامــا وتســتثمر جــزًءا منها لبنــاء فندق 
3 نجــوم بســـــعة 232 غرفــة ســتقوم 
بتشــغيله هيلتــون جــاردن إن التابعــة 

لعالمة هيلتون العالمية.
وأضــاف أن الحديقــة تقع في مســاحة 
عشرة االف متر مربع وســتكون نموذجًا 
جديدًا من الحدائق في الســلطنة وتضم 
المرافق الترفيهية والرياضية والطبيعية 
التــي تشــمل ســاحة عامة ومســاحات 
خضراء وملعبًا لألطفال ومسارًا لممارسة 
الرياضة وفلجًا يجسد عبق التراث والحياة 
العُمانيــة وعددًا من النوافير ومســاحة 

كمالعب للتنس.

حي الشرق في 
بركاء كمدينة 

ترفيهية متكاملة 
المــــرافق

شركة أمريكية 
إلدارة وتشغيل 

حــديقة المــالهي 
والحـــديقة المائية 

في السوادي
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مسقط ــ 
دعــا أحمــد بــن ناصــر المحــرزي وزير 
عــام  بشــكل  المســتثمرين  الســياحة، 
والمســتثمرين العمانيين بشــكل خاص 
إلى االســتثمار في هذا القطاع الســياحي 
الذي وصفه "بالحيــوي والمهم من حيث 
اإلمكانيــات والعوائــد ومعاييــر التنافس 
العالية على المســتوى العالمي" حسب ما 
أكــده الخبراء العالميون فــي هذا المجال 

حسب قوله.
وأوضح المحرزي بأنــه البد من تعريف 
المســتثمرين بالتطــور الــذي حدث في 
قطاع الســياحة بالســلطنة ، مشــيرا إلى 
ان هنــاك الكثيــر مــن المشــاريع عــن 
طريق مســتثمرين كالصنــدوق العماني 
لالستثمار وشركة أســاس جاهزة للطرح 

أمام المستثمرين.
وأشــار وزيــر الســياحة خــالل تصريح 
صحفــي علــى هامــش مؤتمــر عمــان 
لالســتثمار الســياحي ، الى أن المشروع 
الترفيهي بوالية بركاء سيكون بمستوى 
عال وبمســاحة مليون ونصــف متر مربع 
لتغطية النقــص الموجود في الســياحة 
العربيــة،  للســياحة  وجــذب  الداخليــة 
موضحًا انه تمت الموافقة على مشــروع 
"يتي" السياحي التابع  للصندوق العماني 
لالســتثمار مــن قبل الــوزارة ومشــروع 
"ينكــت" البالــغ مســاحته 8 ماليين متر 
مربع وسيتم دمج المشروعين في مشروع 
واحد ليكون عبارة عن مجمعات ســياحية 
والترفيــه  الفنــادق  تتضمــن  متكاملــة 

واأللعاب المائية ورياضة المغامرات.

مشاريع وفرص
وكان مؤتمر عمان لالســتثمار السياحي 
الذي عقد الشــهر الماضي قد اســتعرض 
اســتراتيجية عمان الســياحية ومشــاريع 
االســتثمارات الخارجية ومشــاريع وفرص 
االستثمار واالجراءات والمحفزات الحكومية 
لالســتثمار في السلطنة بمشــاركة 100 
مســتثمر ونحو 24 متحدثا محليا وعالميا 

ويستمر يومين.
وقال المحرزي وزير السياحة: ان المؤتمر  
ـ يعتبــر األول من نوعه ـ ليكون المنطلق 
لالســتثمار فــي قطــاع الســياحية وجــاء 
بعــد االنتهاء من االســتراتيجية العمانية 
للســياحة وتحديد رؤية السلطنة للقطاع 
الســياحي، مؤكــدًا ان الــوزارة باشــرت 
ظفــار  لمحافظــة  الســياحي  المخطــط 

وقريبا ســوف تطــرح المناقصــة الخاصة 
لمحافظــات  الســياحية  بالمخططــات 
الشــرقية  وجنــوب  ومســندم  الداخليــة 
باإلضافة الى جبل شمس ووالية مصيرة.

ارتفاع أعداد السياح 
من جانبها كشــفت، ميثاء بنت ســيف 
المحروقيــة وكيلــة وزارة الســياحة في 
الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر أن هناك 
ارتفاعــا فــي أعــداد الســياح القادميــن 
للســلطنة مع افتتاح العديد من مشاريع 
الضيافة خالل هذا العام واألعوام القليلة 
القادمــة، متوقعــة أن يشــهد القطــاع 
نمــوا أســرع خاصة مــع اقتــراب افتتاح 
مطــار مســقط الدولي الجديد وتوســع 
قطاع الطيران مــن خالل الناقل الوطني 
الطيــران  وشــركة  العمانــي  الطيــران 

االقتصادي الحديثة طيران السالم.
وأضافت ان المؤتمر يتماشى مع خطط 
الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص 
للنهوض بقطاع الســياحة في الســلطنة 
ومساهمتها في تنفيذ المشاريع السياحية 
النوعيــة، معربة عن أمله في الوصول إلى 
ما تســعى إليه وزارة الســياحة من أهداف 

وتطويــر لقطاع الســياحة في الســلطنة 
ليقــوم هــذا القطاع بدوره فــي االقتصاد 
الوطني بعد اعتماد االستراتيجية العمانية 
للســياحة وما تم االتفاق عليه في برنامج 

تنفيذ.
وأشارت المحروقية إلى ان الوزارة تسعى 
الى أن تكون الســلطنة إحــدى الوجهات 
المعروفة لكثير من األسواق المستهدفة، 
وهي مرحلة ال بد من تركيز االستثمار فيها 
على مشاريع الضيافة وسياحة المؤتمرات 
وســياحة المغامرات وغيرهــا، حيث وفرت 
الحكومة بنية أساسية في مختلف مناطق 
السلطنة والتي ينبغي االستفادة منها في 
مختلف القطاعــات لتعزيــز تنويع مصادر 

الدخل واالقتصاد الوطني.

تأثير السياحة 
وقدم الدكتور ناصر ســعيدي مؤســس 
ورئيــس ســعيدي وشــركائه ورقــة عمل 
بعنــوان "تأثير الســياحة علــى االقتصاد" 
ناقــش فيهــا أثــر قطــاع الســياحة فــي 
االقتصاد ومقومات الســلطنة الســياحية 
االستراتيجي  والموقع  كالطبيعة  وتنوعها 

وغيرها.
كمــا تم خــالل المؤتمر الــذي -نظمته 

شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار 
"أســاس" بالتعاون مــع وزارة الســياحة- 
تقديــم ورقــة عمــل عــن االســتراتيجية 
فيهــا  اســتعرضت  للســياحية  العمانيــة 
بعض المؤشرات الســياحية في السلطنة 
كعــدد الــزوار القادمين للســلطنة وعدد 
المنشــآت والغرف الفندقيــة ومدى تركيز 
االستراتيجية على تفعيل القطاع السياحي 

وأهداف التنمية السياحة.
كمــا تم تقديــم ورقة عمل حــول تقرير 
التنافســية للســلطنة فــي قطاع الســفر 
والســياحة الــى جانب الحلقات النقاشــية 
التي ضمت مختصيــن وخبراء في القطاع 
الســياحي من داخــل الســلطنة وخارجها 
تطرقــوا فيها الــى صناعة الســياحة في 
الســلطنة ودور الصناديــق االســتثمارية 
المتخصصــة  الشــركات  والمؤسســات 
فــي المجــال الســياحي مــن القطاعيــن 
العــام والخاص في تفعيــل القطاع ودعم 

االستثمار في السلطنة.

واقع السياحة 
وفي اليوم الثاني تم  استعرض عدد من 
أوراق العمل تتعلق بواقع قطاع الســياحة 

في السلطنة والمشاريع القائمة والفرص 
التــي تتيحها للمســتثمرين والمشــاريع 
المســتقبلية المدرجة على خطط شــركة 
مســقط الوطنيــة للتطويــر واالســتثمار 
منظمة المؤتمر وشــركة عمران، تخللتها 
نقاشات مستفيضة حول القطاع السياحي 

بشكل عام.
وأكد المؤتمر على اإلمكانيات التنافسية 
لقطاع السياحة في السلطنة وعلى العمل 
التكاملــي بيــن مختلف الجهات وشــرائح 

المجتمع من أجل تنمية القطاع.
كمــا اســتعرضت شــركة عمــران أهم 
مشــاريعها القائمة التي يأتي على رأسها 
ومشــروعها  العرفــان  مدينــة  مشــروع 
المســتقبلي الواجهة البحريــة في مطرح 
وتطويــر منطقة ميناء الســلطان قابوس 

السياحي.

مشاريع عمران 
وقدم المهندس عمار الخروصي، مدير 
إدارة التطوير بشــركة عمران عرضًا عن 
أهــم  مشــاريع الشــركة واســتثماراتها 
السياحية المختلفة في السلطنة، والتي 
تقوم بدور رئيســي فــي تحريك القطاع 
االقتصادي  النمــو  وتحقيــق  الســياحي 

واالجتماعي للسلطنة.
ومــن أبــرز المشــاريع التــي تطــرق 
إليها العرض مشــروع مدينة العرفان، 
الذي يشــكل نــواة للتنميــة الحضرية 
في العاصمة مســقط ونموذجــًا رائدًا 
يراعــي جوانب االســتدامة االقتصادية 
والثقافيــة  والبيئيــة  واالجتماعيــة 
للســلطنة ومراحل تنفيذ هذا المشروع 
الحيــوي الــذي يشــهد حاليــًا تطــورًا 
ملموســًا في مرحلته األولى المتضمنة 
لمركــز عمان للمؤتمــرات والمعارض. 
كمــا اســتعرض الخروصــي المالمــح 
العامة لمشروع الواجهة البحرية لميناء 
السلطان قابوس وأهمية المشروع في 
تحويل ميناء مطــرح العريق إلى وجهة 
ســياحية وحضارية بارزة، مع المحافظة 
والثقافيــة  التاريخيــة  الهويــة  علــى 

للسلطنة.
وتطــرق العــرض الــى التصــور العام 
للمشــروع ومبادئ االســتدامة المتبعة 
فيــه والجهــود المبذولــة لتحويله الى 
بوابــة ســياحية متفردة تحتضــن كافة 
أطياف المجتمع المحلي من المواطنين 
والمقيميــن، عــالوة علــى اســتقطابها 

للسياح القادمين الى السلطنة.

■ ميثاء المحروقية

■ د. ناصر سعيدي

مؤتمر عمان لالستثمار السياحي يبحث المحفزات الحكومية لالستثمار 

المحرزي يدعو المستثمرين لالستثمار في القطاع
السـياحي لعـوائده ومعـاييره التنافسـية العالمية  

اليحمدي: موؤتمر �سنوي 
قــال المهنــدس خالــد بــن هالل 
التنفيذي لشــركة  الرئيس  اليحمدي 
مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار 
)أساس( في كلمته ان الشركة تسعى 
الى تنظيم المؤتمر بشــكل ســنويا 
وذلــك بالتعــاون مع وزارة الســياحة 
بهدف جمع العاملين والمشــاريع في 
هذا القطاع عبر عقد حلقات نقاشــية 

عن قطاع السياحة.

دمج مشروعي يتي 
وينكت إلقامة مجمعات 
سياحية متكاملة تضم 
فنادق ومدن ترفيهية 

المحروقية: ال بد 
من تركيز االستثمار 

على مشاريع الضيافة 
وسياحة المؤتمرات 

والمغامرات 
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مسقط ــ 

وقعت شــركة عمــان للفنادق والســياحة 
عقــد إدارة فنــدق روي مع شــركة  الفنادق 
العالمية »توليــب إن« والذي بدأ من األول 

من أبريل2017 .
وتــم التوقيع على االتفــاق في فندق روي 
الذي ســيصبح اسمه الجديد فندق »توليب 
إن- داون تــاون«، ووقــع االتفاق من جانب 
إدارة الفنــدق محمــد بن عبــداهلل الخنجي 
رئيــس مجلس إدارة شــركة عمان للفنادق 
والســياحة، ومن جانب إدارة فنادق توليب 
إن مثلهــم أمين مكرزل - الرئيس لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وعبر محمد الخنجي عن ســعادته البالغة 

عن الشــراكة االســتراتيجية مــع مجموعة 
فنــادق »توليــب إن« التــي لديهــا الخبرة 
الدولية الطويلة في أســواق أوروبا وأمريكا 
وآســيا والشــرق األوســط، يذكر أن فنادق 
»توليــب إن« هي جزء مــن مجموعة لوفر 
العالمية والمعروف عن هذه المجموعة أنها 
أحد العمالقة الخمســة المشغلين للفنادق 
على مســتوى العالم وتدير أكثر من 6000 
فندق ولديهــا حوالــي 680000 غرفة في 

أكثر من 54 دولة حول العالم.

أقدم الفنادق 
 وأضــاف الخنجي بــأن فنــدق روي يعتبر 
من أقــدم الفنادق التي تتبع شــركة عمان 

للفنــادق والســياحة، واكمل أكثــر من 30 
عاما من النجاح، وللمحافظة على الســمعة 
الممتــازة التــي يتمتــع بها الفندق ســعت 
اإلدارة العليــا للشــركة البحث عن شــريك 
دولي مرمــوق ووقــع االختيــار للمجموعة 

الدولية لفنادق توليب إن.
وأكمل الخنجي في تصريحه عقب التوقيع 
بأن التوجه الحكومي للســلطنة يركز على 
التنوع االقتصادي وعدم التركيز على قطاع 
معين، لذلك فإن جميع المؤشرات االيجابية 
تــدل علــى أن قطــاع الســياحة ســيكون 
أحــد القطاعــات من أجل ضمــان ديمومة 
التنوع االقتصادي ، ولكي تكون الســلطنة 
علــى أهبة االســتعداد للحركة الســياحية 
المســتقبلية ، كان البــد من رفع مســتوى 

الخدمــات لتكون هذه الخدمات ذات جودة 
عاليــة وتتناســب مــع المعاييــر الدوليــة 
المقبولة والمتوافقة مع السياح المرتقبين 
، وبمــا أن إدارة ) توليــب إن( ادارة عالمية 
ولديها خبرة عميقة في الشــرق األوسط ، 
لذلك فيمكنها مــن أن تحافظ على مكانة 
الفندق وترويج السلطنة من خالل شبكتها 
وعمالئهــا الدوليــن مــن أفــراد وكذلــك 
الشــركات العاملة  في قطاع السياحة على 

مستوى العالم.

180 غرفة
كما أعلن الخنجي خالل المؤتمر الصحفي 
عن التوســعة الجديدة للفندق وزيادة عدد 

غرف الفندق لتكون 180 غرفة بعد أن كانت 
81 غرفة فقط ، وســتكون الـ 99 اإلضافية 
جاهزة الستقبال الضيوف في مطلع 2018 
باإلضافــة إلى باقي مرافق الفندق ، وتفتخر 
شــركة عمان للفنادق والســياحة بريادتها 
في العمل في المجال الفندقي في ســلطنة 
عمــان، وترويجهــا للســلطنة مــن مختلف 
المناطــق الســياحية مــن خــالل مجموعة 
الفنــادق التــي تتملكها كفنــدق صور في 
والية صور، وفندق الوادي في والية صحار، 

ومنتجع ليالي الصحراء في رمال بدية.
 وأنهى الخنجي حديثه قائال؛ بان الشركة  
تتهيأ في المســتقبل القريــب لإلعالن عن 
بعض المشاريع المبشرة للقطاع السياحي 

في السلطنة وستعلن في حينه.

الدقم قاطرة التنويع االقتصادي
عجل��ة التنمية التي تش��هدها المنطق��ة االقتصادي��ة الخاصة بالدقم 
تسير بوتيرة مبشرة لبيئة االستثمار التي تضع الحكومة ثقلها فيها من 

اجل ان تقود قاطرة التنويع االقتصادي.
كل م��ن يزور الدقم اليوم س��يرى فرقا كبيرا ع��ن االمس الن التنمية 
في كل يوم تش��هد تطورا كبيرا لحظة بلحظة من اجل ان تكون الدقم 

مشروع اقتصادي عمالق يسهم في تنويع مصادر الدخل.
الدقم مزار س��ياحي واس��تثماري واقتصادي واعد بكل ما تحمله هذه 
الكلم��ة من معنى. وبالتالي يجب على المس��تثمر العُماني المبادرة في 
ض��خ اس��تثماراته في الدقم النها مس��تقبل واعد تبن��ي عليه الحكومة 
الش��يء الكبير في س��بيل ان تكون بوابة العالم لوجس��تيا بين الش��رق 
والغرب. ما يجري في الدقم اليوم من مش��اريع صناعية وسياحية يبشر 
بمس��تقبل كبير للس��لطنة اذا ما س��ارت األمور على ما هي عليه حسب 

الخطط والبرامج التي وضعت للمخطط الرئيسي للمشروع العمالق. 
وكل مس��تثمر عماني ال يس��تثمر اليوم في الدقم فقد يضيع الفرصة 
على نفس��ه الن هذه المنطقة أمامها مس��تقبل واع��د وبالتالي ما يجده 
المس��تثمر اليوم قد ال يتاح له في الغ��د، الن ما يجري على ارض الواقع 

يؤكد الرؤية االستراتيجية التي وضعت من اجل هذه المنطقة. 
وهناك أكثر من 65 الف نس��مة سيعيش��ون في الدق��م بحلول 2020 
، وبالتال��ي هذه األفواج البش��رية تحتاج الى الش��يء الكثير من البرامج 
الترفيهي��ة والخدماتي��ة التي تع��زز م��ن تواجدها في منطق��ة تتجاوز 

مساحتها ألفين كيلو متر وشواطىء تصل الى 19 كيلو مترا.
فهل يعي المس��تثمر العُماني أهمية االس��تثمار في الدقم ام ينتظر 
المس��تثمر األجنب��ي يأت��ي كما هو الح��ال في مش��اريع اخ��رى حركها 

المستثمر األجنبي قبل العماني.

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:

نــقـــال :   99327574

اإلعالنات: 95112169
يعقوب البلوشي

info@wejhatt.com

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

تشكل سباقات الهجن احد الفعاليات الداعمة للسياحة الرياضية والتقليدية التي يحرص عدد من السياح على حضور 
فعالياتها، االمر الذي يتطلب تنسيقا اكبر بين الجهات المنظمة لسباقات الهجن والشركات السياحية بهدف تسير 

أفواج سياحية لمتابعة هذه الفعالية السياحية.
info@wejhatt.comالصورة من »العمانية«

خطة لزيادة أعداد الغرف الى 180 غرفة بحلول 2018 

اتفاق بتحويل فندق روي الى »توليب إن - داون تاون«
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مسقط - العمانية

للقطــاع  التســييرية  اللجنــة  ناقشــت 
الســياحي المشــكلة مــن وزارة الســياحة 
الرابــع  اجتماعهــا  فــي  وبرنامج«تنفيــذ« 
مســتجدات مبادرات تعزيز قطاعات التنويع 
االقتصادي في المجال السياحي، وذلك في 
إطار المتابعة الدورية لسير عمل المبادرات 

والوقوف على تحديات التنفيذ.
ترأس االجتماع أحمــد بن ناصر المحرزي 
وزير الســياحة رئيس اللجنــة بحضور فريق 

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
اســتعرض االجتماع التقــدم الحاصل في 
عــدد من المبــادرات التي خــرج بها مختبر 
الســياحة، ففي مبادرة إنشــاء مشاريع ذات 
معالم ســياحية متفردة ســيقوم مشــروع 
المــوج في االجتمــاع القادم للجنــة بتوفير 
معلومات حول الخيارات المتاحة للشواطئ 
المتاحــة – داخل أو خارج المشــروع، وفيما 

يخص مبادرة وضع المخططات الســياحية 
الشــاملة لعدد من الواليــات والمحافظات 
سيتم اإلعالن قريبا عن مناقصات المناطق 
فــي  األولــى  حزمتيــن،  فــي  التطويريــة 
محافظتي مســندم والشــرقية والثانية في 

محافظتي مسقط والداخلية.
كما ناقشت اللجنة مبادرة تطوير األنشطة 
الطبيعيــة وأنشــطة التحــدي والمغامرات 
ومن المؤمل أن يتــم توقيع مذكرة تفاهم 
مع النظيــر النيوزلنــدي الســتكمال إعداد 
الدليل اإلرشــادي، كما تم اضافة مشــروع 
حديقة الســليل ضمن المشاريع التجريبية 
المواقــع  إدارة  مبــادرة  فــي  النموذجيــة 
الطبيعية والمحميات لالســتغالل السياحي 
باإلضافة إلى المشــروعين السابقين وهما 
محمية القــرم الطبيعيــة وحديقة الصخور 

بمنطقة الدقم.
مــن  واحــدا  الســياحي  القطــاع  ويعــد 
القطاعــات التي تعول عليها الســلطنة في 

تعزيــز االقتصــاد الوطني خالل الســنوات 
المقبلة، إذ تستهدف إلى زيادة عدد السياح 
الزائرين بحلــول 2020م، وذلك من خالل 
استغالل المقومات السياحية التي تزخر بها 
الســلطنة المتمثلة في المقومات الثقافية 
والتراثية، والطبيعة الفريدة التي تجمع بين 
العديد من المحميــات والكهوف الطبيعية 
والكثبــان الرملية وسالســل الجبال والجزر 
والعيــون المائية، باإلضافة إلى اســتضافة 

الفعاليات الدولية واإلقليمية الكبرى.
وتؤكــد وحــدة دعــم التنفيــذ والمتابعة 
حرصهــا على متابعة ســير عمليات التنفيذ 
ودعــم المبــادرات التي خــرج بهــا مختبر 
الســياحة بما يســهم في تعزيــز قطاعات 
التنويع االقتصادي، كما تعمل الوحدة على 
الوقــوف على التحديات التــي تواجه تنفيذ 
المبــادرات من خــالل التنســيق والمتابعة 
الدورية بين الوحدة ووزارة السياحة وبقية 

الجهات المعنية بالتنفيذ.

قريبا إعالن مناقصات المناطق التطويرية
في مسندم والشرقية ومسقط والداخلية 

اللجنة التسييرية تناقش مستجدات مبادرات »تنفيذ« 

طلبتنا الدارسون في موسكو يعرّفون 
بالمقومات السياحية والتراثية للسلطنة

موسكو - العمانية 

شــاركت رابطة الطلبــة العمانيين بموســكو بجامعــة الصداقة بين 
الشــعوب بالعاصمة موسكو في األسبوع الثقافي العربي للجامعة والذي 
اختتــم فعالياته اليــوم. ويقول مــازن المقبالي عن هذه المشــاركة إن 
معرض السلطنة اشتمل على مشغوالت ومعروضات تراثية متنوعة، إلى 
جانب الصور والكتيبات التي تعرف بالســلطنة وما تزخر به من مقومات 
سياحية وتراثية وتاريخية عريقة. وحظي المعرض بإعجاب وتفاعل كبير 

من الزوار من صحفيين وطلبة ودبلوماسيين.

25 محطــة وقــود تدخل
الخدمة في السلطنة عام 2016

مسقط - العمانية

 بلغ عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات الســلطنة 
التي تــم افتتاحها خالل العام الماضي 2016م 25 محطة التي تمثلت في 
)نفــط عمان وشــل والمها(. وأوضحت وزارة التجــارة والصناعة ممثلة في 
دائــرة الوكاالت والتراخيــص المهنية والنفطية بــأن التراخيص المؤقتة 
فــي مرحلة تنفيذ المشــروع خالل عــام 2016م موزعة حســب محافظات 
الســلطنة بلغ مجموعها )23( محطة، وبالنسبة لعدد االستمارات الصادرة 
للوقوف على موافقة الجهات ذات العالقة خالل العام الماضي موزعة حسب 

المحافظات وصل مجموعها )31( استمارة.
وقالــت ان عدد محطات تعبئة الوقود الخاصة والتي تم تشــغيلها العام 
الماضــي بلغ 16 محطــة، أما بالنســبة لطلبات تراخيص إقامة وتشــغيل 
محطات تعبئة وقود خاصة والمرســلة للجهات المعنيــة التخاذ اإلجراءات 

بشأنها فقد بلغ عددها 37 طلبا.
وأكــدت وزارة التجارة والصناعة أن إقامة محطات الوقود ليســت لغرض 
اســتثمار تجاري فقط وإنما هــي خدمة اقتصادية وتجاريــة وواجهة للبلد 
والقادمين من دول أخرى، مع التركيز على إقامة المزيد من محطات الوقود 
في الســلطنة واحتوائها على أفضل الخدمات الرئيسية التي تأتي بانطباع 

جيد للقادمين للسلطنة.

تحت شعار »لنبني اقتصادا«

ملتقى صاحبات األعمال في شمال الشرقية 
يعــرف بفـرص االسـتثمار السـياحي 

ابراء - العمانية 

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان 
بمحافظة شـــــــمال الشرقية فعاليات 
ملتقــى صاحبــات األعـــمــال الثانــي 
تحت شــعار »لنبني اقتصــادا« بحضور 
محمـــــــود  بــن  محمــد  المهنــدس 
خدمــات  عــام  مـــــديــر  الزدجالــي 
المســتثمرين وإدارة الجــودة بــوزارة 

السياحة.
اشتمل الملتقى الذي تشارك فيه أكثر 
من 40 مشــاركة من مختلف محافظات 
الســلطنة علــى تقديــم ورقــة عمــل 
مــن إدارة الســياحة بمحافظة شــمال 
الشــرقية بعنوان االســتثمار السياحي 
في المنتجعات الخضراء والنزل التراثية 

وبيوت الضيافة .
كما اشــتمل الملتقى على ورقة عمل 
من بنك التنمية العماني بعنوان تمويل 
المشــاريع الســياحية إلى جانب افتتاح 
المعرض المصاحب الذي ضم عدد من 
االركان لصاحبــات األعمال بالمحافظة 

في مجاالت المشاريع التجارية .

قريبا افتتاح حصني الخندق والحلة
في البريمي أمام األفواج السياحية 

البريمي - العمانية

قام فريق من وزارة التراث والثقافة ووزارة السياحة ومختصين من دائرة 
التراث والثقافة وإدارة السياحة بمحافظة البريمي بزيارة لمشروعي صيانة 
وتطوير حصن الخندق وحصن الحلة بوالية البريمي للوقوف على مراحل 
الصيانة والتطوير في الحصنين ومتابعة الشركة المنفذة للتأكد من مدى 

التزامها بجودة تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة.
وأوضــح مدير دائرة الترميم والصيانة بوزارة التراث والثقافة المهندس 
سليمان بن حمد الصبحي ان أعمال الصيانة والتطوير انتهت منذ حوالي 
٤ أشــهر وهــى اآلن تحت الضمان مــن قبل المقاول المنفذ أما مشــروع 
تطوير وصيانة حصن الحلة فقد تم االنتهاء منه منتصف الشهر الماضي، 
مشــيرا الى ان هذه الزيارة المشــتركة بين الجهات تعتبر إستالم مبدئي 
لالعمــال والتطويــر المنفذ في الحصنيــن واللذين مــن المؤمل ان يتم 

تشغيلهما مستقبال.
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أوضح المهندس حســين الزدجالي 
رئيس قســم مشــاريع المباني بهيئة 
بالدقم  الخاصة  االقتصادية  المنطقة 
ان الهيئــة أنجــزت 16 بالمائــة من 
مشــاريع الخطة الخمسية الحالية في 
مجــال البنية األساســية التي تنفذها 
الهيئة والتي سيتم استكمالها بنهاية 

عام 2020.
جــاء ذلــك خــالل العــرض المرئي 
والجاري  الجاهزة  بالمشــاريع  الخاص 
تنفيذهــا مــن قبــل هيئــة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم الذي 
قدمه لممثلي وسائل اإلعالم المحلية 
الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة خــالل 

زيارتهم للدقم.
وقال حســين الزدجالــي إن الهيئة 
تعمــل علــى إنجــاز مشــاريع البنيــة 
األساســية خــالل الفتــرة المحــددة 
لها، موضحا أنه يتــم حاليا تنفيذ 48 
بالمائة من هذه المشاريع، فيما يوجد 
16بالمائــة في مرحلــة التناقص و7 
بالمائة في مرحلة التشغيل والصيانة 
باإلضافة إلــى أن هنــاك 13 بالمائة 
قيد إعــداد نطاق العمل ومســتندات 

المناقصة.

حـــــزم
وأشــار إلــى أن التكلفــة التقديرية 
لهذه المشــاريع تتجــاوز 700 مليون 
ريــال عمانــي، مشــيرا إلــى أن هذه 
الحزم  المشــاريع تشــمل اســتكمال 
المتبقية من مشاريع البنية األساسية 
لمينــاء الدقــم، كمــا تشــمل إنشــاء 
األعمــال البحرية لميناء الصيد وعددا 
من مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية 

واإلنارة وغيرها.
وقام ممثلو وســائل اإلعــالم بزيارة 
االقتصاديــة  المشــاريع  مــن  عــدد 

ضمن جولة نظمتهــا هيئة المنطقة 
االقتصاديــة الخاصــة بالدقم بهدف 
إطالع وسائل اإلعالم المحلية الناطقة 
باللغة اإلنجليزية على المشاريع التي 

يتم تنفيذها بالمنطقة.

أهداف
كما تم تنظيــم لقاء تعريفي بفندق 

كراون بالزا الدقم قدم خالله الدكتور 
أحمد بن محمد العبري نائب الرئيس 
التنفيــذي للعمليــات بشــركة عمان 
للحوض الجاف عرضا مرئيا استعرض 
الشــركة  واســتراتيجيات  أهداف  فيه 

والخدمات التي تقدمها.
التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وأشــار 
للعمليــات بشــركة عمــان للحــوض 

الجــاف إلــى أن الحــوض قــادر على 
اســتيعاب وإصالح 200 سفينة سنويا 

بما فيها ناقالت النفط العمالقة.
مــن جانبــه قــدم جــالل اللواتــي 
مديــر الترويج بالهيئــة عرضًا مرئيًا 
الموقــع  أهميــة  عــن  لإلعالمييــن 
الجغرافــي لمنطقــة الدقم بالنســبة 
للسلطنة بشكل خاص والعالم بشكل 

عام. كما تحدث عن الحوافز المقدمة 
للمستثمرين في المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم التي تعد أكبر منطقة 

من نوعها في الشرق األوسط.
المخطــط  اللواتــي  واســتعرض 
العــام لمدينــة الدقم الــذي يحتوي 
على العديد مــن المناطق كمنطقة 
الصناعات الثقيلة ومنطقة الصناعات 
الصناعــات  ومنطقــة  المتوســطة 
الخفيفــة الــى جانــب مينــاء الدقم 
الدقــم  ومطــار  الجــاف  والحــوض 
والســكنية  الســياحية  والمناطــق 

والتجارية واللوجستية.

قرية النهضة السكنية
كما قام الوفــد اإلعالمي بزيارة الى 
قرية النهضة بالدقم التي تتسع لـ 16 
ألف شخص، واطلع على الخدمات التي 
توفرها القريــة التي بلغــت تكلفتها 

حوالي 75 مليون ريال عماني
وأقيمت على مساحة 200 ألف متر 
مربع، وتوفر القريــة خدمات اإلقامة 
بكافــة أنواعها للعمــال بمواصفات 
تتواكب مع المعايير التي تشــترطها 
وزارة القوى العاملــة وضمن معايير 
واشــتراطات منظمة األمم المتحدة 

ومعايير المنظمة العالمية للعمال.
النهضــة مشــروعًا  قريــة  وتعتبــر 
فــي  للعامليــن  مخصصــًا  إســكانيًا 
بالمنطقــة  العاملــة  الشــركات 

االقتصادية الخاصة بالدقم.
وزار الوفــد اإلعالمــي أيضــا موقع 
مصفــاة الدقــم واطلع على مشــروع 
تسوية أرض المصفاة، كما قام بزيارة 
إلى مصفاة إنتاج حامض السيباســك 
واطلع على سير العمل فيها، وشملت 
الزيارة كذلك الحوض الجاف ومشروع 
الـــ ١٥٠ وحــدة ســكنية المخصصة 
لالهالــي الــى جانــب زيــارة حديقة 

الصخور.

الدقم
اكبر منطقة اقتصادية بالشرق األوسط 

ضـخ 700 مـليون ريال في مشـاريع البنية
األساسية االقتصادية والسياحية بالدقم 

»                  « تشــــــــارك وفـــداً إعالميًا فـــي جـــــــولة
تعريفية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
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حينما هبطت بها رحلــة الطيران العُماني في 
ميناء الدقم كان شعور كبير يخالج النفس لرؤية 
منطقة جديدة تعيش نهضــة تنموية مثل تلك 
التي بدأت في ســبعينيات القرن الماضي حينما 
بدأ جاللة الســلطان المعظم، حفظه اهلل ورعاه، 

ببناء ارض عمان من الصفر. 
ادركت منذ الوهلة االولــى، بعد هبوطنا ارض 
مطــار الدقم انني امام نهضــة كبيرة بداية من 
مطار الدقم حيث أنجز من مبنى المسافرين فيه 
حوالــي 50  %  بينما مدرج الطائــرات تم تجهيزه 
كاملة الحدث الطائرات. نزلنا من الطائرة لمبنى 
المســافرين المؤقت تجمع الوفد االعالمي حتى 
اســتلمنا الحقائب، وتوجهنا الــى الفندق. وخالل 
سيرنا كنت ارى كل شــيء جديد في الدقم حتى 
الطرق الي أخذت تتوسع وفق أحدث المواصفات 
وتضع عينا على المســتقبل لمرحلة كبيرة تنتظر 
الدقم مع حجم العمل الذي يتواصل هناك لذلك 

تجد طرقا بحارتين وثالث حارات.
كاســتثمارات  االن  الريــاالت تضــخ  مليــارات 
صناعيــة وتجاريــة وســياحية علــى ارض الدقم 
لتكــون منطقــة اقتصادية بحلــول 2020 حيث 
اكتمال المشــاريع التــي جعلت كمرحلــة أولى. 
يوجد االن في القطاع السياحي ثالثة فنادق منها 
باربعــة نجوم وآخر بثالث نجوم وبعض الشــقق 
الفندقية. بجانب مدينة النهضة الســكنية التي 
ســتحتض 16 الف ســرير ومطاعم تتسع ألربعة 
آالف شــخص فــي كل قاعــة وجهــزت المدينة 
بكل معايير الســكن لــكل الفئات من حيث توفر 
الشــقق او الغــرف اإليوائية التي تتســع بعضها 
لستة أشخاص وأربعة وشخصين او غرف مفردة. 
وجهزت المدينة بمســجد ومكتبة وصالة العاب 
رياضية وأحدث المخازن لحفظ األطعمة وكذلك 
ماكينات غسيل المالبس وغيرها الذي يوفر بيئة 

صحية وآمنة للسكان.
بينمــا هنــاك في الجانــب االخر شــركة عمان 
للحوض الجاف التي تعيد بناء السفن وتجهيزها 
لحياة جديدة حيث يتم تحول بعض الســفن من 
سفن سياحية الى تجارية وكذلك العكس. بينما 
ميناء الدقم يســتقبل ســفن العالــم التي تأتي 
محملــة بالبضائع الى الدقم كمحطة لوجســتية 
لهــا كــون الدقــم تســترخي علــى بحــر العرب 
والمحيط الهندي مما يوفر بيئة لوجســتية بين 

الشرق والغرب. 
وإذا مــا يممت وجهك الى ناحيــة اخرى تجد 
هناك عديد المركبات تجول في عملية تمشيط 
وتهيــأة لــألرض الشاســعة من اجــل ان يجد 
المســتثمر االرض جاهزة للمشــاريع التنموية 

واالقتصادية والتنموية.
وتعمــل هيئة المنطقــة االقتصاديــة الخاصة 
بالدقم على تســهيل القوانين االستثمارية من 
خــالل المحطــة الواحــدة التي تنهــي معامالت 

المستثمرين تحت سقف واحد .
كمــا ان الجهــات المعنيــة تبــدا خــالل االيام 

المقبلة في إنشاء ميناء الصيادين من اجل توفير 
بيئــة مهيأة للصيادين، بجانــب توفير 150 بيتا 
كامل المواصفات للســكان من اجل حياة كريمة 
البناء الدقم تشــمل على مســجد وسوق تجاري 
وحديقــة ترفيهيــة ومجلــس عام بجانــب كافة 
الخدمات التي يحتاجها السكان من عيادات طبية 

وخدمات أساسية. 
ان ما يجري في الدقم اليوم يشكل مرحلة بناء 
لتنمية اقتصادية كبيرة تحقق من خطة التنمية 
لتنويــع اقتصــادي خاصــة وان هذه المشــاريع 
تشكل قفزة كبيرة في جعل السلطنة واحدة من 

الدول الصناعية.

رافعات العمل تعانق السماء 

الدقم.. مدينة المستقبل اقتصاديا وسياحيا 
ســفن العالم تتزين في المينـاء الجـاف من أجل حــياة جـــديدة
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تزخر الســلطنة بالعديد من المواقع السياحية 
التــي تجعل منها مزارا ووجهة ســياحية متعددة 

لكل من يرغب اكتشاف شيئا جديدا في حياته.
ومــع تنــوع الجيولوجيــا والتضاريــس والبيئة 
الطبيعية في الســلطنة، تبرز حديقة الصخور في 
الدقم بمحافظة الوســطى كمزار سياحي حيوي 
يمثــل وجهة ســياحية فيــر مســتغلة حتى االن 
من اجل اســتقطاب ســياحي اكبر وتكون اضافة 
للقطاع الســياحي. وتقــوم الهيئــة االقتصادية 
الخاصــة بالدقــم بجهود من اجــل جعل حديقة 
الصخور وجهة ســياحية مع الجهــود التي تقوم 
بها في جذب االســتثمارات الصناعية والسياحية 
للمنطقة. فقامت الهيئة بتسوير حديقة الصخور 
من اجل المحافظة عليها وجعلها محمية طبيعية 
حتــى ال تتعرض ألي تخريب ومــن اجل ان تظل 
كما هي واحة ســياحية تمثل وجهة للســياح في 
المســتقبل خاصة وان منطقة الدقم تأخذ اليوم 

نصيبا من االهتمام االقتصادي.

تفكر بخيال 
وحينمــا تــزور الدقــم يجــب ان تــزور حديقة 
الصخــور لتعيــش لحظــات من التفكــر في تلك 

الصخور ذات التشــيكيالت المتنوعــة ومن اجل 
ان تبحر فــي التفكير والتخيل مع تلك األشــكال 
الجمالية للصخور فكل مجسم منها يعطيك خياال 
وصورة حسب ما تراه عينك ومن كل زاوية ستجد 

شكال مختلفا لتلك األشكال الصخرية.
ففــي عام 2009، تم اكتشــاف حديقة الصخور 
من خالل بعثة استكشــافية أجرتها شركة أسرار 
األرض )ESC(، بالتعــاون مــع الرابطة العالمية 
للبيئــات، والحديقة مُصنفــة اآلن عالميًا واحدة 
مــن الحدائــق الصخريــة الطبيعية النــادرة في 
العالــم. وتتضافــر الجهــود لضمــان مســتقبل 
واعد لهذا المكان، باعتبــاره أحد مناطق الجذب 

الرئيسية في السلطنة.
على امتداد مسافة 3 كم، يظهر الموقع وكأنه 
مكان من كوكب آخــر، والصحراء التي تحيط به 
تؤكد هذا التصور. تحتــوي حديقة الصخور على 
العديد مــن األحجار الجيرية والهيــاكل الرملية، 
التي يُعتقد أنها شكلت مستودعًا للمياه الجوفية 
العذبة منذ 46 مليون ســنة. ومــع مرور الوقت، 
تشكلت الهياكل الصخرية من خالل العديد من 
العوامــل الطبيعية، مثل الطقس. كما عُثر أيضًا 
على حجر الصوان وبعــض الرؤوس الحربية من 
حضارات سابقة في المنطقة. حتى اآلن، ال يوجد 
ســوى القليل مــن المعلومات عــن الموقع من 

حيث اآلثار، ولكن هناك اهتمام باكتشاف المزيد 
وفرصة إلجراء المزيد من الدراسات العلمية عن 
الموقع. حديقة الصخور بالدقــم مُدرجة واحدة 
مــن أهــم 25 موقع مــن المواقــع ذات األهمية 

الجيولوجية والعلمية في سلطنة عُمان.

تشكيالت صخرية 
حديقــة الصخــور تشــعرك وكأنك قــد رجعت 
بالزمن خطــوة إلــى الماضي، وعنــد تأمل تلك 
التشــكيالت الصخرية القديمة المذهلة يسهل 
عليك تخيل طريقة حياة أسالفنا في هذه البيئة. 
تظهر الصخــور بجميع األشــكال واألحجام، وإذا 
تأملتهــا بدقة تتفاجأ بما تــراه، فقد ترى وجوهًا 
مبتسمة، أو سالحف، أو شيًئا مختلًفا تمامًا. ومن 
أجل حماية ماضي الدقــم العريق والحفاظ عليه 
في المســتقبل، أصبحــت حديقة الصخــور أحد 
معالم الجذب الرئيسية للزوار والسياح والباحثين 
والمتخصصيــن في هــذا المجال، نظــرًا لهذه 

التشكيالت الصخرية الفريدة والمميزة.
جدير بالذكر أنه من النادر رؤية أماكن مما قبل 
التاريــخ مثل حديقة الصخور هــذه على كوكبنا. 
ولذلــك ننصحــك بــأن تحرص علــى تخصيص 
بعض الوقت الكتشاف حديقة الصخور من خالل 

زيارة الدقم.

تضم آالف التشكيالت الجمالية وكأنها نحتًا هندسيًا

حديقة الصخور وجهة سياحية غير مستغلة 
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الدقم - يوسف بن احمد البلوشي
جمــال المنظــر من نافــذة الطائرة 
اغرانــي لحظــة الوصول الــى الدقم 
للتوجــه مباشــرة الى شــاطىء البحر 
لالستمتاع بتلك النسمات الباردة التي 
تهب من بحر العرب خاصة وان ســحر 
المكان من اطاللة شرفة غرفة فندق 
كراون بــالزا الدقم تجعلــك ال تطيق 

الجلوس في غرفة بين أربعة جدران.
كانــت الســاعة تقترب مــن الرابعة 

عصرا، الســحب تزين المــكان، وموج 
البحر يعزف ســيمفونية لحنية جميلة 
الهبــوب  ونســمات  االذن  تداعــب 
القادمــة من المحيــط الهندي وبحر 
العرب تدفعــك نحو الشــاطىء الذي 

يمتاز بالهدوء.
هبــوب الريــح بال تلــوث صناعي او 
بيئــي الن منظر البحر يمســح اي ذرة 
تراب تحاول ان تعكر صفو تلك البقعة 
الصافيــة. هرولت نحو البحــر، كانت 
هناك مجموعة مــن الطيور ونوارس 

البحر تســتمتع وحيدة تتراقص شرقا 
وغربا تبحث عن لقمة عيش بحرية. 

اثارت دهشتي تلك الصخور التاللية 
التي ال نسطيع ان نطلق عليها جباال، 
والتي تعانــق البحــر بامتدادها وهي 
تسترخي بكل هدوء وسكينة يبدو ان 
ذلك المشــهد يجعلهــا تعيش اجمل 
اللحظــات تاركــة خلفهــا مئــات من 
الشــاحنات التي تهدر هناك لتســوية 
األرض من اجل بناء اقتصادي، لكنها 
غيــر مكتثرة لمــا يقام هنــاك أو انها 

تعيــش بترقــب مــن أجــل أن تكون 
شاهدة على التحول الكبير للدقم .

هنــاك مجموعــة من التشــكيالت 
الصخريــة والطبقات الترســبية التي 
نحتــت بفعــل التعرية، التــي اضافت 
للمــكان جماال اخر بجانــب معزوفات 
موج البحــر الذي يكــون اول الصباح 
هادئــا، حــــينمــا تنظر اليــه ال تجد 
ســوى قارب صيــد او قاربين وســط 
البحــر، لكن مع منتصــف النهار تبدأ 
تلك الهبــوب تهب بنســماتها التي 

تدغــدغ المشاعر.
السير حافي القدمين عند الشاطىء 
يشــعرك بإحســاس مــاء البحــر وهو 
يالمــس ارجلك مــع كل قدوم لموجة 
بحريــة نحو الشــاطىء. لن تتعب من 
لحظــة االســتمتاع بالبحر فــي الدقم 
الــذي يشــكل عبيــرا صافيــا يجعلك 
تعيــش لحظات بعيدا عــن تعب يوم 
عمل بيــن اروقــة المكاتــب وصداع 
االجتماعات لتســكن بعيدا بعيدا عن 

العالم لتبحر الى عالم اكثر صفاء .

سيمفونية تعزف أوتارها 
أمواج بحر العرب 

شواطىء الدقم..

ملحق خاص الدقم
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مسقط-

بامتداد رمال الربع الخالي الالمتناهية، 
وعظمة أسرارها المدفونة، يضع المصور 
الضوئي سيف الرواحي خطواته على تلك 
الرمال الذهبيــة المتقدة جماال وعذوبة، 
يدفعه الشــغف، ويتلبسه الفضول، لسبر 
أغــوار كل بقعــة في هــذه المســاحات 
الممتــدة مــن محافظة الوســطى، هذه 
المحافظــة المبتعــدة فــي جغرافيتهــا، 
المختبئة كعروس تخفي من الطالســم 

والتفاصيل بانتظار من يلتقطها.
المــرة  هــذه  قــرارا  يتخــذ  الرواحــي 
بعد تجــارب ســابقة، في رصــد وتوثيق 
ومناطق  لمحافظــات  متنوعة  جماليــات 
من الســلطنة، وجميعها توجت بالنجاح، 
أن يوثــق بعدســة كاميرتــه هــذا الكنز 
المتناثر، ليكون دليال شامال عن محافظة 

الوسطى.
تقع الوســطى فــي جنــوب محافظتي 
الداخليــة والظاهــرة وتتصــل من جهة 
الغــرب  ومــن  العــرب،  ببحــر  الشــرق 
بصحراء الربع الخالــي والمملكة العربية 
السعودية، ومن الجنوب بمحافظة ظفار. 
والجــزر  الجبليــة  بالكهــوف  غنيــة 
والشواطئ الساحرة والجيولوجيا واآلثار، 
إلــى جانب أعداد كبيرة مــن آبار وحقول 
النفــط والغــاز، فالتنوع البيئــي ما بين 
الســهل والجبــل والبحــر، والتنــوع في 
المــوروث والفنون الشــعبية والصناعات 
اليدوية التقليدية هي ســمه من سمات 
هــذه المحافظــة الجميلــة، مــا يدفــع 
الناس جعلها كمقصــد لتنظيم الرحالت 

والسفاري الصحراوية. 
كان ســيف كهوالء ممــن زار المنطقة 
كســائح، إال أن شــيئا أكبر تملكه، جعله 
يهيم بتفاصيلها، مقررا الرجوع إليها في 
أقرب فرصة، أنه شــغف قلمه وكاميرته، 
من دفعاه لبدء مشــوار البحث والتوثيق 
ك قلــة من الذي كتبوا عــن هذه البقعة 

الجميلة.
) الحياة والطبيعة( االســم الذي أطلقة 
ســيف علــى مشــروعه فــي التدويــن و 
التوثيق لما التقطته عدســة معشــوقته 
الكاميرا، وزياراته لمواقع لم تطأها أقدام 
بشــر، إلى جانب استعانته بصور ومراجع 
مختلفة تطرقت إلى تضاريس وجفرافية 
وطبيعة حياة محافظة منطقة الوسطى.   

شــمل على أكثر من 
250 صورة ألكـثر من 

70 زيـــارة 

الكتاب يختصر 
المسافات والوقت 

والجهد للمهتمين 
والباحثين والمستثمرين 

والســـياح

معلومات هامة :

• أكثــر من 70 زيارة فــي مختلف قرى 
وواليات المحافظة.

• التقــط مــا يقــارب 20 ألــف صورة 
واستعان بمجموعة أخرى من الصور 

التي لم يتمكن من التقاطها.
• أكثــر مــن 250 صــورة توجــد في 

الكتاب
• اســتعان بطائرة هليكوبتر اللتقاط 
جمــال  الســتيعاب  جويــة  صــور 

المنطقة من الجو. 
• استغرق العمل أكثر من 4 سنوات.

• 17 مراجع علمي قاموا باإلشراف على 
الكتاب.

• 5 مصورين تم المشاركة بأعمالهم 
في الكتاب.

• أكثر من 70 مرجعا للكتاب .

أصدر كتابه الذي يلخص جمال وروعة األمكنة

المصور سيف الرواحي يوثق الحياة
والطبيعة فـي محـافظة الوسـطى
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تسليط الضوء على جوانب متعددة من التاريخ والثقافة العمانية

مسقط- باريس -  

تبث قناة فرانس24 طيلة شــهر ابريل 
الجــاري، سلســلة حلقات بعنوان أســرار 
عُمان، تم إنجازهــا بالتعاون مع الهيئة 
العامة لإلذاعة والتلفزيون في السلطنة. 
الهدف مــن البرنامج تســليط الضوء 
على جوانب متعددة من التاريخ والثقافة 
العمانيــة، من جهة أخــرى يمكن اعتبار 
حلقــات البرنامــج نوعــا مــن الترويــج 
الســياحي للمواقع األثرية التي قصدها 
فريق التصوير وأنجز فيها مقابالت أو تم 

تناولها في التقارير المصورة.
تنقســم كل حلقــة إلى ثالثــة محاور: 
المحوريــن األوليــن علــى شــكل تقرير 
أما المحــور الثالث فهــو مقابلة مع أحد 

المختصين. 
في المرحلة األولــى من اإلعداد كانت 
تتــم العــودة إلــى المراجــع والمصادر 

التاريخيــة إضافــة إلــى التواصــل مــع 
المؤرخيــن والمختصين بهــدف تحديد 
مواضيــع الحلقات ومحاورهــا وبناًء عليه 
يتم تحديد مواقع التصوير واختيار ضيف 
الحلقة إضافة إلى األغاني والموســيقى 

المناسبة. 

أسرار أرض اللبان
ســلطت الحلقــة األولــى الضــوء على 
الُلبان الذي تتميز به سلطنة عُمان حيث 
تم استعراض تاريخ تجارته واستعماالته 
المتعددة وطريقة حصاده. لتصوير هذه 
الحلقة تنقــل فريق التصوير من محمية 
أشــجار الُلبان في وادي دوكة، إلى ميناء 
ســمهرم األثــري مــرورا بســوق مطرح 

وسوق الحافة.

أسرار األساطير الشعبية
تتطرق الحلقة الثانيــة إلى عددٍ من 

األساطير الشــعبية العمانية حيث يتم 
عــرض الرواية ببعدها األســطوري إلى 
جانــب الحقيقة العلمية لــكل موضوع 
مــن مواضيع الحلقة التي تم تصويرها 
في موقع شــصر األثــري، مدينة بهالء، 

كهف جرنان وصحراء الربع الخالي. 

أسرار المالحة في عُمان
تستعرض الحلقة األخيرة من البرنامج 
التاريخ البحري لسلطنة عُمان من خالل 
ســيرة الربان الشــهير أحمــد بن ماجد 
وتطور التجارة البحرية العمانية وصناعة 

السفن التقليدية.
تم تصوير الحلقة داخل ورشة لصناعة 
السفن التقليدية، في متنزه سفينة فتح 
الخير، موانئ السلطان قابوس وصاللة 
إضافــة إلى لقطــات عامة من الشــارع 

البحري في مطرح.

أخبــار

نمو الطلب العالمي 
عـــلى الشـــحن 

الجـــــــوي 8.4  %  
لندن - رويترز  

ق��ال االتحاد الدول��ي للنقل الجوي 
العالم��ي عل��ى  الطل��ب  إن  )ايات��ا(، 
الش��حن الج��وي ارتف��ع 8.4 % ف��ي 
فبراير الماضي، ليتس��ارع بعد زيادة 
بلغ��ت 6.9 % ف��ي يناي��ر، وليعكس 

تحسنا في التجارة العالمية. 
كما نم��ا الطلب بوتيرة أس��رع من 
الطاقة االس��تيعابية التي انكمش��ت 
0.4 %. وق��ال »ايات��ا« إن هذا يعني 
 3.5 زادت  الحمول��ة  معام��الت  أن 
%. وإن   43.5 إل��ى  نقط��ة مئوي��ة 
العوائ��د تلقت دعما. وقال االتحاد إن 
الطلب في فبراير زاد 12 %. وقادت 
الطل��ب أيض��ا زي��ادة ش��حنات مواد 
أش��باه الموصالت التي تستخدم في 

اإللكترونيات االستهالكية.

قطر تضــخ 650 
مــليون إســـترليني 
فــــي مطار هيثرو 

لندن - 

الدول��ي  هيث��رو  مط��ار  أعل��ن 
البريطان��ي ع��ن ض��خ اس��تثمارات 
ملي��ون   650 ب���  تق��در  إضافي��ة 
 804 يق��ارب  م��ا  أي  إس��ترليني، 
ملي��ون دوالر، قدمته��ا كل من قطر 
لالس��تثمار وباق��ي حامل��ي أس��هم 
المط��ار البريطان��ي الدول��ي، وذلك 
إلنشاء أول نفق يخترق جنوب لندن 
متجه��ة إل��ى ص��االت مط��ار هيثرو 
الدول��ي، إل��ى جان��ب توس��يع صالة 
ال��ركاب الثانية كي تس��توعب عددا 
أكبر م��ن الطائ��رات والمس��افرين، 
وس��يتم إتمام هذه اإلنش��اءات حتى 
عام 2019، مع إتمام الخروج النهائي 

لبريطانيا من االتحاد األوروبي.
لمط��ار  التنفي��ذي  المدي��ر  وق��ال 
هيث��رو الدولي ج��ون هوالن��د كاي 
ف��ي بيان صحف��ي صدر م��ن مطار 
هيث��رو الدولي في لن��دن، بأن هذه 
االس��تثمارات الجديدة التي س��تضخ 
في مط��ار هيث��رو س��تكون بمثابة 
المراف��ق  لتحس��ين  جي��دة  خط��وة 
والق��درات والخدم��ات الت��ي يقدمها 
مط��ار هيث��رو الدول��ي ال��ذي يعتبر 
واح��دا م��ن أضخ��م المط��ارات في 
أوروب��ا، إل��ى المس��افرين القادمين 
من وإل��ى المط��ار من جمي��ع أنحاء 
أن  إل��ى  »كاي«  وأش��ار   ، العال��م 
االستثمار الجديد يعد بشرى عظيمة 
هيث��رو  مط��ار  عب��ر  للمس��افرين 
الدول��ي، كما أن��ه سيس��اعدنا على 
إبقاء هيثرو كأفض��ل مطار للركاب 

في أوروبا الغربية.

3 تقارير تلفزيونية 
تستعرض عبق اللبان 

واألساطير الشعبية 
وتاريخ المالحة 

البحرية

قناة فرانس24 تكتشف أسرار عمان 
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ت حركة شحن المركبات خالل 
سجل

الربع األول من العــام الجاري ارتفاعًا 
% من خالل شحن 

ت نســبته 13 
بلغ

14 ألف و 27 مركبة مقارنة بـــــ 12 
ألف و 382 مركبة خالل الفترة ذاتها 

ضي.
من العام الما

ن 
شح

ت
المركبا

%
 13

ى 
هر الثالثة األول

ش
سافرين عبر رحالت العبارات خالل األ

ت أعداد الم
ارتفع

ســافرًا، مقابــل 51 ألفًا و 824 
ى  54  ألفًا و 544 م

مــن العــام الجــاري  إل
 ،%

ت 5 
ســبة نمــو بلغ

ي وبن
ها من العام الماض

ســافرًا خــالل الفترة ذات
م

شركة الوطنية للعبّارات.
وفقًا لبيانات ال

ضًا خالل 
ضائع انخــــفا

سجل حجم حركة شحن الب
صل إلى 2512  طنًا مقارنة بـ 7130.

الربع األول لي
صرم.

طنا خـــالل الفترة ذاتها من العام المن

ك
جرافي
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سهولة التواصل والتقارب الثقافي واألمن تلعب دورا رئيسيا

تغير في الوجهات السياحية والسفر
الفاخـر مـن دول الخـليج فـي 2017

دبــي-

يشــهد ســوق الســياحة الخارجيــة 
للرحالت المنظمة من قبل الشــركات 
ووكـــــــالء الســياحة ورحالت الســفر 
الفاخــر في منطقــة الخليــج تغيرا في 
الوجهــات الســياحية، بحســب خبــراء 
الســياحة الخارجية والســفر الترفيهي 
العربــي  المؤتمــر  فــي  المشــاركون 
لســياحة األعمال والمؤتمرات والسفر 
دورتــه  فــي  أرابيــا"  الفاخر"مايــس 
الخامسة، والذي نظمته شركة "كيو إن 

آي انترناشونال .  
وفيما يتعلق برحالت الســفر الخارجية 
المنظمــة مــن قبــل شــركات ووكالء 
الســياحة ، فإن العوامــل التي تزيد من 
أفضليــة بعــض الوجهــات للســياحة 
الخارجية، ارتباطهــا الوثيق مع خطوط 
الطيــران وتوفيرهــا الحتياجات الطعام 
والســالمة  األمــن  لمــدى  باإلضافــة 
المتوفــرة على هذه الخطــوط الجوية. 
حيــث تعــد هــذه العوامــل مــن أهم 
العوامــل التي تؤخذ بعيــن االعتبار من 
قبــل المســافرين، مــن دون أن نغفل 
عــن أهمية التكلفــة النســبية للرحلة. 
ناهيك عن كون توفر المرافق والتجارب 
الفريدة يصنف ضمن أهم األولويات في 

اختيار وجهة السفر.

نمو ثابت
يقول المدير التنفيــذي للعمليات في 
شــركة "ســمايلنغ" لخدمات الســياحة 
والسفر، جايســون ليم: قوة العملة في 
معظــم دول مجلس التعــاون الخليجي 
والتــي تمكن الســياح من االســتفادة 
خالل عمليات تحويل العمالت جعل من 
أندونيســيا وجهة جذابة لهم. مشــيرًا 
إلى أهمية ارتفاع نســبة المقيمين في 
دول مجلــس التعاون الخليجــي والتي 
ســاهمت في الحفــاظ على نمــو ثابت 

للسفر الخارجي .
وباإلضافة لما سبق، فإن عنصر األمن 
يستمر في لعب دور مهم في ظل الوضع 
اإلقتصادي الراهــن. فالمخاوف األمنية 
غيــر محصورة بــدول مجلــس التعاون 
الخليجي بــل باتت تعد قضيــة عالمية 
تؤثــر علــى قطــاع الســياحة الخارجية 

والسفر الفاخر وعلى قطاع الضيافة.
وبحسب مدير شركة "نخال" للسياحة 
والســفر فــي لبنــان، خالد أريــدي : إن 
التعــاون  مجلــس  دول  مــن  الســياح 
الخليجــي يشــكلون نحــو 70 % مــن 

إجمالي السياح في لبنان.
وأضاف: على كافة األحوال فإن الوضع 
السياســي الراهن في لبنــان والصراع 

الدائــر فــي منطقة الشــرق األوســط 
يشكل تحدي كبير أمام تطور الوجهات 
الســياحية. ولكــن وبــذات الوقت فإن 
توفر تأشيرات السفر المجانية والفنادق 
الفاخرة  الفخمــة ومســتوى الخدمــات 
باإلضافــة لألطباق اللبنانيــة المتنوعة 
يعد محفزًا لنمو ودفع القطاع السياحي 

في لبنان نحو تقدم أكبر.   

مسلسالت تركية 
كمــا تتأثــر الســياحة الخارجيــة من 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي أيضا 
بالتنوع والغنــى الثقافي والتاريخي في 
منطقة الشــرق األوســط. حيث عملت 
المسلســالت التركيــة التــي تعــرض 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
على جذب اإلهتمــام لتركيا، باإلضافة 
التأشــيرة  علــى  الحصــول  لســهولة 
التركية والذي يعــد عامل جذب مهم، 
جعل منها وجهة سياحية مطلوبة. إلى 
جانب أن الزوار من دول مجلس التعاون 
يشــعرون بالراحــة لكــون تركيــا بلد 
مسلم ما يمكنهم من استكشاف البلد 
بسهولة من إســطنبول ألنطاليا ومن 
إزميــر للمدن األخرى، مــن دون القلق 
من عــدم توفر األطعمــة واالحتياجات 

األخرى التي تتناسب وثقافتهم. 
وعــن الفتــرات األكثــر نشــاطًا فــي 
المواسم السياحية ، تعد الفترة ما بين 
شــهري يونيو وســبتمبر فترة الســفر 
الرئيسية، حيث أن هذه الفترة تتصادف 
مــع العطل المدرســية وفصــل الصيف 
الحار في معظم دول الخليج. األمر الذي 
يُبعد المناطق اإلســتوائية والشاطئية 
من قائمة الوجهات األكثر إثارة حيث أن 
المســافرين من دول الخليج يتطلعون 
لتجربة أجــواء مختلفة واختبــار ظواهر 

طبيعية جديدة.

شمال أوروبا 
وعــن هــذه النقطــة يقــول المديــر 
الوجهــات  إدارة  لشــركة  التنفيــذي 
السياحية السويدية، داغ كاستينسون: 
يعد شمال أوروبا والدول اإلسكندنافية 
وجهــة مثيــرة لمواطنــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، كما يعد السفر لدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي أمــر مثير 
لقاطنــي شــمال أوروبــا، حيــث أنه في 
مقابــل الصيــف الحار فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجي فإننــا نقدم الطقس 
الرائعــة  المائيــة  والمضائــق  البــارد 
والشــمس في منتصــف الليل ما يجعل 
مــن هذا التغير في المنــاخ عامل جذب 

كبير. 
وهو األمر الذي تتفق معه رئيسة قسم 
رامبازي  التسويق والتطوير غويندليندا 
والمكافآت  المؤتمــرات  ممثلة مكتــب 
السويســري حيــث تعتبر هــي أيضًا أن 
الطقــس والطبيعــة في سويســرا تعد 
من أكثر ما يجذب المسافرين من دول 
مجلس التعاون الخليجــي إليها. قائلة: 
تعد سويســرا وجهة األحالم بالنبســبة 
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
حيث أن سويسرا هي الخيار لمن يتطلع 
إلــى طبيعة خالبة وهــواء نقي ومرافق 

متكاملة وتجارب مثيرة.
وتضيــف: علــى كافة األحــوال فإننا 
المســتمر ورفع  بالتطــــويــر  نؤمــن 
الجـــــودة في جميــع المجاالت، حيث 
أننــا نعتقــد أن الجــودة هــي العامل 
الفارق في قطاع شركات تنظيم رحالت 
السياحة والســفر في سويسرا، ونأمل 
أن نحيــى لنشــهد تحقيــق شــعارنا ـ 

سويسرا تحقق التميز ـ. 

توفر األطعمة 
وفي ذات الســياق يرى وكالء السياحة 

أن توفر األطعمة والمشــروبات الحالل 
والتشــابه الثقافــي من أهــم العوامل 
في جذب المســافرين من دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى مونتينيغرو )الجبل 

األسود(.
كما أنه وبحسب رئيس قسم األعمال 
في شــركة "ثري إي ترافيل" بروسيالف 
جابالن:  فإن مونتينيغــرو تعتبر وجهة 
متوســطية تقدم بعض األشــكال من 
التشــابه للمســافرين من دول مجلس 
التعاون الخليجي، باإلضافة إلى التطور 
الذي يشهده قطاع خدمات الضيافة في 
البلد على صعيد معايير الجودة الالزمة 

لتجربة السفر الفاخر.
وعليه فــإن أغلب الرعاة الســياحيين 
يدركــون أهمية توفــر االحتياجات من 
األطعمة والمشروبات الحالل ويركزون 

على توفيرها للسياح.
كما ويتفق الرعاة على أهمية تسهيل 
إجراءات إصدار التأشــيرات والتي تلعب 
دورًا هامــًا فــي جذب الســياح من دول 

مجلس التعاون الخليجي.  
وفي حديثه عــن الموضوع علق مدير 
شركة "كيو إن آي" الدولية سيد إن سي 
قائــال: أن منصــة مثل مؤتمــر "مايس 
أرابيــا" يقدم لألفــراد الذيــن يمثلون 
مكاتــب ومجالــس ســياحية للبلــدان 
الســياحية  والمؤسســات  والشــركات 
فــي القطاع الخاص، تعــد فرصة لفهم 
متطلبات الشــركات المنظمة للسياحة 
دول  مــن  الفاخــر  والســفر  الخارجيــة 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وإنه لمن 
الســهل افتــراض أن توفــر األطعمــة 
الحالل يعد األولوية األولى ولكن األمن 
والرضــا والتجارب المثيــرة تعتبر أيضًا 
من العوامل الهامة. كما أن التعقيدات 
المتعلقــة بهــذه المتطلبــات هــي ما 

سيحدد وجهة السفر. 

أخبــار

طيران الخليج تختار 
ريكارو لتوفير مقاعد 

الدرجة السياحية
هامبورج- 

 قام��ت ش��ركة طي��ران الخلي��ج ، 
البحرين،   الوطنية لمملك��ة  الناقلة 
األلماني��ة  الش��ركة  باختي��ار 
المصنع��ة لمقاعد الطائرات ريكارو 
لتوفي��ر مقاع��د الدرجة الس��ياحية 
الجديدة  العشر  CL3710لطائراتها 
من طراز بوينغ 787-9 دريمالينرز 
وطائراته��ا ال� 29 الجديدة من طراز 

إيرباص A321 نيو و A320 نيو. 
العق��د ال��ذي ت��م توقيع��ه خالل 
للتصمي��م  الع��ام  ه��ذا  مع��رض 
الداخل��ي للطائ��رات ف��ي هامبورغ 

يقدّر ب� 35 مليون يورو.
 وق��ال ماه��ر س��لمان المس��ّلم: 
يتوق������ع من��ا مس��افرونا أقصى 
درج��ات الج��ودة والخدم��ة – وفي 
ألس��طولنا  تحديثن��ا  مع��رض 
ف��إن مقاع��د ريك��������ارو للدرجة 
الس��ياحية تتماش��ى تمام������ًا مع 
تصورنا الجديد للمقص���ورة، مما 
ي������أمّن تجربة س��فر مم�����تعة 
لن��ا  ويض������م��ن  لمس��افرينا، 
المعايي��ر الموح��دة في أس��طولنا 
للرحالت القص��يرة والطويلة على 

الس����واء.

فـــــندق مـــكة 
هــيلتون للمؤتمرات 

يفـــتتح أبوابه 
مكة المكرمة -   

هيلت��ون  مك��ة  فن��دق  يفتت��ح 
لهيلت��ون  التاب��ع  للمؤتم��رات، 
مك��ة  ف��ي  أبواب��ه  العالمي��ة، 
المكرمة، لتض���يف هيلتون فندًقا 
جديدًا إل��ى محفظته��ا المتنامية 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط. 
ويض��م الفندق الجديد أكبر مركز 
للمؤتمرات ف��ي المدينة بإطالالت 

مهيبة على المسجد الحرام.
وق��ال أندرياس الكندر، الرئيس 
اإلقليمي، ومدي��ر عالمة هيلتون: 
يمث��ل مك��ة هيلت��ون للمؤتمرات 
الفندق الثاني عش��ر في المملكة 
التاب��ع  الس��عودية  العربي��ة 
لهيلتون. ومع أكث��ر من 30 فندًقا 
قيد اإلنش��اء، تش��كل الس��عودية 
الحاضن لخطتنا التطويرية األكبر 
في منطقة الشرق األوسط ونحن 
نتطلع لتعزيز خدمات الضيافة في 
أنح��اء المملكة والت��ي تميزنا بها 

عبر الزمن.
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حصلت على 6.5 نقطة في مؤشر السالمة واألمن وحلت رابعًا عالميًا

بنظام حق االنتفاع في 4 محافظات وبهدف تنمية القطاع السياحي

السـلطنة السـادسة عـربيا في مؤشر
تنافسية السفر والسياحة لعام 2017

تخصيص 4 مواقع سياحية لالستثمار من قبل الشركات األهلية

دافوس - العمانية 

حصلت الســلطنة على المركز السادس 
عربيًا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة 
للعــام الجــاري 2017 م الــذي يصــدره 
المنتدى االقتصادي العالمي ونشره على 

موقعه اإللكتروني.
وقــد حازت الســلطنة علــى المركز 66 
عالميًــا وحصلت علــى 78ر3 نقطة طبًقا 
للمؤشر الذي يصدر كل عامين ويتضمن 

136 دولة. وحصلت الســلطنة على 1ر5 
نقطة في المؤشــر الفرعي لبيئة األعمال 
والــذي جاءت فيه في المركــز 29 عالميًا 
والرابعــة عربيًا .. كمــا حصلت على 5ر6 
نقطة في مؤشــر السالمة واألمن وجاءت 
فــي المركــز الرابــع عالميًا بعــد فنلندا 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة وايسلندا 
وحصلت على 6ر5 نقطة في مؤشر الصحة 
والنظافة و6ر4 نقطة في مؤشــر الموارد 

البشــرية وســوق العمل و1ر5 نقطة في 
مؤشر تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

كما حصلت الســلطنة علــى 5ر5 نقطة 
في مؤشر تنافســية األسعار و3 نقاط في 
مؤشر البنية األساسية للنقل الجوي و7ر3 
نقطة في مؤشــر االستدامة البيئية و4ر4 
نقطة في مؤشــر جودة البنية األساســية 

للسياحة.
وأشــار التقرير الذي نشــر اليوم إلى أن 

عدد الســياح الزائرين للسلطنة يبلغ نحو 
897ر1 مليون شــخص ســنويًا بعائدات 
تبلغ نحو مليار و812 ونصف مليون دوالر 
سنويًا أي ما يعادل 5ر2 بالمائة من الناتج 

المحلي االجمالي.
وأفــاد أن عائــدات الســياحة الدوليــة 
القادمــة الــى الســلطنة تبلغ نحــو مليار 
و7ر539 مليون دوالر ســنويًا فيما يعمل 
بقطاع الســياحة والســفر نحــو 251ر53 

شــخص بواقع 7ر2 بالمائة مــن اجمالي 
الوظائف.

وأشــار التقرير الى أن الســياحة تساهم 
بأكثر من 10 بالمائــة من الناتج المحلي 
االجمالي العالمــي وهي توفر وظيفة من 

كل 10 وظائف في العالم.
وجاءت اسبانيا في صدارة المؤشر يليها 
فرنسا ثم ألمانيا ثم اليابان فبريطانيا ثم 

الواليات المتحدة فاستراليا.

مسقط-

بتخصيــص  الســــياحة  وزارة  قامــت 
4 مواقــع ســياحية لالســتثمار مــن قبل 
الشــركات األهليــة بنظام حــق االنتفاع 
فــي 4 محافظات مختلفــة وذلك كدفعة 
أولى ضمــن الخطط الحكوميــة الرامية 
إلــى تنميــة القطــاع الســياحي العماني 
واســتكماال للجهود التي تقوم بها وزارة 
الســياحة ســعيا إلى تشــجيع الشــركات 
األهليــة للمشــاركة فــي االســتراتيجية 
أجــل  مــن   2040 للســياحة  العمانيــة 
الســياحية  بالحـــــركــة  النهــوض 
واالســتفادة مــن اإلمكانــات والمــوارد 
الســياحية العديــدة والمتنوعــة في كل 
محافظة من محافظات الســلطنة بحسب 
تمــيزهــا  التــي  الســياحية  المقومــات 

واحتياجات التنمية السياحية فيها.
األربعــة  الســياحية  المواقــع  وتتميــز 
المطروحة لالستثمار بأنها تتطلب إقامة 
مشــروعات فــي جانب القطاع الســياحي 
الترفيهي في كل من حي السعادة بوالية 
عبري بمحافظة الظاهرة ومرتفعات والية 
نخل بمحافظة جنــوب الباطنة والجوابي 
بواليــة جعالن بنــي بو علــي بمحافظة 
جنــوب الشــرقية والغبــي بواليــة بدية 

بمحافظة شمال الشرقية.
وتبلغ مساحة موقع حي السعادة بوالية 
عبري بمحافظة الظاهرة أكثر من 70 ألف 
متر مربع والمشــروع السياحي الترفيهي 
المطلــوب للموقع يتضمــن إقامة فندق 
ال يقــل تصنيفــه عــن 3 نجــوم ومحطة 
متكاملة ومكونات ترفيهية أخرى وفق ما 

تراه الشركة األهلية مناسبا.

وتبلغ مساحة موقع مرتفعات والية نخل 
بمحافظــة جنــوب الباطنة أكثــر من 10 
آالف متر مربــع فيما يتضمن المشــروع 
الســياحي الترفيهــي المطلــوب للموقع 
إقامة شــقق فندقية من الفئــة الممتازة 
كحد أدنى باإلضافة إلى مكونات ترفيهية 
أخرى وفق ما تراه الشركة األهلية مناسبا.

أما مساحة موقع الجوابي بوالية جعالن 
بنــي بوعلــي بمحافظة جنوب الشــرقية 
فتبلــغ 10 آالف متــر مربــع والمشــروع 
الســياحي الترفيهــي المطلــوب للموقع 
يتضمــن إقامة مركــز ترفيهي ومكونات 
خدميــة وفندقيــة أخــرى وفــق مــا تراه 

الشركة األهلية مناسبا.
فيما تبلغ مســاحة موقع الغبّي الكائن 

بوالية بديــة بمحافظة جنوب الشــرقية 
50 ألف متر مربع والمشــروع الســياحي 
الترفيهــي المطلــوب للموقــع يتضمن 
إقامة منشــأة فندقية ومســاحات خضراء 
ومرافــق خدمية ترفيهية أخــرى وفق ما 

تراه الشركة األهلية مناسبا.
وكشــف أحمد بن ناصــر المحرزي وزير 
الســياحة ووفــق تصريح إعالمــي أجراه 
مؤخرا لوســائل اإلعالم العمانية عن أن 
هذه المبــادرة من وزارة الســياحة تأتي 
بعد اقتناع تام بأنــه ال يمكن دفع عجلة 
التطويــر فــي المحافظــات بمنــأى عن 
الســكان والمجتمع المحلــي فهم األحق 
واألولى باالســتفادة من المقومات التي 
يمتلكونهــا وبالفوائد التي ســتعود بها 
باإلضافــة إلــى أنهــم وبــكل تأكيد هم 

األكثــر حرصا على المحافظــة على هذه 
المقومــات وعلــى اســتدامتها وبالتالي 
جاءت انطالقة تأسيس شركات االستثمار 
األهليــة بدعــم مــن الــوزارة كشــريك 
أساســي في تنمية المواقع السياحية في 
المحافظــات ولعــل أبرز مثــال على ذلك 
شركة نخل األهلية لالستثمار التي قامت 
الوزارة بالتوقيع معها مؤخرا على مذكرة 
تفاهم لتطوير موقــع عين الثوارة وذلك 
على هامــش مؤتمــر عمان لالســتثمار 

السياحي الشهر الماضي.
كما أشــار وزير الســياحة فــي تصريحه 
إلى أن الــوزارة كانت قد وجهت خطابات 
لمكاتب المحافظين في جميع محافظات 
الســلطنة حيــث تــم طلب التعــاون من 
التشــجيع علــى تأســيس  قبلهــم فــي 

الشــركات األهليــة وضمــان أن تكــون 
هذه الشــركات مفتوحة أمام جميع أبناء 

المحافظة للمساهمة فيها.  
تجــدر اإلشــارة إلــى أن من بيــن أهم 
المرتكزات األساســية التــي تقوم عليها 
االســتراتيجية العمانية للســياحة 2040 
هــو تنمية وتطويــر المجتمعات المحلية 
الســياحية  والمقومات  للمواقع  الحاضنة 
ومنح هذه المجتمعات األولوية واألفضلية 
لالســتفادة مــن الجوانــب ذات الصلــة 
بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وفرص العمل المتاحة والجوانب المتعلقة 
بالمسؤولية االجتماعية والبيئية وتحسين 
نوعيــة الحياة للمجتمعات المســتضيفة 
للســياحة وضمــان مســتوى عــال مــن 

االستدامة لمواقع التطوير السياحي.

■ أحمد المحرزي
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مشــروع مجـمع قـريات السـياحي
المتكامل بكلفة 385 مليون ريال

مسقط ــ 
قــال احمــد بن ناصــر المحــرزي وزير 
قريــات  مجمــع  مشــروع  ان  الســياحة 
السياحي يعد مجمعًا ســياحيًا متكاماًل 
يشــتمل على عدة مراحــل، موضحًا انه 
باكتمال جميع مراحل المشــروع سيصل 
إجمالي عدد الغرف 750 غرفة فندقية و3 
آالف وحدة ســكنية باإلضافة الى مدينة 
األلعاب المائية وغيرها من المرافق كما 
أنه ســينعكس إيجابًا علــى الصعيدين 
االقتصــادي واالجتماعــي الســيما على 
أهالي الوالية الذين سيستفيدون بشكل 

مباشر من المشروع.
وأكد المحرزي في تصريح صحفي خالل 
التوقيع مع الشيخ هالل بن خالد المعولي 
قريــات  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
للتطويــر؛ علــى اتفاقية تطويــر مجمع 
قريات الســياحي المتكامــل الذي يعتبر 
أحــدث المشــاريع الســياحية المتكاملة 
فــي الســلطنة بواليــة قريــات بتكلفة 
قدرها 385 مليون ريال عماني وســيتم 
تنفيذه علــى ثالث مراحــل: على أهمية 
المشروع في استكمال جهود الوزارة في 
تطوير الســاحل الشــرقي للسلطنة عبر 
إقامة مجموعة من المشــاريع السياحية 
المتنوعة. مشيرًا إلى أن المشروع يأتي 
في إطار تطبيق االســتراتيجية السياحية 
للبــالد 2040م، إلــى جانــب مبــادرات 
البرنامــج الوطنــي للتنويــع االقتصادي 
تنفيــذ، التي تهدف إلى تحقيق التوظيف 
األمثــل للمقومات الســياحية التي تزخر 
بها الســلطنة على المســتوى الطبيعي 

والتراثي والثقافي وغيرها.

5 آالف وظيفة 
وأوضــح ان المشــروع يعتبــر إضافــة 
كبيــرة لواليــة قريات ومــن المتوقع أن 
يوفر فرص عمل مباشــرة وغير مباشرة 
يصل عددها إلى أكثر من 5 آالف وظيفة 
ويتيح فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة 
المشــروع  ان  مؤكــدًا  والمتوســطة، 
سيســاهم في دعم مبــادرات مجتمعية 
ألهالــي والية قريات تتعلــق بالصناعات 
الحرفيــة وغيرهــا، معربًا عــن أمله في 
ان يكون المشــروع بادرة لتطوير ودفع 

الحركة السياحية في السلطنة.
وأشــار الى ان المجال مفتــوح للتملك 
فــي هــذا المشــروع لجميع الجنســيات 
وبحق االنتفاع يصل الى 50 ســنة قابل 
للتجديــد من أجــل جذب االســتثمارات 
وتشــجيع القطاع الخاص لالستثمار في 

هذا المجال.
وأضاف ان هناك مشروع مجمع سياحي 
متكامل آخر قريب من والية صور سيتم 
اإلعالن عنه خالل الفترة المقبلة بمساحة 
تبلغ 6 ماليين متر مربع الى جانب ثالثة 
مشاريع سياحية أخرى منها مشروع واحد 
في والية بركاء الى جانب مشروع سياحي 
آخر حاليًا في مرحلة التفاوض بمحافظة 
ظفار بـ »أفتلقوت« وهناك رغبة من قبل 
المســتثمرين في إقامة مشروع سياحي 

متكامل في المغسيل بمحافظة ظفار.

100 مليون ريال
من جانبه، أكد الشــيخ هالل بن خالد 
المعولــي رئيــس مجلس إدارة شــركة 
قريــات  مشــروع  أن  للتطويــر  قريــات 

السياحي هو أحدث مشــاريع المجمعات 
الســياحية المتكاملة المطروحة للتملك 
الحــر علــى مســتوى الســلطنة منــذ 7 
ســنوات مشــيرا الى ان تكلفــة المرحلة 
األولى للمشــروع تبلغ 100 مليون ريال 
عماني وســيتم االنتهاء منها في نهاية 

عام 2021 .
وقــال ان اختيــار موقــع المشــروع تم 
بعــد دراســة متكاملة لجــدوى التطوير 
وحاجة المنطقة إلى مثل هذه المشاريع، 
حيــث إن واليــة قريــات كانــت وال تزال 
أحــد أبرز المقاصد الســياحية للقاطنين 
فــي العاصمة مســقط وجوارهــا، فضال 
عــن قربها من مجموعــة أماكن الجذب 
الســياحي مثل ســد وادي ضيقة وهوية 
األبيــض  والجبــل  شــاب  ووادي  نجــم 

وغيرها.
وأضــاف ان المشــروع ســيوفر البنية 
األساســية الضرورية لتنشيط المنطقة 
المحلــي  المســتويين  علــى  ســياحيًا 
المشــروع  وســيتضمن  والخارجــي، 
مجموعة من الفنادق باإلضافة إلى عدد 
من الوحدات السكنية والتجارية ومرسى 
بحــري وغيرها من المرافق الداعمة، إلى 
جانــب تركيزه علــى الجانــب الترفيهي 

حيث ســيتضمن مجموعة مــن المرافق 
التي تخدم هذا التوجه وتغني المواطن 
عن الســفر للخــارج للحصــول على هذا 

المنتج السياحي الترفيهي«.
للتطويــر  قريــات  شــركة  أن  يذكــر 
تأسســت عبــر الشــراكة بيــن شــركة 
المدينة العقارية وشــركة فضاء الخليج، 
حيث ســتتولى الشركة تطوير المشروع 
بالكامل ويقــع على قطعــة أرض تمتد 
علــى مســاحة 1,282,300 متــر مربع 
تــم تخصيصهــا كحــق انتفــاع بنظام 

المجمعات السياحية المتكاملة.

أخبــار

دبــي ــ 
أنه��ا  اإلم��ارات  طي��ران  أعلن��ت 
إل��ى  المقعدي��ة  الس��عة  س��تضاعف 
جزي��رة بال��ي اإلندونيس��ية، بإضافة 
رحل��ة يومية ثانية منتظم��ة، اعتبارًا 
من 2 يوليو، لتلبي��ة الطلب المتنامي 
على هذه الوجهة السياحية. وستعمل 
الخدمة اليومية الثانية، بطائرة بوينغ 
300ER-777، بتقس��يم الدرجتي��ن. 
حيث توف��ر 42 مقع��دًا، يتح��ول إلى 
س��رير ش��به مس��تٍو في درجة رجال 
األعم��ال، و386 مقع��دًا مريح��ًا ف��ي 
الدرجة الس��ياحية، مع مسافات رحبة 

بين الصفوف لتمديد القدمين.

»بالزو فيرساتشي 
دبي» يفـوز بجائزة 

أفضل تصميم فندق

دبــي ــ 
دب��ي«  فيرساتش��ي  »ب��الزو  ف��از 
بجائزة أفض��ل تصميم فندق، خالل 
حفل توزيع جوائز آسيا للتميز، الذي 

ُأقيم في ماكاو بالصين، أخيرًا.
وتهدف الجوائز إلى تكريم إنجازات 
الفن��ادق عل��ى م��دار العام، وش��هد 
الحفل تجمعًا ألكثر م��ن 150 ضيفًا 
من كبار العاملين في قطاع الس��فر 
الفاخ��ر. ويقع »بالزو فيرساتش��ي« 
في قلب القري��ة الثقافية، في موقع 
مثالي على طول ش��واطئ خور دبي 
التاريخ��ي، يحاك��ي موق��ع أي فندق 
كبير عل��ى بحيرة ماجيوري أو بحيرة 

كومو في إيطاليا.

طيران االمارات تسير 
رحلتين يوميا إلى بالي 

المحرزي: قريبا اإلعالن عن مشـــاريع سياحية
في صــــور وبركــاء وأفتلقــوت والمغسيل 

تتــوزع أبــرز مكونات المشــروع 
على ثالثة جوانب رئيسية، سياحية 
وســكنية وترفيهية، حيث تشــمل 
المرافق الســياحية إنشاء 3 فنادق 
3 و4 و5 نجــوم علــى  بتصنيــف 
750 غرفــة،  التوالــي وبإجمالــي 
باإلضافة إلــى ملعب جولف مكون 
من 9 حفــر. أما الجانب الســكني 
فيتضمن إنشاء أكثر 3000 وحدة 
ســكنية متعددة المساحات تطرح 

للتملك الحر.
فيمــا يضــم الجانــب الترفيهي 
حديقــة مائية وممشــى بوليفارد 
يضــم مركــزا تجاريــا ترفيهيا مع 
المطاعم والمقاهي،  مجموعة من 
باإلضافــة إلــى عدد مــن صاالت 

السينما، وناد صحي متكامل.
كمــا يتضمــن المشــروع تعزيز 
الفائــدة من مينــاء الصيد البحري 
وتطويــر مرســى عائم الســتقبال 
سفن النقل البحري الذي سيسهل 
تنقــل الــزوار والســياح علــى حد 
سواء بين مسقط وجميع الموانئ 

السياحية وصوال إلى مدينة صور.

مكونات المشروع 

750 غرفة فندقية 
و3 آالف وحدة سكنية 

ومدينة ألعاب مائية 
يضمها مشروع قريات 

السياحي

المعولي: المشروع 
أحدث مشاريع المجمعات 

السياحية المتكاملة 
المطروحة للتملك 

بالسلطنة 

» ريكسوس باب البحر« 
برأس الخيمة من أفضل 

فنادق العالم العالم

رأس الخيمة -   
حصد فندق ريكس��وس باب البحر 
برأس الخيمة أربع من جوائز أفضل 
100 فندق ف��ي العالم، وهي جوائز 
و»فالي��ت  المس��افرين«  »اختي��ار 
نيتوورك« و»كورال ترافل س��ترواي 
ت��ورزم« و»س��اتور للس��فر« خالل 
ع��ام 2016.  وحاز الفندق على هذه 
الجوائ��ز العالمي��ة المرموقة بفضل 
أدائه المتميز وتفان��ي فريق العمل 
في خدم��ة الضيوف والن��زالء خالل 
عام 2016، حيث كس��ب الفندق ثقة 

ورضى الضيوف والنزالء.
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مسقط-

حققت الســلطنة خــالل عــام 2016 نقلة 
نوعية في القطاع السياحي وذلك باجتذابها 
أكثــر من 3 مالييــن زائر بنســبة نمو بلغت 
16.2 % حيث تســتند هــذه النقلة إلى بنية 
أساســية راسخة ومستمرة في التطور إضافة 
إلــى مشــاريع نعــزز مــن مقومــات الجذب 

السياحي الذي تمتلكه السلطنة.
ووفقا للتقرير الســنوي الصــادر عن وزارة 
الســياحة بلغ عدد الزوار القادمين للسلطنة 
العــام الماضــي 3 ماليين و42 ألفــا و695 
ســائحا وجــاءت أعلى نســبة نمو فــي الزوار 
القادميــن عبر الســفن الســياحية حيث بلغ 
عددهــم في العام الماضــي 217 ألفا و153 
ســائحا مقارنــة بـــ147 ألفــا و858 ســائحا 

وبارتفاع نسبته 46.9 %.
واجتذب موســم خريف صاللــة خالل العام 
الماضــي 652 ألفا و986 ســائحا بزيادة عن 
العام السابق نسبتها 26.8 % فيما اجتذبت 
القالع والحصون 284 ألفا و725 زائرا بزيادة 
نسبته 14.3 % في حين بلغ عدد زوار الجبل 
األخضر 162 ألفا و499 زائرا  بزيادة نسبتها 

.% 0.3
واجتذبــت البرك المائية بــوادي بني خالد 
156 ألفــا و119 زائرا بزيادة نســبتها 38.3 
% فــي حين بلغ عدد زوار محمية الســالحف 
براس الجنز 36 ألفا و70 زائرا بزيادة نسبتها 

.%  17.3
وفيمــا يخص المنشــآت الفندقية فقد بلغ 
عددها في العام الماضي 337 منشآة مقارنة 
مع 318 منشآة في العام 2015 بمعدل نمو 
بلــغ 6 % كما أن عدد األســرة ارتفع إلى 29 
ألفا و538 ســريرا في العــام الماضي مقارنة 
مع 255 ألفا و966 ســريرا في عام 2015م، 

وبزيادة بلغت نسبتها 13.88 %. 
وأوضــح التقريــر  أن عدد الغرف و الشــقق 
الفندقية ارتفع إلى 18 ألفا و825 غرفة وشقة 
فندقية في عــام 2016 م مقارنة مع 16 ألفا 

و695 غرفة وشــقة فندقية في عام 2015م 
بنمو قدره 12.8 بالمائة. 

ونــوه التقرير إلــى أن عام 2016م شــهد 
زيــادة في عدد المنشــآت الفندقية ذات فئة 
خمس نجوم بـــ54.5 % وذات الثالث نجوم 
15 % فيمــا زادت الفنــادق ذات فئة النجمة 
الواحــدة بـــ13 % في حين اســتقرت أعداد 

الفنادق ذات فئة األريع نجوم.
وكان العــام 2016 مفعما بالنشــاط فيما 
يخص افتتاح المنشــآت الفندقيــة حيث بلغ 
عدد مــا تــم افتتاحه مــن منشــآت فندقية 
39 منشــآة موزعــة على مختلــف محافظات 
الســلطنة أضافت ألفين و512 غرفة وشــقة 

فندقية . 

وشــهد العام 2016 أيضــا إضافة تصنيف 
جديــد تحت اســم النــزل الخضــراء لبعض 
المواطنيــن  تشــجيع  بهــدف  االســتراحات 
االســتفادة مــن القطاع الســياحي وتوظيف 
بعض المنشآت الصالحة لاليواء الستخدامها 

كرديف للمنشآت السياحية. 
كما شــهد العــام 2016 منــح الموافقات 
المبدئية لـ 64 فندقا في محافظات السلطنة 
مــن مختلــف التصنيفــات بواقــع 42 فندقا 
بمحافظة مســقط و5 فنادق بمحافظة ظفار 
و3 بشــمال الشــرقية و7 بجنوب الشــرقية 
وفندق في جنوب الباطنة و5 بشمال الباطنة 

وفندق بالبريمي.
وبلغت عــدد الموافقات المبدئية للشــقق 
الفندقية 39 شقة فندقية بينها 37 بالتصنيف 
العادي وفندقين بالتصنيف الممتاز بواقع 19 
بمحافظة مسقط و6 بمحافظة ظفار و1 بكل 
من شــمال الشــرقية والداخليــة و7 بجنوب 
الشرقية و33 بشمال الباطنة و2 بالبريمي. 

ومن المتوقــع افتتاح 59 منشــأة فندقية 
خــالل العــام 2017 حيــث تضيــف هــذه 
المنشــآت 3 آالف و795 غرفة فندقية بينما 
مــن المتوقع افتتاح 22 منشــأة فندقية في 
العــام 2018 م تضيــف الفــا و484 غرفــة 
فندقيــة.  وبلــغ عدد التراخيص لألنشــطة 
الســياحية التــي رخصت في عــام 2016 م 
46 نشــاطا ســياحيا مقارنة مع 35 نشــاطا 
في عام 2015م في حين بلغ عدد تراخيص 
الشركات سياحية ومكاتب السفر والسياحة 
التــي تمــارس أنشــطة الســفر ولطيــران 
وتنظيم رحــالت وأعمال الوكالــة والتمثيل 
التجــاري عــن شــركات الطيــران والمالحة 
والنقل البري للســياح 190 ترخيصا، مقارنة 
ب 92 ترخيصــا في العام 2015 ، وبلغ عدد 
التراخيص لألنشــطة والرياضــات البحرية 
كمراكز وأنديــةة الغوص وتأجيــر القوارب 
الســياحية والدراجات المائيــة 19 ترخيصا 

مقارنة مع 8 تراخيص في عام 20155 م. 

كما بلغ عدد تراخيص المطاعم الســياحية 
والمقاهــي العالمية في العــام الماضي 24 
ترخيصــا مقارنة مــع 31 ترخيصــا في العام 
2015 م في حين بلغ عدد تراخيص اإلرشاد 
الســياحي في العــام الماضــي 66 ترخيصا 
مقارنــة مع 48 ترخيصا في العام 2015 ، أما 
تراخيص مراكز ومحالت فنون التسلية فبلغ 
 32 ترخيصًا مقارنة مع 52 ترخيصا في العام 
2015م..  وضمانا لجودة الخدمات بالمنشآت 
الســياحية والفندقية تكثف وزارة الســياحة 
جهودها فــي المتابعة الدورية والرقابة على 
المنشآت الفندقية والسياحية حيث تم تنفيذ 
69 زيــارة ميدانية لـ46 منشــأة فندقية في 
محافظة مسقط للوقوف على مستوى جودة 
الخدمــات المقدمة بهذه المنشــآت لالرتقاء 

بمستوى جودتها باستمرار.
كما تم تنفيذ زيــارات مفاجئة لـ14 مكتب 
ســفر وســياحة حيث كشــفت هذه الزيارات 
المفاجئة قيام عدد من المكاتب الســياحية 
باالنتقــال من المقر المســجل لــدى الوزارة 
مــن دون الرجوع للوزارة األمــر الذي يخالف 
اشــتراطات التســجيل باإلضافة علــى قيام 
البعض بإغالق المكاتــب والعمل في أماكن 
أخــرى وقد اتخذت الــوزارة اإلجراءات الالزمة 

في هذا الصدد.
كذلــك تمــت زيــارة 4 مطاعــم ســياحية 
وذلك بالتعاون مــع المختصين من الجهات 

الحكومية األخرى..
المرشــدين  مزاولــة  قانونيــة  ولضمــان 
الســياحيين لمهنة اإلرشــاد الســياحي فقد 
تم تنفيــذ زيــارات ميدانية لمواقــع الجذب 
الســياحي باجمالــي 43 زيارة حيــث لم يتم 
تحريــر أيــة مخالفة. كذلــك قامت الــوزارة 
بالتحري عن المنشــآت التي تمارس النشاط 
السياحي من دون ترخيص من الوزارة حيث 
بلــغ عدد هــذه الزيــارات 17 زيارة أســفرت 
عن ضبــط مخالفتين وتم اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة.  

مسقط-
قال الســيد عادل بن المرداس البوســعيدي 
مستشار الشؤون السياحية بوزارة السياحة إن 
السلطنة تمتلك مقومات بيئية وطبيعية ثرية 
نطمح إلى االســتفادة منهــا بالطريقة األمثل 
لتقديــم منتج ســياحي نوعي ومســتدام وذي 
جودة عاليــة يعمل على تطوير قطاع ســياحة 
المغامرات بالســلطنة حيــث يمكننا من خالل 
توافر جميــع العناصر الرئيســية المطلوبة أن 
نصبــح وجهة ســياحية من الطــراز األول على 
المستوى الدولي في قطاع سياحة المغامرات.

وأضــاف أن هنــاك العديــد مــن المعاييــر 
واالشــتراطات التي تســهم فــي تنمية قطاع 
ســياحة المغامــرات في الســلطنة مــن جهة 
وضمان اســتقطاب الســياح من جميــع أنحاء 
العالم لخــوض مغامرة ســياحية مثيرة مليئة 
بالذكريات والتجارب االستثنائية التي ال تنسى 
مــن جهة ثانية، ولهذا أرتأى المســؤولون في 
وزارة السياحة أنه من ضمن مبادرات البرنامج 
الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي التي تشرف 
عليها الوزارة في القطاع السياحي أن تخصص 
إحداها لالهتمام بأنشــطة ســياحة المغامرات 
والطبيعــة البكر وبالتالــي كان يجب االهتمام 
بتدشين برنامج لدعم إدارة المخاطر والسالمة 
أثناء ممارسة أنشطة المغامرات في السلطنة، 
وذلك بما يتفق مع أفضل الممارســات الدولية 

في هذا الخصوص وبمــا يضمن الحفاظ على 
ســالمة السياح والممارســين ألنشطة سياحة 

المغامرات.
وكانــت وزارة الســياحة قد نظمــت عروضا 
تعريفية ببرنامج إدارة المخاطر والســالمة في 
ســياحة المغامــرات التي تنظمها الــوزارة في 
إطار مبادرة تمكين ممارسة أنشطة المغامرات 
والطبيعة البكر في السلطنة ضمن المبادرات 
الخمسة عشر للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع 
االقتصــادي والذي تتم متابعته من قبل وحدة 

الدعم والتنفيذ.
واشــتمل العرض على ورقــة عمل توضيحية 
ألهداف وزارة الســياحة من طرح هذا البرنامج 
ألهميته ودوره األساسي. كما تم خالل العرض 
التعريفي طرح الدليل اإلرشــادي إلعداد نظام 
إدارة الســالمة ألنشــطة ســياحة المغامــرات 
والذي أعدته وزارة السياحة بالتعاون مع الموقع 
 supportadventure.co.nz اإللكترونــي 
والذي تشــرف عليــه الحكومــة النيوزيالندية، 

وشركة مافن الدولية لالستشارات.
تطويــر  مديــر  كنــول  كريســتوفر  وقــدم 
المشروعات الدولية بالشركة شرحا عن الدليل 
ومحتوياتــه التي تتنــاول كيفية إعــداد نظام 
إدارة الســالمة وهيكلية النظــام وخطط إدارة 
الســالمة وإجراءات التشــغيل القياسية وإدارة 
األخطار وفرق العمل وممارسي النشاط وأنواع 
المعدات والحوادث وحــاالت الطوارئ وفحص 

األنظمة والسجالت.
كما تم خالل العــرض التعريفي طرح الدليل 
اإلرشادي للسالمة أثناء ممارسة أنشطة سياحة 
المغامرات في الســلطنة وتحديدا في األودية 
والذي أعدته وزارة الســياحة بالتعاون مع وزارة 
األعمال واالبتكار والتوظيف بحكومة نيوزيلندا 
ومع ستيفن جونز مستشــار التطوير بالشركة 
العمانيــة للتنمية الســياحية )عمــران( رئيس 
فريــق عمل مبادرة تمكين ممارســة أنشــطة 
المغامــرات والطبيعة في الســلطنة وقدم من 
خالله شرحا للدليل المختص بممارسة سياحة 

المغامرات في األودية.
ويتضمــن الدليــل وصفــا لقطــاع ســياحة 
المغامــرات في األودية وعمليــة تحديد وإدارة 
األخطار وآلية تصنيف األودية وأبرز األنشــطة 
التي يمكن ممارستها في كل واد وكيفية إدارة 
المغامــرة وفريق العمل وممارســي النشــاط 

وأنواع المعدات والحوادث وحاالت الطوارئ.
مــن جانبــه قــال ســتيفن جونــز مستشــار 
التطوير بالشــركة العمانية للتنمية السياحية 
)عمران( ورئيس فريق عمل المبادرة ان الهدف 
من المبــادرة دعم قطــاع ســياحة المغامرات 
بالسلطنة من خالل توفير نظام إلدارة المخاطر 
والسالمة وذلك بطريقة عملية منهجية واضحة 
وشــاملة تســهم في توفير جميع اشــتراطات 
الســالمة المطلوبــة وتعمــل علــى الحــد من 

األخطار إلى اقل مستوى ممكن عمليا.

 افتتاح 59 منشأة فندقية جديدة بالسلطنة في 2017   
أكثر من 29 ألف سرير وموافقات مبدئية لـ64 فندقا جديدا

عادل بن المرداس البوسعيدي: السلطنة تملك مقومات 
بيئية وطبيعية ثرية لتقديم منتج سياحي مستدام

■ عادل المرداس
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مع النمو المطرد للمشاريع واالستثمارات السياحية

د. رجب بن
علي العويسي

نحو استثمار سياحي واع في 
المحميات الطبيعية الوطنية

تشّكل المحميات الطبيعية المنتشرة في أرجاء 
عم��ان، بيئ��ات س��ياحية جاذب��ة متنوع��ة داعمة 
لتعزيز البعد السياحي، نظرا لتنوع الحياة النباتية 
والبرية  والمائية والصحراوية والجبلية والبحرية 

التي تحتضنها.
لذل��ك كان من األهمية أن يك��ون لها حضورها 
في مفردات الس��ياحة الوطنية، والبحث عن آليات 
مبتكرة تضمن تعزيز االستثمار فيها، واالستغالل 
األمثل لمواردها، وتقدي��م بيئات متجددة تتكيف 
م��ع الطبيع��ة االحيائي��ة والحيوي��ة الت��ي تكونت 
فيه��ا، مع المحافظة عليها، وعدم المس��اس  بها، 
أو تعريضها لمخاطر الصي��د الجائر والتلوث الذي 
قد يلح��ق بالموارد التي تعيش فيها هذه األحياء، 
وتكوي��ن تح��ول إيجاب��ي ف��ي س��لوك المواطن 
والمقي��م والس��ائح م��ن الداخل أو الخ��ارج، حول 
القيمة الجمالية والذائقة الس��ياحية التي تحملها 
هذه البيئ��ات، بحيث يجدون فيها فرصة س��انحة 
ث��روة وطني��ة، وقيم��ة  باعتباره��ا  لالس��تجمام 
اقتصادي��ة اس��تثمارية منتج��ة، وفرص��ة لقراءة 
التن��وع البيئي واالحيائي عن ق��رب، فهي بالتالي 
مواطن س��ياحية، لتعزي��ز قوة البديل الس��ياحي 
الدراس��ات  لتش��جيع  ومنح��ى  بيئات��ه،  وتنوي��ع 
البحثية االس��تراتيجية من اكتش��اف ان��واع أخرى 
م��ن الحيوانات أو البيئات الطبيعي��ة والصحراوية 
والجبلية والمائية والبحري��ة من خالل ما يرصده 
العلماء والباحثين، خاصة أن الكثير منها مس��جلة 
ف��ي قوائم التراث المحلي والعالمي، ونظرا لكون 
المحمي��ات الوطنية بيئات محددة األبعاد جغرافيا، 
تفرض عليها الحماية بموجب مراسيم سلطانية 
س��امية أو ق��رارات وزاري��ة تنظيمي��ة ناف��ذة من 
المؤسس��ات المختصة، بتحديد األبعاد الجغرافية 
للمحمي��ات وقواني��ن إدارة م��وارد، ف��إن عمليات 
االس��تثمار فيه��ا يجب أن تس��هم في إيج��اد نوع 
من التوازن في  البيئات الس��ياحية الوطنية، عبر 
االس��تثمار االمث��ل الواعي وفق معايي��ر وأنظمة  
تحت��رم  موارده��ا ، وتحف��ظ ثرواته��ا، وتراع��ي 
وخصوصي��ة  والمناخي��ة،  الجغرافي��ة  طبيعته��ا 
البيئة الثقافية واالجتماعي��ة التي تتعايش فيها، 
وبالتال��ي أن تس��هم عمليات االس��تثمار فيها إلى 
بناء س��لوك الوع��ي وثقافة المس��ؤولية نحوها، 
حفاظا عل��ى تلك الموارد من االس��تغالل الجائر، 
وشمولية االس��تخدام واالنتفاع بها، وفتح المجال 
لالس��تثمار الخارجي والوطني والمبادرات األهلية 
والمؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة في الدخول 
ف��ي منافس��ات اس��تثمارية مقننة تضم��ن تنوع 
البدائل الذي تضمن وجودها في بيئة آمنة خالية 
م��ن االزع��اج أو التهديد ال��ذي يؤثر عل��ى حركة 
انتش��ار الحياة االحيائية والبرية والطيور، وتعزيز 
التشريعات النافذة التي تتعامل مع أدق التفاصيل 
والممارس��ات الت��ي ق��د تحص��ل م��ن القائمي��ن 
على ه��ذه المش��روعات أو غيره��م، وبالتالي أن 
يس��بق هذه الجهود، رص��د التوجه��ات والخبرات 
والتج��ارب الدولي��ة واالقليمي��ة في ه��ذا الجانب 
واالستفادة منها في عملية االستثمار االمثل  في 
ه��ذه المحميات بم��ا يتناغم مع الغاي��ات الوطنية 
والسياسات المحددة لهذه البيئات، واإلطار الوطني 
الذي يرسم خريطة  عملها وموقعها االستراتيجي 
ف��ي البيئ��ة االحيائي��ة العماني��ة ، وه��و ما يضع  
المؤسس��ات المعني��ة كديوان البالط الس��لطاني 
ووزارة البيئة والش��ؤون المناخية ووزارة السياحة 
وغيرها م��ن الجهات، أمام صياغ��ة أنموذج عمل 
واض��ح،  يضمن تبن��ي ادوات تواصلية مش��تركة 
، ف��ي رؤيته��ا لعملي��ات التطوير واالس��تثمار في 
هذه المحميات، وجمل��ة المعايير المتعلقة بتوفر 
الدراس��ات المس��حية التي تقرأها، وتراعي  فيها 
مس��تويات التنوع والمرون��ة والكف��اءة االنتاجية 
المتحققة، ودراس��ات الجدوى وطبيعة االستثمار 
الممكنة، ومس��توى اكتمال الخدمات اللوجس��تية  
لتس��هيل حركة الوصول إليه��ا، وعمليات التوعية 

والتثقيف وغيرها.
إّن م��ن ش��أن ذل��ك كل��ه، أن يضم��ن تفاع��ل 
المجتم��ع مع هذه التوجهات والمب��ادرات ودعمها، 
بم��ا يحقق رؤي��ة الس��ياحة الوطنية ف��ي تعزيز 

التنويع االقتصادي.
Rajab.2020@hotmail.com

زوايا
الســلطنة وجــهة مـثالية

الحتضان الفعاليات العالمية

مسقط-

يشــهد قطاع السياحة بالسلطنة نموًا 
مُطردًا بازدياد المشــاريع واالستثمارات 
الســياحية فــي هــذا المجــال والجهود 
الســياحة  وزارة  قِبــل  مــن  المبذولــة 
فــي العمل علــى الترويج للســلطنة في 
الفعاليــات المختلفــة مما يســاهم في 
بالسلطنة  الســياحي  بالقطاع  النهوض 
وترســيخ وجودها في خارطة الســياحة 
العالمية كوجهة ذات أنشــطة ســياحية 
متنوّعــة، ممــا جعــل الســلطنة وجهًة 

للمحافل والفعاليات الدولية.
واســتضافت الســلطنة في الســنوات 
األخيرة بطــوالت دولية وأصبحت وجهة 

إلحياء الفعاليات والعروض الدولية.
وبالتالي فإنه ليس بالغريب أن تُصنف 
السلطنة ضمن أهم 10 وجهات سياحية 
عالمية تســتحق الزيارة فــي عام 2017 
وفقــًا لمجموعة من المجــالت والمواقع 
العالمية مثل ديلــي تلجراف وهاربر بزار 

أرابيا وسي أن أن وفوج وبزفيد.
وأشــادت وســائل اإلعالم بالمقوّمات 
الســلطنة  تمتلكهــا  التــي  الســياحية 
واحتفاظها بالتراث والمقوّمات الحضارية 
وفــي ذات الوقت مواكبــة ركب الحضارة 
والتطوّر في شــتّى مجاالت الحياة، وهي 
ميــزة تســتقطب العديــد مــن منظمي 

الفعاليات حول العالــم إلقامة فعالياتهم 
على أرض السلطنة كونها الخيار المثالي 

الذي يجمع بين الحداثة والعراقة.
واستضافت السلطنة ممثلًة في عُمان 
لإلبحار في شــهر فبراير من هذه السنة 
بطولــة الطوّاف العربي التي اســتمرت 
لمدة أسبوعين والتي تتنافس فيها فرق 
عالميــة في اإلبحار حــول منطقة الخليج 
العربي، كما استضافت السلطنة طوّاف 
عمان للسنة الخامسة والذي جمع أفضل 
فرق قائــدي الدراجات الهوائية من دول 
العالم. كما اســتضافت السلطنة مؤخرا 
الشــاطئية اللتقاط  الدوليــة  البطولــة 

األوتاد في والية مصيرة ، وحققت نجاحا 
كبيرا.

كما شــملت البطولة جوانــب إيجابية 
من إقامتها في مصيرة وهو يعد الحدث 
األول الذي يقام في هذه الجزيرة الواقعة 
في بحر العــرب. وبدوره االتحاد الدوليي 
اللتقاط األوتاد الذي يتخذ من السلطنة 
مقرا له استفاد من هذه البطولة للترويج 
الســياحي للجزيرة من خالل جملة منن 
الفعاليــات واألنشــطة المجتمعية التي 

كان لها دور في إنجاح البطولة.
جديــر بالذكر أن الســلطنة قد احتلت 
مكانــة دوليــة كبيــرة الســنة الماضية 

باســتضافة بطولــة سلســلة ســباقات 
 Louis كأس أمريــكا لإلبحار الشــراعي
Vuitton ، وهي الدولة العربية الوحيدة 
واألولى التي تســتضيف هــذه البطولة، 
والذي كان له الــدور الكبير في الترويج 
إلقامــة  متميّــزة  كوجهــة  للســلطنة 
أنواعها. واستضافت  الفعاليات بمختلف 
الســلطنة فــي الرابــع والعشــرين من 
شــهر مارس الماضي فعالية رد بُل كار 
درفت 2017، وهي شهادة أخرى على ما 
تزخر به السلطنة من مقوّمات طبيعية 
وحضارية تجعــل منها مقصدًا مناســبًا 

لمنظمي الفعاليات.
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

حينم��ا تتاح ل��ك فرص��ة االلتقاء مع س��ائح له م��ن الخبرة 
الس��ياحية بع��د جوالته حول العال��م فإنها فرص��ة ثمينة ان 
تس��تمع ال��ى فكر م��ن الخارج عم��ا يجيش في خاط��رة بعد 

وصوله الى بلدك.
قبل ايّام التقيت بس��ائح ألماني تجاوز الستين عاما، يزور 
الس��لطنة ألول مرة، كان اللقاء على شاطىء والية المصنعة 
فقد رأيته يجول على ش��اطىء البحر وكأن الس��عادة هبطت 
عليه من الس��ماء، ينظر الى موج البحر الذي يتراقص أمامه 
به��دوء وتعلو رأس��ه أصوات طيور الن��ورس التي تحلق قرب 

البحر وتستريح لحظات.
كان المنظ��ر يفرحه كثيرا من ابتس��امته التي رأيتها على 
محي��اه حينما بادرته بالتحية. قال ان��ه من مدينة قديمة في 
ألماني��ا هي كولون فقلت ل��ه لقد زرتها مرتي��ن تقريبا قبل 
ذلك، فسر بذلك. ودار بيني وبينه حوار قصير لم يتعد نصف 
س��اعة تقريبا، حيث بادر بالقول انه معجب بعمان التي تمتاز 
بالعراقة والتاري��خ والتراث الضارب في القدم وليس كما هو 
ح��ال بعض الدول الحديثة التي ال تمتلك ما تملكه عمان من 

مقومات سياحية. 
ويظل يمدح في عمان لمقوماتها السياحية المتنوعة حتى 
ق��ال ان عم��ان wow في ما تملكه من عناصر جذب للس��ياح 
خاصة ان األلمان يعتبرون عمان الوجهة الثانية لهم بعد كوبا 

حسب ما يقول. 
واثنى على حفاظ الس��لطنة على تراثه��ا وبيوتها وقالعها 
القديم��ة التي تمثل تاريخ��ا حضاريا، لكنه آك��د على نقطة 
مهم��ة أال وهي مزي��د من التروي��ج لعمان في الخ��ارج حتى 
تكون وجهة سياحية عالمية بشكل اكبر ومن أجل ان تشكل 
الس��ياحة قيمة مضافة في االقتص��اد الوطني. الن ما تملكه 
السلطنة كبير ومغٍر لعديد السياح الذي يبحثون عن الوجهات 
الس��ياحية الجدي��دة والت��ي تضي��ف له��م ميزة ومتع��ة قلما 

يجدونها في دول اخرى كما هو الحال في عمان.

yahmedom@hotmail.com

 wow ُعمان
يوسف بن أحمد البلوشي

قريبا يطير إلى باكستان والمدينة المنورة 
طيران السالم يحلق إلى جدة بواقع 4 رحالت أسبوعيًا 

مسقط-

بدأ طيران السالم -أول طيران اقتصادي في 
السلطنة، تســيير رحالت مباشــرة الى مدينة 
جــدة بالمملكة العربية الســعودية بواقع أربع 

رحالت في االسبوع.
وقال فرانســوا بوتيـيــه الرئيــس التنفيذي 
لطيــران الســالم ان أول طائرة من اســطول 
الشــركة تبدأ باتجــاه مطار الملــك عبدالعزيز 
الدولي بجدة في الســادس عشــر مــن إبريل 
الجــاري وبأســعار تبــدأ مــن 89 ريــااًل عمانيًا 
لتذكــرة الذهاب واإليــاب، مضيًفا انه ســيتم 
إضافــة رحالتٍ جديدة مباشــرة إلــى المدينة 

المنوّرة خالل األســابيع القليلــة القادمة كما 
ســيطلق طيران الســالم رحالت منتظمة إلى 
باكستان خالل شهر أبريل الجاري لتشمل كال 

من »ملتان« و»سيالكوت« و»كراتشي«.
وأوضح ان هناك خططا لزيادة عدد الرحالت 
المتوجّهة إلى المملكة العربية السعودية عبر 

إطالق رحالتٍ مباشرة من مسقط إلى الطائف 
ورحالت ربط مباشــر من صاللــة إلى الطائف 
عبر مطار مســقط الدولي إضافــة إلى المزيد 
من الرحالت إلى المدينة المنورة خالل شــهر 
رمضــان المبارك لتلبيــة احتياجــات الضيوف 

الراغبين في أداء شعائر العمرة.
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