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»العربية« و»القطرية« تنعشان مطار صحار 
صحار ــ 

تســارعت حركــة النمو الجوي نحــو مطار صحار بعد إعادة تشــغيله من 
العربية للطيــران والخطوط القطريــة للرحات الجوية وطيران الســام 

للرحات الى صالة.
واعطــت الهيئة العامة للطيــران المدني موافقتها لزيــادة عدد رحات 
العربيــة للطيران لتصل إلى 8 رحات أســبوعيا بعد ان كانت ثاث رحات 
في بداية التشغيل، كما بدأت الخطوط القطرية رحاتها الى صحار بمعدل 

3 رحات أسبوعيا أعتبارا من 8 أغسطس الجاري.

جــريـدة
ســياحية
مـجـانية
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ذات مياه ملحية في وسط الربع الخالي
عين واحة مقشن مزار سياحي ينتظر التطوير 

مسقط ــ 
تعد عين واحة مقشــن أحــد المزارات الســياحية العديدة التــي تزخر بها 
الســلطنة كغيرها من المواقع الطبيعية والتضاريسية التي تتطلب اهتماما 

من أحل تحويلها إلى مزار سياحي.
تزخــر هذه الواحــة بالجوانب الســياحية التي تضمها والية مقشــن وقد 
تكونت هذه العين منذ مئات السنين مشكلة بحيرة مائية تتراوح مساحتها 
بين 4 الى 5 كيلومترات وهي ذات مياه مالحة، وتقع في وسط صحراء الربع 

الخالي من ربوع السلطنة .

1302 مشارك في استطالع »              « عبر »تويتر« 

54  %  يؤكدون أن مهرجان خريف صالة با تجديد !
مسقط ــ 

أظهر اســتطاع أجرته »وجهــات« على 
حســابها في »تويتر« عن أسباب انخفاض 
أعــداد الســياح ألــى محافظة ظفــار خال 
االسابيع الخمســة األولى لموسم الخريف 
هــذا العام، أن 54 في المائة ممن تفاعلوا 
قالــوا إن عدم وجــود الفعاليــات الجديدة 
في موســم مهرجان صالة السياحي أحد 

أسباب عدم جذب السياح إلى ظفار.
وشــارك في االســتطاع 1302 مشارك 
« في »تويتر«، وأكد  على حســاب »
19  %  أن أزمــة الخليج ســاهمت في تراجع 
عدد الســياح إلــى المحافظــة، بينما قال 
18 في المائة ان ضعف الترويج للموســم 
الســياحي بشــكل كبيــر كان أيضــا جزءا 
من عـــــدم اقــــبال الزوار على الموســم 
الســياحي. وأرجــع ما نســبته 9  %  دخول 
دول أخــرى منافســة لمحافظــة ظفار في 

استقطاب السياح.
ويبدو ان الموســم السياحي في محافظة 
ظفار شــهد تراجعا في أعداد الســياح هذا 
العــام حســب احصــاءات المركــز الوطني 
لاحصــاء والمعلومــات، نتيجــة عــدد من 
األمور من بينها عدم قــدرة القائمين على 

إدارة المهرجان فــي توفير فعاليات جديدة 
لجذب السياح وخاصة السياحة العائلية من 
السياح ســواء من داخل الســلطنة أو دول 

مجلس التعاون الخليجي. 
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مسقط - يوسف بن أحمد البلوشي
أظهــر اســتطاع اجرته "وجهــات" على 
حســابها في "تويتر" عن أسباب انخفاض 
أعداد الســياح الــى محافظة ظفــار خال 
االسابيع الخمســة األولى لموسم الخريف 
هــذا العــام، ان 54 فــي المائــة قالوا ان 
عدم وجود الفعاليات الجديدة في موســم 
مهرجان صالة السياحي احد أسباب عدم 

جذب السياح الى ظفار.

مشاركة فاعلة
وشارك في االســتطاع 1302 مشارك 
على حســاب "وجهات" في "تويتر"، واكد 
19  %  أن أزمة الخليج ســاهمت في تراجع 
عدد الســـــــياح الى المحافظة، بينمــــا 
قــال 18 فــي المائــة ان ضعــف الترويج 
للموسم السياحي بشكل كبير كان ايضا 
جزءا من عدم اقبال الزوار على الموســم 
الســياحي. وارجــع ما نســبته 9  %  دخول 
دول اخرى منافســة لمحافظــة ظفار في 

استقطاب السياح.
ويبدو أن الموسم السياحي في محافظة 
ظفار شــهد تراجعا في أعداد السياح هذا 
العــام نتيجة عــدد من األمور مــن بينها 
عــدم قدرة القائمين على ادارة المهرجان 
في توفير فعاليات جديدة لجذب الســياح 
وخاصــة الســياحة العائليــة من الســياح 
سواء من داخل الســلطنة او دول مجلس 

التعاون الخليجي.

منافسون
كما ان ظهور دول اخرى منافسة لموسم 
الخريف من حيث الطبيعة وتوفير فعاليات 
وخدمات اكثر تقدما منه في محافظة ظفار 
مثل اذربيجــان وجورجيا والبوســنة كلها 
دول شــهدت توافدا ســياحيا كبيــرا هذا 
الصيف سواء من قبل السياح العمانيين او 
الخليجييــن الذين تدفقوا على تلك الدول 
فــي ظل توفــر أســعار مناســبة من حيث 
أســعار الفنــادق وتوفر خدمــات المطاعم 

والمواقع السياحية الترفيهية للعائلة.
كمــا أن إدارة المهرجــان كانت ضعيفة 
هذا العام في حمات الترويج والتســويق 
الســياحي ســواء فــي داخــل  للموســم 
الســلطنة أو فــي دول الخليــج العربيــة، 
حيث كانت الحمات الترويجية للمهرجان 
والموسم السياحي شبه معدومة، وهو ما 
ساهم في عدم قبول السياح نحو محافظة 
ظفــار، ورغم ان قطاع الطيــران لعب دورا 

في تنشــيط الرحــات الى صالــة منها 
زيــادة رحات الطيــران العُماني وطيران 
الســام والعربية للطيران والقطرية لكن 
لم يكن الحضور السياحي متوافق مع كل 

تلك الرحات.

آراء 
خــــــال  مــن  فاطمــة  وتقـــــتــرح 
مشــاركتها في االستطاع؛ "مثل ما تعدوا 
كم شــخص دخل صالــة علــى المنافذ، 
ليش ما تســــــألوهم وهــم خارجين عن 
رأيهــم وعن اقــــتراحاتهــم وماذا ينقص 

في صالة وغيرها".
أما عبادي فيقول: ان الرواتب ســبب في 
عــزوف الزوار عــن صالة هــذا العام، كما 
ان ضعــف الترويــج اإلعامي فــي مختلف 

الجهات ، اضافة إلــى ازمة الخليج، ووجود 
وأشــمل  أرخــص  ســــــياحية  بدائـــــل 
ترفيهيــا، مع نقص اإلمكانيات الســياحية 

في ظفار عدا الطبيعة.
 بينما يشــارك خالد قائا: ان قلة الخبرة 
في التســويق للموســم وعدم التنوع في 
فعاليــات المهرجــان وحصــر الفعاليــات 
بمنطقة معينه من أســباب ضعف اإلقبال 
على صالــة هذا العام، كمــا أنه يجب ان 
يــازم المهرجــان تخفيضــات أو عروض 

ترويجية كثيرة.
 ويقــول محمــود: ان معظــم الســياح 
والبوســنة  أذربيجـــــان  إلــى  يذهبــون 
وجـــورجيــا حيــث ان المصاريــف تكــون 
أقــــــــل من المصاريف اللــي يصرفونها  

فــــي السلطنة.

اســـتطالع »           « عن أسباب

انخفاض أعداد السياح إلى ظفار  

يؤكدون أن مهرجان خريف صالة با تجديد..!
54%

1302 مشارك في 
استطاع »وجهات« 

عبر »تويتر« 

19 في المائة 
يشيرون إلى أزمة 

الخليج و18  %  
لضــعف الترويـــج 

و9  %   دخــول دول 
أخرى منافسة 

أخبــار

61 مليون مسافر 
عبروا مطارات 

االمارات في 6 أشهر 
أبوظبي ــ 

أعلنت مطارات أبوظبي نمو حركة 
المس��افرين عب��ر مط��ار أبوظب��ي 
الدولي ف��ي النص��ف األول من عام 
وبإجمال��ي   ،%  0.7 بنس��بة   2017
بل��غ 11.92 مليون مس��افر مقارنة 
بالفترة ذاتها م��ن 2016 التي بلغت 
11.84 مليون مس��افر، حيث تعامل 
المط��ار م��ع 1.76 ملي��ون مس��افر 
خالل شهر يونيو 2017، وبذلك يبلغ 
عدد المس��افرين في مط��ارات دولة 
االم��ارات الرئيس��ة )دب��ي وأبوظبي 
والش��ارقة( 61.075 مليون مس��افر 

في األشهر الستة األولى من العام.
وكان مط��ار دب��ي الدول��ي س��جل 
6.3 %، نموًا في حركة المس��افرين 
خالل النصف األول من العام الجاري 
مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر 
م��ن 43.1 ملي��ون مس��افر، مقارنة 
ب���40.5 مليون مس��افر ف��ي الفترة 
نفسها من عام 2016. وعلى صعيد 
حركة يونيو الماضي، أظهر التقرير 
ارتفاع عدد مس��تخدمي المطار إلى 
6.08 مليون مس��افر بزيادة 3.9 %، 
مقارنة ب���5.85 مليون مس��افر في 

الشهر المناظر من العام الماضي.
وس��جلت حرك��ة المس��افرين عبر 
مطار دبي ورلد سنترال نموًا قياسيًا 
نسبته 35.3 %، خالل النصف األول 

من العام الجاري.

ماريوت تسعى لجذب 
السياح الصينيين 

دبي ــ 
قالت ماري��وت انترناش��ونال، إنها 
س��تدخل في ش��راكة م��ع مجموعة 
عل��ي باب��ا الصينية لالس��تفادة من 
األع��داد المتزاي��دة م��ن المواطنين 
إل��ى  الصينيي��ن الذي��ن يس��افرون 
الخ��ارج. وقال��ت ماري��وت، صاحب��ة 
أكبر سلس��لة فنادق ف��ي العالم، إن 
المش��روع المش��ترك م��ع عل��ي بابا 
سيتيح للمس��افرين الصينيين حجز 
الغرف في فن��ادق ماريوت من خالل 
منص��ة »فليج��ي« خدم��ات الس��فر 
التابعة لعلي بابا. وستربط الشراكة 

ماريوت ببرامج الوالء لعلي بابا.
وس��تعمل المؤسس��ة المش��تركة 
على تعزيز تجارب سفر المستهلكين 
الصينيين من خالل تس��هيل السفر 
حول العالم وتنمية تجارب شخصية 
ومالئمة لكبار الش��خصيات، وس��فر 
ب��ال محفظ��ة حيث س��تقبل طريقة 
فن��ادق  ف��ي   Alipay عب��ر  الدف��ع 
لالنضم��ام  باإلضاف��ة  ماري��وت، 

لبرنامج والء خاص.
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صالة - العمانية 

 احتفل صنــدوق تقاعد وزارة الدفاع، وشــركة 
المدينــة العقارية، مؤخرا، بوضع حجر األســاس 
لمشــروع صالــة جرانــد مــول، لبــدء األعمال 
اإلنشــائية لهذا المشــروع الرائد على مســتوى 
محافظــة ظفــار تحت رعايــة الســيد محمد بن 
ســلطان بــن حمــود البوســعيدي وزيــر الدولة 
ومحافــظ ظفار. وقال الضابــط مدني صالح بن 
ناصر الحبســي مديــر عام صنــدوق تقاعد وزارة 
الدفــاع:  يســعى صنــدوق تقاعــد وزارة الدفاع 
بشــكل مســتمر للبحث عن الفرص االستثمارية 
الجيــدة والمشــاريع الرائــدة التي تعــود بالنفع 
علــى مســاهمي صنــدوق التقاعد وتســهم في 
الوقــت ذاته في تعزيز أداء االقتصاد الوطني من 
بوابة التنويــع االقتصادي، ونحن ســعداء اليوم 
لوضع حجر األســاس لواحد من هذه المشــاريع 
وهو )صالــة جراند مول( الذي ســيكون إضافة 
قيمــة لمدينة صالة بشــكل خــاص ومحافظة 
ظفار ككل، في الوقت الذي سيســاهم في تعزيز 
الخدمات األساسية في المحافظة وإتاحة الفرصة 
أمــام المواطنين والمقيمين للتســوق من أرقى 
العامــات التجاريــة، ونحــن على ثقة بــأن هذا 

المشــروع ســيقوم بــدور رائد فــي تحقيق هذه 
األهداف اإلنمائية في واليةصالة التي تُعد من 

أهم المناطق الواعدة اقتصاديًا في السلطنة.

استثمار عقاري
وأضاف: أن إنشاء المركز التجاري )صالة جراند 
مول( يعد مــن االســتثمارات العقارية المهمة 
لصنــدوق تقاعد وزارة الدفــاع، ويتبنى صندوق 
التقاعد سياسة استثمارية متزنة لتنويع مصادر 
الدخــل، ويســعى الصنــدوق كذلك إلــى إقامة 
مشــاريع عقارية في كافة محافظات الســلطنة 
ذات قيمة مضافة تســهم في تنشــيط الحركة 
االقتصادية والســياحية والخدمية، ويشكل هذا 
المشــروع إضافة نوعية ألهالي محافظة ظفار، 
كما أن وجوده ســيفتح فرصــا مختلفة ألصحاب 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ويشجعهم 
على القيام بدورهم واإلســهام فــي دفع عجلة 

االقتصاد في الوالية.
مــن جانبه قــال المهنــدس عبدالرحمن بن 
عــوض برهــام الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
المدينــة العقاريــة كلمة أكد مــن خالها على 
أهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز حضور والية 
صالة على خارطة مناطق الجذب االســتثماري 

في الســلطنة فقال : "إن اســتقطاب الشــركات 
العالمية نحو محافظة ظفار عامة ووالية صالة 
على وجــه الخصوص بحاجة إلى بنية أساســية 
متينــة، وهذا ما تعمل عليــه الحكومة منذ عدة 
سنوات، وإيمانًا بالدور المنوط بالقطاع الخاص 
والشــراكة الواجبــة فــي ســبيل تحقيــق هذه 
األهداف، قمنا باالستثمار المشترك مع صندوق 
تقاعد وزارة الدفاع لتطوير هذا المشروع الرائد 
الذي ســيكون خال الســنوات القليلة القادمة، 
أحــد أهــم المعالــم الســياحية والتجاريــة في 
المنطقــة، األمر الــذي ســينعكس إيجابًا على 
حضــور والية صالة على خارطــة مراكز الجذب 
الســياحي للســلطنة التي تملك بنية أساســية 

وخدماتية بمواصفات ومعايير عالمية.

خــــبرات
وأضاف : أتوجه بالشــكر والتقديــر للقائمين 
علــى صندوق تقاعــد وزارة الدفــاع؛ للثقة التي 
منحونــا إياها لتطوير هــذا المشــروع الكبير ، 
ونحــن على ثقة أن المدينــة العقارية بخبراتها 
المشــروع  تطويــر  فــي  ســتنجح  المتراكمــة 
بمواصفات تسمح له بالمنافسة على المستوى 

الدولي وليس المحلي فحسب .

وشاهد راعي الحفل والحضور عرضا مرئيا عن 
المشــروع تضمن مراحل إنشــاء المشروع وما 
يحويه من تجهيزات ومرافق متعددة باإلضافة 

إلى التحسينات الفنية للمشروع .

بصمات 
من جانبه صرح المهنــدس خميس بن مبارك 
الكيومــي رئيــس مجلــس إدارة شــركة المدينة 
العقارية قائًا : تســعى شــركة المدينة العقارية 
إلى وضع بصمتها الخاصة على مشــاريع التطوير 
العقاري ذات البعد االستراتيجي في السلطنة ومن 
هنا كان مشروع تطوير ) صالة جراند مول( الذي 
جاء بعد النجاح الهائل الذي حققه مســقط جراند 
مــول، والذي شــجعنا على تكــرار التجربة لخدمة 
قاطني محافظة ظفار عبر توفير البنية األساســية 
المناســبة التــي تفتح البــاب أمام االســتثمارات 
األجنبيــة في قطاع التجزئة، فضــًا عن دوره في 

تعزيز القطاع السياحي في المحافظة ".

مكونات المشروع 
جدير بالذكر أن مشــروع ) صالة جراند مول 
( يقع في منطقة السعادة بوالية صالة، ويمتد 
على أرض بمســاحة ) 51( ألف متــر مربع، فيما 

تصل مســاحة البنــاء المبدئية إلــى )70 ( ألف 
متر مربع تتضمن مركز تســوق عالمي، ومتاجر 
تجزئة ضخمــة وعددًا من المحــات المتنوعة 
التي سيتم إشغالها من أرقى العامات التجارية 
المحليــة واإلقليمية والعالمية، كمــا أنه يوجد 
قاعات للسينما ومركز ترفيهي ضخم الحتضان 
العديد من األنشــطة الترفيهية، باإلضافة إلى 
ردهة خاصة بالمطاعم المحلية والعالمية وعدد 
من المقاهي الرائدة بإطاالت خابة على مدينة 
صالة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها أن 
تســهم في تعزيز االقتصاد في الباد، وتنشيط 

الحركة التجارية والتسوق في محافظة ظفار .
يذكر أن شــركة المدينة العقارية تملك خبرة 
واسعة في مشــاريع التطوير العقاري والسياحي 
الضخمة، حيث قامت بتطوير العديد منها خال 
الســنوات الماضية أبرزها مشــروع )تال( الذي 
يضــم المركز التجاري الشــهير مســقط جراند 
مول، إلى جانب فندق جراند ميلينيوم مســقط 
بفئــة الـخمــس نجــوم، إضافــة إلى عــدد من 
الوحدات التجارية والســكنية والشقق الفندقية، 
فضــًا عــن مشــروع مجمــع قريات الســياحي 
المتكامــل الذي تم كشــف النقاب عنه في وقت 

سابق من العام الجاري.

مسقط ــ 
تتواصل فعاليــات حملة الرقابة على األغذية 
تحت شــعار »غــذاؤك أمانة« والتــي تنظمها 
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه بمختلف 
المحافظات خال الفترة من 6 أغسطس ولغاية 

31 أغسطس 2017م.
تهــدف هــذه الحملة إلــى إبــراز دور الوزارة 
فــي مجال التفتيش والرقابــة على األغذية في 
المحــات والمصانــع والمطاعم وكل منشــأة 
لها عاقة بمجال الغذاء من خال رفع مســتوى 
الوعي لدى كافة شــرائح المجتمع حول أهمية 
التعامل الســليم والصحي مــع األغذية خاصة 
فيما يتم شــراءه من محات المــواد الغذائية، 
إلى جانب نشــر الوعي بأهمية ســامة الغذاء 
أثنــاء مراحــل تصنيعــه المختلفــة وتحضيره 
وحتى يتم اســتهاكه، والتعريف بالتشريعات 
والقوانيــن الخاصة فــي مجال ســامة الغذاء 

والحث على االلتزام بها.

تشــتمل الحملــة علــى فعاليــات وأنشــطة 
متنوعة من أبرزهاتنظيم ندوات وحلقات عمل 
ومحاضرات توعوية عن سامة األغذية وإقامة 
معــارض لتعزيز الوعي بأهميــة اتباع العادات 
الصحية الســليمة وتعريــف الزائرين بالجهود 
التي تقوم بها الوزارة في مجال رقابة األغذية، 
كمــا تتضمــن الحملة أيضــا زيــارات تفتيش 
ميدانية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز 
التسوق بهدف توعية العاملين بضرورة االلتزام 
باالشــتراطات الصحيــة المعمول بهــا واتخاذ 

اإلجراءات الازمة بشــأن المنشــآت المخالفة، 
إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية توعوية لربات 
المنــازل وتعريفهن بالخطوات الواجب اتباعها 
للتعرف علــى المنتجات الغذائية وقراءة بيانات 
الوصــف الغذائــي وصاحيــة المنتجــات قبل 
اســتهاكها، ويأتي ضمــن الحملــة التعريف 
بالجهود التي يقوم بها مركز مختبرات األغذية 
والميــاه والمختبــرات الفرعيــة بالمحافظــات 
فــي الرقابة المســتمرة على األغذيــة والمياه 
والتأكد من ســامتها وصاحيتها لاستهاك 
اآلدمي عبر إجــراء التحاليل المختبرية العلمية 
على العينــات المختــارة من األغذيــة والمياه 
والتأكد مــن مطابقتها للمواصفــات الصحية 
المعتمدة، وتشــتمل الحملة ايضا على تنظيم 
زيارات للمســالخ بهدف التعريف بأهمية الذبح 
داخل المسالخ والتوعية حول سبب الوقاية من 
األمراض المشــتركة بين اإلنســان والحيوان 
التي تنتقل نتيجة السلوكيات الخاطئة في حالة 

الذبح خارج المسالخ.
وتســعى وزارة البلديــات اإلقليميــة وموارد 
الميــاه إلى تعزيــز جهودها فــي الحفاظ على 
ســامة األغذيــة من خــال مراجعة شــاملة 
وتحديــث كامــل لكافــة اللوائــح والقــرارات 
المتعلقــة بمجال الرقابة علــى األغذية والتي 
تتضمن الشروط والمعايير الصحية األساسية 
الواجب مراعاتها بهدف تقديم أطعمة صحية 
وصالحــة لاســتهاك اآلدمــي ، إلــى جانب 
الوقاية مــن األمراض التي تســببها األغذية 

والحــد مــن حدوث حــاالت التســمم الغذائي 
والحفاظ علــى الصحة العامة وتقــوم الوزارة 
بتحديث أساليب وآليات الرقابة الميدانية على 
المنشآت الغذائية للتأكد من صاحية األغذية 
وســامتها، كمــا تعمــل علــى تعزيــز الوعي 
بأهمية تكاتــف جهود كافة شــرائح المجتمع 
فــي الرقابة علــى الغذاء وتوعيتهــم بضرورة 
الشــراكة المجتمعيــة بكل ما يخص ســامة 
الغذاء وصاحيته وأهميــة مطابقته للمعايير 

الصحية وصوال لغذاء صحي وآمن.

لتعزيز الخدمات األساسية والترفيهية في محافظة ظفار

�ة ���� و����� و��ا�� ������� را���ت �
�	دة و���� ��	 

احرص على قراءة بطاقة البيانات للتعرف على 
مكونات المنتج الذي تستهلكه

وضع حجر األساس لمشروع صالة جراند مول

تحت شعار »غذاؤك أمانة«
»البلديات اإلقليمية« تواصل حملة الرقابة على األغذية



أغسطس 42017

ذات مياه ملحية في وسط الربع الخالي 

عين واحة مقشن
مزار سياحي يحتاج الى خطة للتطوير

مسقط - يوسف بن احمد البلوشي
تزخــر واليــات الســلطنة بالعديــد من 
المقومــات الســياحية منهــا ما هــو اثري 
وطبيعي وتضاريســي وغيرهــا الكثير مما 
يؤكد ان هذه. االرض تملك من المقومات 
ما يجعل منها وجهة ســياحية تتوافر فيها 

كل ما يبحث عنه السائح.
في والية مقشــن بمحافظــة ظفار هناك 
واحة عين مقشــن التي يبــدو ان الجهات 
المسؤولة سواء في وزارة السياحة او مكتب 
وزيــر الدولــة ومحافظة ظفار بــدأت تضع 
اهتمامهــا من اجل جعل هذه العين ضمن 
خطة التطوير في الوالية لتشــكل منطقة 

جذب سياحي  في قادم االيام.
اهتمامهــا  ضمــن  ومــن  »وجهــات« 
بتســليط الضوء على المقومات السياحية 
فــي الســلطنة، التقت الشــيخ عبداهلل بن 
ناصر بن مســلم الحمر الكثيري مستشــار 
وزير الدولة ومحافظ ظفار لشؤون الواليات 
، والذي كان يشــغل منصب والي مقشــن 
ســابقا، ليحدثنا عن بعــض التفاصيل عن 

واحة عين مقشن.
فيقول: تعد هــذه الواحة احــد الجوانب 
الســياحية التــي تزخــر بها والية مقشــن 
وقد تكونت هذه العين منذ مئات السنين 
مشكلة بحيرة مائية تتراوح مساحتها بين 
4 الى 5 كيلومترات وهي ذات مياه مالحة، 
وتقع في وســط صحراء الربــع الخالي من 

ربوع السلطنة .
ويضيف الشــيخ عبداهلل الكثيــري قائا: 
تعتبر هــذه الواحــة ذات اهمية ســياحية 
خاصــة وان وجود بحيــرة مائية ملحية في 
وســط صحراء الربع الخالي فهو امر يحتاج 
الى دراســات واهتمام بها بشكل كبير من 
الجهات المعنية من اجل االســتفادة منها 
وتحويلها الــى مزار ســياحي خاصة وأنها 
تضم بجانبيها عدد من أشجار النخيل التي 

تعطي المكان جماال .
ويشــير مستشــار وزير الدولــة ومحافظ 
طفــار لشــؤون الواليــات الى اننــا وخال 
زيارة وزير الســياحة الــى الوالية قبل اكثر 
من شــهرين تقريبــا، طرحنا علــى الوزير 
إمكانية استغال عين واحة مقشن سياحيا 
مــن حيث تنظيم المــكان وتجميله وعمل 
االنترلــوك والمواقــف للســيارات وتزويد 
المــكان بقوارب نزهة صغيــرة ليكون احد 

المقومات السياحية في الوالية .
وقــال الكثيري، ان هــذه الواحة تغذيها 
عيــون مائيــة ولكن فــي بعــض األحيان 
يكون منســوب المياه مرتفــع وفِي احيان 
منخفــض، وهي تعد مزارا ســياحيا خاصة 
وان هــذه الواحة قريبة من الشــارع العام 
لوالية مقشــن، االمر الــذي يجب علينا ان 
نســتفيد منه واســتغاله بما يعــود على 
الوالية بشــكل خاص والســلطنة بشــكل 
عام. مؤكدا أن المقومات السياحية تتعدد 
وتشــكل اهمية لدى عديد الدول والحمد 
هلل نحن في الســلطنة نملــك العديد من 
هــذه المقومات التــي تتنوع االمــر الذي 
يتطلــب ان نســعى جاهديــن الســتغال 
كل هــذه المقـــــومــات الطبيعيــة التي 
حبانا اهلل بها حتــى تعطـــي دفعا للجذب 
الســياحي مــع الترويــج لهــا كونهــا من 
مكونــات الخريطة الســياحية التي يبحث 

عنها الكثير من السياح.
واضاف: اننا لو ســوقنا واحة عين مقشن 

علــى انهــا أعجوبــة كونهــا ميــاه ملحية 
في وســط صحــراء الخالــي لرأينــا الكثير 
من الســياح والمتخصصين الذين ســوف 
يبحثون عن المكان وسيأتون اليه للوقوف 
عليه، خاصــة وان الربع الخالي معروف عنه 
بانه ذا مياه عذبة فكيف توجد عين ملحية.

وناشــد مستشــار وزير الدولة ومحافظ 
ظفار لشــؤون الواليــات بأهمية االهتمام 
بهــذه الواحـــــــة وجعلها مزارا ســياحيا 
مهما فــي االيــام المقبلة، وان تســتثمر 
االستثمار األفضل ســواء من الحكومة او 

القطـــاع الخاص.

عبداهلل الكثيري:
الواحة مساحتها بين 4

إلى 5 كيلومترات وتشكلت 
من مئات السنين

المحرزي: مقشن ذات نشاط سياحي في الشتاء
مقشن ــ 

قــال وزير الســياحة أحمد بــن ناصر المحرزي، أن والية مقشــن تعتبر مــن الواليات 
الصحراوية التي تنشــط فيها الســياحة خاصة في فصل الشــتاء، مؤكــدا على ضرورة 
العناية واالهتمام بالمواقع السياحية التي تزخر بها الوالية وتستقطب عددا من السياح 
في موســم الشــتاء. واضاف: ان العين الكبريتية في منطقة المنتصر تعد من المواقع 
الســياحية المهمة والتي تحتاج الــى عناية واهتمام بها من احل جعلها مزارا ســياحيا 
واســتغال هذه المياه واالســتفادة منها بشــتى الطرق. وكان المحرزي قــد زار والية 
مقشن في ابريل الماضي، واطلع على عدد من المواقع السياحية التي تشتهر بها والية 
مقشن منها “عين مقشن ومنطقة المنتصر والخسف”، باإلضافة إلى االطاع على اآلراء 

والمقترحات حول آلية التطوير والجذب السياحي في الوالية.

مقشن في سطور
تعتبــر والية مقشــن مــن الواليات 
العمانية العريقة وهي تقع في محافظة 
ظفار في نجد ظفار وتتمتع والية مقشن 
بالمقومــات الســياحية الجميلــة التي 
تلفت االنتباه فهي مقصد لكل السياح 
االجانــب من أوروبا والعالــم، لما فيها 
من تــال رملية وحيــاة بدوية ممتعة.  
وازدهــرت واليــة مقشــن فــي عصــر 
النهضــة من حيــث العمــران والتطور 
الذي تشهده هذه الوالية، فقد تم ربط 
الطريق الســريع مسقط - صالة بها، 
فقــد كان الطريق القديــم يبعد عنها 
عدة كيلو متــرات وتم إنشــاء المراكز 
الصحية والمــدارس والبيوت العصرية 

الحديثة فيها من قبل الحكومة.

■ أحمد المحرزي

■ عين واحة مقشن مزار سياحي في الربع الخالي
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هل منصاتنا التسويقية 
للمتاحف الوطنية كافية؟

تعد المتاح��ف الوطنية مفردة ثقافية اجتماعية 
سياحية، وذاكرة حضارية لألجيال، ترصد مسارات 
التحول التي عاش��ها إنسان هذا الوطن في حقب 
التأري��خ المختلفة، وتفاصيل حيات��ه اليومية في 
اللبس واألكل والزينة والطبخ والعادات والتقاليد 
والعالق��ات االجتماعي��ة واألنش��طة االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة والترويحي��ة والتواصلي��ة، وأنظمة 

العمل واإلدارة وغيرها كثير.
إذ ش��كلت ملحمة عطاء وطني��ة خالدة، مارس 
فيها اإلنس��ان الكثير من المه��ام، وأوجد لحياته 
وتبتغ��ي  والكرام��ة،  الع��زة  تنش��د  مس��ارات 
تحقي��ق العي��ش الكري��م والتعاي��ش، واألم��ن 
واألم��ان واالس��تقرار، والتق��ارب والتش��ارك مع 
اآلخرين، فكان��ت مع تعددها، وتن��وع مجاالتها، 
وتف��رد محتوياته��ا، رصي��دا زاخ��را بالمعان��ي 
الثقافي��ة  والمعنوي��ة،  المادي��ة  والمف��ردات 
والقيمية واالقتصادية واالجتماعية والهندس��ية 
واإلداري��ة وغيره��ا، والتي أتاحت موق��ع التفرد 
والخصوصي��ة في المنج��ز العمان��ي، وحضوره 
الفاعل ف��ي منظومة التع��اون الدول��ي، والبعد 
اإلنساني، والذائقة الجمالية التي الزمت تعامله 
معه��ا، لتصب��ح محط��ات اس��تثمارية اقتصادية 
واع��دة، ومنظور س��ياحي مث��ري منافس، لنقل 
النموذج العماني في تسامحه واحترامه لثقافات 
الش��عوب، ونمط العيش فيها، وبس��اطة حياته 
وجمالياتها؛ محطات استرخاء وتأمل،  للمواطنين 
وطلبة المدارس والجامعات والزوار والسّياح من 
داخل الس��لطنة وخارجها، في بيئ��ات نموذجية، 
تتحس��س جوانب التميز، لتصل ف��ي مقارناتها 
إل��ى االعت��راف بإبه��ار صني��ع األج��داد وعظيم 

إنجازهم.
إننا على قناعة بأن وعي المواطن ومشاهدته 
بعينه المجردة لمحتوي��ات هذه المتاحف، ما زال  
بحاج��ة ال��ى مزيد م��ن الجهد وتكام��ل األدوات، 
والبحث في بدائل مبتك��رة تحقق رؤية الترويج 
التنافس��ية،  ومعاييره��ا  للمتاح��ف  الس��ياحي 
وتوفي��ر منص��ات تس��ويقية داعم��ة، لرس��الة 
عمله��ا والمنظ��ور الحضاري ال��ذي تعمل عليه، 
واألدوات التجديدي��ة الت��ي تضم��ن له��ا ف��رص 
االس��تثمار فيها، مع اس��تمرارية المحافظة على 
هذا الرصيد الحضاري، وتعميق قيمته المضافة 
ف��ي النات��ج الوطني، ودع��م االقتص��اد، وجذب 
االس��تثمار، ورف��ع كف��اءة األنش��طة المرتبطة 
به��ا، بحي��ث تتخذ عمليات التس��ويق الس��ياحي 
للمتاح��ف، أنماط��ا ونماذج تس��ويقية ذات جودة 
وكف��اءة في توجيه الس��لوك الس��ياحي والتأثير 
في��ه، لتش��مل النم��اذج الترويجية له��ا، صناعة 
األف��الم الوثائقي��ة، واالس��تثمار االعالم��ي لها، 
ورصد اللقاءات والتعبيرات الشخصية، وقصص 
النج��اح، ومحط��ات التأم��ل، وموجه��ات التغيير، 
االجتماع��ي  التواص��ل  ش��بكات  توظي��ف  عب��ر 
والفضاءات المفتوح��ة، وتطوير بيئة العمل بها 
من خالل تنفيذ واستقطاب الفعاليات والمناشط 
الثقافي��ة، والفنون والمس��ارح العالمي��ة، وفتح 
المجال للقط��اع الخاص، والمبادرات الش��بابية، 
ومؤسسات الدعاية والترويج واالعالن، وشركات 
الس��فر والس��ياحة، والمش��اركة ف��ي الفعاليات 
الدولية،  في ابتكار أس��اليب وبرامج تس��ويقية 
داعمة، وإيجاد تفاعل وطني معها، عبر مؤسسات 
التعليم واإلعالم واإلعالن واالستثمار والسياحة 
واالقتصاد، فمع االعتراف بأن تسويقنا لمتاحفنا 
الوطني��ة، لم يصل إلى مس��توى الطموح؛ إال أن 
ما تقدمه بعض مؤسس��ات اإلش��راف والمتابعة 
لها، من مبادرات  تس��ويقية رائدة، يؤكة الحاجة 
إل��ى إطار عمل وطني يحتضن الجهود، ويضمن 
له��ذه المنص��ات الفاعلي��ة واالحتواء، واالتس��اع 

واالستدامة، والقوة والتأثير.
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جيولوجيا طبيعية
متنوعة تغري سياح العالم 

خصب - العمانية 

تزخر العديد من محافظات وواليات السلطنة 
بمقومات ســياحية متنوعة بتنــوع جيولوجية 
مناطقها بين الصحاري الشاســعة والســهول 
المنبسطة واألودية العميقة الى جانب الجبال 
الشــاهقة والســواحل والشــواطئ الممتــدة، 
وتعــدد أعراف أهلهــا وعاداتهــم وتقاليدهم، 
وانتشــار حصونهــا وقاعها وابراجهــا والتي 
تسرد قصصها التاريخية عبر العصور واألزمنة. 
وتعتبر محافظة مســندم ذات طبيعة جغرافية 
متنوعة، تجمع بين الجبال الشاهقة ومياه البحر 
العميقة وشــواطئها الصخرية والتي شــكلت 
علــى امتداد ســواحلها سلســلة مــن األخوار 
المائيــة الجميلة بمختلف اطوالهــا واعراضها 
وتعرج ممراتها وجزرها البحرية بتنوع اشكالها 

وأحجامها ومواقعها.

شواطىء
والرمليــة  الصخريــة  الشــواطئ  ومــن 
بالمحافظــة شــواطئ بصه وحيــوت بوالية 
خصــب وشــواطئ حــل وطبيــب والســيفة 
الطويلة بوالية بخاء وشــواطئ السوت وزغي 
والســحمة بوالية دبا، وبين خصوبة واحاتها 
المنتثــرة في قمــم الجبال وبطــون االودية 
مشــكلة متنزهات خضراء جميلة كمتنزهات 
الخالدية والسي والصحاصح والروضة بوالية 
خصــب واألفــاج والعيــون المائيــة العذبة 
الدائمة والموســمية كعيون الســي والمحل 
والمحــاس وعين الرحيبــة ووادي خن بوالية 
خصــب وعين الثــواره وعين لــو بوالية بخاء 
وعين الســقطه بواليــة دبا وافــاج العاضد 
والمعتــرض والشــريكي والدايــر وحجر بني 

حميد بوالية مدحاء.
وقال موســى بن عيســى الريامي مستشار 
تنمية الموارد البشرية والمكلف بتسيير أعمال 
مدير إدارة السياحة بمحافظة مسندم لوكالة 
األنباء العمانية "إن لمحافظة مسندم الواقعة 
بأقصى شــمال الســلطنة تميز سياحي فريد 
حيث انهــا تمتلك امكانيات ســياحية فريدة 
تجعل منهــا احدى اهم الوجهات الســياحية 
الواعدة في المنطقة والتي تساهم في تكملة 
التنوع الســياحي للســلطنة حيث تجمع بين 
الطبيعة الساحرة المتمثلة بجبالها الشاهقة 
وأخوارها الفاتنة وشواطئها البيضاء الممتدة 
من بحر عمان شــرًقا الى الخليج العربي غربًا 
مــرورًا بمضيق هرمــز الممر المائــي الهام 
فــي خريطة االقتصاد العالمــي، وبين التراث 
والتاريخ بقاعها وحصونهــا وآثارها العريقة 
المنتشــرة في واليات المحافظة األربع وهي 

خصب وبخاء ودبا ومدحاء".

مواقع سياحية
ومــن المواقع الســياحية بالمحافظة "جبل 
حارم" وهو من اشــهر الجبال في المحافظة، 

ويقــع فــي والية خصــب ويرتفع عن ســطح 
البحــر ب 1600 متــر، ويصــل ارتفــاع أعلى 
قممــه الــى 2087 متــرا فوق ســطح البحر، 
ويمتاز الجبل بوجود احافير اســماك واصداف 
واحيــاء بحريــة اخرى متحجــرة يقــدر العمر 
الجيولوجــي لها بأكثر من 250 مليون ســنة 
حينما كانــت تغمر البحار تلك القمم الجبلية، 
كما تكســوه الثلوج في ايام معدودة بفصل 
الشــتاء في ســنوات متفرقة ويكون الطقس 
معتدل البــرودة في باقي ايام الســنة وتكثر 
فيه مختلف انواع االشــجار الجبلية كالســدر 
والسمر والمزي وغيرها من االشجار، مع وجود 
الطريق الممهد الذي يصل بين والية خصب 
وواليــة دبــا مــرورًا بجبل حــارم ووادي خب 
الشامســي والذي يعطي فرصة كبيرة لتوافد 
السياح وخاصة لهواة سياحة المغامرات حيث 
تعــد المنطقة بيــن جبل حــارم ووادي الخب 
مقصدًا ســياحيًا جذابــا لهــواة المغامرات 
والتسلق واالستكشــاف، كما ان الطريق يمر 
بعدة قرى جبلية ومتنزهــات وواحات خضراء 
اشهرها مناطق السي والخالدية والصحاصح 
والروضــة وهي تعتبر من الواحــات الخضراء 
التــي يقصدهــا الســياح واهالــي المحافظة 
لإلســتجمام والراحــة اذ يكســوها البســاط 
األخضر في بداية فصل الشــتاء مع ســقوط 
األمطار وتنمو أشــجار الغاف الضخمة والسدر 
والسمر المنتشرة على مساحة تلك الواحات.

جزر بحرية
كما تنتشــر في مياه محافظة مسندم عدد 

كبيــر من الجزر البحرية الســياحية وهي جزر 
صخرية تكون شــاهقة في أكثرها، وأبرز تلك 
الجزر جزيرة ام الغنم وجزيرة ســامة وبناتها 
وجزيــرة الخيــل وجزيرة مســندم وجزيرة ام 
الطيــر وجزيرة التلغراف وجزيــرة ام الفيارين 
وجزيرة الســوداء وجزيرة ابــو مخالف، ولكل 
جزيرة تميز منفرد عن األخــرى. وتعد جزيرة 
ام الطير الواقعة بالجهة الشرقية للمحافظة 
محمية طبيعية للطيور وخاصة طيور الخرشنة 
وهــي مدرجــة ضمــن المحميــات الطبيعية 
بموجب تقرير االتحاد الدولي لصون الطبيعة 
لعام 1986م، وتســمى أيضًا بجزيرة البيض 
وذلك لكثرة الطيور البحريــة المهاجرة التي 

تتخذها مقرًا للتعشيش.
وأوضــح الريامي أن من اكثر الجزر شــهرة 
في المحافظة جزيرة مقلب والتي تعرف باسم 
جزيرة التلغراف الواقعة في خور شــم بوالية 
خصب، وتعد محطة وقوف للجوالت السياحية 
بالخور، اذ تحكي للسائح الطبيعة الجيولوجية 
والتضاريس والتكوينات الطبوغرافية، ويعود 
اصل تسمية الجزيرة بهذا االسم نظرا لكونها 
شــهدت مرور أول خــط تلغراف في الشــرق 
الوسط ربط بين البصرة في العراق وبومباي 
فــي الهند ومد كابل بحري مــن الجزيرة الى 
جوادر عــام 1864م، ووجدت آثار تشــير الى 
بقايا اطال تحكي عراقة هذه الجزيرة وبداية 

مياد حركة االتصاالت في المنطقة .

معالم تاريخية
وتوجد في والية خصب العديد من المعالم 

التاريخيــة واالثريــة ابرزهــا حصــن خصــب 
وحصن الكمــازرة وبرج الســيبة وبرج كبس 
القصــر ، وفي والية بخــاء يوجد حصن الباد 
أو حصن بخاء وحصن القلعة ومسجد الجامع 
األثري وبرج المربعة وبرج القشه وآثار منطقة 
الجــده بقرية غمضاء، كما يوجــد بوالية دبا 
حصن دبا "السيبة" وحصن الغزاير والمقبرة 
التاريخيــة المســماة بمقبــرة أميــر الجيش 
وموقع ســيح الدير االثري والمكتشــف حديثًا 
في عام 2012م بمنطقــة الغرابية، حيث تم 
جمع ما يقــارب 4000 قطعــة أثرية مختلفة 
حتــى االن، وتعرض حاليــا بالمتحف الوطني 

بالعاصمة مسقط.
وفي والية مدحاء تكثــر النقوش الصخرية 
فــي عــدة مواقــع متفرقــة وهي عبــارة عن 
رســومات وكتابات تعود الى ما قبل اإلسام، 
ومواقــع اثريــة ترجع الــى العصــر الحديدي 
المســمى بمخازن الجهل، وهنالك أيضا عدة 
ابراج تاريخيــة في االنظار والغونه وحجر بني 
حميد، باإلضافة إلى متحف محمد بن ســالم 
المدحانــي الذي يحــوي العديد مــن القطع 
النقديــة القديمــة والقطع األثريــة والكتب 

والتحف والمقتنيات.
وأشــار مستشــار تنميــة الموارد البشــرية 
والمكلف بتســيير أعمال مدير إدارة السياحة 
بمحافظــة مســندم إلــى أن حصــن خصب 
يعد من أبــرز المعالم التاريخية والســياحية 
بمحافظة مسندم بموقعه الفريد المطل على 
الطريق الساحلي حيث شيد الحصن في القرن 
الســابع عشر وبني على بقايا قلعة موغلة في 

القدم، وقامت وزارة التراث والثقافة بترميمه 
في عام 1990م.

حصون
وابرز مكونات الحصــن هي البرج المركزي 
الذي يتوســط الحصــن ويعرض فيــه حاليا 
معرض دائم يتم خاله اســتعراض الجوانب 
المختلفة عــن حياة اهــل المحافظة، وقامت 
وزارة الســياحة فــي العــام 2007م بافتتــاح 
مشــروع تطوير الحصن حيث شمل التطوير 
جميــع مرافقه وتــم تعزيزهــا بالمعروضات 
والنماذج التراثية من ســكن وملبس ومهن 
وحــرف وعادات وتقاليد تقدم للســائح صورة 
مقربــة عن مختلــف جوانب الحياة لإلنســان 
العماني، وقد فاز حصن خصب بجائزة أوسكار 
أفضــل موقع تاريخي يتــم تطويره لألغراض 
الســياحية لعام 2010م على مستوى العالم 
وذلــك ضمــن مســابقة المتاحــف والتــراث 
الســنوي بالعاصمة البريطانيــة لندن والتي 
تشــارك بها اكبر وأبــرز الهيئات الســياحية 
والمتاحف والمبانــي التاريخية واألثرية حول 

العالم.
وحول تعزيز الخدمات السياحية بالمحافظة، 
فقد أوضــح الريامي ان وزارة الســياحة تضع 
محافظة مسندم ضمن اولوياتها في التطوير 
والتنمية الســياحية المســتدامة بالتنســيق 
مع مكتــب االســتراتيجية الشــاملة للتنمية 
االقتصاديــة بمحافظة مســندم 2040 ومع 
الشــركاء في القطاع الخــاص، وهناك خطط 
قادمــة للتطويــر والتنميــة الســياحية فــي 
مختلف واليــات المحافظة تعكف الوزارة على 
دراســتها، كما ان الجهات المختصة بالوزارة 
تدرس حاليا طرح عدد من االراضي السياحية 
لاســتثمار الســياحي في مختلــف الواليات، 
باإلضافة الى إعداد المخطط السياحي العام 
لمحافظة مســندم ضمن إطار االستراتيجية 
العمانية للسياحة 2040. وفي مجال الترويج 
الســياحي، أشــار الريامي إلــى أن المحافظة 
حظيت بنصيــب وافر من الترويج الســياحي 
للمختصيــن  المتواصلــة  الجهــود  بفضــل 
بالمديرية العامة للترويج الســياحي بالوزارة 
حيث ان الخطط والبرامــج الترويجية تعتمد 
على الترويج للســلطنة كحزمة متكاملة من 
جانــب، باإلضافة إلى الترويــج لكل محافظة 
وموســمها  ومنتجهــا  مقوماتهــا  بحســب 
الســياحي وبالتالي يتــم الترويــج لمحافظة 
مســندم كجزء من الكل وكجــزء له مقوماته 
أيضــا من خال القنــوات الترويجيــة للوزارة 
وفي مختلــف الفعاليات المحليــة واإلقليمية 
والعالميــة، الى جانــب الفعاليات الســياحية 
التي تنظمها الوزارة بالتعاون والتنســيق مع 
الجهات المعنية من اجل تعزيز األهداف التي 
تســاهم في زيادة الوعي السياحي بين افراد 

المجتمع وتشجيع السياحة الداخلية.

تمتاز بجبالها وسهولها وشواطئها 

مسندم

موسى الريامي: خطة
لتطوير وتنمية واليات مسندم 

وفق استراتيجية 2040 



أغسطس 62017

شارل صليبا مدير عام فندق كراون بالزا صحار لـ»                 «:

مطار صحار سيلعب دورًا مهمًا في تنمية قطاع السياحة
الســياحة والنقــل الجــوي وجـــهان لعـــملة واحـــدة 

تسيير رحالت »تشارتر« من أوروبا إلى مطار صحار بات مهما لتحريك السياحة
صحار - يوسف بن احمد البلوشي

يواصــل مطــار صحــار حركتــه الجوية 
الدولية مـــــنذ اعادة تشــغيله من جديد 
فــي 28 يونيــو الماضــي ونجــاح ثــاث 
شــركات طيران فــي عــودة الحركة الى 

المطار بعد توقف.
ومنذ اعادة التشــغيل من قبــل طيران 
الســام والعربيــة والخطــوط القطرية، 
أخذ المطار يأخذ حيزا من االهتمام ســواء 
من قبــل شــركات الطيران او الشــركات 
الســياحية والفنادق االمر الذي يعقد اماال 
كبيرة على انتعاش الحركة الســياحية في 

محافظة شمال الباطنة. 
القطاع الفندقي في شــمال الباطنة بدأ 
يستعد للموســم القادم خاصة وان هناك 
عددا جيدا من الفنــادق والغرف اإليوائية 
التــي تتنوع بيــن 5 نجــوم و4 نجوم و3 
نجوم بجانب الشــقق الفندقيــة والمراكز 
التجاريــة والقــاع والحصــون والمواقــع 
الســياحية التي يعول على اعادة تشــغيل 
المطــــار فــي انتعاش ســياحي كبير مع 

بداية الموسم .

تشغيل
"وجهــات" التقت مع شــارل صليبا مدير 
عــام فندق كراون بازا صحار للتعرف على 
رأيه بخصوص اعادة تشــغيل مطار صحار 

الذي اصبح مطارا دوليا.
أحــد  الســياحة  قطــاع  يعــد  فيقــول: 
القطاعات االقتصادية الواعدة التى يعول 
عليها أهمية كبيرة فى تنشــيط االقتصاد 
الوطني بسلطنة عمان من خال ما يوفره 
من عائدات مالية تسهم فى زيادة حصيلة 
السلطنة من النقد األجنبي وتنويع مصادر 

الدخل القومي.
لذا فإن مطار صحار ســيلعب دورًا مهما 
من خــال المســاهمة في تنميــة قطاع 
السياحة وفي تنمية حركة التجارة البينية، 
وبالتالي التنميــة االقتصادية، وأيضا يعد 
أحد أهم محركات االقتصاد الوطني وأداة 
مــن األدوات االســتراتيجية لدعــم النمو 
االقتصادي فضا عن اضطاعه بدور مهم 

فى تشغيل العمالة الوطنية. 
وتبــذل الســلطنة جهودا كبيــرة لدعم 
وتطويــر القطاع الســياحي فيها وتنميته 
علــى مختلف االصعــدة ليواكــب التنمية 
الشــاملة في جميــع القطاعــات الحيوية 
االخرى من خــال االهتمام بتهيئة البنية 
االساســية للقطاع السياحي وتقديم كافة 
لنمو  المشــجعة  والتســهيات  االجراءات 
هذا القطاع االقتصادي الهام ومطار صحار 

خير دليل على ذلك.

 ازديـــاد 
وعــن توقعاتــه بشــأن ازديــاد الحركة 
الســياحية الى صحار خال الفترة المقبلة 
مع عودة تشــغيل المطار، قــال مدير عام 
فندق كــراون بــازا صحار: مــن المتوقع 
أن تشــهد الحركة السياحية أرتفاعًا خال 
الفتــرة المقبلة ألن مطار صحار ســيلعب 
دورًا جوهريًا في تنشــيط وتنمية الحركة 
االقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق  الجويــة 
سواء بالنســبة للجذب السياحي أو حركة 
التجارة الدوليــة ، طبقًا للقاعدة المعروفة 
أن الســياحة والنقل الجوي وجهان لعملة 
واحــدة، وأن أي جديد أو تطوير يحدث في 

أحدهما ينعكس بالضرورة على اآلخر.

تشارتر 
وأكد أن عملية تسيير رحات تشارتر من 
اوروبــا الى مطار صحار بات مهما لتحريك 

السياحة مثلما هو في صالة..
ونحن ندرك ان وزارة السياحة والجهات 
المختصــة تبذل جهــودًا واضحة ومثمرة 
لدعم الســياحة في مدينة صحار لتجعلها 
محط أنظار أغلب المستثمرين من مختلف 
الدول لذا نتوقع لها مستقبًا تجاريًا كبيرًا 
والذي بدوره سيحفز الطيران العارض بين 

الدول األوروبية ومطار صحار.

أخبــار

السنغافورية تعرض 
إجازة غير مدفوعة 

لطواقمها الجوية 
سول ــ 

الجوي��ة  الخط��وط  أعلن��ت 
عل��ى  عرض��ت  أنه��ا  الس��نغافورية، 
طواقمها الجوي��ة إجازة غير مدفوعة، 
سعيًا لخفض النفقات في وقت تعاني 
م��ن الصعوب��ات المتزاي��دة في قطاع 
الطيران. وتكافح شركة الطيران هذه 
لمواجهة منافس��ة قوية من ش��ركات 
آس��يوية منخفض��ة األس��عار وأخرى 
من الش��رق األوسط بأساطيل حديثة 
وخدم��ات مميزة على مت��ن الرحالت، 

وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وس��جلت الشركة خس��ائر في الربع 
األخي��ر م��ن الع��ام المال��ي الماضي، 
النط��اق،  واس��عة  مراجع��ة  باش��رت 

رافضة استبعاد عمليات تسريح.
وقالت إنها عرضت على أفراد طواقم 
الطيران خي��ار أخذ إجازة غير مدفوعة 
بين سبتمبر ونوفمبر هذا العام بسبب 

»فائض مؤقت في الطواقم«.

فرنسا تعلن عن 
تسهيالت لمنح 

التأشيرات السياحية  
باريس - رويترز 

قال رئيس الوزراء الفرنس��ي إدوار 
فيلي��ب، إن ب��الده س��تخفض الفت��رة 
الزمنية لمنح تأش��يرة الدخول إلى 48 
س��اعة لمواطني روس��يا والهند وست 
دول آس��يوية أخرى في مسعى لدعم 
الس��ياحة. وبعد هبوط في 2016 في 
أعقاب موج��ة هجمات ضربت باريس 
ونيس ب��دأت أعداد الس��ياح بالتعافي 
ه��ذا الع��ام. وتس��تهدف فرنس��ا هذا 
العام مس��توى قياس��يا يصل إلى 89 
مليون س��ائح أجنب��ي، ارتفاعا من 83 
مليونا العام الماضي، وأن يصل العدد 

إلى 100 مليون زائر في 2020.
وبدءا من أول نوفمبر س��يصبح في 
مقدور مواطني روسيا والهند وتايالند 
والفلبين وكمبودي��ا والوس وميانمار 
وأندونيس��يا الحص��ول على تأش��يرة 
دخ��ول إل��ى فرنس��ا في غض��ون 48 
س��اعة بدال من نحو عشرة أيام حاليا. 
وه��ذا اإلج��راء الس��اري بالفعل لدول 
أخرى قليلة ، سيجري توسيعه ليشمل 
الق��ادم  الع��ام  وفيتن��ام  الس��عودية 
إذا س��مح بذل��ك تغيي��ر في إج��راءات 
تأش��يرات االتح��اد األوروب��ي لهاتي��ن 
الدولتين. وقالت الحكومة الفرنس��ية 
أيضا إنها س��تخصص ع��ددا أكبر من 
الموظفين لفحص جوازات السفر في 
المط��ارات لتقليل فت��رة االنتظار إلى 
30 دقيقة لمواطني االتحاد األوروبي 
و45 دقيق��ة لمواطن��ي ال��دول غي��ر 

األعضاء في االتحاد.

■ شارل صليبا
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مسقط ــ 
من منطلق تعزيز الشراكة ومبدأ التكاملية 
بين شركات مجموعة »أسياد«، تدشن شركة 
النقــل الوطنيــة العمانية »مواصــات« مع 
الشــركة الوطنية للعبارات خطا جديدا يربط 
البــر بالبحر مــن خال رحات بين مســقط 
وشناص عبر خطوط مواصات ومن ثم عبر 
العبارات الوطنية من شناص الى خصب ، في 
خطوة تعد األولى فيما بينهما ابتداًء من 24 

أغسطس 2017.

 4 رحات أسبوعية 
وســيتم تسيير 4 رحات أســبوعية »ذهابا 
وإيابــا« وفي أوقــات مختلفة وبمــدة زمنية 
للرحلة ال تتجاوز طول الرحلة التي تستغرقها 
العبارة حاليا من مسقط الى خصب باالضافة 
الــى كون هــذا الخط ســيقدم مرونــة بدء 
الرحلة أو إنهائها في مدن أخرى في السلطنة 
دون أن يتكبــد المســافر تكاليف أو وســائل 
نقل  إضافية.  وســتكون هنــاك رحلتان على 
خط )مسقط-شــناص-خصب( يومي األحد 
والخميــس،  تنطلــق الرحلــة بالحافلــة في 
اليوميــن بنفــس التوقيت من مســقط عند 
الســاعة 12.15 ظهرا وتغــادر العبارة والية 
شــناص عنــد الســاعة 4.30 مســاء وتصل 
والية خصب في تمام الســاعة 7.30 مســاء 
ورحلتان أخريان على خط )خصب-شــناص-
مســقط( يومــي الســبت والثاثــاء، تنطلق 
الرحلــة بالعبارة في اليومين بنفس التوقيت 
مــن خصب عند الســاعة  1.00ظهرا وتغادر 
الحافلة والية شناص عند الساعة 4.50 مساء 
وتصل مسقط في تمام الساعة 8.20 مساء.

عرض ترويجي 
وستكون أسعار التذاكر متوفرة عبر قنوات 
الشــركتين الرسمية خال الفترة القادمة مع 

وجود عرض ترويجي لهذه الخدمة.  
وقــال المهنــدس عبد الرحمن بن ســالم 
الحاتمي الرئيس التنفيذي لـ »أسياد » : بأنها 

خطوة مهمة وتأتي تتويجًا للجهود المبذولة 
بالســلطنة  اللوجســتي  القطــاع  لتطويــر 
وإيجــاد فرص مبتكــرة تضيــف قيمة تدعم 
أنشــطتها، وابتكار حلول متكاملة للخدمات 
اللوجســتية على المســتوى المحلي وربطها 
بالمســتوى العالمــي. وأوضــح الحاتمي بأن 
»أسياد« ماضية قدما في تنفيذ االستراتيجية 
اللوجســتية الوطنية وتنفيــذ متطلبات هذا 
القطاع الحيوي والمهم لإلســهام في الناتج 
المحلــي اإلجمالــي للســلطنة، واالســتفادة 
من موقع الســلطنة اللوجستي في المنطقة 
التابعــة  للشــركات  المالــي  األداء  وتعزيــز 
للمجموعــة والبعد عــن االعتماد على الدعم 
الحكومــي، وتعزيــز االســتثمارات الخارجية 
واســتثمارات القطــاع الخاص في مشــاريع 
المجموعة وأضــاف انه وفي هذا الصدد فإن 

الخــط الجديد أصبح ضروريا نظرا النخفاض 
عدد مستخدمي العبارات على خط )مسقط - 
خصب( الحالي وارتفاع تكاليف الدعم المالي 

الباهظة له.
من جانبه قال مهدي بن محمد العبدواني 
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات: 
بأن الخط الجديد يُعدّ خطوة مهمة لتسهيل 
الوصــول إلى محافظة مســندم عبــر الربط 
بين الخدمــات البرية والبحرية للشــركتين. 
وأضــاف: نتطلــع إلــى أن يحقق هــذا الخط 
األهداف المرســومة له بإذن اهلل ليسهم في 
تعزيز خدمات الســلطنة اللوجستية بالشكل 
الــذي يجعلها تتبــوأ مكانة عالميــة، لتحقق 
الرؤيــة التي يعمــل عليها الجميــع وأضاف: 
سيتم استبدال خط )مسقط -خصب( التابع 
للعبارات بهذا الخط؛ حيث ســتقوم الشركة 

بتقييم الوضع، ودراســة توفيــر عبارات ذات 
تكلفة تشغيلية منخفضة في خط )مسقط-

خصب( مستقبا.
بينما قال أحمد بن علي البلوشــي الرئيس 
التنفيذي لـ»مواصــات«:  بأن الخط الجديد 
يأتــي اســتمرارًا للجهــود التــي تقــوم بها 
الشركة في ســبيل توفير الخدمة وتسهيلها 
لعمائها، كمــا أنه يؤكد الجهــود المبذولة 
لربط الخدمات اللوجستية وتوحيدها لتحقيق 
الرؤية  نحو العالمية، وتكون السلطنة مركزًا 
عالميا في هذه الخدمات. وأضاف البلوشــي: 
نتوقــع بإذن اهلل إقباال على الخط الجديد من 
قبل المســتفيدين منه كونــه يخدمهم عبر 
البر والبحــر، وهو ما ســيعطي قيمة مضافة 
لنــا وكذلك لاقتصاد العمانــي عبر المنظور 
البعيد. وأكد البلوشي أن »مواصات« ال تألوا 
جهدا في اســتثمار عاقاتها مع المؤسســات 
المختلفــة فــي الســلطنة لتعزيــز القطــاع 

اللوجستي، وتقديم خدماته بسهولة ويسر.

لتعزيز األداء المالي للشركات التابعة لـ »أسياد« والبعد عن الدعم الحكومي   

»مواصات« و»العبارات« يربطان خدماتهما عبر البر والبحر

طيران السالم يحقق
إنجازات تشغيلية في 6 أشهر

مسقط ــ 
كشف طيران السام، أول طيران اقتصادي 
في السلطنة، عن تحقيق نتائج مميزة خال 
الشــهور الســتة األولــى منذ بــدء عملياته 
التشــغيلية حيــث تمكن من توســيع نطاق 
رحاته لتشمل تسعة وجهات محلية ودولية 
بفضــل أســطوله المتنامــي مــن طائرات 
إيربــاص )A320(. وقــدم طيران الســام 
خدماته لما يزيد على مئتين وعشــرين ألف 
مســافر قــام بنقلهم عبر أكثر مــن مليوني 
كيلومتر إلى مختلف الوجهات في المنطقة. 

وقال المهنــدس خالد بن هال اليحمدي، 
رئيس مجلس إدارة طيران السام: لقد كانت 
الشــهور الســتة الماضية من عمر الشركة 
مليئة باإلنجازات،إذ نجحنا بتحويل رؤيتنا إلى 
واقع ملموس من خال إعادة تعريف مفهوم 
الطيــران منخفض التكلفة وفتح اآلفاق أمام 
المزيد من الناس لاســتمتاع بتجربة ســفٍر 
مثرية وبأســعار منافســة أكثر من أي وقتٍ 

مضى.
 وأضــاف: وال يفوتني أثنــاء االحتفاء بهذه 
المناسبة أن أتقدم بخالص شكري وامتناني 
لقاعدتنا المتنامية من ضيوفنا األعزاء الذين 
أكرمونا باختيار طيران الســام. كما أشــكر 
جميع أفــراد أســرتنا من موظفي الشــركة 

والذيــن كان لــكل واحــد منهم مســاهمة 
مهمة في هذا النجاح الكبير.

واســتطرد اليحمدي يقول: إننــا نفخر في 
طيران السام بكوننا شركة عمانية تساهم 
بــدور حيوي في تعزيز االقتصاد المســتدام 
وتحقيــق رؤيــة الحكومــة بتنويــع مصادر 
الدخل الوطني. وإننا نطمح إلى زيادة تدفق 
الحركة الجوية إلى الباد ألغراض الســياحة 
الســلطنة  واالســتجمام وتحقيــق تطلعات 
التنموية للقطاع الســياحي، وذلك من خال 
إطــاق المزيد من الوجهات الجديدة ضمن 
جــدول رحاتنا الدولية. كما لم نغفل أهمية 
الســفر ألغراض العمــل واالســتثمار، حيث 
يشــكل ذلك أحد العناصر الرئيســية ضمن 
استراتيجيتنا الطموحة بهدف تعزيز القاعدة 
الصناعية القوية في عُمان وفتح المزيد من 
اآلفاق أمام المســتثمرين ورواد األعمال من 

مختلف أرجاء المنطقة.
وأشار رئيس مجلس اإلدارة إلى أن الشركة 
ســاهمت حتى يومنــا هذا فــي توفير 180 
فرصة عمل مباشــرة وبنســبة تعمين بلغت 
56 %. وأوضح أن الشــركة ملتزمة بتحقيق 
نســبة التعمين القانونيــة البالغة %60 في 
الفترة القادمةحيث جاري اآلن ضم مجموعة 
جديــدة مــن موظفــي طاقمالضيافــة إلى 
برنامج تدريبي اســتعدادًا لمرحلة التوســع 

المستقبلية. كما تمكن مركز خدمة العماء 
الذي يعمل علــى مدار الســاعة وطيلة أيام 
األســبوع من التعامل مــع أكثر من 79800 
مباشــرة،  محادثــة  و15400  مكالمــة، 
و3900 بريــد إلكتروني، أجــاب من خالها 
الموظفــون العُمانيــون المختصــون على 

كافة استفسارات المســافرين وسهلوا لهم 
كافة إجراءات السفر.

ويواصــل طيران الســام جهــوده إلثراء 
تجربة المســافرين وترسيخ مكانة السلطنة 
على الســاحة الدولية. وقد اســتطاع توسيع 
شــبكة رحاته خال زمٍن قياســي لتشــمل 

كًا مــن دبي، وجدة والمدينــة المنورة في 
المملكــة العربية الســعودية، وســيالكوت 
وكراتشــي فــي باكســتان، حيــث قطعــت 
طائراتــه أكثر مــن مليوني كيلومتــرًا حتى 
المتنامــي علــى  اآلن. واســتجابة للطلــب 
الرحــات الموســمية خال فصــل الصيف، 
فقد أطلقت الشركة رحاتٍ مباشرة إلى كل 
مــن صحار والطائف، كما زادت عدد رحاتها 
بين مسقط وصالة جنوبي السلطنة. وفي 
إطار ســعيها الدؤوب لزيادة نطاق عملياتها 
التشغيلية، تركز الشركة على تلبيةمتطلبات 
الحركة الجوية وال ســيما نحو الوجهات غير 
المســتغلة بالشــكل الكامل، األمر الذي من 
شــأنه تعزيز نموهــا وتحقيــق عوائد ربحية 
عاليــة. وانطاقًا من قيمه المســتوحاة من 
كــرم الضيافــة العُمانية األصيلــة، يحرص 
طيران الســام على تقديــم أفضل خدمات 
ممكنة وفــق أعلــى المعاييــر الدولية على 

األرض وفي األجواء.

عبدالرحمن الحاتمي:

 تدشين الخط الجديد 
إليجاد فرص مبتكرة تدعم 

األنشطة اللوجستية

مهدي العبداوني: 

إيقاف خط )مسقط-
خصـــــب( التابع 

"للعبارات" مؤقتا 

أحمد البلوشي:: 
الخـــط الجـــديد 

لتســــهيل الخدمات 
اللوجستية للعمالء
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مسقط - العمانية 

 شهد مطارا مســقط الدولي وصالة 
خال األشــهر الســتة األولى مــن العام 
الحالي نموا في حركة المسافرين بلغت 

نسبتها 3ر14 بالمائة و38 بالمائة
على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من 
العام 2016، ليبلغ مجموع من ســافروا 
عبر المطارين 7 مايين و185 ألًفا و134 
مســافرًا.  وبحسب النشــرة اإلحصائية 
الصــادرة عن المركــز الوطني لإلحصاء 
عددالمســافرين  ارتفــع  والمعلومــات 
عبــر مطــار مســقط الدولي بمــا فيهم 
المحولون والترانزيت ليبلغ بنهاية شهر 
يونيــو الماضــي 6 ماييــن و505 آالف 
و671 مســافرا، مقارنــة مــع 5 مايين 
و694 ألفا و194 مســافرا خــال الفترة 
نفســها من العام 2016، فيما بلغ عدد 
الرحــات 54 ألفــا و789 رحلــة بنهاية 
يونيــو 2017 مقارنة مــع 49 ألفا و641 
رحلة خال نفــس الفترة من عام 2016 

وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر10 بالمائة.

رحات دولية
عــدد  أن  االحصائيــات  وأوضحــت 

الرحــات الدوليــة عبــر مطار مســقط 
الدولي بنهاية يونيــو الماضي بلغ 49 
ألفــا و243 رحلــة مقارنــة مــع 45 ألفا 
و232 رحلــة خــال الفترة نفســها من 
العام 2016 بارتفاع نسبته 9ر8 بالمائة 
وســافر خال هذه الرحــات 5 مايين 
و983 الفا و697 مسافرا بارتفاع نسبته 

9ر13 بالمائة.
وأشــارت النشــرة اإلحصائية إلى أن 
الرحــات الداخلية عبر مطار مســقط 

ســجلت ارتفاعا نســبته 8ر25 بالمائة 
ليبلغ عددها 5546 رحلة بنهاية يونيو 
الماضــي، مقارنــة مــع 4409 رحات 
خال الفترة نفســها من العام 2016، 
ســافر علــى متنهــا 521 ألفــا و974 
مســافرا بنهاية يونيو الماضي مقارنة 
مع 442 ألفا و784 مسافرا خال الفترة 
نفسها من العام 2016 بارتفاع نسبته 

9ر17 بالمائة.
عــدد  أن  النشــرة  أوضحــت  كمــا 

المســافرين عبر مطار صالة بما فيهم 
المحولون والترانزيت بلغ بنهاية شهر 
يونيو الماضي 679 ألفا و463 مســافرا 
مقارنة مع 492 ألفا و714 مسافرا خال 
الفترة نفسها من العام 2016، فيما بلغ 
عدد الرحات 6797 رحلة بنهاية يونيو 
الماضي مقارنة مع 4409 رحات خال 
الفترة نفسها من العام 2016 وبنسبة 

ارتفاع بلغت 2ر54 بالمائة.
وبلغ عدد الرحات الدولية عبر مطار 
صالة بنهاية يونيــو الماضي 2791 
رحلــة مقارنة مع 1960 رحلة بنســبة 
ارتفاع بلغت 4ر42 بالمائة خال الفترة 
نفسها من العام الماضي، سافر عبرها 
278 ألفــا و602 مســافر مقارنــة مع 
179 ألفا و896 مسافرا بزيادة نسبتها 
9ر54 بالمائــة، فيما بلغ عدد الرحات 
الداخليــة عبــر مطــار صالــة 4006 
رحات بنهاية يونيــو الماضي مقارنة 
مــع 2449 رحلة خال الفترة نفســها 
مــن العــام الماضــي بارتفاع نســبته 
6ر63 بالمائة، ســافر عبرها 400 ألف 
و861 مســافرا مقارنــة مــع 312 ألفا 
و818 مســافرا بنســبة ارتفــاع بلغت 

1ر28 بالمائة.

صحار -  والعمانية 

اســتقبل مطار صحار فــي الثامن من 
شــهر أغســطس الجاري ثانــي رحاته 
الدوليـــة عندما دشــنت رحلة الخطوط 
القطـــريــة أولــى رحاتهــا مــن مطار 
الدوحــة الى مطــار صحــار بواقع ثاث 

رحات في األسبوع.
أولى  القطريــة  الخطــوط  وبتدشــين 
رحاتها يرتفع عدد الرحات األســبوعية 
مــن وإلى مطار صحار الى تســع رحات، 
ثاث منهــا لطيران الســام مــن وإلى 
صالــة بمحافظــة ظفار وثــاث رحات 
لطيران العربية من وإلى مطار الشــارقة 
الدولي بدولــة اإلمارات العربية المتحدة 
وثاث رحات لطيران القطرية من وإلى 

مطار الدوحة الدولي بدولة قطر.
يذكــر أن أول طائرة هبطت على مدرج 
مطار صحار كانت في الثاني والعشــرين 
مــن شــهر مايــو 2013 وهــي طائــرة 
تجريبيــة للقيــام بفحص الطيــران من 
الناحية التشــغيلية ألنظمــة إنارة مدرج 
الطائرات وفحص نوعية مدرج الطائرات 
وأنظمة الماحــة الجوية ومطابقتها مع 
المواصفــات العالمية للمطارات حســب 
أنظمة هيئة الطيــران العالمية )ايكاو(. 
وفي الثامن عشر من شهر نوفمبر 2014 
تم افتتاح الحركة الماحية بمطار صحار، 
حيث قام الطيران العماني بتســيير عدة 
رحات أســبوعية بين صحار ومسقط، إال 
أن الحركة الماحية توقفت بســبب قلة 
عدد المسافرين على متن تلك الرحات.

3 حزم انشائية
وتتضمــن األعمــال اإلنشــائية لمطار 
صحــار الحالــي تنفيذ ثاث حــزم، حيث 
تــم االنتهاء حتى اآلن من تنفيذ الحزمة 

األولــى والثانيــة مــن مشــروع إنشــاء 
المطار. وشــملت الحزمة األولى األعمال 
األساســية،  البنيــة  وأعمــال  المدنيــة 
كأعمال تهيئة مدرج الطائرات بطول )4 
كم( والممرات الفرعية لســير الطائرات 
والطــرق الخدمية للمطــار والتي تصل 
مجمــوع أطوالهــا إلــى )30كــم(، كما 
تشــتمل أعمال هذه الحزمة على حماية 
المطــار مــن ميــاه األمطــار وذلك عن 

طريق إنشاء عبارات صندوقية خرسانية 
مغلقة وقنوات مفتوحة لتصريف المياه، 
إضافة إلى أعمال السياج الخارجي ألرض 
المطار وأعمال الســياج األمني ومحطات 
الكهرباء ومحطــة لمعالجة مياه الصرف 
الصحي ومحطة ضخ المياه لشبكة توزيع 
المياه وشــبكة االتصاالت ونظام إطفاء 
الحرائــق وأعمال حماية األفاج التي تقع 

داخل حدود أرض المطار.

أما الحزمة الثانية، فشملت تنفيذ أعمال 
الطبقــات النهائيــة للمدرج، ومســارات 
وإنشــاء  الداخلية،  والطــرق  الطائــرات، 
محطــة للوقــود، وأنظمة إنــارة المدرج، 
ونظــام تزويد الطائرات بالوقود، وتوفير 
كافة المعدات المطلوبة لتشغيل المطار.

مبنى المسافرين 
فــي حيــن الحزمــة الثالثــة لمشــروع 
مطار صحار لــم تطــرح مناقصتها حتى 
اآلن، وهــي تشــتمل علــى تنفيــذ مبنى 
المســافرين على مســاحة إجمالية تقدر 
بـ )5000( متر مربع وبطاقة اســتيعابية 
تصــل إلى نصف مليون مســافر ســنويًا 
ويحتــوي على طابــق أرضــي وميزانين 
يقدم خدمات تلبي احتياجات المسافرين 
الضروريــة من مطاعــم ومتاجر للتجزئة 

ومرافق خدمية أخرى.
كمــا يحتوي مبنــى المســافرين أيضًا 
علــى جســرين رابطيــن ما بيــن مبنى 
المسافرين والطائرات ) خراطيم ( بجميع 
مواصفاتهمــا باإلضافة إلى ذلك ســيتم 
تزويد مبنى المســافرين بـــ) 4 ( مناضد 
لتســجيل المســافرين وبوابة إلكترونية 
بنظــام تقنــي يســهل إنهــاء إجــراءات 
الســفر مــن خال نظــام أمنــي متطور، 
وســيزود المطار أيضا بحزام لنقل أمتعة 
المســافرين للرحات الدولية والداخلية، 
باإلضافــة إلــى إنشــاء مجمــع الماحة 
الجويــة الذي يحتوي علــى برج للمراقبة 
الجوية بارتفاع 38 متــرا ، ومبان لخدمة 
الماحة واألرصــاد الجوية باإلضافة إلى 
إنشــاء مبــان أخــرى للخدمــات وصيانة 
معــدات المطــار ومبنى اإلطفــاء ومبان 
للحــراس عنــد البوابات وكذلك إنشــاء 
المحطــات الثانويــة الخاصــة بالحزمــة 

الثالثة ومبنى وحدة التبريد.

أكثر من 7 مايين مسافر عبروا مطاري مسقط وصالة في 6 أشهر 

مطار صحار محطة دولية لشركات الطيران اإلقليمية 

نمو حركة المسافرين في المطارين 14.3  %  و38  %     

بتدشين الخطوط القطرية لرحالتها 

مناقصة مبنى المسافرين في »االنتظار« الستيعاب نصف مليون مسافر سنويا 

الشحن الجوي
ســـــيتم االهتمام بالشــحن الجوي من خال مبنى خــاص في مبنى صحار، 
وتبلــــغ طاقته االســتيعابية نحو )25( ألف طن سنويًا وذلك لمواكبة الحركة 
التجارية واالقتصادية بالمنطقة قابلة للتوســع مستقبًا، باإلضافة الى إنشاء 

مبنى لكبار الشخصيات .
ويعد تشــغيل مطار صحار إضافة نوعية لقطاع الطيران المدني بالسلطنة، 
وسيساهم في تطوير المنطقة ونموها االقتصادي ويساعد في تشجيع وجذب 
االستثمار ويسهل عملية تنقل المواطنين والسياح وموظفي الشركات العاملة 

في المنطقة من وإلى صحار.

يعقوب بن يوسف 
البلوشـــي 

الدقة في إحصائنا 
الســــــياحي..!

في محاولة لمعرفة عدد السياح الحقيقي 
الذي يتم جذبه سنويا للسلطنة في موسمها 
الس��ياحي المتعارف عليه، وجدت أن الرقم 
قد يكون غير دقي��ق إذا ما اعتبرنا التعريف 
العام للسائح في منظومة السياحة الدوليه، 
وقبل أن أش��رع في تحليل معطيات األرقام 
أج��د م��ن الضروري وض��ع الس��ائح الدولي 
ضم��ن تعريف��ه الحقيق��ي وه��و اإلنس��ان 
المس��افر من دول��ة إلى أخ��رى يقضي بها 
أكثر من 24 س��اعة ويص��رف بها ما ال يقل 
عن 200 دوالر في الليلة متمثلة في اإلقامة 

والمطاعم والمواصالت السياحية.
بينم��ا ف��ي احصائياتنا الس��ياحية تحتوي 
على من ال يش��ملهم ه��ذا التعريف الدولي 
ومنه��م الس��ياح القادم��ون عب��ر الس��فن 
الس��ياحية والزوار الدوليي��ن القادمين عبر 
دع��وة م��ن الجه��ات الحكومي��ة لموتم��ر أو 
إلحياء حفل معين وغيرهم العديد من على 
ش��اكلتهم من الزوار، فإذا ما تناولنا السياح 
القادمي��ن عبر الس��فن الس��ياحية نجد بأن 
هوالء الس��ياح يدخلون الس��لطنة بتأشيرة 
س��ياحية بينما يقضون ليلتهم في السفن 
نفس��ها ومصروفهم عل��ى المطاعم تكون 
في الس��فينة ذاتها ويقتصر تواجدهم في 
السلطنه القل من 24 ساعة سياحية فعليه 
فه��م ينزل��ون للمواق��ع الس��ياحية صباحًا 
ليكتش��فوا عدة معالم سياحية منها الجامع 
األكبر وس��وق مطرح وزيارة ه��ذه المواقع 
تكون مجانية بجانب دار االوبرا الس��لطانية 
والمتح��ف الوطن��ي ومتح��ف بي��ت الزبي��ر 
وتكون قيم��ة تذكرة الزيارة له��ذه المواقع 
رمزي��ه ال تتجاوز المبلغ م��ن ريال واحد الى 
3 ري��االت عمانية فقط للف��رد البالغ. حيث 
يتم احتس��اب الفائدة الس��وقية لهذه الفئة 
م��ن ال��زوار في ش��رائهم لحزم��ة الجوالت 
الس��ياحية في مسقط أو جولة إلى نزوى أو 
نخل أو لمشاهده الدالفين في بندر الخيران 
وتوفر هذه الجوالت عدد ثالث من الشركات 
المعروف��ة في الس��وق وهي المس��تحوذة 
عل��ى %90   من كعكة الس��وق الس��ياحي . 
فهل نستطيع فعليًا احتسابهم ضمن أعداد 

السياح الدوليين!.
ف��ي الجانب اآلخ��ر هناك فئة م��ن الزوار 
يأتون إلى الس��لطنة عبر دعوة من الجهات 
الحكومية ألغ��راض عملية وفني��ة متمثلة 
والمؤتم��رات ومقدم��ي  المهرجان��ات  ف��ي 
ال��ورش التعليمية وم��ؤدي الحفالت الفنية 
الدوليي��ن وأعضاء  والترفيهي��ه والمدربين 
ش��رف ف��ي مناس��بات معينة حي��ث إن هذه 
الفئ��ة تدخل الس��لطنة بتأش��يرة س��ياحية 
وه��م ال ينفقون أكثر من مبل��غ رمزي في 
هدايا تذكارية فقط في الوقت الذي تغطي 
في��ه الجه��ة  الحكومي��ة أو الخاص��ة كاف��ة 
التكاليف المتعلقة بتذكرة الس��فر واإلقامة 

وموائدها والمواصالت وغيرها.
ل��ذا أج��د من الصع��ب أن ينطب��ق عليهم 
تعريف الس��ائح الدولي حس��ب ما أوضحته 
ف��ي بداية المق��ال..! هن��ا نج��د أن هاتين 
الفئتي��ن تش��كل م��ا ال يقل ع��ن 25 % من 
أن  ك��ون  الس��ياحية  االحصائي��ات  نس��ب 
يت��م حصره��م عب��ر التأش��يرة الس��ياحية 
الممنوحة لهم أثناء دخولهم إلى الس��لطنة 
عب��ر منافذ حدودية تش��رف عليها ش��رطة 
عمان السلطانية، وهو أمر اجده غير دقيق 
احصائي��ًا ف��ي ظل غي��اب تتطاب��ق الربط 
اإلحصائي بين نوعية التأش��يرة الممنوحة 
وعنوان إقامة الس��ائح وبيانات اس��تخدامه 
لش��ريحة اتصال معينة واستئجاره لمركبة 
أو شرائه جولة س��ياحية عبر مكتب خدمات 
س��ياحية حتى يتبي��ن لنا مق��دار ما صرفه 

السائح المحتمل في السلطنة !

أشرعة...
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مسقط - العمانية 

بمباركة ســامية من حضرة صاحب الجالة 
الســلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه 
اهلل ورعــاه، اســتقبل عبــد العزيز بــن محمد 
الرواس مستشــار جالة الســلطان للشــؤون 
الثقافية بمكتبه مؤخرا، رئيس وأعضاء المركز 
العربــي لإلعام الســياحي بحضــور عدد من 
الرواد في اإلعــام العماني والعربي لتكريمه 
بجائــزة رجــل التــراث العربي لعــام 2017م 
وقبلهــا الرواس شــاكرا للمركــز جهوده في 
خدمة التواصــل الســياحي والتعريفي بكنوز 

التراث العربي في مختلف الباد العربية .
وأعرب عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار 
جالة السلطان للشــؤون الثقافية عن شكره 
وتقديــره للمركز العربي اإلعامي الســياحي 
على اختياره لجائزة رجــل التراث العربي لعام 
2017 ، مشــيرا الــى ان هــذا التكريــم يأتي 
نظيــر الفكر القيادي لحضــرة صاحب الجالة 
الســلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه 
اهلل ورعــاه، وتكاتــف الشــعب العمانــي منذ 

النهضة المباركة .

احــتفاء
وأكد فــي تصريح له؛ ان الســلطنة تحتفي 
بالتراث العماني، مشيرا الى ان الفكر السياسي 
هو بناء أفكار واجيال تحب وتفخر وتتعاون مع 
بعضها البعض ومجتمعاتنا تســتحق ان تجد 
الســلم والوئام واألمان . داعيا اهلل ســبحانه 
وتعالــى ان يحفظ جالة الســلطان المعظم، 
حفظة اهلل ورعاه، وان يمتعه بالصحة والعافية 
الذي جعل من عمــان نموذجا نعتز ونفخر ان 

ننتمي اليها .
وقــال الدكتــور ســلطان اليحيائــي رئيس 
المركــز العربي لإلعام الســياحي ان المركز 
الــذى قــارب أن يتم عامــه العاشــر قد حفل 
بعشــرات األنشــطة والفعاليــات التي حققت 

له مكانــة مرموقة فــي الــدول العربية على 
مختلف المســتويات الرســمية والمؤسســية 
والجماهيريــة في كل من اإلعام والســياحة 
حيث يقوم المركز من خال مراكزه المنتشرة 
في خمــس عشــرة دولـــة عربيــة بالتعريف 
إعاميا بالمقومات الســياحية لدولنا العربية 
واإلمكانــات المتوفرة فيها تحقيقا لتنشــيط 
الســياحة البينيــة العربيــة وتقديــم صــورة 
ايجابيــة مؤثــرة من خــال وســائل اإلعام 
المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة والرقمية 
ووســـائل التواصـل االجتماعي المتعددة عن 
الســياحة العربية تكون متاحــة لجمـيع أنحاء 
العـالم. وأضاف في كلمته، إن المركز يســعى 
من خال فعالياتــه للتواصل مع جميع وزارات 

الســياحة العربيــة فــي كل دولة علــى حدة 
وبشكل جماعي في مؤتمرات واجتماعات وزراء 
الســـياحة العرب، للتعرف بالمعطيات والرؤية 
الرسمية للعمل السياحي ومضاهــاتها برؤى 
العاملين على أرض الواقع للوصول الى الرؤية 

الشاملة المتـكاملة للسياحة العربية.

مسابقة 
وأكــد اليحيائــي أن مــن أنشــطة المركــز 
العربــي لإلعــام الســياحي »جائزة أوســكار 
اإلعــام الســياحي العربي »، وهي مســابقة 
ذات شــقين: األول إعامــي يتعلــق بالتناول 
اإلعامي للموضوعـات الســياحية في اإلعام 
العربي بكل وســائله، وذلــك لتحقيق الترويج 

لهذا الفرع المهم من اإلعام، والذي يتشرف 
المركــز أن يكون من أوائل المبرزين له حتى 
أصبح تخصــصا من تخصصات اإلعام يدرس 

في الجامعات والمعـاهد العلمـية لإلعــام. .
أما الشــق الثاني فيتعلق بالجهات الداعمة 
للعملية الســياحية على الســاحة العربية من 
مؤسسات ومنشآت وشــخصيات داعمة لهذا 

المجال.
وأشــار إلى أن هــذه المســابقة التي بدأت 
بجائزتيــن فقط تطــورت حتى وصلــت حاليا 
الى أربعة وعشرين فرعا من الجوائز، ويشارك 
المصوتون فيها إلكترونيا على موقع المركز، 
ووصــل عــدد المصوتين هــذا العــام الى ما 

يقارب مليون مشارك.
إن   : بالقــول  كلمتــه  اليحيائــي  واختتــم 
الجائزة األعلى في هذا األوســكار هي الجائزة 
الممنوحــة لشــخصية عربيــة لهــا بصمات 
واضحة في خدمــة التراث اإلنســاني العربي 
بــكل مكوناته، ونحــن اليـوم نجتمــع لنتوج 
هذه الشخصية، وهي بالفعل متوجة بالعطاء 
واإلنجاز الذي ارتبط باســمها طوال مســيرة 
امتــدت نصف قرن مــن الزمان، عبــد العزيز 
بن محـمد الرواس مستشــار جالة السلطان 
للشؤون الثقافية الذي يحمل اللقب السادس 

في تتويج رجل التراث العربي .
يذكــر أن عبــد العزيــز بن محمــد الرواس 
مستشــار جالة السلطان للشــؤون الثقافية 
حاصــل علــى الدكتــوراه الفخرية مــن اتحاد 
دورات  وتلقــى  1991م،  العــرب  المؤرخيــن 
تدريبيــة مكثفة وشــاملة في مجــال اإلعام 
واالتصــال الجماهيــري، وتــدرج فــي مهامه 
الوظيفية، فقد عمل مساعدا لوالي ظفار، ومن 
ثــم ضابط إعام ظفــار، بعدهــا أصبح مدير 
إعام ظفار، كمــا عمل مديرا عامــا للعاقات 
العامة واالتصــاالت الخارجية بــوزارة اإلعام 
بمســقط، ومن ثم تــم تعيينه وكيــا لوزارة 

اإلعــام للشــؤون اإلعامية، ثــم أصبح وزيرا 
لإلعام وشــؤون الشــباب، عقــب ذلك أصبح 
وزيــرا لإلعام، حيــث تقلد منصب مستشــار 
جالة الســلطان للشؤون الثقافية منذ 2001 
وحتــى اآلن، كمــا أن معاليــه هــو المتحدث 
الرسمي باســم القمم الخليجية المنعقدة في 
مســقط خال )نوفمبــر 1985( و)ديســمبر 
1989م( و)ديســمبر 1995(، وغيــر ذلك من 

االنجازات.

تنشيط االعام السياحي 
وتــم خــال اللقــاء بيــن مستشــار جالــة 
الســلطان للشــئون الثقافية ورئيس وأعضاء 
مركز االعام الســياحي بحث ســبل تنشــيط 
اإلعام الســياحي والتراثي وتنمية الســياحة 
البينيــة العربية بيــن مختلف بلــدان الوطن 
العربــي وأهميــة دور اإلعــام فــي النهوض 

بالقطاع السياحي.
وحصدت الســلطنة ســت جوائز من جوائز 
المركــز العربي لإلعام الســياحي تمثلت في 
جائــزة لقب رجل التراث العربي التي توّج بها 
عبد العزيز بن محمد الرواس مستشــار جالة 
الســلطان للشــؤون الثقافية وجائــزة أفضل 
شــخصية رائدة فــي مجال الســياحة العربية 
وتــوّج بهــا مهــدي بــن محمــد العبدواني 
الرئيس التنفيذي للشــركة الوطنية للعبّارات 
وجائــزة أفضــل برنامــج إذاعــي عربــي عن 
الســياحة المحلية أو العربية وفاز بها برنامج 
“ في رحاب المســاء” من إذاعة سلطنة عمان 
، وجائــزة أفضل ناقــل جوي داعم للســياحة 
العربيــة والمحليــة التــي فــاز بهــا الطيران 
العمانــي، وجائــزة أفضل لقطــة مصورة عن 
الســياحة المحلية أو العربية فاز بها المصور 
العماني عمر بــن عبداهلل الشــعيلي، وجائزة 
اإلعام الخاصة لفئة اإلعام اإللكتروني التي 

فازت بها صحيفة الحدث اإللكترونية.

االستعداد لموسم الشتاء
يش��كل الموس��م الس��ياحي الش��توي أهمية خاصة لبل��دان مثل 
الس��لطنة، خاصة في ظل تحس��ن الطقس في أغل��ب المحافظات 

والمواقع السياحية، منذ شهر أكتوبر إلى إبريل تقريبا.
ولعل��ه م��ن المناس��ب وضع خطة تس��ويقية للموس��م الش��توي 
بالتعاون مع المؤسس��ات الس��ياحية س��واء الفنادق أو المخيمات في 
ربوع الصحراء، وكذلك الش��ركات السياحية مع عمل برامج تتوافق 

والموسم الشتوي الذي يحرك الكثير من المواقع السياحية.
فعلى سبيل المثال عمل أس��ابيع سياحية في حواضر المحافظات 
كل أس��بوع، يت��م من خاللها تنظيم فعالي��ات تقليدية وبيع األكالت 
العمانية بالتعاون مع األهال��ي والمطاعم وعمل جوالت في المواقع 
الس��ياحية والتراثية، وتعري��ف الزوار من داخل الس��لطنة وخارجها 

بالتاريخ واآلثار التي تشتهر بها كل والية أو محافظة.
إن إيجاد أرضية من التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية ومكاتب 
المحافظين في الس��لطنة، س��وف يعزز من الحراك السياحي سواء 
للمحافظات في داخل عمان أو تلك الواقعة على الس��احل، من خالل 

عمل أنشطة بحرية جاذبة للسياح.
إن اس��تغالل الموس��م الس��ياحي الش��توي مهم للغاي��ة من أجل 
حراك س��ياحي، يسهم في جعل السياحة مساهما فاعال في التنويع 
االقتص��ادي، خاصة م��ع االعتماد عل��ى الس��ياحة الداخلية كمحرك 
أساس في هذه الفترة التي يمر بها االقتصاد العالمي بركود نتيجة 

هبوط أسعار النفط.

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

فازت ســفينة البحرية السلطانية العمانية »شــباب عمان الثانية« بالمركز األول في سباق السفن الشراعية الطويلة 
لبحــر البلطيــق لهذا العام من بين )104( مائة وأربع ســفن شــراعية. وذلك في إطار رحلتها الدولية الثالثة »شــراع 
info@wejhatt.comالصداقة والسالم«.       »العمانية«

ُكرم من قبل المركز العربي لالعالم السياحي بجائزة رجل التراث العربي 

الرواس: السلطنة تحتفي بالتراث العماني نظير فكر جالة السلطان 
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أكثر من 80  متدربا كل سنة أكاديمية وتوفير 50 فرصة عمل

الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية توقع اتفاقية مساهمي أكاديمية عمان للطيران
مسقط ــ 

احتفــل مؤخــرا بتوقيع اتفاقية مســاهمي 
أكاديميــة عمــان للطيــران والتــي تشــرف 
على تنفيــذه الهيئة العمانية للشــراكة من 
أجــل التنمية بالشــراكة مع شــركة ايرباص 
لتنميــة  العمانيــة  والشــركة  هيلكوبتــرز 
وشــركة  )تنميــة(  الوطنيــة  االســتثمارات 
الحصــن لاســتثمار وصندوق تقاعــد وزارة 
الدفاع وذلــك تحت رعاية الدكتــور علي بن 
مســعود الســنيدي وزير التجــارة والصناعة 
ورئيس مجلس أمناء الهيئة وبحضور محمد 
بــن ناصر الراســبي آمين عــام وزارة الدفاع 
ونائب مجلس أمنــاء الهيئة وأعضاء مجلس 
بالشــركات  والمعنيين  والســفراء  الشــورى 

المساهمة والجهات اإلعامية .
وقع االتفاقيــة من جانب الهيئــة الدكتور 
ظافر بــن عوض مرعــي الشــنفري الرئيس 
ايربــاص  شــركة  جانــب  ومــن  التنفيــذي 
هيلكوبترز بين بريدج نائب الرئيس التنفيذي 
لألعمال التجارية العالمية بالشركة، والشيخ 
راشــد بن سيف الســعدي الرئيس التنفيذي 
االســتثمارات  لتنميــة  العمانيــة  للشــركة 
الوطنية "تنمية"، ومن جانب شركة الحصن 
لاستثمار وقع أسامه مريم الرئيس التنفيذي 
للشــركة ، ومن جانب صنــدوق تقاعد وزارة 
الدفاع العقيد الركن بحري ســعيد بن محمد 

االسماعيلي مساعد مدير عام الصندوق .

مطار صحار 
وتعد أكاديميــة عمان للطيــران المنبثقة 
مــن برنامــج الشــراكة مــن أجــل التنمية 
والتي ســتتخذ من مطار صحار مقرًا لها أول 
مؤسســة متخصصة في مجال التدريب على 
الطيران في السلطنة والتي ستنفذ بالتعاون 
 Airbus( مع شــركة إيربــاص هيليكوبتــرز
Helicopters( أحــدى شــركات مجموعــة 
ايرباص وأحد أهم أكبر الشــركات األوروبية 
المختصــة في مجــال الطيران حــول العالم 
وشركة ســي آ إي ) CAE( الرائدة في مجال 
التدريب على الطيران المدني ، والتي تمتلك 
مايقارب 160 موقع تدريبي في أكثر من 35 

دولة حول العالم.
وســتختص األكاديمية بتقديــم التعليم و 
التدريــب  على الطيران المدني والعســكري 
للكــوادر الوطنية واإلقليميــة بهدف تخريج 
كــوادر متخصصــة حاصلــة علــى رخصــة 
طيــران النقل الجــوي )ATPL( الصادرة من 
 ،)EASA( وكالة ســامة الطيران األوروبية
والتي تتيح لهم ممارســة مهنة الطيران في 

الخطوط المحلية والعالمية.
حيــث ستســتقبل األكاديميــة فــي الربع 

األخير من العام الجاري أول دفعة من الطلبة 
لدراسة الســنة التأسيسية بجامعة السلطان 
التعــاون الموقــع  قابــوس بموجــب عقــد 
بيــن الهيئــة والجامعة، والــذي على ضوئه 
اســتحدثت الجامعة منهج تأسيســي خاص 

لطلبة أكاديمية عمان للطيران.

تطوير 
عمــان  أكاديميــة  مشــروع  وســيضطلع 
للطيــران بــدور هام فــي تنميــة االقتصاد 
الوطنــي للســلطنة من خــال تطوير قطاع 
الطيــران المحلي وتخريــج طيارين بمهارات 
عاليــة  فضــًا عــن دورهــا في المســتقبل  
بسد حاجة منطقة الشــرق االوسط للكوادر 
المتخصصــة في مجال الطيــران وذلك وفقًا 
لما أشــارت إليه الدراسات الحديثة إلى حاجة 
منطقة الشــرق االوســط إلى أكثــر من 30 
الف طيار خــال األعوام العشــرين المقبلة. 
حيث من المتوقع أن تســتقطب األكاديمية 
مــا ال يقل عــن 80 متدربا في كل ســنة من 
داخل وخارج الســلطنة. كما ســتلعب  شركة 
CAE الشريك األستراتيجي والمشغل الفني 
للمشروع دور مهم في تســويق األكاديمية 
إقليميــًا وعالميــًا مــن خال شــبكة تدريب 
الطيــران العالمية المملوكة للشــركة حول 
العالــم مما سيســهم فــي إنعــاش الحركة 

االقتصادية للسلطنة.
كمــا ســيكون لألكاديميــة دور مهــم في 
إنعــاش الحركة التشــغيلية لمطــار صحار و 
اســتقطاب االســتثمارات الخارجيــة وتوفير 
فــرص عمل تتراوح إلــى 50 وظيفة مختلفة 

في اإلكاديمية.
حيث سيتم بناء مبنى االكاديمية بمساحة 

تتــراوح 4000 متــر مربع بقدرة اســتيعابية 
تتراوح 150 متدرب ، تضم حضيرة للطائرات 
بمســاحة تتــراوح 3000 متر مربع وســكن 
طابي بمســاحة ما يقــارب 4000 متر مربع 
باإلضافــة إلــى  بــرج للمراقبة  وممــر عبور 
االنشــائية  االعمــال  وســتبدأ   ، للطائــرات 
للمشــروع بمشــيئة اهلل في الربع األخير من 
عــام 2017م. وســيتم تجهيــز األكاديميــة 
بأحــدث المواصفــات والمعاييــر ووســتزود 
بعدد تسعة طائرات ذات محرك واحد وأربعة 
طائــرات ذات محركيــن مخصصــة لغــرض 

التدريب على الطيران وأجهزة محاكاة.

شراكة 
وصرح الدكتور علي بن مســعود السنيدي 
وزيــر التجــارة والصناعــة ورئيــس مجلس 
أمنــاء الهيئــة بــأن أهميــة هذا المشــروع 
تكمن في أنه األول من نوعه في الســلطنة 
قائــْا : أن هــذه االتفاقيــة الهامــه تجســد 
الســلطنة  بيــن  االســتراتيجية  الشــراكة 
والشــركات المســاهمة وأنــه ســوف يكون 
لهذه االكاديمية دور في رفد قطاع الطيران 
المحلي بالطيارين سواء في القطاع المدني 
أو العســكري، فضًا عن كونها صرح تدريبي 
تعليمــي هــو األول من نوعه في الســلطنة 
سوف يسهم ان شــاء اهلل  في تعزيز القطاع 
التعليمي من خال اســتحداث منهج دراسي 
جديد في مجال التدريب على الطيران والذي 
يلبــي حاجــة مؤسســات الطيــران المحلية 
واإلقليمية لكوادر بشــرية متخصصة وذات 
كفــاءة عالية في مجال الطيــران، ونأمل من 
خال هذا المشــروع أن تكون السلطنة هي 
الوجهــة األولى للدول المجــاورة واإلقليمية  

لاستفادة من الخدمات التدريبة والتعليمية 
في مجـال الطــيران.

وأختتم السنيدي قائا بأنه من حسن الطالع 
أن يتم التوقيع بالتزامن مع احتفال الســلطنة 
بيــوم 23 يوليــو المجيــد ، ليكــون إضافــة 
جديدة لمنجزات النهضة المباركة التي أرسى 
دعائمهــا حضرة صاحــب الجالة الســلطان 
قابوس بن سعيد المعظم - حفظه اهلل ورعاه. 
وعلى هامــش الحفل وقعــت أكاديمية عمان 
للطيــران اتفاقية تدريب مع الطيران العماني 
، حيــث تنطــوي هــذه االتفاقية علــى تقديم 
أكاديمية عمــان للطيران التدريــب الازم لـ 
48 طيار سنويًا من منتسبي الطيران العماني 
عِوضًا عن ابتعاثهم إلى الخارج للتدريب على 

الطيران.

تعاون
ورحــب الدكتــور ظافــر بن عــوض مرعي 
الشــنفري باالتفاقيات الموقعــة والتي تعد 
انطاقــة حقيقة لبرنامج الشــراكة من أجل 
التنمية لخلق شراكات استثمارية جديدة مع 
كبرى الشــركات الرائدة حــول العالم، حيث 
قــال: نحن ســعداء بتوقيع هــذه االتفاقيات 
وهذا التعاون والشــراكة االستراتيجية بين 
المؤسســات لنقل أكاديمية عمان للطيران 
إلى مرحلــة متقدمة والتي تأتــي تزامنًا مع 
احتفاالت الســلطنة بيوم النهضة المباركة،  
كما نحن ســعداء بهذا  التعاون مع شــركة 
تعــد حافــزًا  والتــي  ايربــاص هليكوبتــرز 
اســتراتيجيًا لتعزيز مكانة الســلطنة عالميًا 
فــي مجــال الطيران والبــدء علــى االعتماد 
على الذات وعلى الموارد المحليةوســتكون 
لاكاديميــة بمشــيئة اهلل دور مهــم فــي 

اســتقطاب متدربين من الخــارج وباالخص 
من الــدول المجاورة مما يســهم في تعزيز 
القطاعات التنموية بالسلطنة وبناء اقتصاد 
قائم على المعرفة.  كما أضاف: نشــكر كافة 
الشــركات المســاهمة والشــركات الداعمة 
الســلطاني   الجــو  ولســاح  لألكاديميــة 
العماني والطيــران العماني والهيئة العامة 
للطيران المدني والشركـــة العمانية إلدارة 
المطــارات ووزارة القــوى  العاملــة وجامعة 
الســلطان قابوس على ثقتهــم بأكاديمية 
عمان للطيران والتــي تمثل باكورة التعاون 
والشــراكة االســتراتيجية بين المؤسســات 

الحكومية والعالمية.

أهمية خاصة
بدوره قال العقيد الركن بحري، ســعيد بن 
حمد اإلسماعيلي، مساعد مدير عام صندوق 
المشــروع  لهــذا  إّن  الدفــاع،  وزارة  تقاعــد 
أهميــة خاصة في نوعه للســلطنة بشــكل 
عام، ولصندوق تقاعد الوزارة بشــكل خاص، 
حيث يعد المشــروع أحد المشــاريع الحيوية 
التي تخــدم المتطلبــات الوطنيــة للمرحلة 
القادمة من تعزيز للقدرات الوطنية وتدريب 
الطيارين على تراخيص دولية معتمدة على 
أرض الســلطنة وكذلــك فتح اإلســتثمارات 
األجنبية والشراكات مع بيوت الخبرة العالمية 
والمتخصصة فــي مجال تدريــب الطيارين. 
عــاوة على ذلك ســتقوم هــذه األكاديمية 
بتزويــد ودعــم متطلبات جهات إســتقطاب 
الطيارين محليًا وإقليميًا، لذلك كان صندوق 
تقاعد وزارة الدفاع الوزارة حريصًا للمشاركة 

في هذا المشروع.
كمــا قال أســامه مريم الرئيــس التنفيذي 
لشــركة الحصــن لألســتثمار )وهي شــركة 
استثمارية مساهمة مغلقة بين حكومة عمان 
وقطر( : تهدف هذه الشــراكة االستراتيجية 
مع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية 
إلى إنشاء أول أكاديمية طيران في السلطنة 
تعزيــزًا للتعــاون بيــن الحكومــة والقطاع 
الخاص لتحقيق التنوع االقتصادي في مجال 
التعليم والتدريب. كما ســتلعب األكاديمية 
دورًا اجتماعيًا واقتصاديًا رئيسيًا في الباد 
للمساهمة في خطة التعمين كجزء من رؤية 
الحكومــة العمانيــة 2020م . باإلضافة إلى 
دعم وتطويــر قطاع الطيران في الســلطنة 
مــن خــال إعــداد جيل قــادم مــن مدربي 
الطيــران المحلــي وطياريــن مختصين في 
والعســكري.مضيفًا:  التجاري  الطيران  مجال 
إن موقــع األكاديمية في صحار مع التوســع 
الحالــي للرحات الجوية من طيران الســام 
والخطــوط الجويــة القطرية ســتعمل على 

تعزيز آفاق أعمال ونمو األكاديمية .

مسقط ــ 
نّظــم مركز البحــوث والدراســات للعمارة 
التراثية للهند والدول العربية ودول المغرب 
البريطانية  )ArCHIAM( بجامعة ليفربــول 
بالتعاون مع وزارة السياحة والشركة األهلية 
بمســفاة العبرييــن حلقــة عمل بمشــاركة 
المجتمــع المحّلي وذلك خال الفترة من 19 
إلى 20 يوليو الماضي ، في مسفاة العبريين 
بوالية الحمراء والتي جاءت بعنوان: »تدارس 
أفكار التوظيف السياحي مع المجتمع المحلي 
بقريــة مســفاة العبريين بواليــة الحمراء«.  
وتضمنــت حلقــة العمل ثاثة محــاور وهي: 
إعادة تصميم المباني القائمة وإعادة النظر 

في اســتخدامات حارة الشــواء بقرية مسفاة 
العبريين ومخبز قرية مسفاة العبريين. 

وتأتي حلقة العمل بهدف إشراك المجتمع 
المحلــي فــي تبــادل األفــكار ورفــع الوعي 
المجتمعي في الحفاظ على العمارة التقليدية 
وتوظيفها ســياحيًا. وقســمت ورشة العمل 
إلى مجموعات للســماح للمشاركين بتقديم 
مقترحاتهــم وأفكارهــم لعمليــة التوظيــف 
الســياحي.  كمــا قام فريق جامعــة ليفربول 
بإعطــاء لمحــة عامــة عــن الوضــع الحالي 
للمباني من خال عرض الرسومات والنماذج 
والصــور. كما أتيــح للمجموعات فرصة طرح 
األســئلة ومناقشــتها وقام الفريق بعد ذلك 
بإنشاء سيناريوهات تصميم مختلفة للمواقع 

السياحية في مسفاة العبريين.
وتضمنت المجموعات المُشاركة أفراد من 
كافة شــرائح المُجتمع من الشــباب والنساء 
والمجموعات العائلية واألطفال كذلك، وذلك 
لتعريف المجتمع المحلي بالتوجّه األساسي 

لعملية التوظيف السياحي.
جدير بالذكر أن ورشة العمل يقدمها خبراء 
متمرســين من جامعة ليفربول بالتعاون مع 
وزارة الســياحة والشــركة األهلية بمســفاة 
العبريين وتعتمد في تقديمها على األنشطة 
التفاعلية مع المجتمع المحّلي وإشــراكه في 
عملية توظيف المباني األثرية في المســفاة 
فيالقطاع الســياحي نظرا لمــا تحتضنه من 

معالم سياحية متميزة.

حلقة عمل نظمتها جامعة ليفربول بالتعاون مع وزارة السياحة
تدارس أفكار التوظيف السياحي في قرية مسفاة العبريين
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سراييفو - 
تعتد البوسنة والهرسك احدى الدول التي 
تنبض بالحياة، وأهمها ســراييفو وموســتار 
وترافنيــك وبيهاتــش، وحتــى فــي المــدن 
الصغيــرة هناك دائمًا أشــياء مميزة وتبعث 
إلى االهتمام. وكما قيل فإن البوســنة تمتاز 

بالماء والخضرة والوجه الحسن.
العاصمة ســراييفو تنبض بالحياة السيَّما 
في منطقة األســواق باشتشارشــيا وشــارع 
الفرهادية، ومدينة موستار مع الجسر القديم 
فيهــا والذي يعــد تحفة العمــارة من العهد 
العثماني، وعلى بعد بضعة كيلومترات بلدة 
بوتشيتل البلدة الحجرية والحدائق التي على 
شــكل مدرجات، إضافة إلــى مدينة ترافنيك 
والتي تســمى مدينة الــوزراء حيــث التاريخ 
والحضارة العثمانيــة، وقربها مدينة الملوك 
يايتسه حيث شــاالت بليفا الرائعة الوحيدة 

في العالم التي تقع ضمن المدينة.

تنوع ثقافي وتاريخي
بمزيج مــن التنــوع الثقافي حيــث يمكن 
للســياح الشــعور بأنهم في عاصمة النمسا 
فيينا تارة وفي اسطنبول العاصمة التاريخية 
لتركيا تــارة أخرى. يمكنــك أن تاحظ تأثير 
العمــارة العثمانيــة فــي شــوارع األســواق 
واألبنية والتي تســمى تشارشيا، إضافة إلى 
وجود األبنيــة على الطراز النمســاوي والتي 
شــيدت خال عهد اإلمبراطورية النمساوية 
الهنغارية، وأيضًا القاع والحصون والجسور 
القديمة والتي شيدت خال تعاقب الحضارات 

العثمانية ثم النمساوية الهنغارية.

تنوع ديني
يمكنــك أن تســمع المــؤذن ينــادي إلــى 
الصاة في المساجد ســواء ضمن المدن أو 
في األرياف، وفي الوقت نفسه صوت أجراس 
الكنائــس بمختلــف طوائفها، حيــث يطلق 
بعض الناس على ســراييفو تســمية مدينة 

القدس في أوروبا.

آمان البوسنة
تحولت البوســنة والهرســك بســرعة إلى 
وجهة ســياحية معروفة فــي العالم ويزورها 

اليوم الكثير من السياح ورجال األعمال.
بالنســبة لألمان في هذا البلــد، بعد الحرب 
فــي  والهرســك  بالبوســنة  عصفــت  التــي 
تسعينيات القرن الماضي لم يسجل أي نشاط 
إجرامي قد يهدد السياح وإقامتهم في الباد. 

يسهر على حماية األمن في البوسنة والهرسك 
العديــد من األجهــزة األمنيــة، باإلضافة إلى 
جهاز حماية الخدمة المدنيــة واإلنقاذ وكلها 
دائمًــا متوفرة لخدمة الســياح في البوســنة 
والهرســك. وموضوع السياحة حساس للغاية 
ومهم بالنســبة لحكومة البوســنة والهرسك 
لذلك فقــد أولت اهتمــام بالغ علــى القضايا 
األمنية واألنشطة التي قد تهدد السياح، ووفًقا 
لتقرير األمم المتحدة فإن البوسنة والهرسك 
تنتمــي إلى مجموعة مــن 10 دول في العالم 
التي لديها أعلى نسبة نمو سياحي )ولكن هذا 
ال يعنــي أنه ال يجب عليك توخي الحرص أثناء 

وجودك في هذا البلد(.

كرم ضيافة ولطافة
علــى الرغم مــن التنوع الثقافــي والديني 
في البوســنة والحــرب األهليــة التي حدثت 
فيهــا إال أن البوســنيين اســتطاعوا االبتعاد 
عن مشــكات الماضي، حيث تجد االبتسامة 
وحســن االســتقبال والضيافة من الشــعب 
البوســني والســيَّما فــي األريــاف. كمــا ان 
البوســنيون لطفــاء مــع الســياح ويحاولون 
تقديم كل ما يرضي الســياح رغــم ان اللغة 
تعد مشــكلة في التواصل بين البوســنيين 
والســياح حيــث ال يتقــن البوســنيين اللغة 
االنجليزيــة االمر الــذي يحتــاج البعض الى 

مترجم او مرشد سياحي مرافق.

طبيعة رائعة
عند زيارتك للبوسنة فإنه من المستحيل أن 

ال تعشق هذه الطبيعة الخابة، حيث الجبال 
الخضــراء والتــي تتخللهــا األنهــار الملونة 
بــاألزرق واألخضــر، ثــم الشــاالت الرائعــة 
واألوديــة المذهلــة والبحيــرات والمحميات 
الطبيعية. إضافــة إلى وجود القرى التاريخية 
التي يحافظ ســكانها على لباسهم وأسلوب 
حياتهــم التقليــدي، ومنهــا قريــة لوكومير 
وبوكشــكو حيث البحيرة المائية التي تحيط 
بهــا األكــواخ ويقوم اهــل القريــة بتقديم 
الوجبــات للــزوار بمبالغ رمزية. وبوكشــكو 
منطقة جبلية علو ارتفاع اكثر من 1700 متر 
عن ســطح البحر تقريبا ويقطنها رعاة للغنم 
والبقر وهي قرية صغيرة وتمتاز بالجو البارد 

والطبيعة الخابة.

أرض المغامرة
في البوســنة الطبيعة متنوعــة حيث الجبال 
الرائعــة والتــي يمكــن فيها ممارســة هواية 
صعود أو تسلق الجبال وركوب الداجات الجبلية 
أيضًا تجربــة الطيران بواســطة المظات أو 
الطيران الشــراعي، حيث يمكنك االبتعاد عن 
االزدحام واالســتمتاع بالهدوء. باإلضافة إلى 
األنهار التي تمكنك من خوض مغامرة رافتينج 

أو التجديف حيث التشويق واإلثارة.

أطعمة طازجة
باإلضافــة إلى الفطائــر المتنوعة والكباب 
البوسنيالشــهير، يتوفر في البوســنة اللحم 
المقــدد والســجق والجبــن الخــاص بــكل 
منطقة، أيضًا الخروف المشوي على الطريقة 
البوســنية. ويحــب البوســنيون اكل اللحــم 
فيشكل الوجبة الرئيســيّة للطبق البوسني 

مع الخبز بجانب بعض الوجبات مثل البيتزا.
قهوة بوسنية

شــرب القهوة هو العمود الفقري للبوسنة 
والهرســك في الحياة االجتماعيــة، االنطباع 
األول عندما تتذوق هذه القهوة أنها تشــبه 
القهــوة التركية ولكن البوســنيين يصرون 
على أنها مختلفة، وهذا صحيح ألنها ليســت 
ثقيلة وســوادها ليس قاتمًا، وعادات تقديم 
القهوة في فنجان من السيراميك مع الركوة 
النحاســية على طبق نحاســي ويوضع معها 

مكعبات السكر التي تغمس بالقهوة.

أسعار رخيصة
تعد البوســنة والهرسك واحدة من أرخص 
دول أوروبا، وســراييفو من أرخص العواصم 
األوروبيــة، وأيضًــا بقيــة المــدن، تكاليف 
اإلقامة والسياحة رخيصة بالمقارنة حتى مع 

الدول المجاورة مثل كرواتيا.
فمثــا يمكنــك تنــاول وجبة مــن الكباب 
البوســني وتدفع 5 مــارك بوســني )2 يورو 
تقريبا( إضافة إلى األســواق حيث التذكارات 
والمصنوعات النحاســية والفضيات واألنتيكا 
والســجاد وغيرها من األشــياء مع مســتوى 
حرفية مدهش. كما أســعار الفنادق والشقق 

الفندقية رخصية مقارنة مع األسعار العالمية 
فــي أروربــا، فقيمــة غرفة في فنــدق خمس 
نجوم ال تزيد مثا عن 50 رياال والشقة بعدد 

3 او 4 غرف ال تريدة عن 150 يورو تقريبا.
ويمكن استئجار سيارة مع سائق لمدة يوم 
كامل بمبلغ 100 مارك بوسني او 150 تقريبا 

وتتفاوت األسعار حسب بعد المكان تقريبا.

تشهد اقباال سياحيا خليجيا في موسم الصيف

البوسنة
الماء والخـضرة والوجه الحسن 
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تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص في الترويج للمملكة كوجهة سياحية

المنامة - العمانية- فانا 
الهويــة   2016 ابريــل  فــي  بإطاقهــا 
الســياحية الجديــدة تحــت شــعار "بلدنــا 
بلدكم"، تســعى مملكــة البحريــن ممثلة 
بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة 
لتطوير القطاع الســياحي واالرتقاء به لرفع 

مساهمته في االقتصاد الوطني.
ويعتبــر تطويــر القطــاع الســياحي فــي 
المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة، 
التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير 
البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز 
القطــاع الخــاص الذي يدعــم جهودها في 

الترويج للباد كوجهة سياحية.
الجديــدة  الســياحية  الهويــة  وأطلقــت 
للبحريــن بناء على 4 أســس ترتكــز عليها 
اســتراتيجية تطوير قطاع الســياحة، أولها: 
تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار 
البحرين الدولي وميناء خليفة بن ســلمان، 
اضافة الــى تطويــر المرافــق البحرية من 
أجل اســتقطاب اليخوت الخاصة من الدول 
المجــاورة، وثانيــًا : الجــذب الســياحي من 
خــال اقامة فعاليــات دائمة فــي البحرين 
من خال تطوير مركــز البحرين للمعارض 
من أجل اســتيعاب عدد أكبر من الفعاليات، 
وثالًثا : تطوير المرافق الســياحية للســكن 
ســواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق 
سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة 
والضيافــة. ورابعًا: وضع الســائح الخليجي 
في مقدمة اهتماماتها وتنشــيط الســياحة 
العائلية ومن ثم توسيع الدائرة الستقطاب 

السياح من الدول األخرى.

مـــبادرات 
وتقــوم البرامج والمبــادرات التي تتبناها 
الهيئة لتنفيذ االســتراتيجية على التسويق 
والترويــج الســياحي مــن خــال الجــذب 
الســياحي عبــر روزنامة مليئــة بالفعاليات 
والمهرجانات وتطوير المقاصد الســياحية 
واقامــة المعارض والمؤتمــرات، باإلضافة 
إلى الضيافة الفندقية والحفاظ على الجودة 
فيهــا والفنــادق المســتقبلية إلــى جانب 
تســهيات الدخول إلى المملكة من خال 
رحات الطيران والبواخر الســياحية وجسر 
الملك فهد. كما تسعى الحكومة بالشراكة 
مــع القطــاع الخاص الــى إبــراز اإلمكانات 
الســياحية في المملكــة والعمل على إنتاج 
المزيد مــن البرامج الترويجيــة، فضًا عن 
مشــاركة جميع الجهات المعنية في عملية 
التخطيــط الســياحي ضمن رؤيــة وطنية 
تهــدف إلــى تنويــع المنتج الســياحي بما 
يتناســب مع متطلبات األســواق السياحية 
وجــذب أنظار المســتثمرين إلــى المملكة 
عبر تقديم الحوافز المشجعة لهم ومن ثم 
جذب الســياح والشركات السياحية لتنظيم 

رحات للبحرين.
وتشكل السياحة في البحرين 4ر3 بالمائة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتخطط 
المملكــة لمضاعفة الرقم خال الســنوات 

الثــاث المقبلــة ليصل إلــى 6 بالمائة من 
الناتج المحلي.

ووفقــا ألحــدث اإلحصائيــات الرســمية ، 
تبلغ مســاهمة القطاع الســياحي البحريني 
المباشــرة بالناتج المحلي اإلجمالي حوالي 
700 مليون دوالر، بزيادة ســنوية نســبتها 
التنميــة  مجلــس  ويتوقــع   . بالمائــة   37
القطــاع  إيــرادات  االقتصاديــة أن ترتفــع 

السياحي في 2020 إلى مليار دوالر.

وظــائف
كمــا يوفر القطاع الســياحي في المملكة 
أكثر من 5ر31 ألف وظيفة، تشكل ما نسبته 
4 بالمائــة مــن إجمالي القــوى العاملة في 
المملكــة. وبلــغ إجمالي االســتثمارات في 
قطاع السياحة والســفر في العام 2015 ما 
مجموعــه 105 مايين دينــار، أي ما يتجاوز 

نسبته 5 بالمائة من مجموع االستثمارات.
وبحسب تقديرات رسمية، من المتوقع ان 
تستقطب البحرين ما مجموعه 2ر15 مليون 
زائــر خال العام المقبــل 2018، مقارنة مع 
3ر12 مليون زائر في العام الماضي 2016، 
بزيــادة ســنوية نســبتها 6 بالمائــة. ومن 
المتوقع ان يســجل العــام المقبل زيادة في 
عــدد مرتادي الفنادق ليصــل االجمالي الى  
9ر1 مليــون شــخص مقابــل 3ر1 مليــون 
شــخص في العام الماضــي 2016، بزيادة 
ســنوية نســبتها 5 بالمائة فيما ســترتفع 
نسبة الليالي الســياحية من 4ر13 بالمائة 
فــي العام 2016 الــى 14 بالمائة في العام 

2018. وتســتهدف هيئة السياحة مضاعفة 
متوســط االنفاق اليومي للســائح الى 100 
دينار يوميا، مقارنــة مع 88 دينارا في العام 
2016، و 72 دينــارا فــي العــام 2015، أي 

بزيادة سنوية قدرها 22 بالمائة .
ومن المتوقــع أن يرتفــع اجمالي االنفاق 
الســياحي في المملكة من 5ر1 مليار دينار 
في العام  2016 ليصل الى 9ر1 مليار دينار 
في العــام المقبــل 2018، بزيادة ســنوية 

نسبتها 6ر3 بالمائة .

7 مكاتب تمثيل سياحي
كما تشمل خطة تطوير القطاع السياحي 
افتتــاح 7 مكاتــب تمثيليــة فــي كل مــن 
المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة 
المتحدة والهند والصين وألمانيا وفرنســا 
وروســيا، حيث من المتوقع ان تساهم خال 
العام الجاري 2017 في استقطاب 200 ألف 
سائح ســعودي و 6ر10 ألف سائح بريطاني 
و 5 آالف ســائح هندي، 2000 سائح فرنسي 
و6ر8 ألــف ســائح ألماني و 5ر3 ألف ســائح 
صينــي، و 2000 ســائح روســي اضافة الى 
اســتقطاب 500 ســائح من النمسا و 350 

سائحا من سويسرا.
وبحسب أبرز الجنسيات التي زارت البحرين 
خال العام الماضي 2016، جذبت المملكة 
اكثر من 7 مايين زائر ســعودي واكثر من 
مليون زائر هندي، واكثر من ربع مليون زائر 
بريطانــي و86 ألــف زائر ألمانــي و 44 ألف 
زائر صيني اضافة الى 19 ألف زائر فرنســي 

و 18 ألــف زائر روســي. واتخــذت المملكة 
عدة خطوات لتســهيل دخول الســياح عن 
طريق خفض قيمة التأشــيرة السياحية من 
25 دينــارا إلــى 5 دنانير فقــط، اضافة الى 
إصدار تأشيرة طويلة األمد لتكون البحرين 
الدولة الوحيدة في منطقــة الخليج العربي 
التــي تمنح تأشــيرة متعددة لمدة ســنتين 
أو 5  ســنوات. كمــا ارتفع عــدد الدول التي 
يســتطيع مواطنوها الحصول على تأشــيرة 
دخول لدى وصولهم مطار البحرين الدولي 

إلى 47 دولة.

توســـعة المطار 
وسيكون مشروع توســعة مطار البحرين 
الدولــي، الذي يعد من أكبر مشــاريع البنية 
االساســية في المملكة، من اكبر الاعبين 
الرئيســيين فــي تعزيــز موقــع البحريــن 
الصعيــد  علــى  ومكانتهــا  االســتراتيجي 
اإلقليمي والدولي في قطاع الطيران والسفر 
والسياحة، وسيرفع من الطاقة االستيعابية 
للمطار إلى حوالي 14 مليون مسافر سنويًا، 

وبالتالي استقطاب اعداد اكبر من السياح.
وكانت أحدث إحصائيــات لهيئة البحرين 
للســياحة والمعــارض قد أظهرت تســجيل 
زيادة في إيرادات الفنادق لتبلغ 2ر3 مليون 
دينــار خال أيــام عيد الفطــر المبارك هذه 
الســنة مــع زيــادة إجمالي مبيعــات الغرف 
لتصل ألكثر مــن 22 ألف غرفة فندقية كما 
ارتفعت اجمالي نســبة إشــغال الفنادق من 
فئــة الخمس نجوم لتصل إلــى 80 بالمائة 
ممــا يعكــس ان البحريــن التــزال الوجهة 
المفضلــة لــآالف من الــزوار مــن منطقة 

الخليج العربي والشرق األوسط،
وخاصة العوائل الخليجيــة والعربية التي 
تفضل المملكة عن غيرها من الدول بفضل 
حســن الضيافة وتنوع المرافــق الترفيهية 
ومقــاه  مطاعــم  مــن  الضيافــة  واماكــن 
ومتنزهات ومجمعــات تجارية واماكن للعب 

األطفال وغيرها الكثير.
وتدرك المملكة جيدا بأن السياحة بشكل 
عام تساهم في توفير جزء من النقد األجنبي 
من خال مساهمة رؤوس األموال األجنبية 
في االســتثمارات الخاصة بقطاع الســياحة 
العقاريــة، والمدفوعات التــي تحصل عليها 

الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للباد.

أخبــار

تولوز »فرنسا« - د ب أ 

أصبح��ت أكب��ر طائ��رة ركاب عل��ى 
مستوى العالم، إيرباص A380، تمثل 
خيب��ة أمل متنامية لش��ركة ايرباص، 
حي��ث تعتزم الش��ركة تقلي��ص إنتاج 
ه��ذه الطائ��رة إل��ى ثمان��ي طائ��رات 
س��نويًا اعتبارًا من ع��ام 2019، وذلك 
ألن شركات الطيران توقفت عن طلب 
المزيد من هذه الطائرات العمالقة من 
الش��ركة. وال يتوقع رئي��س إيرباص، 
ت��وم ان��درس، أن تطل��ب أي ش��ركة 
طيران ه��ذه الطائ��رة العمالق��ة هذا 
العام، وذلك عل��ى الرغم من التطوير 
الذي ش��هده إنت��اج ه��ذه الطائرة في 

اآلونة األخيرة.
وال يح��اول رئي��س الش��ركة تجميل 
أف��ول نجم الطائ��رة A380، حيث قال 
أم��س الخمي��س ف��ي مدين��ة تول��وز 
لي��س مريح��ًا،  الفرنس��ية: »الوض��ع 
الضروري��ة«. بينما  القرارات  س��نتخذ 
تلق��ت الش��ركة الع��ام الماض��ي طلبًا 
بتوري��د 28 نس��خة م��ن أكب��ر طائرة 
في العالم، تراج��ع هذا الطلب إلى 15 
طائ��رة العام الج��اري، وإلى 12 طائرة 

في السنة عام 2019«.

زيادة حركة النقل الجوي 
فـــي كوريا 6.6  %  

سول - العمانية 

ارتفع��ت حرك��ة النق��ل الجوي في 
كوري��ا الجنوبية خ��الل النصف األول 
م��ن الع��ام الج��اري بنس��بة 6 ر6 % 
ويرج��ع ذل��ك لزي��ادة الطل��ب عل��ى 

المسارات الجوية غير الصينية.
والبني��ة  األرض  وزارة  وذك��رت 
االساس��ية والنقل بكوري��ا الجنوبية 
: إن أع��داد ال��ركاب الذي��ن اس��تقلوا 
طائرات تابعة لشركات طيران محلية 
ارتف��ع إلى 08ر53 ملي��ون راكب في 
الفت��رة يناير حتى يوني��و الماضيين 
مقارن��ة ب� 80ر49 مليون راكب خالل 

نفس النصف من العام الماضي.
وقال��ت س��ول وواش��نطن إن ه��ذا 
النظ��ام يه��دف لمواجه��ة التهديدات 
الصاروخي��ة م��ن كوري��ا الش��مالية، 
ولكن بكي��ن تعارض النظام، وتقول 

إنه يمكن استخدامه ضدها.
ومن ناحية أخرى، زادت حركة نقل 
البضائ��ع جوا لتصل إلى 1ر2 مليون 
ط��ن خ��الل النص��ف األول، بارتفاع 
بنف��س  مقارن��ة   % 9ر7  بنس��بة 
الفت��رة م��ن العام الماض��ي، ويرجع 
ذل��ك إلى انتعاش ص��ادرات منتجات 

تكنولوجيا المعلومات.

إيرباص تخفض 
 A 380 إنتاجها من

إلى 8 طائرات سنويا 

ترتكز على 4 أسس في 
استراتيجية تطوير السياحة 

تركز اســتراتيجية البحرين السياحية 
على تطويــر المنشــآت الفندقية قرب 
الســواحل، إضافة إلى عــدد من فنادق 
األربع والخمس نجوم بواجهة بحرينية 
قيد اإلنشاء، مع افتتاح 7 فنادق جديدة 
من فئة الخمس نجوم خال الســنوات 
الثــاث القادمــة، ممــا يعــزز صناعــة 
الســفر والســياحة في المملكة وجذب 
المزيــد مــن الســياح من كافــة بقاع 
العالــم، وزيادة عدد الشــقق الفندقية 

من 18 ألف غرفــة فندقية حاليا لتصل 
الــى 21 ألف غرفة فندقية بحلول العام 
المقبل 2018. كما تتركز اســتراتيجية 
هيئــة البحريــن للســياحة والمعارض 
على توســعة قاعــدة مرافــق الضيافة 
والترفيــه وتنويع الفعاليات الســياحية 
التي تســتهدف كافة أطيــاف المجتمع 
ومختلف الجنســيات من السياح طوال 
العام، اضافة الى استقطاب المزيد من 

االستثمارات السياحية.

افتتاح فنادق جديدة
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91 مليار درهم عائداتها المتوقعة في 2018 

أبوظبي - العمانية – فانا

تنظر دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى السياحة باعتبارها 
أبرز القطاعات الداعمة لتنويــع منظومة التنوع االقتصادي 
التي تنتهجها، األمر الذي يفســر النمو الكبير الذي يشهده 
القطاع مدعومًا بالمزيد من االستثمارات السيما المنتجعات 

الترفيهية والمنتزهات فضا عن الفنادق.
وتوقعت تقاريــر متخصصة صدرت أخيــرا ارتفاع عائدات 
القطــاع الســياحي في دولــة اإلمارات خــال 2017 لتصل 
إلــى 3ر80 مليار درهم بنمو قــدره 14 في المائة ومواصلة 
النمــو فــي 2018 لتصــل إلى نحــو 91 مليار درهــم بنمو 
5ر13 فــي المائــة ثم تزيد نســبة 7ر12 فــي المائة خال 
2019 لتصــل إلــى 102.7 مليار درهم ومــن ثم تصل إلى 
113.9 مليار درهم وفق توقعات 2020. وعزت هذه التقارير 
توقعاتهــا اإليجابيــة للقطاع إلى ما تتمتع بــه اإلمارات من 
اســتقرار سياســي واقتصادي جعلها وجهة رئيسية للسياح 
والمســتثمرين إضافــة إلى مــا تمتلكه من بنية أساســية 

وخيارات متنوعة في صناعة السياحة.
طفرة قياسية

ويرى مراقبون للشــأن االقتصادي فــي دولة لامارات أن 
القطاع سيشهد طفرة قياسية خال عام 2020 الذي يتوقع 
أن يصل عدد الزوار خاله إلى أكثر من 8ر21 مليون ســائح 
إضافة إلى زوار معرض أكســبو الذي يمتد من شهر أكتوبر 
عام 2020 وحتى أبريل من عام 2021 إذ يصل عددهم نحو 

25 مليون سائح وفقا لتوقعات إكسبو 2020.
وتأتي اســتضافة امــارة دبــي لمعرض اكســبو العالمي 
2020 لتشــكل انطاقة جديدة للسياحة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودفعة اســتثنائية لتطلعاتها لحجم وشكل 
قطاعهــا الســياحي وإضافــة مهمــة لتعزيــز جهودها في 
االرتقــاء بالمكانة العالمية التــي تحظى بها وتأكيد قدرتها 
على تحقيق رؤيتها أن تكــون واحدة من أفضل دول العالم 
بحلول عام 2021. وفي السياق نفسه أعدت وزارة االقتصاد 
االماراتيــة أجندة واضحــة تركز على كيفية االســتفادة من 
االبتــكار والتكنولوجيا فــي دعم هذا القطــاع الحيوي وفق 
توجيهــات القيادة ومحددات " رؤية اإلمــارات 2021 " التي 
تؤكد أن االبتكار واإلبداع هما أسلوب حياة ال غنى عنه لدفع 

عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.

رفاهية 
وفي هذا السياق يبدو للمتابع أن القطاع يشهد ازدهارًا ال 
مثيل له معززًا بشــكل رئيسي بالبيئة الداعمة التي وفرتها 
الحكومة لكل ما هو مبتكر ومتميز األمر الذي أثمر اعتمادًا 
واضحًــا على اإلبــداع في المســارات التنمويــة كافة التي 

يسلكها القطاع السياحي.
ويلمــس الزائــر لدولة اإلمــارات ذلك جليًــا منذ وصوله 
بوابات الدخول اإللكترونية في مطارات الدولة ومعايشــته 
وســائل الراحة والرفاهية وتوفير الجهــد والوقت التي يتم 
توفيرها له في كل خطوة من خطوات تجربته الســياحية ما 
يجعل منها تجربة فريدة ليس من الســهل أن تنسى األمر 
الذي انعكس على المراتــب المتقدمة التي حققتها الدولة 
في التنافسية  السياحية وفي أولويات الحكومة لخدمة هذا 
القطاع الحيوي. وفي ظل ذلك كله فإن القطاع مرشــح بقوة 
ألن يشــهد نقات نوعية فيما يتوقع ازدياد أعداد الســياح 
انســجاما مع توســع الطاقة االســتيعابية لقطاعي الطيران 
والفنــادق. وترى اإلمارات أن الســياحة اليــوم أداة لتحقيق 
التفاهــم المتبــادل والتقارب الفكري بين األمم والشــعوب 
.. ومن هنا تأتي مشــاركات دولة االمارات العربية المتحدة 
فــي المعارض الدولية بهدف تحقيــق المزيد من النجاحات 
والفرص لتعريف شــعوب العالــم بالتطــور الكبير الحاصل 
فيها في مختلف المجاالت وجذب المزيد من الســياح ورجال 

األعمال واالستثمارات.

أيقونات سياحية
وتمتلك اإلمــارات عددا من المعالم التــي تمثل أيقونات 
ســياحية ساحرة باتت أحد أهم دعائم القطاع التي ال يمكن 
إيقاف الشغف العالمي المرتبط بزيارتها حيث اإلبهار والتفرد 
فــي طبيعة الخدمات إضافة إلى التنوع الكبير للفنادق الذي 

يجعلها تناسب كافة المستويات واألذواق.
وفي هذا الســياق باتت أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة 

ضمن أكبر المناطق الســياحية إقبااًل في المنطقة مســجلة 
واحــدة من أعلى معدالت اإلشــغال الفندقي على مســتوى 
العالم. وحافظــت العاصمة أبوظبي علــى مكانتها الرائدة 

بين الوجهات السياحية في الشرق األوسط.
وحافظــت امــارة دبي علــى مركزهــا المتقــدم كوجهة 
استثمارية وسياحية وحّلت في المرتبة الرابعة على مستوى 
العالــم من ناحية أعداد الزوار لليلة واحدة من مختلف أنحاء 
العالم خال العام 2016 بعد بانكوك ولندن وباريس وقبل 

نيويورك، وفقا لبيانات " ماستر كارد ".

تجاوز التحديات التقليدية 
ويــدرك المتابعــون أن دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
تجاوزت التحديات التقليدية التي تصطدم بها الدول الراغبة 
فــي تطوير صناعة الســياحة، فيما كفلت التنمية الشــاملة 
التي شهدتها فتح أبواب البيئة السياحية المناسبة وشجعت 
رؤوس األمــوال والمســتثمرين على تطوير اســتثماراتهم، 
وتحظــى اإلمارات اليــوم بالنصيب األوفر من أعــداد الزوار 
الدوليين للمنطقة مســتحوذة على 25 في المائة منهم ما 
يعني تزايد جاذبيتها. وتعمل شركات الطيران المحلية التي 
صنف اثنان منها ضمن أفضل شــركات الطيران في العالم 
على تأمين شبكة رحات شديدة الكثافة ما ينعكس بشكل 

ملحوظ على النتائج السياحية.
ورجــح تقريــر المجلس الدولي للســياحة أخيــرا ــ الذي 
ـ أن تســتقبل منطقة  يتناول أداء قطاع الســياحة العالميـ 
الشرق األوسط ما يناهز 60 مليون سائح تستقطب السوق 

اإلماراتية منهم أكثر من 15 مليون سائح.

أخبــار

مسقط-
بدأ الطيران العُماني، الناقل الوطني 
لسلطنة عُمان، تسيير الرحلة اليومية 
الثالث��ة بين كل م��ن العاصمة العمانية 
مس��قط ومومب��اي الهندية ابت��داًء من 

األول من أغسطس الجاري.
ستستغرق الرحلة الجديدة المجدولة 
زهاء س��اعتين وخمس��ين دقيقة حيث 
س��تغادر مط��ار مس��قط الدُول��ي في 
تمامالس��اعة 22.40 لتص��ل إلى مطار 
مومباي في تمام الس��اعة03.00، فيما 
س��تغادر رحلة العودة مومباي في تمام 
الساعة04.05 لتصل إلى مطار مسقط 
الس��اعة05.15،  تم��ام  ف��ي  الدُول��ي 
وتأتي هذه الرحل��ة كإضافة مهمة إلى 
رحلتيالطي��ران العُماني اإلثنتين اللتان 
إذ  مس��قطومومباي؛  بي��ن  يس��يرهما 
تغ��ادر الرحلة األولى في تمام الس��اعة 
01.20 لتصل في تمام الساعة 05.40، 
ف��ي حين تغادر الرحلة الثانية في تمام 
الس��اعة 09.00 لتص��ل إل��ى وجهته��ا 
مومباي ف��ي الس��اعة 13.20، أما فيما 
يخص رحلت��ي العودة؛ فتغ��ادر األولى 
مومباي في تمام الساعة 16.15 لتصل 
إلى مس��قط في تمام الس��اعة 17.30، 
أم��ا الرحل��ة الثانية فمجدول��ة لمغادرة 
مومب��اي ف��ي الس��اعة 06.55 وتص��ل 
 ،08.10 الس��اعة  تم��ام  ف��ي  مس��قط 
علم��ا أن جمي��ع األوق��ات المذكورة هي 

بالتوقيت المحلي.

»موريا« تسهل لمالكي 
الوحدات السكنية في  »هوانا 

صاللة« تحقيق عوائد مالية
مسقط-

نظ��رًا لالقبال المتزاي��د على وحداتها 
السكنية الفاخرة في’هوانا صاللة‘ من 
جانب الزوار والمقيمين في الس��لطنة، 
افتتح��ت موري��ا مؤخ��رًا مرك��ز ’وتيرة‘ 
لخدمات التأجيرلتقديم أفضل الخدمات 
لمالك��ي الوحدات في مش��روعها الرائد 

في محافظة ظفار . 
يوفره��ا  الت��ي  المزاي��ا  وتتضم��ن   
المرك��ز كافة أش��كال خدم��ات التأجير، 
حيث تش��مل إدارة العق��ارات، والتأثيث، 
وخدم��ات  اللوجس��تية،  والخدم��ات 
التنظيف، وذل��ك لتلبية جميع متطلبات 
المالكين والراغبين في االس��تثمار في 
المش��روع وتمكينهم من تحقيق أعلى 
العائدات المالية من عقاراتهم من خالل 
اإلج��ار. ويع��د ’هوانا صالل��ة‘ أحد أبرز 
الوجهات الس��ياحية المتكامل��ة التابعة 
لموريا ف��ي عُمان والت��ي تزيد طاقتها 
االس��تيعابية ع��ن 800 غرف��ة فندقية 
تق��دم خدماته��ا لكاف��ة ال��زوار وعل��ى 
مدار العام. وتواصل الش��ركة توس��يع 
مش��روعها مع وج��ود خط��طٍ إلضافة 

120 غرفة بحلول نهاية 2017.

الطيران العماني يزيد 
رحلة ثالثة إلى مومباي

السياحة أبرز قطاعات التنويع االقتصادي في االمارات

يضم الفندق 196 غرفة فاخرة
»العنوان بوليفارد«.. فخر الضيافة العصرية في دبي 

دبـي-

تعــد العامة التجارية "العنــوان للفنادق 
والمنتجعات" الفاخــرة من "مجموعة إعمار 
للضيافــة"، أول المشــاريع الجديــدة خال 
السنوات الســبع الماضية التي كشفت من 
خــال منتجعها العصري الجديــد "العنوان 

بوليفارد" في قلب مدينة دبي.
ويمثل الفنــدق الجديد إضافة قيّمة إلى 
محفظة "مجموعة إعمار للضيافة" المتنامية 
من وجهــات الضيافة الفاخــرة التي تقدم 
مفاهيم جديدة في قطاع الضيافة وترسي 

معايير غير مسبوقة في تميز الخدمات.
يضم فنــدق "العنــوان بوليفــارد" 196 
غرفة فاخرة، تشمل 116 غرفة "ديلوكس" 
واســعة و44 غرفة من فئة "بوليفارد" و28 
جناحــًا بغرفة نوم واحدة و7 أجنحة بغرفتي 
نوم إضافًة إلى جناح "العنوان" الفاخر الذي 
يوفــر إطــاالت مذهلة على "بــرج خليفة" 

و"دبي فاونتن".
وباإلضافــة إلى ذلك، هنالك 532 شــقة 
فندقيــة بمــا في ذلــك شــقق الدوبلكس 
واثنتين من شقق الـ "بنتهاوس"، كما تتيح 
الشقق الفندقية للضيوف الراغبين باإلقامة 
لفتــرة قصيــرة إمكانيــة االســتفادة مــن 

المرافق المتنوعة التي يحتضنها الفندق.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للعمليات في 
"مجموعــة إعمار للضيافة" كريس نيومان: 

"يمثل "العنوان بوليفارد" تجســيدًا حقيقيًا 
لطموح "مجموعة إعمار للضيافة" نحو رسم 
مامح جديدة للقطاع، فهو احتفالية بتميز 
خدمــات الضيافــة التي نقدمهــا للضيوف 
في دبي، ويمتــاز بطابع المنتجعات الراقية 
في قلــب المدينــة، لتتكامل فيــه األجواء 
الرومانسية الســاحرة للمنتجعات مع مزايا 
ومرافق وخدمات الفنادق الراقية وال شــك 
بأن كل ما في "العنوان بوليفارد" استثنائي، 
بدءًا من الهندســة المعمارية والديكورات 
الداخليــة، مرورًا بإطاالته المباشــرة على 

أبرز معالم المدينة، وانتهاًء بالتزامنا الراسخ 
بتقديــم خدمــات فائقة التميــز تجعل من 
إقامــة الضيوف تجربة ال تنســى على كافة 
المستويات". ويستوحي "العنوان بوليفارد" 
تصاميمه المعماريــة وديكوراته من فنون 
"آرت ديكــو" الهندســية، مقدمــًا لضيوفه 
تجربــة فريدة من نوعها تعكس اإلمكانات 
الكبيــرة والخبــرات المعمقة التــي تتمتع 
بها العامــة التجاريــة "العنــوان للفنادق 
والمنتجعــات" فــي إدارة مشــاريع الفنادق 

والشقق الفندقية متعددة االستخدامات.  

ويتميــز الفنــدق بموقعــه الحيــوي في 
قلب المدينة، ليكــون خيارًا مثاليــًا للزوار 
العالمييــن الــذي يفضلــون التواجــد في 
منطقة قريبة مــن أبرز المعالــم التجارية 
والثقافيــة والترفيهيــة في دبــي، ويمكن 
الوصــول من "العنوان بوليفارد" مباشــرة 
إلى "دبــي مــول"، أكبر وجهات التســوق 
والترفيــه في العالم، وعلى مســافة قريبة، 
هنالك "دبي أوبرا"، وجهة الفعاليات الفنية 
الرائعة التي تــم افتتاحها مؤخرًا وتضمن 
للزوار تجربة ثقافية مميزة وغير مســبوقة 
فــي المدينــة، ويمكــن للضيــوف التمتع 
بمرافق ترفيهية متنوعة على بعد خطوات 
من الفندق، بما في ذلك "ريل ســينما" في 
"دبــي مــول"، إضافة إلى "دبــي أكواريوم 
و"ســيغا  المائيــة"  الحيوانــات  وحديقــة 
ريببلــك"، أكبر مجمــع لأللعــاب التفاعلية 
واإللكترونيــة في المنطقــة"، و"كيدزانيا"، 
مدينــة األلعــاب الترفيهيــة والتعليميــة 
الموجهــة لألطفــال. ويحتضــن "العنوان 
بوليفارد" نــادي األطفال المعــد خصيصًا 
ليقدم رعاية شاملة للصغار من سن 3 إلى 
12 عامًا عبر أنشطة متنوعة تشمل الفنون 

والحرف واأللعاب وقراءة القصص.
 واليوجا والتمارين الرياضية، بإدارة فريق 
متخصص باإلشــراف على األطفال وتقديم 
البرامــج التفاعلية، الترفيهيــة والتعليمية، 

المناسبة لهم.
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الشارقة-

قال خالد المدفع رئيس هئية اإلنماء التجاري 
والســياحي فــي الشــارقة: إن إمارة الشــارقة 
تمكنــت علــى مــدى الســنوات الماضية من 
تعزيز مكانتها الرائدة على خريطة الســياحة 
إقليميــًا وعالميــًا، وأثبتت عامًا بعــد عام أنها 
إحــدى الوجهات المفضلــة لمايين الزائرين 
والســياح من جميع أنحاء العالــم، االمر الذي 
يعــزز من دورها فــي اســتقطاب 10 مايين 
ســائح بحلول عام 2021، وذلــك انطاقًا من 
مقوماتها الســياحية الغنيــة بالتاريخ والتراث 
والمعالــم األثرية والطابــع العمراني المتميز 
الذي يســتمد جــذوره من الحضــارة العربية 
واإلســامية، فضًا عن ثرائها الثقافي البارز، 
وتنوعهــا الطبيعــي الفريــد الــذي يجمع ما 
بين البيئــات البحرية والجبليــة والصحراوية 
الطبيعيــة،  والمحميــات  والجــزر  والواحــات 
وهي اإلمارة الوحيدة فــي دولة االمارات ذات 
اإلطالتيــن البحريتيــن على كل مــن الخليج 

العربي وبحر عمان .
وأضــاف: لم تكتفِ في إمارة الشــارقة عند 
حدود تلك المقومات لتعزيز بيئتها السياحية، 
بــل رفدتهــا بجهــود متواصلــة لتطويرها، 
وإطــاق المبــادرات التنموية والمشــروعات 
التنمويــة، مثــل إنشــاء المتاحــف والمرافق 
الســياحية واألنشــطة الترفيهيــة والعائلية 

والتثقيفيــة واألســواق المتنوعــة والحدائق، 
وتنظيــم حمــات الترويج الســياحي، ومنها 
حملة "صيف الشــارقة"، بما يدعم اســتدامة 
مســار التميز الســياحي في اإلمــارة والتوجه 
نحو المســتقبل بعــروض ســياحية متجددة 

تســهم في إنماء حصتها الســوقية من هذا 
القطاع الحيوي.

واســتطرد يقــول: إنه فــي ظــل اإلنجازات 
المهمــة التــي حققتها إمــارة الشــارقة على 
هــذا الصعيد، ومن أبرزهــا نيل لقب عاصـمة 
الثقافــة العربيــة وجائزة منظمة اليونســكو 
كعاصمــة الثقافة للعالــم العربي عام 1998، 
وتتويجها بلقــب عاصمة الثقافة اإلســامية 
لعام 2014، وعاصمة الســياحة العربية لعام 
2015، وعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 ، 

فإن القطاع السياحي في اإلمارة يشهد جهودًا 
تنمويــة مســتمرة ســواء على صعيــد البنية 
التحتيــة الســياحية في الشــارقة أو من حيث 
تطويــر المقاصد والمرافــق والخدمات، ويتم 
العمل على تشــجيع المستثمرين السياحيين 
على زيــادة أعداد الغرف وصــواًل إلى 15 ألف 
غرفة فندقيــة بحلول عــام 2021، أي بزيادة 

تقدر بنحو 50 % عن العدد الراهن.
وأوضح : إن هيئة اإلنماء التجاري والسياحي 
بالشــارقة تــؤدي دورًا محوريــًا في تنســيق 

األنشطة الســياحية مع الشــركاء في القطاع 
لتوســيع مناطــق الجــذب الحالية، وتشــجيع 
عدد أكبر من مؤسســات القطاعين الحكومي 
والخــاص على المشــاركة في حملــة، "صيف 
الشارقة"، واالســتفادة من السمعة المرموقة 
لإلمارة كوجهة مفضلة لسياحة العائات من 
خــال ما تطرحه من باقــات وعروض متميزة 
موجهة خصيصًا لهذه الشــريحة الســياحية 
المهمة، فضًا عن االهتمام بجذب المقيمين 

والمواطنين للتمتع بالسياحة الداخلية.

باكــو-

قال راشــد النوري، رئيس المكتب التمثيلي 
لــوزارة الثقافــة والســياحة األذربيجانية في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي: إن االقبال 
علــى الســياحة فــي أذربيجان كوجهة ســفر 
للزوار العرب ما زال ينمو بشكل مطرد، وذلك 
إلعتبــارات أهمهــا: قــرب المســافة من دول 
الخليج، والتشــابه الكبير فــي التاريخ، إضافة 
إلــى اإلمكانيات الطبيعــة الرائعــة والطعام 
الحال والثقافة العظيمة التي تســمح بحرية 
العبادة وممارســة الطقــوس الدينية بحرية 
تامة واالســتمتاع باألعياد والعطات وغيرها 
من المهرجانات التي تضفي السعادة والمرح 

على الزوار والسياح العرب.
تقدم السياحة

واضــاف: لقــد حقــق قطــاع الســياحة في 
أذربيجان عام 2017 إنجازًا كبيرًا، حيث أصدرت 
وزارة الثقافــة والســياحة تقريرًا عــن الزيادة 
الكبيرة في تدفق السياح إلى هذه الباد خال 
األشهر الستة األولى من هذا العام. وبلغ عدد 
السياح اإلجمالي ألذربيجان 1,199,667 زائرًا 
أجنبيًا، بزيادة نسبتها 24.5 في المائة مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي )2016(.
حققت اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية الســعودية، مدعومتان بالتوســع في 

األســواق الرئيســية، انجازات ســياحية رائدة 
ومهدت الطريق لتحقيق نتائج صحية وممتازة 
خال النصف األول من العــام الحالي 2017، 
حيث شــهدت هذه الفترة نموًا نســبته 338 
% في عدد الســياح بين عشــية وضحاها من 
اإلمــارات العربية المتحدة، وبلغت ذروتها في 
شــهر مارس وحده 86 %، بينما اســتقطبت 
أذربيجــان 44،196 زائرًا من اإلمارات العربية 

المتحدة.
وفي الوقت نفســه، انعكســت هذه الزيادة 
الكبيرة في عدد السياح على مناطق أخرى من 
العالــم، حيث قفز عدد الســياح الزوار إلى كل 
من روســيا والعراق وإيران ودول أخرى بنسبة 
17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي. وتشير البيانات واالحصاءات إلى أن 
جورجيا اســتقبلت )254،425 شــخصا، بنمو 
وصل 4 %(، فيما وصل إيران )180،103 بنمو 
وصــل 89 %(، أوكرانيا )27 342، بنمو وصل 
14 %( والعــراق )19 355، بنمو بلغ 75 %(، 
فيما زار أذربيجان من تركيا خال هذه الفترة 

692 138 شخصًا.
كما تزايد عدد الســياح الزوار إلى أذربيجان 
من الــدول العربية، بما فيها ســلطنة عمان، 
أضعــاف،   8 والكويــت  ضعفــًا،   16 بمقــدار 
والمملكــة العربيــة الســعودية 6 أضعــاف، 
والمغــرب 5 أضعاف، والجزيــرة 3.5 أضعاف، 

واألردن 2.2 ضعفًا وتركمانستان ضعفان.
كمــا لوُحظــت زيــادة فــي تدفق الســياح 
األجانب مــن دول رابطــة الدول المســتقلة 
بنسبة 12 % واالتحاد األوروبي بنسبة 13 % 
والخليج العربي والشرق األوسط بنسبة 117 
% والدول اآلســيوية بنسبة 64.4 % والدول 
األفريقيــة بنســبة 72 % وأمريكا وأســتراليا 

بنسبة 22.8 %.
وبدعم من الفريــق المختص، فقد تم بذل 
جهــودًا كبيرة لترســيخ إمكانيــات أذربيجان 
الســياحية، وذلك من خال تعزيز االتصاالت 
والتواصل مع كبار صّناع السياحة والسفر في 
دول مجلــس التعاون الخليجــي، وبناء أجندة 
ســنوية شــاملة من الفعاليات واألنشطة في 
جميع األسواق التي تشمل التجارة والتسويق 
والعاقــات اإلعاميــة والحمــات الترويجية 
الرقيمة. وشــجعت إنجازات المكتب التمثيلي 
لوزارة الثقافة والســياحة األذربيجانية، بعض 
حكومــات دول مجلس التعــاون الخليجي في 
ادخال تغييرات محددة تســمح بمنح مواطني 

الخليجــي تأشــيرات  التعــاون  دول مجلــس 
الدخــول عند الوصــول إلى أذربيجان أســوه 
بنحو 93 جنســية أخرى، وهي التأشــيرة التي 

تتم بسرعة عبر شبكة اإلنترنت.
زيادة الرحات

بينمــا ســلط النــوري الضــوء علــى زيادة 
الرحــات الجوية إلــى أذربيجان، مشــيرًا إلى 
أن شــركة “العربيــة” للطيــران تقــوم حاليًا 
بتشغيل رحات جوية إلى أذربيجان بمعدل 5 
رحات أســبوعيًا، فيما تقوم الخطوط الجوية 
األذربيجانيــة برحات جوية مــن الكويت كل 
يوم خميس، وتسّــير شركة طيران “الجزيرة” 
الكويتيــة رحات إلى العاصمــة باكو كوجهة 
من وجهاتها، وذلك يومي )االثنين والجمعة( 
وطيران الخطوط “الوطنيــة” إلى باكو يومي 

األربعاء والسبت.
وقال النوري: إضافة إلى الرحات الســابقة، 
هنــاك 6 رحــات تطيــر يوميًا مــن دبي عبر 
الجويــة  والخطــوط  دبــي”  “فــاي  شــركة 

األذربيجانيــة، فيما تّطير “فــاي دبي” إضافة 
إلــى وجهة باكو رحــات إلى منطقــة جاباال، 
ماذ الطبيعة في أذربيجان”. وبفضل جهودها 
الناجحة وخططها التنموية ورؤيتها المتميزة 
للمستقبل، فإنه يبدو واضحًا الشعور بالتفاؤل 
لمســتقبل رائــع وناجــح لصناعــة الســياحة 
األذربيجانيــة. »وقــد بذل المكتــب التمثيلي 
جهــودًا كبيرة في تســويق أذربيجان كوجهة 
مفضلــة للــزوار مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجي. لذلك نشعر بالسعادة والفخر عندما 
نرى تلــك النتائج الواعدة التــي تحققت حتى 
منتصف هــذا العام. وقد ســاهمت »المرونة 
والماءمــة« في دفع حركة الســياحة. لذلك، 
ومع اســتعدادنا لاســتثمار في رفع مســتوى 
الوعــي حــول أذربيجــان باعتبارهــا الوجهة 
المفضلة للمسافر العربي، ينصب تركيزنا في 
المكتب التمثيلي علــى زيادة إمكانية التوجه 
إلــى أذربيجان وتســهيل العقبــات من خال 
التعــاون مــع الشــركاء على أختــاف فئاتهم 

والمسؤولين الحكوميين«.

خالد المدفع رئيس هئية اإلنماء السياحي في الشارقة:

نسعى الستقطاب 10 مايين سائح في 2021 
اإلطاللتان البحريتان على الخليج العربي وبحر عمان يعزّزان مقومات الشارقة السياحية 

تشجيع المستثمرين على زيادة الغرف الفندقية إلى 15 ألفا بحلول 2021 بزيادة 50 % عن الحالي

■ خالد المدفع

■ الشارقة وجهة سياحية مميزة للعائالت 

16 ضعفـًا تزايد أعداد
السياح العمانيين إلى أذربيجان 

فـي 6 أشـهر من 2017 

أكثر من مليون سائح عالمي زارها بزيادة 45  %   
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تكامل بين طيران االمارات وفالي 
دبي لتوفير خيارات اكبر للمسافرين 

طيران الخليج تستضيف ممثلي 
شركات السياحة في دبي 

دبــي-

أبرم��ت طي��ران اإلمارات وف��الي دبي مؤخرا، ش��راكة إلطالق تع��اون بينهما 
عل��ى نطاق واس��ع، يوفر للعم��الء خيارات س��فر ال تضاهى فيم��ا تواصل كل 
ناقلة العمل تحت إدارتها المس��تقلة لكنها ستستفيد من شبكة خطوط الناقلة 
األخرى لتوس��يع نطاق عملياتها وتسريع النمو. وتتعدى هذه الشراكة المبتكرة 
المشاركة في الرموز، حيث تتضمن التعاون في تحقيق تكامل شبكة الخطوط 
وج��داول الرح��الت ومن ش��أن هذا النم��وذج الجديد أن يوفر لعم��الء فالي دبي 
إمكانية مواصلة س��فرهم بسالس��ة إلى وجهات طيران اإلمارات العالمية بينما 

سيفتح امام عمالء طيران اإلمارات شبكة خطوط فالي دبي اإلقليمية القوية.
وس��تواصل الناقلت��ان تطوير مركزهما الرئيس��ي ف��ي مطار دب��ي الدولي، 
ومواءم��ة أنظمتهم��ا وعملياتهما لضم��ان توفير تجربة س��فر ال تضاهى عبر 
مطار دبي الدولي الذي يحتل اليوم المرتبة األولى عالميًا في أعداد المسافرين 
الدوليين. وقال الش��يخ أحمد بن س��عيد آل مكتوم رئيس هيئ��ة دبي للطيران 
الرئي��س األعلى لمجموعة طيران اإلم��ارات ورئيس فالي دبي: ان هذا التعاون 
يشكل تطورًا مثيرًا ومهمًا لكل من طيران اإلمارات وفالي دبي وصناعة الطيران 
في دبي أيضًا، مشيرا الى ان الناقلتين واصلتا العمل باستقاللية ونجاح تامين 
خالل السنوات الماضية، وسوف تفتح هذه الشراكة الجديدة القيمة الهائلة التي 

يمكن لتكامل نموذجي العمل تحقيقها للعمالء وللناقلتين ولدبي.
يذكر ان أس��طول طي��ران اإلمارات يتك��ون حاليًا من 259 طائرة ذات جس��م 
عري��ض تخ��دم 157 وجهة بما في ذلك 16 محطة ش��حن فقط، فيما تش��غل 
فالي دبي أس��طواًل مكونًا من 58 طائرة بوينج 737، وتخدم 95 محطة وتضم 

الشبكة الموحدة 216 محطة.
ومن شأن هذه الشراكة العمل على تحسين شبكتي الخطوط وضبط مواعيد 
الرح��الت، وفت��ح خط��وط لربط مزيد م��ن المدن، ما سيوس��ع خيارات الس��فر 
المتاح��ة أمام العمالء كما ستس��اعد كال الناقلتين عل��ى تطوير وتنمية الحركة 
عبر ش��بكتيهما المتكاملتين ومن المتوقع أن تصل الشبكة المشتركة لطيران 
اإلم��ارات وفالي دب��ي بحلول عام 2022 إلى 240 وجهة يخدمها أس��طول يزيد 
تع��داده على 380 طائرة. وقد باش��رت ف��رق من طيران اإلم��ارات وفالي دبي 
العم��ل معًا إلط��الق عدد من المب��ادرات تش��مل العمليات التجاري��ة وتخطيط 

الشبكة وعمليات المطار وخدمات العمالء.

المنامة - 

 اس��تضافت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، مؤخرًا عددًا من 
ممثلي وكاالت الس��فر والس��ياحة في دبي في حفل عش��اء وتعارف هدف إلى 
الكش��ف عن آخر تطورات الناقلة الوطنية ومبادراته��ا المصممة للعمالء؛ وإلى 
تقدير ممثلي تلك الوكاالت على جهودهم في دعم طيران الخليج. واس��تضاف 
ه��ذا الحفل س��عد القني مدير أول لش��ئون المبيعات بش��ركة طي��ران الخليج. 
وكانت طيران الخليج قد دشّنت مؤخرًا حزمة من المبادرات التجارية لمسافريها 
تضمنت الدفع المسبق للمقاعد، وللوزن الزائد، ولدخول قاعات الصقر الذهبي؛ 
وكلها خدمات تهدف إلى تسهيل السفر على المسافرين وإعطائهم تحكمًا أكبر 
في اختيار الخدمات المتعلقة بالسفر. باإلضافة إلى ذلك، أطلقت الناقلة مؤخرًا 
خدمتي تفّقد حالة الرحالت، والحجوزات للمجموعات اللتان تهدفان إلى حصول 
المسافرين على أدق المعلومات المتعلقة برحالتهم وتأمين سالسة الحجوزات 

للمسافرين ضمن مجموعات.
وم��ن ضمن مبادرات طيران الخليج التجارية المرتقبة خدمة »عطالت طيران 
الخلي��ج« التي س��توفر مجموعة م��ن العطالت لمجموعة عدي��دة من الوجهات؛ 
سواًء على شبكة وجهات طيران الخليج أو غيرها. كما أن الناقلة تستعد إلطالق 

خدمتها اإللكترونية الستصدار التأشيرات هذا الصيف.

الطيران العماني يوقع اتفاقية الرمز
المشــترك مع المــاليزية واألردنية

..ويدعم طالبة عمانية متفوقة دراسيا 

مسقط-
وقع الطيــران العُمانــي، الناقــل الوطني 
لســلطنة عُمان، اتفاقية المشــاركة بالرمز 
مــع كل مــن  الخطــوط الجويــة الماليزية 
والملكيــة االردنيــة للتوســع فــي الوجهات 
الدوليــة عبر عمليــات الربط، ومــن المزمع 
تفعيــل هــذه اإلتفاقية على الفور. وســتتيح 
اتفاقية المشاركة بالرمز أمام عماء الطيران 
العماني والطيران االليزي والخطوط الجوية 

الملكية االردنية مزيدًا من الفائدة.
الوطنــي  الناقــل  ضيــوف  وســيتمكن 
المتجهيــن إلــى كوااللمبــور عبــر الرحات 
المباشــرة التــي يقدمها الطيــران العُماني 
من اإلســتفادة برحات ربط إلــى مزيد من 
الوجهات في ماليزيا والصين وأســتراليا، إذ 
بموجب شروط اإلتفاقية ستشمل الوجهات 
كل مــن ســنغافورة وهونغ كونــغ وهانوي 
ودارويــن وملبــورن وأوكانــد، إلــى جانب 
بوكيــت والنــكاوي وبينانــغ وكوتــا بهــارو 
وجوهــور بهــارو وكوانتان وميري. وســيتم 
عبر اتفاقية المشــاركة بالرمز الجديدة ربط 
رحــات الطيــران العُماني الحاليــة إلى كل 
من جاكرتــا وجوانزو. وفي المقابل، ســيتاح 
للمســافرين عبر الخطوط الجوية الماليزية 
فرصة االســتمتاع برحــات مباشــرة بدون 
توقــف بين كوااللمبور ومســقط. كما أعلن 
الطيران العُماني، عن توقيع إتفاقية تجارية 
لتشــغيل الرحات الجوية باســتخدام الرمز 
المشترك مع الملكية األردنية على الرحات 
في كا االتجاهين بين مســــــقط وبيروت 
ــان، وبموجب  عبــر العاصمة األردنيــة عمَّ
هــذه اإلتفاقية تقــوم المــــلكيــة األردنية 
بتشغيل الرحات بين هاتين المــــدينتين 
فيمــا يقــوم الطيــران العُمانــي والملكية 
األردنية معًا بعمليات تسويق وبيع المقاعد 
للمســافرين على هذه الرحات على أساس 
الرمز المشــترك، والذي بوشر به إعتبارًا من 

15 من شهر يونيو الماضي.
وعلق عبد الرحمن بن حارث البوســعيدي، 
نائــب الرئيس التنفيــذي ورئيس الشــؤون 
التجاريــة في الطيران العُمانــي، قائًا: نحن 
ســعداء جدًا بتوقيع اتفاقية المشاركة بالرمز 

مــع الخطــوط الجويــة الماليزيــة والملكية 
االردنيــة التي تلبي متطلبــات ضيوف الناقل 
الوطني وتوسع بدورها فرص السفر أمامهم. 
وعاوة  على ذلك، ســيتمكن ضيوفنا الكرام 
أيضًا من االستمتاع بتجربة  الراحة والخدمات 
المثالية المقدمة على متن الخطوط الجوية 
الماليزية والملكية األردنية. نحن على يقين 

تــام من أن هــذه اإلتفاقية ســتكون موضع 
ترحيب مــن قبل ضيــوف الخطــوط الجوية 
الماليزيــة واالردنيــة المميزيــن، األمر الذي 
ســيمكنهم من تجربة الخدمات الراقية التي 
يقدمها الطيران العُمانــي، إضافة إلى زيارة 
الســلطنة وغيرها من الوجهات ضمن شبكة 

الناقل الوطني مطردة النمو.

مسقط-

ســاهم الطيران العُمانــي، الناقل الوطني 
لســلطنة عُمــان، فــي دعــم الطالبــة زينب 
الصالحيــة إثــر حصولها على منحة دراســية 
كثمرًة للتعــاون القائم بين الوكالة اإليطالية 
للفيزياء النووية ومجلــس البحث العلمي في 
ســلطنة عمان، حيــث تنخــرط الصالحية في 
دورة تعليمية فــي مجال  فيزياء  الجســيمات ، 
 الفيزيــاء الفلكيــة، الفيزياء النوويــة، الفيزياء 
والبحوث  التكنولوجية  المتخصصة،  النظرية، 
والعمل على  البحوث في إطار منافسة دولية، 
ذلــك بعــد حصولها علــى توصية مــن  أحد 

 وكاالت  الفضاء األوروبية. 
تقــوم الوكالــة اإليطالية للفيزيــاء النووية 
-المعنية  باالشــراف الرئيســي على المنحة-  
والمتخصصــة فــي دراســة مكونــات المادة 
 األساســية والقوانين التــي  تحكمها بتوظيف 
مــا يقارب من 5000 عالم ممن تم تكريمهم 
بجهودهــم  اعترافــا  عالميــا  وتقديرهــم 

وإنجازاتهم العلمية. 
وصــرح الدكتــور خالــد بــن عبدالوهــاب 
الشــؤون  الحكوميــة  أول  مديــر  البلوشــي، 
فــي الطيــران العُماني قائًا: نحــن فخورون 
بالمشــاركة في هذا البحث العلمي المرموق 
وأيضــا بدعم هذه الطالبة الموهوبة. إنه من 

األهمية بالنسبة لمستقبل االقتصاد العماني 
أن نشــجع الجيــل الجديــد الواعــد والصاعد 
ليكونــوا مبتكرين من الناحيــة  التكنولوجية 

والعلمية.
مــن جانبها، علقت زينــب الصالحية - وهي 
طالبــة في مجال الهندســة المدنية في كلية 
كالدونيان للهندســة، عمــان - حول تجربتها 
قائلًة: لم أكن أتوقع أن تتاح لي هذه الفرصة 
خال هــذه المرحلــة، لكن طالمــا كان لدي 
اهتمام كبير في مشــاركة الســلطنة في مثل 
هــذه المحافل الدوليــة، إلى جانــب التفاعل 
مع كبــرى المؤسســات األوروبيــة والعالمية 

المهتمة بتطوير البحث العلمي  والتنمية.

اير فرانس تخطط إلطالق شركة طيران منخفض التكلفة   
باريس - رويترز

قالــت إير فرانــس إنها ســتمضي قدما 
في خطط إلطاق شركة جديدة للطيران 
منخفض التكلفة خال الخريف بعد ما نال 
المشــروع الموافقة مــن رابطة الطيارين 

الرئيسية.
الخطــة هــي اســتجابة ايــر فرانس في 
الطيــران  شــركات  ضغــوط  مواجهــة 
الجديــدة  الناقلــة  وســتقوم  الخليجيــة. 
بتشــغيل عشــر طائــرات طويلــة المدى 
و18 طائــرة قصيــرة المــدى بتكلفة أقل 

من عامتها الرئيســية في محاولة إلعادة 
بعــض المســارات إلــى الربحية وكســب 

عماء جدد.
كان الرئيس التنفيــذي للمجموعة األم 
اير فرانس-كيه.إل.إم أبلغ رويترز الشــهر 
الماضــي أن الناقلة الجديــدة لن تجتذب 
فقط العماء األصغر ســنا الذين يقضون 

العطات بل وزبائن من رجال األعمال.
يأتــي هــذا مــع قيــام شــركات طيران 
تقليدية أخرى بإطاق ناقات تابعة تُسير 
رحات منخفضة التكلفــة ورحات طويلة 

لمواجهة المنافســة في شــمال المحيط 
األطلســي مــن شــركات مثــل النرويجية 
وشــركة واو. وتقدم لوفتهانــزا األلمانية 
رحات منخفضة التكلفــة ورحات طويلة 
من خــال وحدتهــا يــورو وينجــز، بينما 
أطلقت آي.إيه.جي الشــركة األم للخطوط 
الجوية البريطانية ناقلتها الجديدة ليفيل 
هذا العام. وقــال مدير الموارد البشــرية 
لــدى إير فرانس إن شــركته تهــدف إلى 
توظيف 250 طيارا سنويا على مدى الثاث 

سنوات القادمة.

..ويكافئ أفضل وكيل السفر األعلى 
أداًء في الربع الثاني من 2017

مسقط-

كاف��ىء الطيران العُماني، الناقل الوطني لس��لطنة عُم��ان، الفائز الثاني ضمن 
برنامجه الجديد الخاص بمكافأة وكالء الس��فر في س��لطنة عمان، حيث تم تكريم 
م��وزة الكندي��ة من وكاالت س��فريات بهوان نظي��ر  مبيعاتها المتمي��زة خالل الربع 

الثاني من العام 2017 وذلك باهدائها سيارة من طراز ميني كوبر.
وقام عبدالرحمن بن حارث البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون 
التجارية للطيران العُماني، بتس��ليم موزة الكندية الس��يارة في حفل خاص أقيم 
ف��ي المنطقة المخصصة بصالة انهاء اجراءات الس��فر للدرج��ة الفاخرة في مطار 

ولي بتاريخ 30 يوليو. مسقط الدُّ
ت��م اطالق برنامج مكافأة وكالء الس��فر محليًا بهدف تقدي��ر الجهد الفردي الذي 
يقدمه الوكالء في السوق ترجمًة لوالئهم للطيران العُماني، ذلك من خالل تسويق 
خدماته الحائزة على جوائز عدة، ووفقا لحجم المبيعات يكافئ منفذي المبيعات في 
وكاالت السفر بشكل ربع سنوي بجائزة كبرى هي عبارة عن سيارة من نوع ميني 
كوبر. يأتي ذلك إضافة إلى دور الناقل الوطني تجاه دعمه المس��تمر لوكالء السفر 

من خالل تقديم التدريب والتسويق المشترك بينهم.
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6  %  ارتفاع عدد المسافرين 
الدوليين في العالم 

جنيف - العمانية

ارتفع عدد المسافرين الدوليين في 
العالم بنســبة 6 بالمائة خال الفترة 

من يناير الى ابريل 2017.
وقــال تقرير نشــرته صحيفة ترافل 
ديلي نيوز اليوم اســتنادا الى مؤشــر 
الســفر الدولــي لمنظمــة الســياحة 
المســافرين  عــدد  ان  العالميــة 
الدولييــن في العالم بلــغ خال تلك 
الفترة 369 مليون شخص اي بزيادة 
21 بالمائــة عن تلــك الفترة من عام 
2016. واشارت الى ان عدد الوافدين 
الدوليين الى الشــرق االوسط ارتفع 
بنســبة 10 بالمائة خــال الفترة من 
ينايــر الــى ابريــل 2017 مقابــل 6 
بالمائــة فــي اوروبــا و6 بالمائة في 
اسيا والمحيط الهادي و7 بالمائة في 
امريكا الجنوبية و3 بالمائة في امريكا 

الشمالية و8 بالمائة في افريقيا.

مسقط-

عقدت اللجنة التسييرية لقطاع السياحة 
مســتجدات  لمتابعــة  اليــوم  اجتماعــا 
مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع 
األداء  واســتعراض مؤشرات  االقتصادي 
ونســب اإلنجــاز والتقــدم فــي مجمــل 

مبادرات القطاع.
يأتي االجتماع ضمــن الجهود القائمة 
مــن قبــل فريــق العمــل المشــكل من 
القطاعات الحكوميــة والخاصة من أجل 
تنفيــذ المبادرات فــي الفتــرات الزمنية 
المحــددة والوقــوف علــى التحديات في 

القطاع السياحي وتسهيل اإلجراءات.
وناقشت اللجنة عدد من الموضوعات، 
إنشــاء مناطــق محليــة  مبــادرة  ففــي 
مخصصــة للمطاعــم والمقاهــي، تمت 
الموافقــة لتخصيــص مناطــق محليــة 
للمطاعم والمقاهي في محافظة مسقط 

وكذلك بتخصيص مواقــع لهذا الغرض 
في عدد من المشاريع القائمة في مناطق 
)العذيبة والصاروج وصالة(. كما ناقشت 
اللجنة مبادرة تســهيل إنشاء المجمعات 
الســياحية المتكاملة والفنــادق وأماكن 

الجذب ذات الطابع المتميز.
مــن جـــــانــب آخــر ناقشــت اللجنــة 
موضــوع وضــع المخططات الســياحية 
الشاملة لعدد من الواليات والمحافظات 
حيــث تـــــم مؤخرا طــرح مناقصات من 
قبــل وزارة الســياحة لوضــع مخططات 
ســياحية شــاملة لمحافظــات: مســقط 
والداخلية وجنوب الشرقية كما تم اسناد 
مناقصة لوضع مخطط ســياحي متكامل 

لمحافظة مسندم.
 وقد تم مســبقا طــرح مناقصة لوضع 

مخطط سياحي شامل لمحافظة ظفار.
ناقشــت اللجنــة كذلك إنشــاء محطة 

المســتثمرين  لخدمة  واحــدة كمركــز 
والعمــاء بــوزارة الســياحة مــن خال 
تشــغيل مركز خدمة العمــاء حيث تم 
تقديــــــم نمــوذج عمل لهــذا المركز 
بهدف تقديم التسهيات للمستثمرين 

بشكـــل أسرع.
مــن جهة أخــرى تــم خــال االجتماع 
اســتعراض المبــادرة الخاصــة بمتابعة 
الســياحية  التأشــيرات  منــح  تســهيل 
لألســواق الجديــدة المصدرة للســياح، 

حيــث يعمــل الفريــق على إعــداد خطة 
المكفولــة  للتأشــيرات  تســويقية 
والتأشــيرات اإللكترونيــة والمتابعة مع 
الجهات المختصة بهذا الشــأن للتعريف 

بنظام التأشيرات اإللكترونية.

اللجنة التسييرية لقطاع السياحة تخصص مناطق للمطاعم والمقاهي في مسقط 
ناقشت تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب

مونتريال - العمانية

أكــد تقريــر جديــد اصــدره مجلــس 
المطــارات الدولي ومقــره مونتريال نمو 
حركــة المســافرين عبــر مطار مســقط 
الدولــي بنســبة 19 بالمائة خال شــهر 
ابريــل 2017 مقارنة بنفــس الفترة من 

عام 2016.
واضــاف التقرير الذي نشــرته صحيفة 
ترافل ديلي نيوز على موقعها االلكتروني 
ان مطار مســقط الدولــي احتل صدارة 
المســافرين بيــن  النمــو فــي حركــة 
المطارات فى منطقة الشــرق األوســط 
ذات القــدرة االســتيعابية من 5 إلى 15 
مليون مسافر يليه مطار الكويت الدولي 
بنســبة نمو 2ر17 بالمائة بالمائة يليه 
مطار الشــارقة الدولي بنســبة نمو 6ر5 

بالمائة.
وقال إن حركة المســافرين في منطقة 
الشــرق االوســط نمت خال شهر ابريل 

الماضي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بابريل 
2016 بينمــا ارتفعــت في منطقة آســيا 

والمحيط الهادي بنسبة 6ر7 بالمائة.
واشــار الــى ان عــددا مــن المطــارات 
بمنطقة الشــرق االوســط حققــت نموا 
واضحا في حركة المســافرين خال شهر 
ابريــل بجانب مطار مســقط منها مطار 

المدينــة المنــورة بمعــدل نمــو 1ر25 
بالمائــة ومطــار رفيق الحريــري الدولي 

ببيروت بنسبة 3ر29 بالمائة.
وأكد أن حركة الشــحن الجوي نمت في 
منطقة الشرق االوسط خال شهر ابريل 
2017 بنسبة 6ر4 بالمائة مقارنة ب 8ر8 

بالمائة في آسيا والمحيط الهادي.

في تقرير أصدره مجلس المطارات الدولي
مطـار مسـقط الدولي يتصدر نمو حركة

المسافرين في الشرق األوسط في إبريل  

ميلينيوم المصنعة يرّوح عن العائالت 
بباقـة مـتنوعة مـن الفـعاليات 

المصنعة - 

كش��ف منتجع ميلينيوم المُصنعة النقاب عن أنشطته الصيفيّة الجديدة التي صممت 
خصيصًا لتلطيف حرارة الصيف من خالل مزيٍج متكامٍل يتيح لكافة ضيوفه ومن مختلف 
األعم��ار قض��اء أجم��ل األوقات ضمن أج��واء مفعمةٍ بالبهج��ة والس��رور. وتتضمن تلك 
النش��اطات المتنوّعة رحالت الغوص واكتش��اف جزر الديمانيّات، واالس��تمتاع بجلسات 
العالج التكميليّ لالسترخاء وتجديد الحيويّة في زينا سبا، إضافة إلى الحفالت الصيفيّة 

المميّزة التي يقيمها المنتجع كّل جمعة.
ومن خالل عرضه االس��تثنائي الذي يجمع بين متعة اإلقامة وممارسة رياضة الغوص، 
يتي��ح المنتجع لضيوف��ه من الس��لطنة ودول مجلس التع��اون الخليج��يّ فرصة قيّمة 
الكتشاف الكنوز البحريّة ة التي تزخر بها عُمان عبر الرحالت إلى جزر الديمانيّات، والتي 
تعدّ إحدى المواقع التراثيّة المعتمدة لدى منظمة اليونيس��كو. ويتضمن العرض إقامة 
لليلة واحدة لشخصين مع رحلة غوص، شاملة وجبتي اإلفطار والعشاء في مطعم ميدان، 
)ويس��تثنى من ذلك أجرة مع��دّات الغ��وص وإذن الدخول للجزر(. كما س��يكون بإمكان 
النزالء الس��اعين وراء االسترخاء وقضاء إجازة هادئة االستمتاع بباقة من جلسات العالج 
في زينا سبا والتي تشمل العناية بالوجه والبشرة، والتدليك والمساج العميق، والمانيكير 

والباديكير، والتي من شأنها منح راحة مُتكاملة للروح والجسد.
وقال كريس��توف شاليس��ينج، مدير عام المنتج��ع: نرحّب بجميع المقيمي��ن والزوّار 
في دول مجلس التعاون الخليجيّ للقدوم إلى الس��لطنة خالل هذا الصيف واالس��تمتاع 
بإطالالتن��ا الممي��زة على جبال الحجر وصفح��ة المياه الدافئة لبحر الع��رب، وغيرها من 
المرافق االس��تثنائية ذات المس��توى العالميّ في المنتجع. ونح��ن نعد ضيوفنا بتجربةٍ 

مثرية سيتوقون إلى تكرارها مرّة أخرى في المستقبل القريب.
وبالنس��بة للضيوف الذين يتطّلعون لقضاء أجمل اللحظ��ات برفقة العائلة واألصدقاء، 
فإنّهم مدع��وّون لزيارة المنتجع خالل حفالت الجمعة الحصريّة. وتش��مل النش��اطات 
الترفيهيّ��ة المتنوّعة ممارس��ة الرياضات المائيّة، ورق��ص الزومبا، ورحالت البحث عن 
الكنز لألطفال، وأكوا جيم، والحفالت الموسيقيّة المباشرة أو على أنغام الدي جيه، وذلك 

لضمان أجواٍء رائعة لجميع أفراد العائلة ومن مختلف الفئات العمريّة.
وأض��اف شاليس��ينج بقوله: وإنطالقًا م��ن حرصنا الدائم على تطوي��ر خدماتنا لتلبية 
كاف��ة متطّلب��ات ضيوفنا، فق��د قمنا هذا الع��ام بتصميم مرفٍق خ��اص لخوض مغامرة 
اإلنزالق على الحبل المعّلق، والتي تعدّ األولى من نوعها على مس��توى الس��لطنة. حيث 
يمت��دّ الحبل بطول 175 مترًا ويمنح الزوّار فرصة إلطالق العنان لروح المغامرة لديهم 

ومشاهدة الطبيعة العُمانيّة اآلسرة من مكانٍ مرتفع.
ويمك��ن للضيوف االس��تمتاع بإقامةٍ لش��خصين في غرفة ديلوكس، ش��املة لوجبات 
الفطور والعش��اء في مطعم ميدان، باإلضافة إلى اس��تخدام جميع المرافق بأس��عار في 
متن��اول الجميع. ويع��دّ هذا العرض مثالي��ًا للعائالت حيث يتيح لهم دخ��واًل مجانيًا إلى 
المراف��ق يش��مل اإلقام��ة والوجبات لطفل واحد تحت س��ن 6 أع��وام، و%50 خصم على 
اإلقامة والوجبات لألطفال تحت س��ن 12 عامًا، وس��ريرًا إضافيًّا مع فطور وعشاء مقابل 

مبلغ إضافي رمزي فقط.

بنك مسقط ينال جائزة افضل بنك في السلطنة
مسقط-

 حصل بنك مسقط على جائزة " أفضل بنك في السلطنة " من مجلة )بانكر ميدل 
إيست( وذلك في حفل أقيم بإمارة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالرزاق بن علي بن عيســى الرئيس 
التنفيذي لبنك مســقط ان الجائزة تعد بمثابة 
إعتراف لجهود البنك من قبل كبار الشــخصيات 
والمختصين في عالم المــال واالقتصاد ، األمر 
الذي يحفز ويشجع المسؤولين للعمل من أجل 
تحقيق مســتويات أداء أفضــل ، مضيفا ان بنك 
مســقط يقوم ســنويًا بتبني مبــادرات جديدة 
لغــرض تحقيق المزيــد من التميــز في مجال 
عملياته وأنشــطته المختلفة مــع تركيزه على 
تلبية متطلبات الزبائن من خال السعي لتطوير 
منتجــات وخدمات مبتكــرة تلبــي إحتياجاتهم 
الحاليــة والمســتقبلية باإلضافة إلــى جهوده 
المســتمرة للحفــاظ على تفوقه في الســوق . 

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك مســقط كون البنك قائم على أساس شبكة سريعة 
النمو مــن الفروع والقنوات المصرفية المختلفة ، فإنــه يهدف إلى تقديم خدمات 
مصرفيــة مبتكرة وقابلة لإلعتماد، كما أن الجائزة التي حصل عليها البنك هي خير 
إعتراف وتقدير لجهوده للحفاظ على الوضع الريادي في القطاع المصرفي ، مؤكدا 
استمرار بنك مسقط في الريادة والتقدم والنمو خال الفترة المقبلة واالستمرار في 

تقديم افضل الخدمات والتسهيات المصرفية سواء لألفراد او الشركات.
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شركة عمران 

مسقط-
تتســارع وتيــرة األعمــال اإلنشــائية في 
منطقة مركز عمــان للمؤتمرات والمعارض، 
لتقتــرب المرحلــة الثانيــة للمشــروع مــن 
االكتمــال بعــد انجــاز المرحلــة االولى منه 
والمتمثلــة في مركــز المعــارض. ووصلت 
االعمــال االنشــائية فــي مركــز المؤتمرات 
الى مســتوى متقدم، حيث تقتــرب االعمال 
والكهربائيــة  والميكانيكيــة  الهندســية 
واعمال السباكة من االنتهاء، ويجري العمل 
حاليــا على التشــطيبات واالعمــال النهائية 

للمشروع.
وقام الدكتور علي بن مســعود السنيدي، 
وزير التجــارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة 
شــركة عمران، بجولة تفقدية في المشروع 
يرافقه بيتر والكينوسكي، الرئيس التنفيذي 
لشركة عمران، والمهندس سعيد القاسمي، 
رئيــس مشــروع مركــز عُمــان للمؤتمرات 

والمعارض بشركة عمران.
الحضــري  التطويــر  مشــروع  وضمــن 
لمدينــة العرفــان متعــددة االســتخدامات 
ذات المســتوى العالمي والمطورة من قبل 
شــركة عمران، يقع مركز عمان للمؤتمرات 
والمعارض على بعــد أربعة كيلومترات من 
مطار مســقط الدولــي. وتم افتتــاح مركز 
المعــارض الذي يعــد المرحلــة األولى من 
هذا المشــروع متعــدد االســتخدامات في 
شــهر أكتوبر من 2016 ومنــذ ذلك الحين 
اســتقبل المركــز ما يزيــد عــن 55 فعالية 
محليــة وإقليمية وعالميــة، إضافة إلى ذلك 
فاز المركز في منافســة عالمية الســتضافة 
مؤتمر السرطان العالمي 2020 بعد تنافسه 

مع عدد من مراكز المؤتمرات العالمية.
وتتمثــل المرحلــة الثانيــة في المشــروع 
بانشــاء مركــز المؤتمــرات الجديــد والذي 
يتضمــن قاعــة كبرى تســتوعب مــا يقارب 
3200 شــخص، والمتوقــع اســتكماله في 
منتصــف 2018 ، ويضم مبنى المناســبات 
بالمركز قاعتين كبيرتين ومسرح يضم 450 
مقعــدا، وقاعات اجتماعات وســاحة مركزية 
للمطاعــم فــي مراحلهــا النهائية، وســيتم 
فتح المجــال لحجز هذه المرافــق للفعاليات 

المختلفة قبل االنتهاء من انجاز المشروع.

 مواكبة النمو 
وصرح المهندس ســعيد القاسمي، رئيس 
مشروع مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض 
بشــركة عمــران قائًا: صممنــا مركز عمان 
للمؤتمــرات والمعارض لمواكبــة النمو في 
قطــاع المؤتمرات والمعــارض واالجتماعات 
في منطقة الشرق األوسط، وذلك من خال 
تطوير وجهة متكاملة ذات مســتوى عالمي 
للفعاليــات واالجتماعــات، حيــث نهدف إلى 
توفير وجهة رائعة لســياحة األعمال، ووضع 
السلطنة على خارطة أهم الوجهات المنظمة 
للفعاليات في العالم. ونهدف في  »عمران« 
بشكل رئيســي لتطوير االقتصاد والمجتمع 
في الســلطنة من خال بناء مشاريع مبتكرة 
كمركــز عمان للمؤتمرات والمعارض، والتي 

تســهم في دفــع عجلة النمو الســياحي في 
السلطنة وإشــراك المجتمع المحلي في هذا 

الحراك.
وتتكــون منطقة مركز عمــان للمؤتمرات 
والمعــارض مــن أربعــة فنادق،اثنــان منها 
قيد اإلنشــاء واثنان في طور التخطيط، إلى 
جانب مركز للتسوق وحي لألعمال. ويقترب 
فندق كراون بازا من االفتتاح التجريبي في 
شهر أكتوبر نهاية العام الجاري بسعة 296 
غرفة فندقية جديدة الســتيعاب زوار المركز 
ومدينــة العرفان. بينما من المخطط افتتاح 
فندق جي دبليو ماريوت في الربع الثاني من 
العــام 2018، ليجلب 304 غرف إضافية إلى 

الوجهة الحيوية.

عمل رائد 
وأدى استخدام إطار عمل رائد في التخطيط 
والتطويــر والتنظيم إلى تقديم أعلى معايير 
التطويــر الحضري في الســلطنةوالمنطقة. 
وقد صمم مشــروع مدينة العرفان إلنشــاء 
منطقة حضرية في قلب العاصمة مســقط، 
للمعيشــة  شــخص  ألــف   280 تســتوعب 
والعمل والزيارة. وتهدف استراتيجية البنية 
األساسية المبتكرة في المشروع الى االلتزام 
بأفضل الممارسات العالمية، وإحداث تطوير 
في األداء الكلي المســتدام للمشروع، والتي 
تتضمن خفض اســتهاك الطاقــة والمياه 

بنســبة 50 بالمائة، والتقليــل من االعتماد 
على الســيارات من خال اســتخدام وسائل 

نقل جماعية صديقة بالبيئة.    

 اهتمام متزايد 
من جهته، قال  بيتر والكينوسكي، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة عمــران تحظــى مدينة 
العرفــان باهتمام متزايد من المســتثمرين 
المحليين واإلقليمييــن والدوليين، وبتقدم 
العمــل فيها، بدأت المامــح األولية لمدينة 
المســتقبل بالتجلي. وستسهم المدينة في 
تعزيــز مكانة الســلطنة من خال تشــكيل 
منطقــة أعمــال حديثــة، ومناطق ســكنية 
حيويــة، ومناطق تجارية نشــطة، إلى جانب 

المرافق السياحية والترفيهية األخرى.
وتصــل المســاحة المخصصــة للمرحلة 
األولى في المشــروع إلى مليون وســتمائة 
ألــف متر مربع، في منطقة تتميز بتضاريس 
مميــزة ومناظــر طبيعيــة خابــة. وتحاط 
مدينة العرفان بعدد من الشوارع الرئيسية 
في مسقط كشــارع جامع السلطان قابوس 
األكبر من جهة الشــمال وشــارع مســقط 
الســريع من جهة الجنوب. ويمكن توظيف 
لاســتثمار ألغراض  المخصصة  المناطــق 
الســكنية  األغــراض  تتضمــن  متعــددة 
والســياحية والتجارية والتعليمية والصحية 

وغيرها من االستخدامات.

تمضي قدمًا في أعمال مدينة العرفان  
اكمال مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في يونيو 2018

تجهيز مبنى المناسبات نوفمبر المقبل ويضم قاعتين كبيرتين ومسرحا بعدد 450 مقعدا 

االفتتاح التجريبي 
لفندق كراون بازا 
في أكتوبر المقبل 

بعدد 296 غرفة

افتتاح فندق جي 
دبليــــــو ماريوت 
في النصف الثاني 
مــن 2018 بعدد 

304 غرف

زيادة فرص االستثمار 
للمستثمرين 

اإلقليميين والدوليين 
باكتمال المرحلة 

االولى من مشروع 
مدينة العرفان

 حمدان بن علي 
البـــــادي

موسم السفر باٍق
ولـــــم يـــــنتِه

انتهى الصي��ف، والمدارس على وش��ك أن 
تب��دأ، وس��افر من تمك��ن من الس��فر ، بينما 
قضى آخرين إجازتهم في السلطنة كٍل على 
طريقته، وإذا كانت الثقافة الغالبة بإن يربط 
الموظفي��ن إجازتهم بإج��ازة المدارس خالل 
شهري  يوليو وأغسطس ويصبح أمر الخروج 
في إجازة سنوية خالل تلك الفترة اشبه بمن 
"س��بق لبق" وتخرج مجموعة من الموظفين 
الصيف بأكمله ويبقى اآلخرين مرابطين في 
مكاتبه��م لحي��ن عودة زمالئهم فإن موس��م 

السفر باٍق ولم ينتهِ .
وإذا حال��ت ظ��روف العمل م��ن تمتع بعض 
حال��ت ظروفه��م  أو  بإجازته��م  الموظفي��ن 
المادي��ة م��ن الس��فر ه��ذا الصيف ال��ذي بدأ 
م��ع ش��هر رمض��ان وعي��د الفط��ر وم��ن ثم 
االس��تعداد للعودة للم��دارس وعيد االضحى 
وما تتطلبه هذه المناسبات من قائمة طويلة 
من المس��تلزمات فإن موسم السفر باٍق ولم 

ينتهِ.
لذا فإن موسم السفر ال ينتهي طوال العام 
وال يمكن ربطه بش��هري يوليو أو أغسطس 
كم��ا إن تجنب هذين الش��هرين م��ن الحكمة 
في التدبير والتوفير  بعيد عن موسم الهجرة 
الجماعية ش��رق وغ��رب نحو البل��دان الباردة 
حيث الم��اء والخض��رة وما يترت��ب على ذلك 
م��ن آثار تنعك��س عل��ى تذاكر الس��فر التي 
تزيد بمقدار الضعف وترتفع نسب الحجوزات 

الفندقية وبأسعار مبالغ فيها.
إن التفكي��ر ف��ي الس��فر وبصحبة األس��رة 
خارج أوقات الذروة- شهري يوليو وأغسطس 
- أصب��ح أمرا يش��غل بال الكثيري��ن وخاصة 
مم��ن يرغب��ون بقض��اء إجازته��م بصحب��ة 
العائلة وإن كانت تصادفهم مشكلة اإلجازات 
المدرسية، إال أن اإلجازات القصيرة من 5 إلى 
7 أيام هي الحلول الممكنة لس��فرات قصيرة 
ومركزة إلى وجهات محددة الكتشاف تفاصيل 
الفصول األربعة واالستفادة من عودة أسعار 
الطي��ران والفن��ادق إلى معدالته��ا الطبيعية 
واالبتعاد ع��ن طوابير الس��ياح واصطفافهم 
على المعالم السياحية إلى جانب هدوء المدن 

خارج أوقات الذروة.
ونح��ن بطبيعتنا نعش��ق المطر ونس��تمتع 
بتس��اقط الثل��وج ونح��ب األج��واء الب��اردة أو 
البلدان ذات المناخ االس��توائي التي يتش��ابه 
مناخها طوال أيام الس��نة ف��ي معدل درجات 
الحرارة ، كما أن المعالم السياحية والمتاحف 
الس��ياحية   التس��وق والمهرجان��ات  ومراك��ز 
والم��زارات موجودة طوال الع��ام في مختلف 
بل��دان العال��م والتكالي��ف الت��ي تنف��ق على 
س��فرة واحدة خالل فصل الصي��ف يمكن أن 
تنفق على س��فرتين خ��ارج أوق��ات الصيف، 
خاص��ة إذا تم التخطيط الجيد بوقت مس��بق 
وكافٍ والقي��ام بحركات اس��تباقية من خالل 
الطي��ران م��ع  المبك��ر ألن خط��وط  الحج��ز 
كل إج��ازة معلن��ة أو متوقع��ة تعي��د جدول��ة 
أس��عارها لذا على الراغبين بالس��فر التنبوء 
ببعض اإلجازات الثابت��ه والمتوقعة  وترتيب 
حجوزاتهم المس��بقة قب��ل أن تنتبه خطوط 
الطيران لذل��ك وبالتالي الحصول على تذاكر 

مخفضة القيمة . 
كما إن شركات الطيران تحرص على تنشط 
خطوطه��ا م��ن خ��الل الع��روض الترويجي��ة 
بين الحي��ن واألخر وتقديم برنامج س��ياحية 
متكامل��ة ش��املة التذاكر واألإام��ة والوجبات 
وزي��ارة المعال��م الس��ياحية وه��ي ع��روض 

تشكل فرصة القتناصها واالستفادة منها. 

Hamdan.badi@omantel.om

أجنحة
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مسقط - حمدان البادي
 يقــول اإلمام الشــافعي واصفا الســفر 
"تغـــــــرب عن األوطان فــي طلب العاء 
وســافر ففي األســفار خمس فوائد تفريج 
هـــــم واكتســاب معيشــة وعلــم وآداب 

وصحـــبة ماجد".
" اعتدنا أن نسأل المسافرين  في "
أين سيقضون اجازتهم؟ ولما اختاروا هذه 
الوجهــة عن تلك؟. لكننــا اليوم نلتقي مع 
العائديــن من أســفارهم لنتعرف عن قرب 
بشــكل أكبر عن الفوائد من الســفر التي 
وصفها اإلمام الشافعي والتي هي بالتأكيد 

تزيد عن الخمس فوائد.  
 يقول ســليمان بن مسعود العبري الذي 
عاد لتوه من البوسنة وصربيا والتي قضى 
فيهما بضعة أيام قــال: كانت فترة نقاهة 
ضرورية، حيث الخضــرة والمناظر الخابة 
التي تبعث في النفس الطمأنينة ونكتشف 
أماكــن عــدة نتجــول فيها ونتعــرف على 
ثقافة تلك الشــعوب من خال معيشتهم 
وحياتهــم االجتماعيــه كذلــك وتاريخهم 
واســواقهم واألماكــن الســياحية لتلــك 

الدول.
 وأضاف: زرنــا أماكن طبيعتها الجغرافية 
مشــابهه لطبيعة بادنا، والســؤال الذي 
يطرح نفســه دائما ما الذي ينقص بادنا 
حتى تكون وجهه تستقطب سياح العالم؟.

أمــا أحمد بن حمــاد المفرجــي والذي 
كان فــي زيارة إلــى اندونيســيا بصحبة 
العائلة قال: السفر يعلمنا عادات وتقاليد 
الشعوب، ويفتح لنا افاقا مستقبلية وحين 
نطلع على أحوال اآلخرين نشــكر المولى 
عزوجل علــى النعم التي نتمتــع بها في 
الســلطنة، كمــا ان المناظــر الخضــراء 
الجميلة تشعرنا بالراحة النفسية ويساهم 
السفر في تنمية اإلدراك المعرفي والسفر 
مع العائلة يقوي العاقة االســرية ويزيد 

من محبة االبناء لوالديهم .
 بينما الشاعر طاهر العميري فعن اجازته 
التــي قضاها في بعض بلدان أوروبا كانت 
قريحته الشعرية حاضرة ليصف مشاهداته 
اليوميــة، فقــد وصــف ســاحة الدومو في 

ميان االيطالية قائا:
في ساحة "الدومو" أغاني وعشاق 

قبات حُب وضحكة اثنين الثنين 
هب البراد ورفرفت روح مشـــتاق 

اهلل يا ريح الهـــــوى والمحـــبين
 وحين كان في زيامســي النمساوية وهو 
يودعها متوجها إلى جارمش االلمانية، قال:

 ودّع العاشق صباحاته 
في زيْامْسي مقصده جْارْمش

بهجة المتعب وراحاته 
البراد و جوّها المنعش 

يا نهاٍر ترْف ورداته 
يالخضار المورق المدهش 

شاعرك أهدى لك أبياته 
ألف أها يا هوى جارمش

 وحين وصل إلى جارمش االلمانية قال :
عر الذهـــب  العــــيون الزرْق والشَّ

والخضار اللي كـســا ذيك التــــال 
والسحاب أبيض مثل قلب المحــب 

هذي جْارْمش يا هوى المتعب تعال
 أما ســيف بن حمدون الشــرجي والذي 
ســافر خال هذا الصيف إلى ثاث وجهات 
فقد وصف رحلته إلى جورجيا بأنها ساحرة 

وروعــة حيــث الجمــال الطبيعــي. اما في 
اذربيجان فقد امتزج السحر بالتاريخ العريق 
والحضــارة المدنيــة المعاصــرة، فيقول ؛ 
ســافرت الكتشــف طريق الحرير وسافرت 
ذهنيا مــا بيــن الماضي العريق وســرعة 

الحاضر المتمدن. 
وقــال؛ عن وجهتــه الثالثــة والتي كانت 
باتجاه عــروس البحر االبيض المتوســط 
"االســكندرية": علــى ضفــاف شــواطئها 
عشت االسترخاء بعيدا عن صخب شوارعها 
المزدحمــة، والقاهــرة المزدحمة ذكرتني 
بســكون وهدوء مســقط العامرة ، كانت 
رحلــة اســتجمام واكتشــاف الــذات، رحلة 
التعرف على الحضارات الضاربة في القدم. 

سفر اشــتقت فيه لهدوء مسقط وشكرت 
اهلل علــى جمال وطبيعة الســلطنه كونها 
مــن الــدول الغنيــة بالتاريــخ ومحتفظة 

بجمالها الطبيعي.
ويقــول الشــاعر محمد الــداودي والذي 
قضى اجازته هذا الصيف متنقا في بعض 
المدن األوروبية وكان الشعر حاضرا لينقل 

لنا بعض الجمال هناك حيث قال :
دعني أسطر في خديها أشواقي 

للنمسا ألق تسامى بين أحداقي 
مقطوعة العشق تطرب كل ذائقةٍ

زيامسي الرونق يادفء أعــماقي 
فتانة الروض .. ريانــه بحـــيرتها 

هتانة السحر .. في أكليلها الراقي 

سليمان العبري:
 زرنا مواقع سياحية 

تشابه السلطنة فماذا 
ينقصنا؟

أحمد المفرجي:   
السفر ينمي اإلدراك 

المعرفي ويقوي العاقة 
االسرية للعائلة

طاهر العميري تتولد 
قريحته الشعرية في 

ميان وزيامسي 
وجارمش

سيف الشرجي يزور 
جورجيا وأذربيجان 

الكتشاف طريق الحرير 
ويسترخي على ضفاف 

األسكندرية

 محمـــد الداوودي 
يتغزل شعرا في النمسا 

وبحيرة زيامسي 

رحاتنا لاستجمام واكتشاف ثقافات وتاريخ الشعوب 
عائدون من السفر لـ »                «: 

■ طاهر العميري

■ سليمان العبري

■ أحمد المفرجي

■ محمد الداودي

■ سيف الشرجي

■ صورة من اعلى لمدينة زيالمسي النمساوية

■ مدينة جارمش األلمانية
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مسقط-

تســتعد وزارة السياحة خال الفترة المقبلة 
لتدشــين منتج ســياحي جديد مــن المؤمل 
أن يســهم إســهاما بارزا في تعزيز الخدمات 
الســياحية والبنية األساسية للقطاع، والعمل 
على تشــجيع حركــة الســياحة الداخلية على 
مختلف شــبكات الطــرق البرية بالســلطنة، 
حيــث من المنتظر ان يشــهد العــام الجاري 
والعــام المقبــل إطــاق حوالــي 17 محطة 
ســياحية متكاملة تابعة للوزارة تضم منشآت 
خدميــة وفندقية وســياحية تقــدم خدماتها 
لمســتخدمي الطــرق البريــة وفــق المعايير 

العالمية واالشتراطات التي حددتها الوزارة.
وكانت وزارة الســياحة قــد حددت األراضي 
المستهدفة الســتخدامها كمحطات سياحية 
متكاملة في ثاث مجموعات رئيســية وذلك 
بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تضم هذه 
األراضي المســتهدفة في مجموعتها األولى 
المحطــات الســياحية المتكاملــة المقترحة 
على طريــق أدم/ثمريت وعلى طريق الباطنة 
السريع، وتضم في مجموعتها الثانية طلبات 
المواطنين لتخصيص أراض إلقامة محطات 
سياحية متكاملة حيث تم التقدم بالعديد من 
الطلبات التي يتم دراستها ومن ثم الموافقة 
على من تنطبــق عليها الشــروط والمعايير 
واالعتذار عن تلك غيــر المائمة، فيما تضم 
الســياحية  المحطــات  الثالثــة  المجموعــة 
المتكاملة على أراضي وزارة السياحة وعددها 
17 موقعا مع اإلشــارة إلــى أن الوزارة انتهت 
مــن منح بعــض هــذه األراضي بنظــام حق 
االنتفاع فيما ال تزال بعض المواقع في انتظار 
اســتكمال اإلجراءات أو التعديات المطلوبة 
ومقترحــات  تقديــم طلبــات  إمكانيــة  مــع 
تخصيص األراضي مــن المواطنين الراغبين 

بذلك والمستثمرين بكافة شرائحهم. 

محطات متكاملة 
وســتتوزع المحطات الســياحية المتكاملة 
بمختلف مرافقها علــى مختلف الطرق البرية 
فــي الســلطنة بحيث تشــكل قيمــة مضافة 
وتقوم بتوفير خدمات سياحية نوعية ومتميزة 
على شبكة الطرق الممتدة في السلطنة عبر 
الســهول والجبال والصحاري وعلى السهول 

والشواطئ.
محافظة شمال الباطنة وعبر طريق الباطنة 
الســريع ســتحتضن ســتة محطات سياحية 
متكاملــة بمعــدل محطتين اثنتيــن في كل 
موقع بحيث تخــدم كل منهما اتجاه الطريق 
الذي تطل عليــه في كل موقع مــن المواقع 
الثاثة المختارة وهي الحور بوالية الســويق 
والفليج بوالية لوى والفرفارة بوالية شناص.

محافظتا الداخــلية والظاهــرة ســتحتوي 
كل محافظــة منهمــا علــى ثــاث محطات 
هــذه  حيــث ســتتوزع  متكاملــة  ســياحية 
المحطات في محافظــة الداخلية على ثاثة 
مواقــع في ثــاث واليات هي بدبــد بوالية 
بدبد وجبريــن بوالية بهــاء وغابة بوالية 
أدم، حيث من المؤمل أن تكون محطة والية 
أدم محطــة ســياحية متكاملة كبــرى، فيما 
ستتوزع المواقع الثاثة للمحطات السياحية 
المتكاملة في محافظة الظاهرة على مناطق 
العلــو بوالية ينقــل والبصيلي بوالية ضنك 

ومسكن بوالية عبري.

محطتان في مسقط
محافظة مســقط ســتقام فيهــا محطتان 
ســياحيتان متكاملتــان في الرســيل بوالية 
الســيب وضباب بواليــة قريات مع اإلشــارة 
إلى أن محطة ضباب التي أطلق عليها اســم 
محطــة "عابر" والتي تشــرف عليها الشــركة 
العمانية للتنمية الســياحية "عمــران" كانت 

قد دشنت تقديم خدماتها جزئيا في المحطة 
وتســتعد الشركة التي شيدت بعض المرافق 
والمنشــآت بالمحطة إلسناد تقديم الخدمات 
وتشــغيل المرافــق التي تــم االنتهــاء منها 
للمستثمرين والمشــغلين بانتظار استكمال 

بقية المنشآت في المحطة. 
محافظــة ظفــار هــي أيضا ســتحتوي على 
محطتين ســياحيتين متكاملتين في موقعي 
المربع )أ( بوالية صالــة والمربع )ع( بوالية 
ثمريت فيما ســتقام محطة سياحية متكاملة 
واحدة بمحافظــة البريمي فــي موقع الرابي 

بوالية البريمي. 

المكونات األساسية والمعايير  
ووفق اشــتراطات ومعايير وزارة الســياحة 
االرشــادية التصميمية للمحطات الســياحية 
المتكاملة فإن المكونات األساســية للمحطة 
تتكون مــن محطة تعبئــة وقود للســيارات 
والشــاحنات، ومنشــأة فندقيــة فئــة 2 أو 3 
نجــوم بمواصفــات خاصــة، ومبنى رئيســيا 
مكيفا لمطاعم الوجبات الســريعة مع بعض 
المحات المتنوعة للتسوق ومركز للمعلومات 
الســياحية وأماكــن لاســتراحة والجلــوس 
وألعاب لألطفال ودورات مياه وأماكن للوضوء 

ومصليات للرجال والنساء.
كما يشــترط أن تضم المكونات األساسية 
للمحطة الســياحية المتكاملة حديقة صغيرة 
مــع ماعــب لألطفــال وأماكن لاســتراحة 
والجلــوس ومظات وأجهزة للصــراف اآللي 
ومواقف للسيارات ومواقف منفصلة للحافات 
والشاحنات ومنطقة استراحة وجلوس مظللة 

مجاورة لمواقف الحافات والشاحنات.
إضافــة إلى ذلــك توجد بعــض المكونات 
والمرافــق االختياريــة التي يمكــن اضافتها 
للمحطة مثل ورشة إصاح سريعة للمركبات 

وأماكن لغسيل وتنظيف السيارات وغيرها.
الســياحية  المحطــة  تصميــم  ويرتكــز 
المتكاملــة على بعض المبــادئ العامة منها 
مرونــة التصميــم لكــي يســمح باالمتــداد 
والتوسع المستقبلي تبعا الزدياد حجم الحركة 

علــى الطريق، وتوفير بدائل الختيارات الغرف 
الفندقية مراعاة لتنوع متطلبات المســافرين 
ســواء أكانــوا عائــات أم فــرادى، وااللتزام 
بــوزارة  الخاصــة  والمعاييــر  باالشــتراطات 
الســياحية فيما يتعلق بالمنشــآت والخدمات 
الفندقيــة، وتجميــع المطاعم علــى فراغات 
رئيســية مجمعة مكيفة يمكن أن يكون لها 
امتداد خارجي بالمســاحات الخضراء، وتوفير 
مســارات مشــاة آمنة منفصلة، باإلضافة إلى 
مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة في 

جميع عناصر المحطة.
وفيما يتعلق بمواقف الســيارات والشاحنات 
فيجــب أن يتم االلتزام بتوفيــر أماكن انتظار 
الســيارات لرواد المحطات تبعا لحجم الحركة 
على الطريق واألعداد المتوقع استقبالها في 
كل محطــة مع مراعاة أوقات ذروة المواســم 
الســياحية طبقا للمعدالت القياســية، ويجب 
أيضــا أن يتم توفيــر المواقــف داخل قطعة 
أرض المشــروع وعدم االعتمــاد نهائيا على 
مســألة االنتظار الموازي بالطرق الخارجية أو 
اســتخدام األراضي المجاورة ألرض المشروع 
أو مواقــف االنتظار المجــاورة إن وجدت، وأن 
تتكون مواقف الشاحنات في أماكن منفصلة 
عــن مواقف الســيارات والحافــات، وأن يتم 
اتباع اشتراطات الجهات المعنية في تصميم 

مواقف المحطات. 

طابع معماري
 تشترط وزارة السياحة في المبنى الرئيسي 
للمحطة الســياحية المتكاملــة أن يكون ذا 
طابع معمــاري مميز وأن يتــم توفير إضاءة 
طبيعية داخلية مع إمكانية أن يكون للمبنى 
امتداد خارجي متصل بالمســاحات الخضراء، 
وأن يتم تصميــم الطابع المعماري للمحطة 
وتشــكيل الكتــل واختيــار المــواد واأللوان 
علــى النحو الذي يحقق التميــز للمحطة وال 
يتعارض مع البيئة المحيطة، ويجب أيضا أن 
تتميز المواد المستخدمة بسهولة التنظيف 
والصيانة، باإلضافة إلى أن المرافق الخدمية 
ينبغــي أن تكــون من مواد ثابتــة ومقاومة 

للتخريب وال تتطلب تكاليف صيانة مرتفعة. 
وبالنســبة لتنســيق موقــع المحطة فيجب 
االهتمام بتوفير المسطحات الخضراء وعناصر 
الغطاء النباتي المختلفة من أشجار وشجيرات 
ومغطيات للتربة مع إعطاء أولوية الستخدام 
النباتات المحلية، واســتخدام التال الخضراء 
والشــجيرات في تقليل تأثير الضوضاء داخل 
موقع المحطة والناتجة عن حركة الســيارات 
بالطريق الســريع، وتوفير الظــل الكافي من 
خال زراعة األشــجار أو توفيــر مظات بديلة 
في حال صعوبة زراعتها، باإلضافة إلى توفير 

بيئة هادئة بمنطقة المنشأة الفندقية. 
شــعار المحطة يجــب أن يتــم تنفيذه عند 
موقع المحطة في اتجاه القادمين إليها وذلك 
طبقــا لألبعــاد واالشــتراطات المطلوبة مع 
توفير لوحــة كبيرة للمعلومات عليها خريطة 
للمنطقــة توضــح موقــع المحطــة والمدن 
القريبــة مــع المعالــم والمواقع والمنشــآت 
السياحية في المنطقة المحيطة باإلضافة إلى 
توفير لوحات ارشــادية عند مواقف السيارات 
وممرات المشاة لتوجيه مستخدمي المحطة 

إلى األنشطة المختلفة. 
كمــا يجــب تحديــد مســتويات اإلضــاءة 
الليليــة تبعــا للغرض المــراد منهــا وطبقا 
للمعــدالت القياســية للجهــات المعنيــة مع 
أفضلية اســتخدام وحدات اإلضاءة المعتمدة 
على الطاقة الشمســية، وفي حالة المحطات 
الواقعة على الطرق غير المضاءة فيتم مراعاة 
التــدرج في قــوة اإلضاءة قبــل الدخول وعند 

الخروج من المحطة. 
أما بالنســبة الشــتراطات البنية األساسية 
للمحطة الســياحية المتكاملــة فيجب األخذ 
في عين االعتبار بمســألة ضمان توفر جميع 
والخدمــات مــن  واالحتياجــات  المتطلبــات 
خزانــات أرضيــة وعلوية وخزانــات احتياطية 
وشبكات لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه 
الغســيل على مدار 24 ســاعة وبما يتناســب 
مــع أعــداد المتردديــن على المحطــة وفي 
أوقات الذروة، كمــا يجب ضمان توفر الطاقة 
الكهربائية ســواء من الشــبكة العامة أو من 

خــال مولــدات كهربائية خاصــة بالمحطة 
وذلك لتأميــن احتياجات المحطــة ومرافقها 
للكهربــاء مــع توفيــر مولــدات احتياطيــة 
فــي حالــة الربط بالشــبكة العامــة، وتوفير 
التغطية وخدمات االتصال الهاتفي والمتنقل 
واالنترنــت، باإلضافة إلــى التخلص من مياه 
الصــرف الصحــي وميــاه المطار باألســلوب 
المائم لموقع المحطة مع ضمان عدم التأثير 

السلبي على البيئة المحيطة. 

خصائص طبيعية
وكانــت وزارة الســياحة قد اعتمــدت عددا 
منالمعاييــر األولية االرشــادية الشــتراطات 
ومعاييــر اختيــار مواقع المحطات الســياحية 
المتكاملــة حيــث أنــه ومــع األخذ فــي عين 
االعتبار بمســألة اختاف المســافات الفاصلة 
بيــن المحطات الســياحية نتيجة للعديد من 
العوامل الطبيعيــة والجغرافية والتخطيطية 
ذات الصلــة كطــول الطريق بيــن مدينتين 
رئيســيتين والخدمات المتوفرة بتلك المدن 
وحجــم الحركة على الطريــق وحالة الطقس 
وغيرهــا فقــد تم اعتبــار مســافة 150 كيلو 
مترا هي المســافة المناســبة بيــن المحطة 
الســياحية المتكاملة والتي تليها مع أفضلية 
إنشاء محطتين متقابلتين عند نفس الموقع 
فــي حالــة الطريــق المزدوجة لــكل طريق 
محطة علــى حده مــع التأكيد أنــه في حالة 
عدم جدوى إنشاء محطتين في نفس الموقع 
فيكتفــى بواحدة في االتجــاه صاحب الحركة 
األكثر وتحقيــق إمكانية الوصــول إليها من 
نقاط التقاطعات الحرة بحيث تخدم المحطة 
الواحــدة كا االتجاهيــن أو إقامة المحطتين 
المتقابلتيــن بحيــث تكون إحداها رئيســية 
الخدمــات واألنشــطة واألخــرى ثانويــة مع 

إمكانية الربط بينهما بجسر للمشاة مثا. 
معاييرهــا  فــي  الــوزارة  قامــت  كمــا 
واشــتراطاتها التــي حددتها الختيــار موقع 
بمراعــاة  المتكاملــة  الســياحية  المحطــة 
الخصائــص الطبيعيــة المؤثرة فــي اختيار 
الموقــع كالتضاريس الطبيعيــة من أودية 
ومنحدرات ومنخفضــات بحيث ينبغي اختيار 
الموقــع على النحــو الذي ال يتطلــب اعمال 
إضافيــة تتطلــب الحفــر والــردم لتســوية 
الموقع أو اعمال انشائية للحماية من مخاطر 
الســيول او انــزالق للتربــة او ايــة مخاطــر 
طبيعية أخرى، وأفضلية أن يكون الموقع ذو 
اطالة جيدة على المناظر الطبيعية بما من 
شأنه المساهمة في جذب سائقي السيارات 
الــى التوقــف بالمحطــة، واالخذ فــي عين 
االعتبار قابليــة الموقع الطبيعيــة لامتداد 
المســتقبلي وعدم ماصقتــه للمناطقذات 
الحساســية البيئية أو المحميــات أو المواقع 
االثريةالتي قد يؤثر نشــاط المحطة بشكل 

سلبي عليها.
كمــا تــم أيضــا األخــذ فــي عيــن االعتبار 
باالشــتراطات الخاصة بالدخول والخروج الى 
الموقــع طبقا الشــتراطات الجهــات المعنية 
وأهمية عدم تقارب موقع المحطة الســياحية 
المتكاملة مع المدن القائمة التي توفر نفس 
خدمات المحطة حتى ال تؤثر كاهما بالسلب 
علــى األخرى خاصــة في حالة كون النشــاط 
الرئيســي لســكان تلــك المــدن هــو توفير 

الخدمات لمرتادي الطريق.
وفيمــا يتعلق بالعاقة بيــن موقع المحطة 
واالستخدامات المحيطة فقد ارتأت الوزارة أنه 
من األهمية عدم تجاور المحطات الســياحية 
المتكاملة مع األنشــطة المســببة للضوضاء 
والتلوث مثل مواقع الكســارات او األنشــطة 
الصناعية الملوثة للبيئة المحيطة او النشاط 
الســكني الذي فــي هــذه الحالة قــد تكون 

المحطة مصدر ازعاج له.

المحطات السياحية.. نحو منتج جديد بمعايير عالمية
تدشين 17 محطة متكاملة في محافظات السلطنة

منشآت خدمية وفندقية وسياحية تقدم خدماتها لمستخدمي الطرق البرية
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أبرزها دورات مياه ذاتية التنظيف وتجميل وتطوير شاطئ الدهاريز 

وزارة السياحة ترتقي بالخدمات
والمرافق السياحية في محافظة ظفار

صالة-

تتواصل الجهود الهادفة إلى تعزيز الخدمات السياحية 
في محافظة ظفار لمواكبة موسم الخريف السياحي الذي 
يشهد حركة سياحية متزايدة، ومن الخدمات األساسية 
التي يتــم توفيرهــا دورات المياه ذاتيــة التنظيف التي 
تــم تركيبها في عدد من األماكن الســياحية في مدينة 
صالــة لخدمــة الــزوار بصــورة أفضل، ومــن أجل رفع 
مســتوى المرافق المخصصة لهــم في صالة. حيث تم 
تشغيل المرحلة األولى في موسم الخريف الماضي بينما 
تم تشــغيل المرحلة الثانية قبل موسم خريف هذا العام 
وذلك بعد تجربة هذه الوحدات ذات الكفاءة العالية من 
حيــث النظافة والتقنية المســتخدمة التــي تلبي حاجة 

المستخدمين لها.
وتم تشــغيل دورات الميــاه ذاتية التنظيــف في عدد 
من المواقــع المختارة، وبمعدل دورتين مياه لكل موقع 
وتم التشغيل التجريبي لتلك الدورات بهدف توفير هذه 
الخدمة في االماكن السياحية. وقد تم اختيار وتخطيط 
دورات المياه في 10 مواقع مثل ممشى السعادة وسوق 
الحافة وشارع السام )بالقرب من مستشفى بدر السماء 
)وســوق الســمك خلف الفرع الرئيســي لبنك مســقط 

وشارع الرباط( بالقرب من مقر المحكمة )ومنطقة ركن 
الســيارات بالقرب من ســاحة المهرجان بســهل أيتين 
والربــاط بالقرب مــن الحديقــة الصغيــرة ودورة مياه 
بمنطقة الدهاريز. وفي كل موقع من المواقع المذكورة، 
هنــاك دورتين مياه ذاتية التنظيف مخصصتان بشــكل 

منفصل الستخدام الرجال والنساء.
ويتميز نمــط التنظيف الخاص بــدورات المياه ذاتية 
التنظيف بأنها مزودة بأبــواب أوتوماتيكية وأنها قابلة 
للتعديــل، فعلى ســبيل المثــال يمكن ضبــط األبواب 

بشــكل يدوي ألي مدة، علما بأن مدة الضبط القياسية 
هي 15 دقيقة. حيث تتم عملية التنظيف بشكل تلقائي 
بعد استخدام دورة المياه وعند االنتهاء من استخدامها 

تكون جاهزة لاستخدام مرة أخرى.
كمــا أن هناك نظام للحجز بالعمات الســتخدام تلك 
المرافق، وتعريفة االســتخدام هي 50 بيســة. وتعتمد 
دورات الميــاه ذاتيــة التنظيف على المفهــوم األوروبي 
للتعامــل مع هــذه المرافق فــي األماكــن العامة دون 
المســاس بالنظافة العامة. وتوفر شركة بي تي ماتيك 
اإليطاليــة للتكنولوجيــا التي تعرض تصميمــا إيطاليًا 
فائــق الجودة يظهر بشــكل فعــال قدرة الشــركة على 
الجمع مــا بين التصميــم الراقي والتقنيــات المتقدمة 

لتلبية احتياجات المستخدمين من هذه الخدمات..

دورات مياه متنقلة مؤقتة
ومــن المرافق الصحية التي تم اســتحداثها أيضا في 
محافظــة ظفــار توريد وتركيــب وتشــغيل دورات مياه 
متنقلــة مؤقتــه حيــث تم طــرح مناقصة عامــة لتوفير 
دورات مياه متنقلة مؤقتة في عدد من المواقع المختارة 
وذلك من خــال توفير دورات مياه للجنســين مع ذوي 

االحتياجات الخاصة بعدد من المواقع في صالة.

إضفاء طابع جمالي وتوفير خدمات للسياح
شاطئ الدهاريز. . متعة الرياضة في موسم الخريف

أخبــار

الشارقة -

حقق��ت العربي��ة للطي��ران نتائ��ج 
مالي��ة قوية خ��الل الرب��ع الثاني من 
الع��ام الحالي المنته��ي في 30 يونيو 
2017، لتواصل بذلك شركة الطيران 
الش��رق  ف��ي  الرائ��دة  االقتص��ادي 
األوسط وشمال افريقيا آداءها القوي 
والمستدام. وسجلت العربية للطيران 
أرباح��ًا صافي��ة قوي��ة للرب��ع الثاني 
والمنتهي ف��ي 30 يونيو 2017 فاقت 
توقعات المحللين وبلغت 158 مليون 
درهمامارات��ي، بزي��ادة قدره��ا 21% 
مقارن��ة بأرباح الفترة ذاتها من العام 
الماض��ي والت��ي بلغ��ت 131 ملي��ون 
درهم. فيما ارتفع��ت اإليرادات خالل 
الرب��ع الثاني من الع��ام 2017 لتصل 
ملي��ون دره��م، مقارن��ة   906 إل��ى 
بإيرادات الربع الثاني من العام 2016 
894 ملي��ون دره��م. والت��ي بلغ��ت 

ه��ذا ونقل��ت العربية للطي��ران على 
متن اس��طولها أكثر من 2.05 مليون 
مس��افر خالل الربع الثان��ي من العام 
2017 ف��ي حين وصل معدل إش��غال 
المقاع��د )نس��بة ع��دد المس��افرين 
مقابل عدد المقاع��د المتاحة( الى79 
٪ وه��و ما يعتب��ر مع��داًل مرتفعًا في 

قطاع الطيران.

إيرباص تتلقى 205 
طلبيات في 7 أشهر 

باريس-
ع��ن  إيرب��اص  ش��ركة  كش��فت 
نتائ��ج الطلبيات والتس��ليمات لش��هر 
يولي��و2017 والتي أظهرت تس��جيل 
و  A330 لطائ��رات  طلبي��ات   4

ت��م  كم��ا  الهي��كل  A350العريض��ة 
تسليم 47 طائرة من مختلف عائالت 
طائرات إيرباص. وش��ملت الطلبيات 
األربع��ة الجدي��دة عل��ى 3 طائ��رات 
لمجموع��ة   200-A330 ط��راز  م��ن 
الخط��وط الجوي��ة الدولي��ة وطائ��رة 
واحدة من طراز A350-1000 لعميل 
لم يتم اإلفص��اح عنه. وباألخذ بعين 
اإلعتب��ار الطلبات الجدي��دة والطلبات 
التي تم إلغائها خالل الشهر الماضي، 
فق��د وصل العدد اإلجمال��ي لطلبيات 
طائ��رات إيرب��اص ألول 7 أش��هر من 
الس��نة الى 205 طائ��رات. وتضمنت 
الطائرات التي تم تس��ليمها في شهر 
يولي��و عل��ى 36 طائ��رة م��ن عائل��ة 
طائراتA320 )منه��م 9 طائرات من 
A320neo(، وأربع��ة طائرات  ط��راز 
من طراز A330-300، وستةطائرات 
وطائ��رة   ،900-A350 ط��راز  م��ن 
الش��ركة  واحتفل��ت  ه��ذا   .A380
م��ن   100 رق��م  الطائ��رة  بتس��ليم 
عائلة طائ��رات A350XWBمن طراز 

. 900-A350

ارتفاع أرباح "العربية 
للطيران" 21 % 

صالة-

يعد مشــروع تجميل وتطوير شــاطئ 
الدهاريز من المشــروعات الدائمة التي 
تــم تطويرها في محافظــة ظفار بهدف 
إضفــاء بعــض الجماليــات عليهــا بمــا 
يتواكب مع متطلبات المواطنين والزوار 
للمحافظــة بتوفيــر خدمــات ســياحية 
نوعيــة على طول الشــاطئ بالقرب من 
خــور الدهاريــز. كمــا وتعتبــر الحديقة 
الموجودة على الشــاطئ بمدينة صالة 
معلما جديدًا حيث توفر مرافق ترفيهية 
للمواطنيــن والســياح لتمكينهــم من 

االستمتاع بشاطئ البحر.
شــاطئ  تطويــر  مشــروع  ويشــمل 
جانــب  علــى  واقــع  مســار  الدهاريــز 
الوصــول  إمكانيــة  لتســهيل  الطريــق 
إليــه وســاحتين مفتوحتين مــع أجنحة 
مظللة، وممشــى شــاطئي ممتد تتخلله 
أشــجار جــوز الهند على طول الشــاطئ، 
ليوفر إمكانية الوصــول إلى العديد من 
للشــواء  المخصصة  واألماكن  المظات 
ودورات الميــاه العامة وأماكن مخصصة 
الشــاطئ.  جانــب  علــى  لاســتحمام 
وقد بنيــت جميــع المظــات واألماكن 
العُماني  بالحجــر  للشــواء  المخصصــة 

بحيث تتناســب مع لون رمال الشــاطئ. 
ويعتبر شــاطئ الدهاريز مــن الوجهات 
السياحية المتميزة في المحافظة، الرتياد 
الكثير من الزوار له لاستمتاع بالشاطئ 
وأمواج البحر المرتفعــة والهواء العليل، 
كما جاء تطوير هذا الشاطئ ليلبي رغبات 
السياح ويتوافق مع البيئة من حيث قربها 

من البحر. ومن مكونات هذا المشــروع: 
ممشــى وممرات لمسافات طويلة وذلك 
لممارســة رياضــة المشــي فــي األجواء 
المفتوحة لاستمتاع بالطقس المعتدل، 
باإلضافــة إلى مظات لاســتراحة أمام 

البحر في أماكن مائمة للجلوس.
كما تم تنفيذ أماكن مخصصة للشوي 
مطورة تلبي حاجــة المواطنين والزوار، 

حيــث تــم تصميــم الجلســات بطــرق 
مناسبة ألســاليب الشوي، كما تم توفير 
أعداد كبيرة من المواقف للمركبات، وتم 
زراعة أشجار النارجيل في الموقع إلضفاء 
جانب آخر من المتعة على الشــاطئ بما 
يتناســب مــع البيئــة، وتوريــد وتركيب 
إضــاءة للممــرات والمواقف والممشــى 
والجلسات، بشكل يتناسب مع طبيعتها.
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في المنافذ البرية والجوية والمجمعات والمركز الترفيهي

مراكــز المعلومات في صالة تسهل
الحصـول على الخـدمات السـياحية 

آمنة البلوشية: هدفنا أرشاد زوار الخريف للمواقع السياحية بالمحافظة 
صالة-

وفــرت وزارة الســياحة خــال موســم 
خريف صالة الســياحي عددًا من مراكز 
المعلومــات والتي تقدم خدمــات للزوار 
وتســهل لهــم طــرق الحصــول علــى 

الخدمات المختلفة. 
إن توفير مراكز المعلومات الســياحية 
المؤقتــة منها والدائمــة المتواجدة في 
المنافــذ البريــة والجويــة والمجمعــات 
ومركز البلديــة الترفيهي الذي يحتضن 
فعاليات مهرجان صالة السياحي 2017 
يعــد من ضمــن الخدمات التــي توفرها 
وزارة الســياحة للســائح خــال موســم 
الخريف. حيث أنها تختصر على الســائح 
عنــاء البحث وتســاعده للتعرف على أهم 
األماكن التي يمكن زيارتها في محافظة 
ظفار وتقدم له حلوال وارشــادات إليجاد 
جو سياحي مريح، فتتعدد فئات المنشآت 
الفندقيــة والمطاعــم ومراكز التســوق، 
وتســعى لتلبية طلبــات وحاجــات فئات 
سياحية مختلفة سواء الدولية او المحلية.

دور حيوي
وتؤدي مراكز المعلومات السياحية دورا 
حيويا من خال توفير المادة اإلرشــادية 
مــن خرائط وكتيبــات وبيانــات تحتوي 
على عناوين وتفاصيل متعلقة بالمنشآت 
والخدمات السياحية، كالمعالم السياحية 
والفنــادق  الوقــود  ومحطــات  األثريــة 
وغيرهــا، إلى جانب إتاحــة الفرصة لزوار 
المحافظة خــال موســم الخريف إلبداء 
الشكاوى  واقتراحاتهم واستقبال  أرائهم 
والماحظات التي تســهم با شــك في 
إعادة النظر من أجل الوصول بالخدمات 
األفــراء  حاجــة  يرضــي  مســتوى  إلــى 

والعائات.
وتتــوزع هــذه المراكــز علــى المنافذ 
الحدوديــة للســلطنة، وأهــم الوجهات 
الســياحية والخدميــة بمحافظــة ظفار، 
كما دفعت الــوزارة بعدد من الموظفين 
المدربيــن علــى التعامــل مــع الــزوار 
والسائحين والمزودين بكافة المعلومات 

التي يمكن أن يحتاجها الزائر. وفي هذا 
الصدد تقول أمنة بنت محمد البلوشــية 
مديرة دائرة الترويج والوعي الســياحي 
بوزارة الســياحة، ان هناك جهودًا بذلت 
خــال األســابيع الماضية قبــل انطاق 
المهرجــان، حيث تقــوم الوزارة بنشــر 
إعانات توعوية إرشــادية موجهة للزائر 
والمواطــن والمقيــم فــي كافــة أرجاء 
محافظة ظفار ، وتتضمن هذه اإلعانات 
اإلرشــادية رســائل مركــزة تمــد الزائر 
بثقافة الحجز قبل الذروة خال الموســم 

حتى ال يواجه مشــكلة فــي العثور على 
المكان والخدمات المطلوبة ، ورســائل 
موجهة للحفاظ على المواقع الســياحية 
واالحتشــام فــي المابس ، وارتــداء ما 
يناســب طبيعة المجتمع العماني وقيمه 
، إضافــة الــى الرســائل الموجهة حول 
حقوق وضوابط التصوير ، وعدم التقاط 
صور لألشخاص بدون علمهم والحصول 
على إذن منهم ، وكذلك المحافظة على 
الســياحية ومعرفة  الخدمية  المشــاريع 
أهميتهــا كجزء مــن البنية األساســية ، 

حيث يســتغرق إعادة بناء هذه المشاريع 
عدة سنوات. الوزارة قامت بتوفير المواد 
الترويجيــة تتضمن معلومات ســياحية 
عــن ظفار، إضافــة إلى األرقــام الخاصة 
بالخدمــات والشــرطة والمستشــفيات، 
حيث يتم توزيعها في مراكز المعلومات 

الثابتة والمؤقتة.
مواقـــع

أنشــــأت الــوزارة عــددًا مــن مراكــز 
المعلومات المؤقتة والثابتة في كل من : 
نقطة حريط الجبلية بين ثمريت وصالة 
،والبريمــي ووادي الجزي وحفيت ،وطوي 
الصعــدة فــي الجبــل األخضــر ، إضافة 
إلى ميــدان المهرجان ،واحة المســافر ، 
شاطئ المغســيل ، مطار صالة الدولي 
، و جرانــد مــول صالــة ،ومراكــز أخرى 
في الظاهرة وصحــار ونزوى وأدم وهيما 
إضافــة إلــى أجهــزة مراكــز المعلومات 
التي  الحديثــة )كيوســك(  اإللكترونيــة 
تعمل باللمس وتقدم المعلومات باللغة 
العربية واإلنجليزية وتقوم بتعريف الزائر 
والمواطن والمقيم بالمواقع الســياحية 
والترويج للمنشــآت والخدمــات وقد تم 
تخصيــص أحد هذه األجهــزة في متحف 
ارض اللبــان ، وجهــاز آخــر فــي صالة 
جاردنــز مــول والثالث في مطــار صالة 

الدولي .
كما تــم اختيــار المواقــع القريبة من 
الحيويــة  والمواقــع  البتــرول  محطــات 
األخــرى ، كمــا خصصــت الــوزارة عددًا 
من الموظفين بالمراكــز المؤقتة طوال 
فتــرة المهرجان ، وذلــك بعد أن حصلوا 
على جرعــات تدريبية مكثفة ،أما المراكز 
الثابتــة فيعمــل بها موظفــون دائمون 
بالوزارة .وقد اجتاز الموظفون المؤقتون 
دورات تدريبية توعوية مكثفة لتوعيتهم 
وتغذيتهم بكافة المعلومات والبيانات ، 
حتى يصبح الموظف ملمًا بكل المعلومات 
التــي قد يحتاجها الزائــر، كذلك حرصت 
الوزارة على تدريبهم على كيفية التعامل 
مع السائح او الزائر وإمداده بالمعلومات 

ومساعدته وتقديم العون له.

أخبــار

»العز اإلسالمي« 
يجري السحب على 

حساب »بشرى«
مسقط-

أجرى بنك العز اإلس��المي الس��حب 
الرب��ع الس��نوي عل��ى حس��اب التوفير 
للجوائز » بش��رى » الحساب األول من 
نوعه في السلطنة الذي يأتي متوافقا 
مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
، وبلغ��ت قيم��ة الجائ��زة 50 ألف ريال 
عمان��ي لفائ��ز واح��د كم��ا ت��م إجراء 
السحب الش��هري على نفس الحساب 
وبلغ��ت قيم��ة الجائ��زة 25 أل��ف ريال 
عمان��ي لفائز واح��د وكذلك الس��حب 
األس��بوعي بمبلغ 3 آالف ريال عماني 
لثالث��ة فائزين إذ س��يحصل كل فائز 

على مبلغ 1000 ريال عماني .
وتم إجراء السحوبات بفرع بنك العز 
اإلس��المي بوالية بركاء بحضور عدد 
من المس��ؤولين وأعضاء اإلدارة العليا 

بالبنك وعددا من زبائن البنك . 
وكان بن��ك العز اإلس��المي قد أعلن 
في وقت سابق تدشين حساب التوفير 
للجوائز ، حي��ث أن المبلغ األدنى لفتح 
الحس��اب 100 ريال عماني فقط، كما 
يمك��ن للعمي��ل طلب الحص��ول على 
بطاقة خصم مباش��ر مجانية لتسهيل 
معامالته اليومية. وعالوة على األرباح 
المتوقعة التي يدفعه��ا البنك للعميل 
بشكل ش��هري على المبالغ المودعة، 
ف��إن الحف��اظ عل��ى متوس��ط رصيد 
أسبوعي ال يقل عن 100 ريال عماني 
يمن��ح العمي��ل فرص��ة الدخ��ول ف��ي 
السحب األسبوعي على جوائز نقدية. 

فندق أرماني دبي ينال أول 
شهادة اعتماد غرين غلوب

دبي-
ن��ال فن��دق أرماني دبي أول ش��هادة 
اعتماد م��ن »غرين غل��وب«، في إطار 
س��عيه لتحقي��ق رؤيت��ه الهادف��ة إلى 

تعزيز مستويات استدامة العمليات.
وق��ال م��ارك كيرب��ي، المدي��ر العام 
لفن��دق أرمان��ي دب��ي: يجس��د نجاحنا 
بالحص��ول على ش��هادة اعتماد غرين 
غل��وب لش��ركة أرمان��ي دب��ي دالل��ة 
واضح��ة عل��ى التزامنا الراس��خ بقيم 
والحف��اظ  االجتماعي��ة  المس��ؤولية 
عل��ى البيئة م��ن خالل اعتم��اد أفضل 
الممارس��ات العالمية ف��ي مجال كفاءة 
اس��تخدام الطاق��ة والمي��اه والتنمي��ة 
المس��تدامة. وأض��اف قائ��اًل: حرصن��ا 
عل��ى التركيز منذ البداي��ة على تعزيز 
الفن��دق  ف��ي  الخض��راء  المب��ادرات 
وتشجيع مش��اركة موظفينا وضيوفنا 
وش��ركائنا على ح��د س��واء، باإلضافة 
إلى دعم عملياتن��ا الخضراء عبر إعادة 
التدوي��ر وتقليل اله��در الغذائي ودعم 

الحمالت البيئية.

صالة-

أصدرت وزارة الســياحة مطوية للتعرّف 
على محافظة ظفار عن كثب في إطار جهود 
الوزارة للترويج لموســم الخريف السياحي 
بالمحافظة لهذا العام، وتشتمل على ستة 
أقســام تســتعرض بطريقة مشــوقة أبرز 
المعلومــات التي قد يحتاجها الســائح عند 
زيارة المحافظة وبرنامج سياحي ثري، وأهم 
اإلرشــادات التي يجب اتباعها لاســتمتاع 

بالزيارة.
يتضمن القســم االول من المطوية على 
معلومــات عامــة تتعلــق بموقــع محافظة 
ظفــار الجغرافي، واألجواء التــي تتمتع بها 
خال موســم الخريف، واستقطابها ألعداد 
كبيرة للســياح من داخل وخارج السلطنة، 
وكونهــا مــاذ للزائر الذي يبحــث عن جو 
مائــم لاســتجمام، ويســتعرض كذلــك 

للمحافظــة، وجمال  التضاريســي  التنــوع 
طبيعتها ، والتناغم بين الجبال والســهول 
واألودية والشــواطئ لتشــكل بذلك لوحة 
طبيعية ساحرة. فيما يعرض القسم الثاني 
طــرق الوصول إلى المحافظــة عبر العديد 
مــن المنافــذ الجويــة والبريــة والبحرية، 
حيث تتصــل المحافظة بالعديد من الدول 
المجاورة بخطوط مباشرة تصل بين مطار 
صالــة والذي تم تطويره بشــكل شــامل 
ليوفر رحات من وإلى دول مجلس التعاون، 
فيما يتولى ميناء صالة اســتقبال الســفن 
السياحية التي تزور المنطقة بانتظام على 
مــدار العام، أمــا من جهة البر، فتســتقبل 
المحافظة زوارها القادمين من دول الجوار 
عبر عــدة منافذ برية تقــدم خدمات عالية 

الجودة للقادمين.
أما القســم الثالــث فيحتوي علــى برامج 
يومية تشــمل زيــارات للمعالم الســياحية 
في المحافظة كاألســواق والمواقع األثرية 

والتاريخيــة والمواقع الطبيعيــة والتي تم 
تقسيمها بشكل يسهل على الزائر تنظيم 
برنامج زيارته، حيث تم توزيع البرنامج على 
مدى أربعة أيام ليتســنى للزائر االستمتاع 
بأجــواء الخريــف بأكبر قــدر ممكن وهي 
دعوة كذلــك الكتشــاف المناطــق التي 
تحتضن فعاليات وأنشــطة توفر للسائح 

أجواء لطيفة طيلة فترة موسم الخريف.
كما تشــتمل المطوية على إرشــادات 
بالقواعــد  للتقيــد  للــزوار  توعويــة 
العمانــي،  للمجتمــع  االجتماعيــة 
تختــص  للســياح  عامــة  وإرشــادات 
بالتخييــم والمحافظــة علــى البيئــة 
والتعامــل مع الجهــات المرخص لها 
في النشاطات السياحية، حيث سيتم 
توزيــع هــذه المطوية فــي المنافذ 
الحدودية ومراكز المعلومات الثابتة 

والمؤقتة والتي ســيتم تغذيتها أيضًا 
بالمواد الترويجية والكتيبات.

اكتشف ظفار.. مطويات ترويجية
عن الموسم السياحي في ظفار

■ مراكز إرشادية تسهل توفر المعلومات للسياح
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قبيل انطالق بطولة فورميال 
مصيرةللتزلج المظلي في نوفمبر

الجنة العذراء ألبطال التزلج المظلي
مسقط-

بعــد اإلعــان عن فــوز الســلطنة بملف 
اســتضافة بطولة فورميا للتزلج المظلي 
المرتقب عقدها في شــهر نوفمبر المقبل، 
نّظمــت عُمان لإلبحار األســبوع المنصرم 
بالتعاون مع االتحاد الدولي للتزلج المظلي 
بطولة "كايت سبيد للتزلج المظلي" وذلك 
في جزيرة مصيرة، حيث كانت هذه البطولة 
تجريبيــة قبيــل فعالية نوفمبــر عززت من 
مكانة السلطنة كوجهة "مفضلة" لرياضة 
التزلج المظلي والرياضات المائية األخرى، 
ومكانة مصيرة كمحطة سنوية في روزنامة 

منافسات التزلج المظلي دوليا.
اســتقطبت الفعالية التجريبية عددًا من 
أفضل أبطال العالم برياضة التزلج المظلي، 
والذيــن أشــادوا بقوة بالظــروف المواتية 
لممارســة هذه الرياضة في مصيرة بفضل 
الميــاه المســطحة وعدم وجــود تموجات 
فــي المــاء، ومن بيــن هــؤالء الرياضيين 
كان الفرنســي ألكس كايزيرجوس، الفائز 
بالمركــز األول فــي البطولة، وقــال: "جئنا 
إلى مصيرة ألول مرة لنكتشــف أننا نجهل 
عن وجــود هذه الجنــة العذراء لممارســة 
رياضتنــا المفضلة، ففيهــا يمكن الوصول 
إلى ســرعات عالية جدًا". وأضاف أليكس: 
"الشعور بالســرعة رائع وال يمكنني وصفه 
100 % مــن  ألننــا نســتطيع اإلســتفادة 
قوة الريــاح علــى المظلــة دون المجازفة 
بسامتنا. كنت مســتعدًا ومتحمسًا وهنا 
وجــدت دافعًــا إضافيًا لحماســي وتحقيق 

أعلى السرعات الممكنة". 
وبالفعل ســجّل أليكس رقمًا قياسيا في 
البطولة بوصوله إلى ســرعة 48.5 عقدة، 
أي مــا يقــارب 90 كلــم في الســاحة على 
لــوح التزلــج! وأردف بقولــه: "كانت رحلة 
رائعــة جدًا ألنها أول زيارة إلى الســلطنة، 
وسلكت الطريق الســاحلي الجميل، وال بد 
لي من تكرار الزيارة. العمانيون شعب رائع 
ومضياف يســتقبلونك بابتســامة وترحاب 

دائم، وقد أحببت هذه الباد وشعبها". 

اكتشاف 
من جهة أخرى، أشــار ماركوس شويدنر، 
الرئيــس التنفيذي لاتحــاد الدولي للتزلج 
المظلي بأن المتســابقين اكتشــفوا مياه 
الســلطنة ألول مرة من خال بطولة كايت 
ســبيد في مصيــرة، ووجدوا فيهــا الموقع 
المثالــي لممارســة رياضتهــم المفضلة. 
جميعهــم مبهوريــن بالظــروف الجويــة 
المثاليــة، وبالمعاملة الطيبــة، وبالطبيعة 

المتنوعة، وبكل شيء". 
وأضاف ماركــوس: "كانــت فعالية رائعة 

حًقا وناجحة بــكل المقاييس.  جئنا جميعًا 
من مســقط الكتشــاف جنة عذراء لرياضة 
التزلــج المظلي، فهنا الرياح تهب كل يوم. 
آمــل أن نعــود العــام المقبــل بمزيد من 
المتزلجيــن وبفعالية أضخم، وأنا متأكد أن 

الجميع سيكون سعيدًا".
كما رحبــت ســلمى الهاشــمية، المدير 
لإلبحــار  بعُمــان  للتســويق  التنفيــذي 
باإلشــادة التي حظيت بها الفعالية وقالت: 
"ســعداء وفخــورون بالنجاح الــذي حققته 
بطولة الكايت سبيد التجريبية في مصيرة، 
فهذه رياضة متناميــة في أرجاء المعمورة، 
ونرغــب في إبــراز الســلطنة أمــام العالم 
كوجهة تقدّم أفضل الظروف الجوية لهذه 

الرياضة الممتعة".

وأردفت الهاشمية: "تسعى عُمان لإلبحار 
إلى المســاهمة المباشــرة فــي االقتصاد 
الوطنــي للســلطنة من خال إبــراز الباد 
كوجهــة رائــدة فــي المنطقــة للســياحة 
الرياضيــة، ونحــن نــرى بــأن مثــل هذه 
الفعاليــات تعــود بالفائدة علــى المجتمع 
واالقتصــاد المحلــي، وفي الوقت نفســه، 
يحصــل المتســابقون على ظــروف مثالية 
لممارســة رياضتهــم المفضلــة ولتجربة 
الضيافة العمانية األصيلة. وقد أعلنّا سابًقا 
أن الســلطنة ستستضيف بطولة الفورميا 
للتزلــج المظلي هــذا العــام، ونتطلع إلى 
الترحيب بالمزيد من المتزلجين إلى أرض 

السلطنة ومياهها".

ألمع األسماء
استقطبت بطولة الكايت سبيد التجريبية 
في مصيرة ألمع األســماء في رياضة التزلج 
المظلي من فرنســا، وبريطانيا، والسويد، 
ونيوزلندا، بمن فيهم حامل الرقم القياسي 
كايزيرجــوس  ألكــس  وظفــر  العالمــي، 
بلقــب هذه البطولة بعــد تغلبه على أقوى 
منافســيه الفرنســي ســيلفيان هوســني 
والبريطاني ديف ويليماز، وفي فئة النســاء 
جــاءت البريطانية هانا ويتلــي في المركز 

األول.
تجدر اإلشارة إلى أن السلطنة قد أصبحت 
اليــوم العبًــا بــارزًا فــي عالــم الرياضات 
البحرية، ال سيما بعد نجاحها في استضافة 
سلسلة لوي فيتون لكأس أمريكا الشراعي، 
عاوة على سلســلة اإلكســتريم الشراعية، 
وبطوالت العالم لليزر والليــزر راديال، وآر.
أس.أكس للتزلج الشراعي، وتنظيمها لعدد 
من البطوالت الشراعية المحلية واإلقليمية 
مثل سباق الطواف العربي لإلبحار الشراعي 

إي.أف.جي .

التزلج المظلي
تعتبر ألواح التزلج المظلي المجنحة والمعروفة باسم »فورميا« أحدث الفئات 
في رياضة التزلج المظلي، حيث يتزلج المتســابقون علــى ألواحهم ويرتقون 
فوق مســتوى ســطح الماء بفضل تقنية األجنحة الغاطسة أسفل هذه األلواح، 
مما يزيد من ســرعة المتسابقين ويرفع مستويات اإلثارة والمنافسة. ويسعى 
القائمون علــى هذه الفئة إلى إدخالها ضمن الفئات الشــراعية األولمبية في 
أولمبياد طوكيو 2020م، وســتكون هذه البطولة في السلطنة خطوة مهمة 
مــن أجل تحقيــق هذا الهدف، حيث تشــير اإلحصائيــات التقديرية أن رياضة 

التزلج المظلي تستقطب حوالي 1.5 مليون رياضي من أرجاء العالم.
ستقام بطولة فوميا للتزلج المظلي خال الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر هذا 
العام.  وتستضيف السلطنة خالها 105 متزلجًا ومتزلجًة، من بينهم عدد من 
أشــهر وألمع األســماء في التصنيفات الدولية بمن فيهم الفرنسي المشهور 
بالســرعة نيكو بارلير، والموناكي ماكســيم نوتشــر، والمخضرمة البريطانية 
وحاملة لقب العديد من بطوالت العالم ستيف بريدج وابنها »أولي« البالغ من 

العمر 19 عامًا فقط ويصنف األول على مستوى العالم حاليًا. 

ماركوس شويدنر: األبطال انبهروا بطبيعة السلطنة وكرم الضيافة والترحاب



هذا الصيف، احصل على فرصة للفوز بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ من مبلغ الُمعاملة في كل مرة تدفع باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو 
البطاقة ا�ئتمانية من بنك العز ا�سالمي.

عند انفاق ١٠ رياالت أو أكثر باستخدام بطاقة بنك العز ا�سالمي سوف تحصل على فرصة للفوز بمبلغ قد يصل إلى ٣٠٠ ريال! يمكنك دفع ثمن التسوق، واستخدام بطاقتك أثناء 
السفر، ودفع فواتير المرافق العامة، والتسوق عبر ا�نترنت، أو تناول الطعام بالمطاعم أو استخدام بطاقتك لمختلف المشتريات ا»خرى.

لكل ١٠ رياالت تنفق محلي° 
تحصل على فرصة 

واحدة للفوز

سيتم ا�عالن عن
٣٠ فائز³ كل شهر

لكل ١٠ رياالت تنفق دولي° 
تحصل على فرصتين للفوز 

يسري العرض على المشتريات 
التي تتم على حساب البطاقة 

حتى ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
@تطبق الشروط وا»حكام.الحي التجاري  |  الخوض  |  نزوى  |  صحار  |  صاللة  |  الوطية  |  العذيبة  |  بركاء  |  إبراء 

الجوائز النقدية هي هبة من أموال المساهمين.

ببطاقة الخصم أو بطاقة االئتمان الخاصة بك

٣٠ فائز سعيد الحظ كل شهر

فرص للفوز بما قد
يـصـل إلــى ١٠٠٪ مـن
مبلغ المعاملة
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جــريـدة
ســياحية
مـجـانية

محطة

بال ش��ك ان هناك عوامل عديدة تجذب الس��ياح، ومهما تعددت تلك 
العوامل والقوالب يظل انها جزء من أش��كال الترويج والتس��ويق ألي 
بضاعة سواء كانت سلعة او وجهة سياحية او رحالت لشركات طيران .

وال يختل��ف اثن��ان على ان هذا الموس��م ش��هد ضعفا ف��ي الترويج 
لمحافظة ظفار كوجهة سياحية خالل موسم الصيف سواء في الداخل 
او الخارج، وحتى لو عرف الكثيرون عن خريف صاللة كما يقول البعض، 
منذ س��نوات، تظل هذه البقعة من الخلي��ج تحتاج الى ادارة خاصة في 
التس��ويق والتروي��ج لها بأس��اليب حديث��ة وقديمة متعددة األش��كال 
والقوالب حتى تترسخ عاما بعد عام كوجهة سياحية تستقطب السياح 

ليس من الداخل كما نراه كل عام ولكن ايضا من الخارج.
ونح��ن اليوم نض��ع ظفار اح��دى الوجه��ات العالمية ليس للس��ياح 
الخليجيي��ن ولكن ايضا لس��ياح العالم، فقد ش��هدنا طوال الس��نتين 
الماضيتي��ن حراكا س��ياحيا يتدفق ويزداد ش��يئا فش��يئا كما هو حال 
االس��تثمار ف��ي القط��اع الفندقي ف��ي المحافظة التي تس��جل اليوم 
قراب��ة ثالثة آالف غرفة ايوائي��ة بفئاتها المختلفة. وأصبح الموس��م 
الس��ياحي الش��توي جاذبا للس��ياح األوروبيي��ن خاصة نظ��را للهدوء 
واالمان واالس��ترخاء على تلك الرمال البيضاء التي تالمس موج بحر 
العرب والمحيط الهندي، حتى ب��دأت صاللة تنافس وجهات عدة منها 
كوس��ومي في تايالند وماليزيا في جذب السياح وهو ما نالمسه على 
ارض الواق��ع في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة الس��ياحة بمكاتب 
التمثيل الس��ياحي التي تعزز الوجهات السياحية في السلطنة وتعرف 

الشركات العالمية في اوروبا بمقومات بالدنا.
ان الترويج للوجهات الس��ياحية يجب ان يتواصل بل يزداد عاما بعد 
عام، وكما يقال »سهال ان تصل للنجاح ولكن صعبا ان تحافظ عليه«، 
لذلك فحين يعرف الس��ياح عن الس��لطنة ويزورونها بال شك علينا ان 
نزي��د من جرع��ات التس��ويق والترويج لجعلهم ال يفك��رون في عدم 
المجىء الى الس��لطنة مع اعطائهم خيارات اخرى بمقومات مختلفة، 
ونحن نعرف ان كل محافظة من محافظات الس��لطنة تمتاز بمقومات 
س��ياحية تختل��ف عن االخ��رى، وهو ما علين��ا ان نركز علي��ه وإعطاء 

جرعات لكل السياح حسب ما يريدون اليوم.
وعل��ى الجه��ات المعني��ة ان تركز في إيج��اد وحدة خاص��ة او هيئة 
معنية للتس��ويق والترويج ليس لموس��م خريف صاللة بل السلطنة 
عامة، وان يكون لها االس��تقالل المالي واالداري للعمل بش��كل بعيد 
عن الروتين اذا أردنا ان نروج للس��لطنة كوجهة سياحية في االسواق 
العالمية وجعل الس��ياحة مصدر دخل اكب��ر حتى من النفط في اطار 

سياسة التنويع االقتصادي.
yahmedom@hotmail.com

خريف صاللة.. الترويج مهم..! 

يوسف بن أحمد البلوشي

»عمان لإلبحار« يروج للسلطنة إقليميا وعالميا
مسقط-

يعدّ مُشــروع عُمان لإلبحار مؤسسة 
غيــر ربحيــة ومبــادرة وطنيــة تهــدف 
لإلسهام في تنمية الكوادر البشرية من 
خال الرياضة، وتسعى إلحياء الموروث 
البحري الذي اشتهرت به السلطنة منذ 
القــدم، إضافــة إلى الترويج للســلطنة 
إقليميــًا وعالميــًا كأحد أهــم الوجهات 
مــن خــال  الســياحية واالســتثمارية 
المشاركة في السباقات الدولية وإقامة 
الفعاليــات المحلية. وانطلق المشــروع 
في عام 2008م ، ومن حينها وهو يعمل 
على تدريب الشــباب العمانــي وتأهيل 

كادر قادر على ممارســة هــذه الرياضة 
بمفهومهــا المعاصر. ويتيح المشــروع 
برنامجًا متساوي الفرص للرجال والنساء 

لتعّلم رياضة اإلبحار الشراعي. 
واستطاع المشــروع أن يؤسس فريقًا 
وطنيًا من البحــارة العمانيين القادرين 
فــي  المنافســة محليــا ودوليــا  علــى 
السباقات الشــاطئية منها والمحيطية، 
ويعمــل هــذا الفريــق باإلضافــة إلــى 
الفــرق الناشــئة وفــق مخّطــط لصقل 
أدائهــم يهدف على المدى الطويل إلى 
المشــاركة في أولمبياد 2024م وإحراز 
ميدالية أولمبية تحمل اســم السلطنة 

عاليًا في مجال اإلبحار الشراعي.


